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V soboto, 8.10.2016 se sekcija »Sokol« odpravlja na Zatrnik (906 m), na katerega se bomo povzpeli iz 

Zgornjih Gorij (610 m). Po vrnitvi v 4 urah, si bomo ogledali še sotesko Blejski Vintgar, kjer je hoje v eno 

smer pol ure. Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar. Odhod avtobusa izpred železniške postaje  Litija ob 7.00 uri. 

Prijave na tel.št 031 643 639 (M. Jug). 
********************************************************************************* 

Družinski izlet na Goro Oljko (733m) je že dvakrat odpadel zaradi slabega vremena. »V tretje gre rado«, 

zato vas v nedeljo, 9.10.2016 vabimo, da se nam pridružite. Na vrh se bomo podali iz vasi Dobrič, po izletu pa 

bomo preizkusili fontano v Žalcu. Izlet vodi Roman Ponebšek (041 351 469).       

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

Pohod  sekcije »Sokol« po Halozah v soboto, 15.10.2016 bo vodil domačin Tone Kokot. Tone se je izkazal 

za velikega poznavalca zgodovine Haloz, zato bo izlet zanimiv. Odhod avtobusa izpred železniške postaje 

Litija bo ob 6.00 uri. Prijave na tel. štev. 031  643 639 (M.Jug) 
********************************************************************************* 

V soboto, 22.10.2016 sekcija »Sokol« zopet išče »Sokolje gnezdo«.  Družina  Sokola obljublja, da bo 

gnezdo v 4 urah odkrito, nakar sledi vesela zabava in podelitev nagrad. Odhod  avtobusa iz Litije ob 7.00 uri. 

Prijave na tel. štev. 031 643 639  (M.Jug). 

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

Planinska sekcija Sava v soboto, 22.10.2016 organizira izlet iz Nove Štifte preko Travne gore do Koče na 

Kamnem griču (1.016m). Tura je lahka, hoje pa približno za 2. uri in pol. Prijave zbira Samo Jager (041 

207 744 ali samo.jager@gmail.com.) 

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

Na Kriško goro (1.471m) se bomo »Sokoli« povzpeli v soboto, 5.11.2016.  Izhodišče bo vas Gozd (889 

m). Pot bomo  preko Vrat (1.591) nadaljevali  na Tolsti vrh (1.715 m), od koder se bomo  vrnili po krožni 

poti nazaj na Gozd. Hoje bo za 5 ur. Pohod bo vodila Helena Mohar. Odhod avtobusa iz Litije ob 7.00 uri. 

Prijave na tel.št.  031 643 639 (M. Jug). 
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Oktobrske nedelje so na Jančah  tradicionalno namenjen kostanju in ostalim dobrotam, ki jih ponuja jesen. 

Vabimo vas, da 9., 16. in 23.10.2016 obiščete planinski dom na Jančah. Da bo kostanj bolje teknil, bodo z živo 

glasbo po vrsti poskrbeli ansambli Toplar, Azalea in Mladi upi. V soboto, 8.10.2016 bo na Jančah zaključek 

sezone mc Harley Davidson ljubljanske regije. V soboto, 15.10.2016 bo Srečanje planincev železničarjev 

Slovenije. Na srečanju bodo igrali Okrogli muzikantje. V soboto, 15.10.2016 bo spominski kolesarski vzpon 

na Janče, ki ga organizira policijski sindikati v spomin na policista ustreljenega v Litiji.  
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Tradicionalnega pohoda »Vranov let« 10.9.2016 se je udeležilo 34 pohodnikov. Tokrat se je pohod pričel na 

Goliščah in preko Kresniškega vrha nadaljeval do reke Save. Tu so člani »Rafting kluba« iz Litije pripeljali 

12 pohodnikov preko reke Save, ostali pa so šli preko Kresniškega mostu do Hotiča. V Hotiču pri spomeniku 

partizanskim brodarjem je spregovoril  g. Mirko Kaplja, nato pa je kolona krenila preko Jesenj na Geoss, kjer 

je bila krajša svečanost. 
 

 
 

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

UO PD Litija se je 15.9.2016 sestal na 4. seji. Na Jančah je najemnica pričela z izgradnjo nadstreška nad teraso. 

Obravnavali so prošnjo Ministrstva za obrambo RS za parcelacijo in odkup zemljišča, kjer stoji agregat za 

telekomunikacijski stolp, saj je agregat postavljen na zemljišču PD Litija. Potrdili so načelnike odsekov ter  

komisijo za priznanja. Za praporščaka PD Litija pa je bil poleg Staneta Jerebiča predlagan in potrjen še Jože 

Groboljšek. Sprejeli so poročili mladinskega in družinskega planinskega tabora. Obravnavali so poročilo 

pohoda »Vranov let«, ki je po zaslugi vodje pohoda Marjana Juga odlično uspel. Marjanu so pri organizaciji 

pohoda in  markiranju trase pomagali  člani sekcije Sokol. Društvo bo v oktobru sodelovalo v projektu NVO 

gre v šolo. Na OŠ Litija in OŠ Šmartno pri Litiji bomo učencem predstavili mladinski planinski tabor ter akciji 

Ciciban planinec in Mladi planinec. Potrdili so predlog za priznanje PZS in se dogovorili za sodelovanje na 

Srečanju zasavskih planincev.   

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

Pohoda na Storžič (2.132 m) in do Kališča se je 23.9.2016 udeležilo 23 pohodnikov Sokola. Vrh Storžiča je 

osvojilo 11 pohodnikov, ostali pa so šli iz Kališča preko »Hudičevega boršta« in Sv. Jakoba v Preddvor.  
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