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Planinska sekcija  »Sokol« vabi v soboto, 6.4.2019 na 16. pohod po Jablaniški poti. Do gasilskega 

doma  v Jablanici bo organiziran posebni avtobus, ki  izpred železniške postaje Litija odpelje ob 8. uri. Hoje 

je za 4 . ure. Vodil bo Cirar Franci. Prijave niso potrebne. 

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

Tradicionalna čistilna akcija planinske poti na Janče bo v nedeljo, 7.4.2019. Zbor udeležencev bo 

ob 8.30  v Jevnici. Prijave Jani Jerant (041 616 891). 

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

V soboto, 13.4.2019 sekcija »Sokol« vabi na Sveti Jošt nad Kranjem (845m). Startali bomo v vasi 

Rakovica in se čez vas Zabukovje povzpeli na vrh. Sestopili  bomo v  Stražišče pri Kranju. Skupno bo za 2 uri 

in pol hoje. Odhod avtobusa bo izpred železniške postaje Litija ob 7. uri.  Pohod bo vodil Franjo Špehar. 

Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).  

 
********************************************************************************* 
V soboto, 13.4.2019 sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Šmartno goro (676m), na razgledni hrib, ki se 

dviga nad Ljubljano in do katere se bomo podali iz Tacna. Udeležba je zaradi omejitev avtobusa omejena na 

20 oseb, zato pohitite s prijavami, ki jih zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

Planinska sekcija »Sokol« organizira v soboto, 27.4.2019 pohod na Galetovec (1265 m). Galetovec je 

neizrazit vrh na jugozahodnem delu Pokljuške planote. Z vrha je lep razgled na Blejsko  kotlino z  jezerom, 

Karavanke, Jelovico, Ratitovec in spodnji del Bohinjskih gora. Na vrh se bomo povzpeli po najbolj znani poti 

iz Bohinjske Bele, ki vodi preko Slamnikov. Sestopili bomo na Belsko planino. Hoje bo 4. ure. Pohod bo vodil 

Marko Samec. Odhod avtobusa bo izpred železniške postaje Litija ob 7. uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 

639). 
********************************************************************************* 

Planinska sekcija »Sokol« se v soboto, 4.5.2019 odpravlja na Mali Golak (1495m), ki je najvišji od 

Golakov. Od Predmeje do vrha je 2. uri hoje. Pod Golaki se  nahaja Iztokova koča, mimo katere vodi Slovenska 

planinska pot in je v tem času odprta ob vikendih. Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar. Odhod avtobusa bo izpred 

železniške postaje Litija ob 6. uri. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639). 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

UO PD Litija se je 6.3.2019 sestal na 30. seji. Sprejeli so vsebinsko in finančno poročilo Pohoda Franca Štrusa.  

Potrdili so finančno poročilo za 2018 in finančni načrt za 2019.  
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Planinska sekcija »Sokol« se je 9.3.2019 udeležila vodenega krožnega pohoda od Lipice do Bazovice. Pohod 

so začeli v kobilarni Lipica, si ogledali dolino Marije Lurške in nadaljevali po gozdni učni poti Josefa Ressla 

in prišli do Bazoviške ceste. Pohod se je zaključil na mejnem prehodu Lipica, kjer jih je čakal avtobus. Zapeljali 

so se v vas Grahovo Brdo, kjer jih je na kmečkem turizmu »Mahnič« čakala malica. Pohoda se je udeležilo 35 

pohodnikov. 

********************************************************************************* 
16.3.2019 je  društvo organiziralo nagradni izlet za tekmovalce tekmovanja Mladina in gore. Z Ljubelja so se 

podali na Zelenico in Ljubeljščico (1704m). Ekipo mentorjev so okrepili še gorski reševalci Franci Intihar, Sašo 

Borišek – Joul in Jože Repina. Cilj ni bil izbran naključno, saj so bila zasnežena pobočja praktična učilnica v 

naravi, cel izlet pa je bil posvečen gibanju v zasneženem gorskem svetu. Na izletu so reševalci pokazali vzpon in 

spust s turnimi smučmi, uporabo lavinske žolne, gibanje in ustavljanje s cepinom ter prerez snežne odeje. Izleta 

se je skupaj udeležilo 16 otrok in 10 odraslih. 

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

Okoli 65 članov društva in gostov se je 17.3.2019 na Jančah zbralo na občnem zboru. Na začetku so si ogledali 

film s fotografijami, ki prikazujejo delo društva v letu 2018. Film je pripravil Brane Mrzelj. Na predlog 

delovnega predsednika Petra Rutarja so potrdili vsa poročila za leto 2018 in programe za leto 2019. Potrdili so 

tudi nekaj zamenjav v organih društva. Darko Juhant je novi načelnik alpinističnega odseka, Mitja Golouh je 

novi član nadzornega odbora, Helena Mohar bo blagajničarka društva in bo vodila društveno pisarno, Marjana 

Khane pa bo voljena članica upravnega odbora. Društvo je ob občnem zboru izdalo glasilo Prusik. Nekaj 

izvodov je še na voljo v društveni pisarni.    

********************************************************************************* 
17.3.2019 se je občnega zbora Planinskega društva Litija na Jančah udeležilo 16 pohodnikov sekcije »Sokol«. 

********************************************************************************* 
23.3.2019 se je sekcija »Sokol« odpravila na Kurešček (826 m) nad Igom. Najprej so si ogledali grad Turjak 

(od zunaj) ter se spomnili na grofe Turjaške, ki so gospodovali v teh krajih od enajstega stoletja. Del gradu 

zajema volovski stolp,  kjer je viden relief »tura«, izumrle vrste goveda. Nato so se mimo Bajdinskih slapov  

spustili v dolino Želimeljščice in nadaljevali z vzponom proti Kureščku. Tu so včasih kurili kresove v opozorilo 

pred prihajajočimi Turki. Pohod, ki je potekal v jasnem vremenu, so zaključili pri postojanki pod vrhom. 

Pohoda se je udeležilo 21 pohodnikov.  
********************************************************************************* 

23.3.2019 je sekcija savskih Kojotov organizirala vsakoletni izlet V neznano. Izleta se je udeležilo 26 

pohodnikov, ki so bili v negotovosti do malo pred izhodiščem, kjer so se razdelili v dve skupini. Prva se je 

izkrcala v Trebnjem, druga pa v Mirni. Obe skupini sta krenili proti skupnemu cilju, koči Plaz na Debencu. 

Starostna razlika med najmlajšo in najstarejšo udeleženko je bila kar 78 let. Na cilju so med tistimi, ki so 

uganili cilj, izžrebali lepe nagrade, katerih sponzor je bilo podjetje Mont-var.  
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