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V soboto, 10.3.2018 se  bomo »Sokoli« spet vračali na Primorsko. Prehodili bomo 12 km  dolgo krožno 

pot, iz vasi Voglje pri Sežani in se tja spet vrnili. Potek trase bo zajel kraške vasi: Vrhovlje, Col-Repentabor, 

Veliki Repen in Voglje. Začetek pohoda je ob 9.00 uri, konec ob 13.00 uri. Ker pot poteka tudi po Italijanskem 

ozemlju je treba imeti s seboj osebni dokument. Za malico bo poskrbljeno v Grahovem brdu, naročiti pa jo  

morate ob prijavi pohoda. Možen bo tudi nakup domačih dobrot. Pohod bosta vodil domačin in Franci Cirar. 

Odhod avtobusa ob 7.00 uri izpred železniške postaje v Litiji. Prijave zbira Marjan Jug na 031 643 639. 
 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 18.3.2018 na Janče, kjer bo ob 11. uri občni zbor društva. Pregledali bodo 

opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorili o načrtih za naprej. Člani sekcije »Sokol« se bodo na Janče 

podali z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.30 uri. Vabljeni. 

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

Sekcija Sokol v soboto, 24.3.2018 vabi na zimski pohod na Uršljo goro (1699m). S hojo bomo pričeli pri 

Poštarskem domu nad Kotljami. Vodil bo Franjo Špehar. Do zamenjave pohoda je prišlo, ker je  pot v Pekel v 

tem času prenevarna. Hoje bo 4 ure. Odhod avtobusa ob 6.30 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira 

Marjan Jug na 031 643 639. 
********************************************************************************* 

Sekcija Sokol v  soboto, 7.4.2018  vabi na 15. pohod po obronkih Jablaniške doline. Start izpred  

gasilskega doma v Jablanici bo ob 7.30 uri. Vodil bo Franc Cirar. Hoje je 4-5 ur. Prijave niso potrebne. 

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

V soboto 24.3.2018 planinska sekcija Sava Kojoti organizira izlet na Križno goro (1168 m) in Sveti 

Duh (1213 m), dva vrhova v Vipavski dolini. Nanja se bomo povzpeli iz Podkraja, hoje bo za približno 3 

ure, pot pa je primerna za vsakogar. Prijave sprejema Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

Družinska sekcija PD Litija vabi v soboto, 7.4.2018 na Ermanovec (1026 m). Prijave zbira Aleš Pregel 

na 041 229 758 ali ales.pregel@gmail.com. 

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

PD Litija objavlja razpis za zbiranje kandidatov za najem Planinskega doma na Jančah. Razpisno 

dokumentacijo lahko interesenti dobijo v pisarni PD Litija Ponoviška c. 12, Litija (vsak četrtek od 16. do 18. 

ure), po e-pošti pdlitija@gmail.com in na spletni strani PD Litija http://www.pdrustvo-litija.si/. 
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ZGODILO SE JE 
 

31 pohodnikov sekcije »Sokol« se je 10.2.2018 povzpelo na Sabotin. Ker je bila ta dan pustna sobota, jih je 

vodja sekcije pred odhodom počastil s pustnimi krofi. Na Sabotin so se povzpeli po severni poti, ki v začetku 

poteka po kolesarski stezi ob reki Soči. Ko pot zapusti kolesarsko stezo je sprva še zmerna, potem pa je vse 

bolj strma, dokler ne pridemo do številnih kavern. V domu na Sabotinu so si privoščili malico in počitek. 

Ogledali so si muzej in obnovljene kaverne, na ploščadi pred domom pa je sledilo obvezno slikanje. Vračali 

so se po razglednem grebenu, na katerem ves čas uživali s pogledom na Sočo in  Sv. Goro. Pot je bila vseeno 

zahtevna, saj so jih sunki vetra spremljali skoraj do doline. Pohodniki so bili nad izletom navdušeni. 

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

19. seja UO PD Litija je bila 15.2.2108. Sprejeli so informacijo o objavljenem razpisu za najem doma na 

Jančah, ter pripravah na pohod Franca Štrusa. Pregledali so finančno poslovanje društva v letu 2017 in osnutek 

finančnega načrta za 2018. Dogovorili so še zadnje podrobnosti za občni zbor PD Litija. Obravnavali so 

predlog pravilnika o praporu, praporščaku in postopkih. Seznanili so se z aktivnostmi med sejama. Do seje je 

članarino za leto 2018 poravnalo 207 članov.      

********************************************************************************* 
Zimskega pohoda iz Gabrovke na Okrog se je 17.2.2018 udeležilo 24 pohodnikov sekcije »Sokol«. V Gabrovki 

so si ogledali gasilski muzej. Potem se je začel pohod proti Moravški gori in vasi Brezovo. Sprva je bila pot 

strma in zasnežena, pred vasjo Brezovo pa položnejša. Ogledali so si cerkev sv. Nikolaja. Na kmetiji »Sladič«  

so jih pogostili s pijačo in sladico. Od tu naprej so hodili po zasneženi gozdni poti in prišli do vasice Okrog, 

kjer je bil njihov cilj. Na Turistični kmetiji »Pri Vidi« jih je čakala 

malica in avtobus. 

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

17.2.2108 je planinska sekcija Sava Kojoti organizirala izlet na 

Stolpnik, najvišji vrh Konjiške gore. Startali so v vasi Črešnjice, 

od koder so zaradi zasnežene poti rabili malo več časa. Na vrhu 

Stolpnika so ugledali razgledni stolp, ki pa tisti dan zaradi megle 

in oblakov ni omogočal lepega razgleda. Po krajšem počitku so se 

spustili v Slovenske Konjice, kjer so se okrepčali v gostilni Fink in 

se po naporni turi zaradi snega, utrujeni, a zadovoljni vrnili proti 

domu.  
************************************************* 

22. pohod Franca Štrusa je potekla v soboto 24.2.2018.  Start 

pohoda je bil ob 8.00 uri. Vlak iz Litije je zamujal, zato se je pohod 

začel s krajšo zamudo. Kljub hladnemu vremenu in snegu je bilo 

pohodnikov okrog 65. Sokolov je bilo letos malo in sicer 13. V 

Zagorici jih je čakal čaj in pecivo. Kot je že tradicija, so se pohoda 

udeležili tudi svojci Franca Štrusa. Proslave na Oklem se niso 

udeležili, saj so bili prepozni. Pot je bila  zaradi snega in mraza 

naporna. 
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