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Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 11.3.2017 na dodatni izlet na Kamnik (856m) in Hom (607m) v 

Savinjski dolini. Za smer vzpona se bomo odločili po prognozi vremena. Odhod avtobusa izpred železniške 

postaje v Litiji bo ob 7. uri. Hoje bo 3-4 ure. Vodil bo Marjan Jug, ki tudi zbira  prijave (031 643 639). 

********************************************************************************* 

Planinska sekcija »Sokol« se bo v soboto, 18.3.2017 udeležila pohoda »Srečka Kosovela«. Start pohoda 

je ob 9. uri v Sežani,  izpred Ljudske univerze in rojstne hiše  Srečka Kosovela. Pot se nadaljuje na Tabor (484 

m) in nato skozi vasi Šmarje in Komen do Tomaja. Pohod organizira PD Sežana. Pot je dolga 7,5 km,  hoje pa 

je za 3 do 4 ure. Odhod avtobusa izpred železniške postaje v Litiji bo ob 6. uri. Pohod bo vodil lokalni vodnik 

in Franci Cirar. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

*********************************************************************************

Savska sekcija »Kojoti« vabi  v soboto, 18.3.2017 na Kršičevec (1.091m), manj poznan vrh zakrasele 

pokrajine, ki se nahaja vzhodno od vasi Jurišče v Pivški kotlini. Pot bo lahka, in sicer bomo opravili 390m 

višinske razlike v približno uri in pol hoda, ter tako spoznali še en manj poznani vrh z lepimi razgledi na večji 

del Slovenije. Prijave sprejemam Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

********************************************************************************* 

PD Litija vabi v nedeljo, 19.3.2017 na Janče, kjer bo ob 11. uri občni zbor društva. Pregledali bodo 

opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorili o načrtih za naprej. Vabljeni. 

********************************************************************************* 

V soboto, 25.3.2017 pripravlja planinska sekcija »Sokol« pohod na najvišji vrh  Učke, Vojak (1.394 m). 

S hojo bomo pričeli pri hotelu Učka na Poklonu. Z vrha bomo nadaljevali pot proti Lovranu. Odhod avtobusa  

izpred železniške  postaje v Litiji bo ob 6.00 uri. Ne pozabite na veljavni osebni dokument. Čas hoje  5 ur. 

Vodil bo Marjan Jug (031  643 639). 

 
********************************************************************************* 

Planinska sekcija »Sokol« v soboto, 1.4.2017 vabi  na 14. pohod po obronkih Jablaniške doline. 
Start izpred gasilskega doma v Jablanici bo ob 7.30 uri. Čas hoje 4. ure. Vodil bo Cirar Franci. Od železniške 

postaje v Litiji do Jablanice bo organiziran posebni avtobus, po dogovoru pa tudi iz Gradišč v Litijo.  

********************************************************************************* 

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 1.4.2016 na naslednji družinski izlet. Udeležili se bomo pohoda 

po obronkih Jablaniške doline. Izlet vodi Sašo Jovanovič (041 344 292, dajmox@siol.net). 
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ZGODILO SE JE 
 

 

11.2.2017 se je 36 članov sekcije Sokol iz vasi Lipa povzpelo na 643 m visoki razgledni, najvišji vrh Črnih 

hribov - Trstelj, ki se razteza med Vipavsko dolino in Krasom. Z njega je lep razgled vse do Tržaškega zaliva, 

Krasa in Vremščice. Na severni strani se vidita obe Gorici in Furlanska nižina. Žal pa so bili zaradi oblačnega 

vremena prikrajšani za razgled. Ob vračanju z vrha  

so se ustavili še v Stjenkovi koči. Po krajšem 

počitku so se odpravili nazaj proti avtobusu, kjer 

sta jih čakala lokalna vodiča, člana jamarskega 

društva Kostanjevice na Krasu. Ogledali so si 

kraške jame: Lojzetovo, Klobasjo in Krompirjevo. 

V Krompirjevi jami je bila manjša pogostitev. To 

jamo še prenavljajo, občasno v njej organizirajo 

različne prireditve med drugim tudi predstavo živih 

jaslic. Po ogledu jam so izlet zaključili v vinarstvu 

Ščuka, kjer so jim pripravili okusno malico. 

************************************* 
12.2.2017 se je 9 planincev podalo na 1.931m 

visoko Trupejevo poldne.  V težkih snežnih 

razmerah so po 4 urah dosegli 1.900m višine, nato 

pa so se zaradi visokega snega morali vrniti. Izlet 

sta vodila Vito Bukovšek in Franc Intihar. 

********************************************************************************* 

UO PD Litija se je 16.2.2017 sestal na 9. seji. Dogovorili so se še zadnje podrobnosti glede 21. pohoda Franca 

Štrusa in Občnega zbora društva. Obravnavali so finančno poročilo za leto 2016 in sprejeli finančni načrt za 

leto 2017.  Seznanili so se z informacijo, da bosta  mladinski in družinski tabor  v juliju v Kamniški Bistrici.   

Do seje je članarino za leto 2017 poravnalo 209 članov.     

******************************************** 
Planinska sekcija «Sokol« je dne 18.2.2017 organizirala 

pohod na Žagarski vrh in Mali vrh (Trebeljevo). Pohoda se 

ga je udeležilo 23 pohodnikov, zbrali pa so se ob 8.00 uri v 

Zalogu in se najprej odpravili na 530 m visoki Debenji 

(Debni) vrh. Med potjo so si ogledali potek meje med 

okupacijskima območjema med drugo svetovno vojno in 

razvaline gradu Osterberg oz. Starega gradu, kjer so imeli 

krajši postanek. Nadaljevali so na  627 m visoki Žagarski 

vrh, kjer je imeli postanek v domu, potem pa še na Mali vrh, 

kamor so prišli po treh urah hoje. Skupne hoje je bilo 7 ur. 

******************************************** 
V soboto 18.2.2017 so se člani planinske sekcije Sava 

odpravili na 878m visoko Reber, hrib nad Trojanami. 21 

pohodnikov je pot začelo v vasi Kolovrat. Po uri in pol hoje 

so prispeli do vrha in razglednega stolpa, s katerega je lep 

razgled na okoliško hribovje. Iznad megle sta se jim  

sramežljivo pokazala Zasavska Sv. Gora in Kum. Po 

počitku in razgledovanju so se spustili preko Zavrha na 

Trojane, kjer so se okrepčali in se zadovoljni vrnili domov. 

******************************************** 

V soboto 25.2.2017 je bil organiziran 21. Pohod Franca 

Štrusa. Poti od Senožeti do Ihana se je  udeležilo približno 

70 pohodnikov večino iz našega društva, prišli pa so tudi 

planinci iz sosednjih planinskih društev. Kot je že tradicija 

so se pohoda udeležili tudi svojci Franca Štrusa. Iz sekcije 

»Sokol« je bilo 22 udeležencev. Na proslavi na Oklem je 

govoril član državnega zbora g. Komal Shaker. Hodili so  5 

ur, pohod pa je minil brez nezgod.  Vodja pohoda Marjan 

Jug  je  pohodnike na štartu počastil s pustnimi krofi.  
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