
 

 
 

Oktober 2014                                 ŠT. 200                                              LETO  XVIII 
 
 

Planska sekcija Sokol vabi v soboto, 11.10.2014 na Doberdobski kras. Le kdo ne pozna pesmi ali 

romana Doberdob, slovenskih fantov grob. To bo prav gotovo eden od izletov, ki bo potekal na najmanjši 

nadmorski višini, saj vasica Doberdob (Doberdo del Lago), ki bo izhodišče izleta, leži na nadmorski višini 98 

m; Gradina (Castelazzo) s kočo, v kateri je imel med soško fronto svoj terenski štab italijanski poveljnik 

general Cadorna, pa na višini 155 m. Sprehodili se bomo okoli naravnih znamenitosti tega območja, 

Doberdobskega jezera (Lago di Doberdo) in Prelosnega jezera (Lago di Pietrakossa) ter si ogledali 

zgodovinsko - naravoslovni muzej. V vasicah, ki jih bomo obiskali, živijo skoraj izključno Slovenci in tudi 

napisi so povsod dvojezični. Obiskali bomo tudi bližnjo Redipuglijo, ker je pred kratkim ob 100 letnici 1. 

svetovne vojne maševal papež Frančišek. Hoje bo za 3 do 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave zbirata  

Marjan Jug (031 643 639) in Stane Jerebič (051 354 261). 

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

Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 11.10.2014  na  Planinski dom Kozjak (690m) in Tojzlov vrh 

(703m). Na vrh se bodo povzpeli iz doline Bresterniškega potoka. Hoje bo za dobre tri ure. Posebni avtobus iz 

Save odpelje ob 7. uri, ustavil pa bo še v Litiji. Izlet bo vodil Tomo Merzelj, prijave pa zbira Samo Jager (041 

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

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

PD Litija v soboto 11.10.2014 vabi na družinski izlet na Donačko goro (884m). Ob povratku si bodo 

ogledali tudi muzej na prostem v Rogatcu. Prijave zbira Aleš Pregel (041 229 758).  

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

Dvodnevni izlet po Karavankah PD Litija je zaradi slabega vremena prestavljen na soboto, 

18.10.2014 in nedeljo 19.10.2014. Izhodišče in zaključek izleta bo na planini Dolga njiva.  Izlet bo prvi dan 

potekla po trasi planina Dolga njiva (1.400m) - Košutnikov turn (2.133m) – Škrbina (1.869m) – planina  

Pungrat (1.400m) – dom  na Kofcah ( 1.488m), drugi dan pa Veliki vrh (2.086m) – Kladivo (2.094m) – 

planina Pungrat – planina Dolga njiva. Izlet vodi Gregor Podkrajšek, ki tudi zbira prijave (040-585-780 ali 

gregor.podkrajsek@gmail.com ). 

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

PD Litija vabi v torek 21.10.2014 ob 18. uri v Litijsko knjižnico na prireditev ob praznovanju  40 

letnice Badjurove krožne poti (BKP). Na ogled bo razstava v spomin na v Litiji rojenega Rudolfa 
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Badjuro, prvega smučarskega učitelja, organizatorja planinstva in potopisca, po katerem je planinska 

obhodnica dobila svoje ime. Slovesnost bo popestrila tudi razstava likovnih del "Podobe z BKP" zakoncev 

Smolej. Vse bralce Obvestil ob tej priložnosti prosimo, da pregledajo svoje arhive in nam za čas razstave 

posodijo morebitne stare fotografije točk BKP in starejše dnevnike.  

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

V soboto, 25.10.2014 zjutraj udeleženci izleta planinske sekcije »Sokol« še ne bodo vedeli kje je njihov cilj.  

»Po neznanih poteh« jih bo vodil Franci Cirar. Prijave zbirata  Marjan Jug (031 643 639) in Stane 

Jerebič (051 354 261). 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohodniki planinske sekcije »Sokol« so se 6.9.2014 podali na Avstrijski Dobrač. V Ratečah so se sestali z 

vodjo pohoda Frančkom Koširjem, se preko sedla Podkoren in mimo Beljaka zapeljali na gorsko cesto do 

parkirišča pod Dobračem. Nadaljevali so po znani lovski stezi in ob razjasnitvi vremena občudovali 

slovenske gore še z druge strani. Proti vrhu se je megla zelo zgostila in jim bi trda predla brez Koširja. Bilo 

jih je 24 in so bili mnenja, da pohod ponovimo še v lepem vremenu. 

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

13.9.2014 so se planinci sekcije Sava odpravili na izlet na 1.026 m visoki Ermanovec, ki se nahaja med 

Cerknim in Gorenjo vasjo, natančneje nad Sovodnjem in Trebijo. Kljub neobetajočemu vremenu se je izleta 

udeležilo 18 članov.  Udeleženci so bili za pogum nagrajeni, saj jih je na izhodišču vzpona v Kladju 

pričakalo precej lepše vreme, kot so pričakovali. Pot do koče na kateri so bili lepo sprejeti je bil nenaporna.  
 

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

13.9.2014 je sekcija »Sokol« za »Vranov let« kar precej skrčila program že na desnem bregu Save, pa tudi 

vožnjo z raftom so morali odpovedali, saj je bila voda previsoka in se niso podajali v nevarnost. Prisotni so 

bili na proslavi pri Pogoniku in v Hotiču in se v dežju odpravili na »Geoss« še na tretje slavje. Ana in Drago 

sta na Zapodju pripomogla, da pot 13 »Sokolov« in predstavnika iz Avstrije z domačo spremljevalko le ni 

bila preveč turobna, saj  je okrepčilo kar lepo prijelo. 

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

Člani sekcije »Sokol« so se 20.9.2014 potepali  po Paškem Kozjaku. S hojo so pričeli pri planinski koči (960 

m) in se od tam povzpeli do sv.  Jošta (1.063m), kjer je lepa podružnična šola v kateri že 6 let ne poučujejo. 

12 km dolgo pogorje se razprostira od vzhoda proti zahodu in je poraščeno z gozdom. Dolino Ostrice so med 

vojno izkoristili za odmetavanje pomoči iz zavezniških letal. Najvišji vrh Paškega Kozjaka se imenuje  

Basališče (1.272 m).  Hodili so 5 ur. Izleta se je udeležilo 30 pohodnikov. 

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

4.10.2014 so pohodniki sekcije »Sokol« obiskali Polhograjsko Goro (824m). Pot so začeli pri 

Polhograjskega gradu in se mimo čebelarskega doma podali na  strmo pot proti vrhu. Vreme je bilo lepo, 

zato se jim ni nikamor mudilo. Na  vrhu so se lep čas nastavljali jesenskim sončnim žarkom. 18 pohodnikov 

si je ogledalo tud grajski vrt in se okrepčalo v grajski restavraciji. 
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