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Sekcija Sokol v soboto, 14.4.2018 vabi na izlet po Zasavski planinski poti. Iz Rimskih toplic se bomo povzpeli 

na Kopitnik  (914m),  od tam pa nadaljevali na Gore (762 m). Sestopili bomo v Hrastnik. Izlet bo  vodil 

Jože Groboljšek. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
********************************************************************************* 

Sekcija Sokol v soboto, 21.4.2018 vabi na Uršljo goro (1699m). Od Poštarskega doma pod Plešivcem se 

bomo podali na vrh in se vračali na Naravske ledine. Hoje bo za 4 do 5 ur. Izlet bo vodil Franjo Špehar. Odhod 

avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).  

 
 

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

V soboto, 21.4.2018 sekcija Sava - Kojoti organizira izlet v neznano. Kam, kako in koliko časa vesta le 

organizatorja Lado in Janez. Zaupala sta zgolj osnovne podatke - da gremo z vlakom iz Save ob 7.25 oz. ob 

7.30 iz Litije, ter da bosta dve nezahtevni različici poti (krajša in daljša). Prijave zbira Samo Jager (041 207 

744 ali samo.jager@gmail.com). Zaradi nakupa skupinske vozovnice in naročila kosila je prijava obvezna.  

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

Sekcija Sokol vabi v soboto, 5.5.2018 na Čaven (1185 m). Pohod bo vodila Helena Mohar. Hoje bo 4 ure. 

Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).  
 

ZGODILO SE JE 
 

20. seja UO PD Litija je bila 7.3.2108. Seznanili so se s potekom razpisa za najem doma na Jančah. Sprejeli 

so poročilo pohoda Franca Štrusa. Sprejeli so finančno poročilo za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018. 

Romana Ponebška in Janeza Medveda so predlagali v odbor za ustanovitev zveze Športnih društev Litija. 

Seznanili so se z aktivnostmi med sejama. Do seje je članarino za leto 2018 poravnalo 230 članov.      

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

V soboto 10.3.2018 je skupina tridesetih pohodnikov sekcije »Sokol« prehodila 12 km dolgo krožno pot, ki so 

jo začeli v vasi Voglje pri Sežani. Obiskali so še kraške vasi Vrhovlje, Col - Repentabor in Veliki Repen. Del 

poti je potekal tudi po italijanskem ozemlju, kjer so si ogledali kamnolom marmorja. V Grahovem Brdu so jim 

pripravili pravo kraško malico: joto in pršut. Kraške dobrote je bilo možno dobiti tudi za domov.  
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********************************************************************************* 
Občnega zbora društva 18.3.2018 se je udeležilo 51 članov. Zbor je vodil delovni predsednik Roman Ponebšek. 

Društvo je izdalo glasilo Prusik, kjer so zbrana vsa poročila in programi. Soglasno so sprejeli poročila za leto 

2017,  ter programe za leto 2018.  Na zboru so si ogledali fotografije, ki so prikazovale delovanje društva v 

letu 2017. Video je pripravil Brane Mrzelj, fotografije pa so prispevali člani društva. 

********************************************************************************* 
Občnega zbora v nedeljo 18.3.2018 se je udeležilo 12 članov sekcije »Sokol«.  

********************************************************************************* 
24.3.2018 se je 15 pohodnikov sekcije Sokol odpravilo na Zasavsko Sveto goro. Vzpon so opravili po strmi 

poti preko Tirne. Sestopili so preko Leš do Save. 10 pohodnikov je osvojilo še Roviški vrh. 

********************************************************************************* 
24.3.2018 so se savski Kojoti podali na Križno goro (1168 m) in Sveti Duh (1213 m), vzpetini nad Podkrajem 

v Vipavski dolini. Izleta se je v lepem vremenu udeležilo 17 pohodnikov, na Križni gori pa so se povzpeli še 

na razgledni stolp. Na njihovo presenečenje so bile tam še zaplate snega, še bolj pa so bili presenečeni nad 

količino snega, preko katerega so se prebijali do Svetega Duha. Gazili so namreč tudi do 30 cm snega. Do 

cerkve, ki je tik pod vrhom se jih je povzpelo 10. Od tu so se vrnili nazaj v Podkraj, kjer jih je v lokalni 

okrepčevalnici počakalo ostalo moštvo. Skupaj so se nato odpeljali v Hrušico, kjer so se v gostilni Stara pošta 

okrepčali in nazdravili slavljencem. 
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