
 

 
 

Marec 2016                                        ŠT. 217                                                LETO  XX 
 

Planinska sekcija Sava v soboto, 12.3.2016 organizira izlet do planinske koče pri Sveti Ani (920 m), 

ki se nahaja v bližini istoimenske cerkvice na pobočjih Male gore nad Ribnico, kraja našega izhodišča. Pot je 

lahka in primerna za vsakogar. Prijave zbira Samo Jager ( 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

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

Sekcija »Sokol« v soboto, 12.3.2016 organizira  pohod po gričevju nad Izolo. Naša pot nas bo vodila po 

vzpetinah nad Izolo, od koder so prelepi razgledi na velik del slovenske obale ter na Julijske in Karnijske Alpe. 

Zaključek bo v zaselku Kozine na kmetiji »Slavec«. Odhod  avtobusa iz Litije ob 7.00 uri.  Hoje bo 4.ure. 

Vodil bo Franci Cirar. Prijave na tel. 031 643-639. 

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

V soboto, 19.3.2016 se bo sekcija »Sokol« podala na »Krožno pot vojaške zgodovine« na območju 

Pivke. Obiskali bomo Primož (718m) z utrdbami in Šilen tabor, zatočišče pred Turki. Višinska razlika je 400 

m. Hoje bo za 4 ure.  Vodil bo Jože Dernovšek. Odhod avtobusa ob 7.00 uri. Prijave na tel. 031 643-639. 
********************************************************************************* 

PD Litija vabi v nedeljo, 20.3.2015 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. 

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

Vabimo vas na tradicionalni, 13. 24-urni pohod po Badjurovi krožni poti. S hojo bomo začeli 

19.3.2016 ob 9. uri na Jančah, kamor se bomo vrnili naslednji dan na Občni zbor PD Litija. Vse zainteresirane 

in kondicijsko pripravljene pohodnike vabimo, da se nam pridružijo. Dodatne informacije dobite na tel 041-

312-957 (Aleksander Jerant). 

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

Sekcija »Sokol« v soboto, 2.4.2016 vabi  na »12. Jablaniški  pohod ». Zbor pohodnikov bo ob 8.00 uri 

pri gasilskem domu v Jablanici. Vodi Franci Cirar. Čas hoje 5 ur. 

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

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 2.4.2016 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 
 
 

V soboto 6.2.2016 se je sekcija »Sokol« odpravila v Vipavsko dolino na 13. tradicionalni pohod »Z Vertovcem 

v rojstni kraj slovenske himne« od Šmarij do Podnanosa. V Šmarjah pri Poljšakovi brajdi so jih lepo pogostili 

v vinski kleti. Vodila sta jih domačina Ivan in Igor. Po 15 minutah so bili že v vasi Jakolini pri rojstni hiši 

Matije Vertovca. Pot jih je vodila skozi naselji Potok in Gaberje in naprej do vasi Erzelj in zaselek Tabor, kjer 

je še dobro vidno obzidje utrdbe iz turških časov. Pogostili so jih na kmetiji domačina Volka, ter kasneje še v 

vasi Goče na domačiji Furlan. V Podnanosu so si ogledali rojstno hišo Janka Premrla – Vojka, ki je leta 1905 

uglasbil Prešernovo Zdravljico. Hoje s postanki je bilo 6 ur. Pohodnikov je bilo 30. 

********************************************************************************* 
Na zimskem pohodu »Sokola« po dolenjskih gričih od Stične do Leskovca 13.2.2016 je bilo navzočih 25 

pohodnikov. Šli so po novo zapadlem snegu proti vasi Gaberje (369m). Ko je sonce začelo topiti sneg, so 

pohodniki hojo med drevesi nadaljevali z dežniki. Po uri hoje so se razdelili v dve skupni ter se po Viridini 

poti  povzpeli do Leskovca (665m), kjer so jih pri Habjan lepo postregli s palačinkami po katerih so poznani. 

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

Planinska sekcija Sava je 20.2.2016 organizirala izlet na Paški Kozjak. Zaradi zimskih razmer so se razdelili 

v dve skupini, obe pa sta se povzpeli do cerkve Sv. Jošta. Od tam so skupaj krenili do 1.108 m visokega Špika. 

Izlet je bil zaradi obilice snega nekoliko krajši, a zato nič manj prijeten, saj se je v lepem sončnem vremenu 

zaključil s prijetnim druženjem ob pogledu na Šaleško dolino. 

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

22.2.2016 je sekcija »Sokol« organizirala pohod na Planino nad Vrhniko. Udeležilo se ga je 25 pohodnikov. 

Zapeljali so se do Kurje vasi in s  hojo nadaljevali proti Blatnemu dolu in Gačniku. Hodili so ob potoku Bela, 

ki izvira pod Jelovcem in se pri Vrhniki zliva v Ljubljanico. Ogledali so si kraško znamenitost Litvern, kjer je 

eden od izvirov Bele. Prijetno utrujeni so prišli do zavetišča na Planini nad Vrhniko (733 m ). Poleg koče stoji 

22 m visoki razgledni stolp. Nekaj pohodnikov je osvojilo še  801 m visoko Ulovko. Pot so zaključili v Zaplani. 
********************************************************************************* 

UO PD Litija se je 25.2.2016 sestal na svoji 40. seji. Dogovorili so se še za zadnje podrobnosti pohoda Franca 

Štrusa. Pregledali so finančno poslovanje društva v letu 2015 in  obravnavali predlog finančnega načrta za 

2016. Največ časa pa so posvetili prihajajočemu občnemu zboru društva. Do seje je članarino za leto 2016 

poravnalo 217 članov. 

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

27.2.20156 je potekal  jubilejni 20. spominski pohod Franca Štrusa. V oblačnem jutru se je zbralo okoli 70 

pohodnikov. Po uvodnem pozdravu vodje pohoda Marjan Juga so se podali do Zagorice, kjer jih je gospodar 

pričakal s čajem in »kačjo slino«. Članice planinske sekcije »Sokol« so pohodnike posladkale s pecivom. Vse 

je pozdravil predsednik PD Litija in podpredsednik PZS g. Roman Ponebšek. Spomnil se je prijatelja Franca 

Štrusa »Frnaca« in njegovega dela pri Planinskem društvu Litija. Mladi harmonikaš Anže je pohodnike 

pozdravil z igranjem na harmoniko. Na poti proti Oklem je oskrbnik doma na Jančah Tone Selko vse počastil 

s pijačo in piškoti. Nekateri so zamudili del proslave na Oklem, malice na Dobovljah pa ne. Kot vsako leto so  

se tudi letos pohoda udeležili svojci Franca Štrusa. Za večkratno udeležbo so bile podeljene značke, ena 

bronasta plaketa za 10. pohod in pet srebrnih plaket za 20. pohod.  
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