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Planinska sekcija »Sokol« v soboto, 9.3.2019 organizira  pohod po Krasu. S hojo bomo pričeli pri  kobilarni 

Lipica, se po Resljevi gozdni poti podali do Bazovice in nato nazaj na parkirišče na mejnem prehodu Lipica. 

Trasa 8 km dolgega  pohoda je ravninska, hoje je za  3 do 4 ure. Pohod bo vodil Martin Bizjak. Odhod avtobusa 

ob 7. uri izpred železniške postaje v Litiji.  S seboj imejte veljavni osebni dokument, ker pot poteka tudi po 

italijanski strani meje. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

PD Litija vabi v nedeljo, 17.3.2018 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. 

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

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 23.3.2019 na  Kurešček (826m). Z avtobusom se bomo zapeljali 

do gradu Turjak (500m). Najprej se bomo spustili do doline Želimeljščice (300m), nato pa bo sledil vzpon 

proti Kureščku. Nezahtevne hoje bo za štiri ure. Odhod avtobusa izpred železniške postaje v Litiji bo ob 7. uri. 

Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). Pohod bosta vodila Marko Samec in Bojan Kozlevčar.  
********************************************************************************* 

Planinska sekcija Sava Kojoti v soboto, 23.3.2019 organizira izlet "V neznano", ki bo izveden v krajši in 

daljši različici. Kam se bomo podali, je tudi letos skrbno varovana skrivnost. Ve se le, da se bomo zagotovo 

imeli dobro. Prijave sprejema Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto, 6.4.2019 vabimo na družinski izlet na Galetovec (1265m), ki leži na jugovzhodnem delu 

Pokljuške planote.  Z vrha se razprostira  razgled na Bled, osrednje Karavanke, Jelovico in Ratitovec. Hoje bo 

za 4 – 5 ur. Izlet bo vodil Matej Krnc, ki tudi zbira prijave (040 744 044).  
 

 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Družinskega izleta na Grmado in Celjsko kočo se je 9.2.2019 udeležilo 10 odraslih in 10 otrok.    

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

Pohodniki Sekcije »Sokol« so se 9.2.2019 odpravili na Korado (812 m) v Goriških Brdih. Pot jih je vodila iz 

vasi Plave v dolini Soče. Na vrhu je ena od šestih državnih geodetskih točk ničtega reda v Sloveniji, saj je ta 

zaobljen hrib skoraj ob italijanski meji. Čeprav je bilo vreme sončno, pogledi s travnatega vrha niso bili preveč 

jasni. Hoje je bilo za štiri ure. Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov.  
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********************************************************************************* 

UO PD Litija se je 21.2.2019 sestal na 29. seji. Vodja gospodarskega odseka Roman Ponebšek je podal 

informacijo o seji gospodarskega odseka na Jančah. S strani PZS smo prejeli podaljšan certifikat družni 

prijazna koča. Dogovorili so se zadnje podrobnosti o izvedbi pohoda Franca Štrusa. Obravnavali so finančno 

poročilo za 2018 in finančni načrt za 2019. Seznanili so se s potekom sestanka za poletna planinska tabora. 

Sprejeli so sklep, da se Anže Repina udeleži tečaja za vodnika PZS.  

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

Pohoda na Mamolj se je 16.2.2019 udeležilo 20 članov planinske sekcije »Sokol«. Iz Litije so odšli ob 7.30 

uri in se že na Sp. Logu ustavili pri rojstni hiši Marice Etrin, kjer so jih počastili s čajem in pecivom. Na 

Zgornjem Mamolju so  zavili proti Podmilju na ogled osnovne šole, kjer je v mladih letih poučevala  pohodnica 

Greta Pepelnak. Malica je bila tokrat v Gradišču pri Medvedovih. Pot proti Litiji je v veselem razpoloženju 

hitro minila. 
********************************************************************************* 

23. spominski pohod Franca Štrusa je v lepem in vetrovnem vremenu potekal 23.2.2019. Vseh pohodnikov je 

bilo preko 80, prišli pa so tudi iz drugih krajev Slovenije. Pohoda se je udeležilo 22 članov sekcije Sokol.  

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

23.2.2019 so se člani sekcije Sava-Kojoti podali na izlet na Goško ravan, planino na Jelovici. Izleta se je 

udeležilo 20 pohodnikov. Večina se jih je na pot podala iz zaselka Kolnica v Lipniški dolini, od koder je do 

planinskega doma slabi dve uri hoje. Nekaj pohodnikov je ubralo krajšo različico poti in so izlet začeli pri 

odcepu za lovsko kočo na Taležu, od koder je do koče slabo uro hoda. V lepem sončnem vremenu in ob 

gostoljubnosti oskrbnika v domu, ki jih je postregel z odličnim golažem, so preživeli zelo lep izlet. Nazaj grede 

so si na hitro ogledali še Kropo. 
 

IN MEMORIAM 
 

ŠTEFKA LIPUŽIČ  (1929 – 2019) 
V januarju smo se poslovili od naše dolgoletne članice PD Litija Štefke 

Lipužič. Štefka je deset let vodila pisarno planinskega društva Litija, 

najprej še v prostorih nad staro telovadnico TVD Partizana in nato v novih 

prostorih nad novo športno dvorano v Litiji. Mož Stane Lipužič je bil 

dolgoletni praporščak. Kadar mu zdravje ni dopuščalo je častno opravilo 

prevzela Štefka. Pa tudi sicer, ko je naloge praporščaka na planinskih 

slovesnostih opravljal Stane, Štefka ni manjkala in se je rada udeleževala 

slovesnosti.  Pomagala je tudi pri organizaciji planinskih plesov in se enkrat 

preizkusila v vlogi kuharice na planinskem taboru.  Štefka je za svoje delo 

leta 1981 prejela bronasti častni znak Planinske zveze Slovenija, pet let 

kasneje leta 1986 srebrni častni znak Planinske zveze Slovenija in leta 1995 

še zlati častni znak Planinske zveze Slovenija.  
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 80      UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Blejsko jezero z Vrbo v ospredju - z Galetovca bo razgled v obratni smeri),  
RISBA: Marija Smolej, FOTO: Sokoli na Koradi  


