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Planinska sekcija Sokol vabi v soboto, 16.8 2014 in nedeljo, 17.8.2014 na dvodnevni izlet na Grosse 

Muntanitz (3.232m) v Avstriji, najvišji vrh skupine Granatspitzgruppe v Visokih Turah. Vrh sicer spada 

med lažje dostopne tritisočake, kljub temu pa je zadnji del poti od Kleiner Muntanitz (3.192m) tehnično 

nekoliko bolj zahteven (jeklenice). Prvi dan bo hoje za 6 ur, drugi dan pa za 5 ur. Izlet bo vodil Borut 

Vukovič (031 805 686). 

 
 

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

Planinska sekcija « Sokol«  vabi v soboto, 23.8.2014  na pohod po Pohorju od Treh kraljev mimo 

Črnega jezera do Osankarice. Ogledali si bomo tudi  kraj zadnje borbe Pohorskega bataljona. Hoje bo za 4 

ure. Izlet bo vodil Cirar Franc. Prijave na 031 643 - 639.   

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

Planinska sekcija Sava vabi v  soboto, 23.8.2014   in  nedeljo, 24.8.2014  (prestavljen termin) na  Rjavino 

(2.532m). Pot na to  sosedo Triglava je zahtevna, zato se udeležba priporoča samo izkušenim planincem. 

Izhodišče  vzpona bo Aljažev dom v vratih na vrh pa se bomo podali čez Prag. Prijave sprejema Samo Jager 

(041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

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

Družinska sekcija vabi v soboto, 30.8.2014 na  izlet na  Golake (1.495m). Zbrali se bomo ob 8. uri na 

Colu in se skupaj odpeljali do Iztokove koče. Za vzpon in sestop bomo potrebovali štiri ure. Izlet vodi 

Roman Ponebšek  (041 351 469), ki tudi zbira prijave.  

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

Planinska sekcija « Sokol«  vabi v soboto, 6.9.2014 na izlet na Dobrač (2.166 m) v Avstriji. Hoje bo za 4 

ure. Odhod avtobusa je ob 6. uri izpred železniške postaje v Litiji. Izlet bo vodil Franc Košir.  Prijave na  031 

643 639. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Letos smo v Mladinskem odseku  PD Litija izvedli  že  34. mladinski planinski tabor,  ki je potekal od 

6.7.2014 do 13.7.2014 v Podvolovljeku. Na taboru smo izvedli tri planinske ture (Veliki Rogatec in 

Lepenatka, Velika planina,  Ojstrica s Korošico).  Veliko aktivnosti je bilo potrebno prilagajati vremenskim 

razmeram. Vodja tabora je bil Janez Medved, pomagali pa so mu še Jože, Gašper in Dani Repina ter kuhar 



Denis Adamlje. Število udeležencev je bilo 16. Likovno kolonijo, sta vodila Pavel in Marija Smolej, ki sta 

pripravila tudi logotip tabora, krstni list in kostume likov (planšar, mlinar, majerica) za tradicionalen krst. 

********************************************************************************* 
Planinska sekcija  »Sokol« je 12.7.2014 izvedla pohod 

iz Jelenovega žleba do Travne gore. Ogledali so si 

zaselek Jelenov žleb, ki sameva brez prebivalcev, ter 

partizansko bolnišnico Ogenjca iz druge svetovne 

vojne.  Ob  prebiranju podatkov po panojih in ogledu 

podzemnega bunkerja, kjer je zaradi izdajstva enega  

izmed tovarišev mlada 20 letna bolničarka v soglasju 

vseh ranjencev s strelom v glavo končala njihova 

življenja, te res prevzame žalost. V nadaljevanju poti je 

bilo razpoloženje bolj veselo, saj so nabirali veliko  

gob. Z golažem iz kotla in pečeno polento so se 

okrepčali na Travni gori. Izleta, ki ga je vodil Marijan 

Jug  se je udeležilo 30 pohodnikov. 

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

Od 13.7. do 19.7. 2014 je v Podvolovljeku potekal  11. 

družinski planinski tabor, Število vseh na taboru je bilo 

54 od tega 48 udeležencev ( 20 odraslih in 28 otrok) ter  

6 članov vodstva. Vodja tabora je bil Janez Medved. 

Za izvedbo aktivnosti so skrbeli še vodniki Roman 

Ponebšek, Aleš Pregel in Sašo Jovanovič. Za lačne 

želodce sta se trudili Mari Medved in Nada Potisek. 

Pavel in Marija Smolej sta pripravila logotip tabora, pobarvanko za otroke in kostume  za krst. Povzpeli so se 

na naslednje vrhove oz. planine: Veliko planino,  Lepenatko, Veliki Rogatec, Ojstrico, Kocbekov dom na 

Koročici in Vrh Kašne planine.  

 
********************************************************************************* 
19. julija se je 25 članov sekcije Sava zopet podalo na planinski izlet. V lepem sončnem vremenu, pravi 

redkosti te dni, so se povzpeli do koče na Dobrči, od tega nekaj posameznikov tudi na 1.634 m visoki vrh. V 

koči, ki slovi po svoji prijaznosti in ponudbi, so uživali ob gromozanskih porcijah štrukljev, vampov in 

drugih dobrot, ter se naužili  sončnih žarkov. Kot vedno so izlet obeležili s skupinsko fotografijo. 

********************************************************************************* 
Izleta na Svinško planino (Sau Alpe) se je 26. 7. 2013 udeležilo 30 članov planinske sekcije »Sokol«. Ves 

čas so sicer grozili oblaki, vendar jih je dež ujel šele med vožnjo proti domu. Med vzponom na najvišji vrh 

Svinške planine Ladinger Spitze jih je za kratek čas celo obsijalo sonce. S tem izletom so spoznali tudi 

skrajni, severni rob, do katerega danes še seže slovenski jezik na avstrijskem Koroškem. 
 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija         NAKLADA: 200           UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     

AKVAREL: Pavel Smolej (Sudetendeutsche Hutte pod Grosser Muntanitz)               

FOTO:  udeleženci izleta na Travno goro in  udeleženci 11. družinskega planinskega tabora  


