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Planinska sekcija Sokol vabi v soboto, 7.3.2020 na izlet po Dolenjskem gričevju od Sela pri Zagorici
(246m) do gradu Hmeljnik (537m) in nato do Trške gore (428m). Izlet bomo zaključili v domači gostilni v
Ždinji vasi. Najprej bomo hodili po prijetnih gozdnih stezah, v nadaljevanju pa med vinogradi. Kadar se
vozimo po dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred odcepom Karteljevo na levi strani na vrhu gozdnega
roba uzremo mogočno utrdbo. To je Hmeljnik, eden najstarejših gradov v Sloveniji, ki je imel še poseben
pomen v času turških vpadov. Med drugo svetovno vojno je bil grad požgan, vendar pa ohranjeni zidovi in
obzidja še vedno pričajo o njegovi burni zgodovini. Hoje bo za 3-4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave
zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
PD Litija vabi v nedeljo, 15.3.2020 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, 21.3. 2020 sekcija »Sokol« vabi na pohod po okolici Štanjela, kjer bodo pričeli s hojo.
Nadaljevali bodo do Kobjeglave, Hruševice in Kobdilj ter se mimo vojaškega pokopališča vrnili v Štanjel.
Ogledali si bodo vrt Štanjelskega gradu. Hoje bo za 3 ure. Vodil bo Franc Cirar. Odhod avtobusa ob 7. uri
izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

********************************************************************************
V soboto, 28.3.2020 planinska sekcija Kojoti organizira izlet na Sveto goro (681m) pri Novi Gorici.
Izhodišče bo Grgar. Hoje bo za uro in pol. Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com.

********************************************************************************
Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 4.4.2020 na 17. pohod po obronkih Jablaniške doline.
Zbrali se bodo ob 8.uri pred gasilskim domom v Jablanici. Čas hoje 4 ure. Vodil bo Franc Cirar. Prijave niso
potrebne.

ZGODILO SE JE
15.2.2020 se je v lepem vremenu 30 pohodnikov sekcije »Sokol« udeležilo pohoda po Slovenski Istri. S hojo
so začeli v Šaredu nad Izolo, nadaljevali do vasi Korte, se spustili v dolino in se zopet povzpeli do naselja
Kocine, kjer jih je pri vinarju »Slavec« čakala malica. Ob dobri hrani in pijači je bilo veselje na višku.

*********************************************************************************
Pohodniki sekcije »Sokol« so se na pustno soboto, 22.2.2020 podali v Rovtarsko hribovje na Planino nad
Vrhniko. Zaspanega Lintverna niso zmotili in je tiho nabiral solze za naslednji izbruh. Povzpeli so se na vrh
Ulovke (801m), kjer so ostanki smučarskih žičnic nakazali, da je bilo včasih tam v tem času več snega. Izleta
se je udeležilo 20 članov, ki so se ob redkih maskah spustili do nove koče na Planini in naprej proti Vrhniki.

22.2.2020 so se člani PS Sava Kojoti podali na Svetino, 772m visok hrib nad istoimensko vasjo. Izleta se je
udeležilo dvajset pohodnikov. Pot so začeli malo nad Štorami in po dveh urah prispeli na dom na Svetini, kjer
so se spočili, podprli z odlično hrano in pijačo ter se napotili do Celjske koče, kjer jih je čakal prevoz.
Zadovoljni so se vrnili domov še ob pravem času, da so nekateri ujeli Litijski karneval.

*********************************************************************************
V sklopu Alpinistične šole AO Litija, je bil 22. in 23.2.2020 pod vodstvom Janija Vozel - Janča na Zelenici
izveden zimski tečaj. Tečaja se je udeležilo vseh šest letošnjih tečajnikov, skupaj pa se je tečaja udeležilo 21
članov AO. Pred izvedbo tečaja
je imel Janč predavanje, na katerem je
tečajnikom predstavil osnove zimske
tehnike. Prvi dan so za prikaz in
vadbo praktičnih vaj uporabili severna
pobočja Begunjščice. Vaje so izvajali
tako, da je en alpinist vadil z dvema
tečajnikoma. Drugi dan tečaja je bila
izvedena tura na Vrtačo (2181 m).
Vrh so osvojili preko severne stene po
dveh različnih smereh. Skupina pod
vodstvom Janija Vozel - Janča je
splezala Levo grapo, druga skupina
pod
vodstvom
Francija
Intiharja pa grapo Ypsilon. Sestop so
opravili preko grape Ypsilon, kjer so
zaradi varnosti sestop zavarovali
s fiksnimi vrvmi. Zimski tečaj je bil
odlično izveden, za kar gre zasluga
vsem
udeleženim
članom
alpinističnega odseka in predvsem
vodji Janču.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 27.2.2020 sestal na 39. seji. Seznanili so se s pripravami na pohod Franca Štrusa.
Obravnavali so finančno poročilo za leto 2019 in finančni načrt za leto 2020. Priprave na Občni zbor potekajo
nemoteno, kandidacijska komisija pa je predstavila predlog za organe društva za obdobje 2020 – 2024. V letu
2020 imamo 243 članov.

*********************************************************************************
24. spominski pohod Franca Štrusa 29.2.2020, je zopet minil v znamenju belih zvončkov. Snega ni bilo niti za
vzorec, le ob cesti višje ležečih vasi (Velika vas, Zagorica in Klopce) so še bili kupi snega od oranja cest.
Kljub suhemu vremenu se je zbralo manjše število pohodnikov, kot lani. Nekateri so bili zelo zagreti za hojo,
saj so v eni uri že bili v Zagorici na čaju. Na Oklem so nekateri že čakali na 11. uro, da se prične spominska
slovesnost v počastitev 72 padlim partizanom, v februarju 1944 leta. Proslava je dobro uspela. Po okrepčilu
na Dobovljah so se odpravili v Ihan do »Barbi« bara, kjer sta Alma in Jožica žigosali pohodniške kartončke,
ter podelile zaslužene značke in plakete. Ob 13. uri je pohodnike avtobus odpeljal nazaj do Senožet in Litije.
Pohod je trajal 4 do 5 ur. Naslednje leto ob 25. pohodu se nam pridružite tudi vi.
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