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Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 11.4.2015 na Lubnik (1.025m) nad Škofjo Loko. Na vrh se 

bodo mimo Gabrovega povzpeli od Kobile. Celotna pot lahko traja do štiri ure. Odhod avtobusa bo z 

železniške postaje Litija ob 7. uri. Prijave zbira Marijan Jug (031 643 639). Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar. 

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

Odsek za varstvo narave vabi v nedeljo, 12.4.2015 na tradicionalno čistilno akcijo poti na Janče. Zbor 

v Jevnici ob 7.40, po prihodu vlaka iz Litije. Prijave sprejema Borut Vukovič (031 805 686) 

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

Planinska  sekcija »Sokol« vabi v soboto, 18.4.2015 na Čreto (944m)  nad Vranskim. Odhod  avtobusa 

bo z železniške postaje ob 7.uri. Hoje bo za 4 ure. Pot je lahka. Izlet bo vodil  Lojze Kotar. 

 
********************************************************************************* 
Sekcija Sava v soboto, 18.4.2015 organizira »izlet v neznano«, ki ga bo vodil dolgoletni vodja savčanov  

Marko Dernovšek. Cilj izleta je, kot se imenu spodobi, seveda skrivnost. Da bo stvar napeta kot se spodobi, 

je Marko pripravil vprašalnik, ki bo najbolj brihtnim glavam razkril cilj. Prvi, ki bodo uganili kam se 

podajamo, bodo tudi nagrajeni. Prijavite se pri Samu na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 25.4.2015 na Matajur (1.642m). Gora leži na meji med Slovenijo in 

Italijo nad Slovensko Benečijo na eni in nad Kobaridom na drugi strani. Čas hoje 4 – 5 ur. Pot je lahka in po 

želji tudi krajša. Odhod avtobusa z železniške postaje Litija ob 6.uri. Vodil bo Marijan Jug. 

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

V soboto, 9.5.2015 se bo sekcija »Sokol« udeležila pohoda »Ob žici okupirane Ljubljane«.  Na voljo 

sta dve varianti v dolžini 10 ali 20 km. Odhod z vlakom iz Litije ob 7.30 uri. Pohod bo vodila Breda Hribar.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Člani planinske sekcije Sava so se v soboto 14.3.2015 podali na Primorsko, natančneje nad Vipavsko dolino. 

Start pohoda je bil pri izviru Hublja, od koder so se povzpeli na Goro, poseljeni del Trnovske planote, si 

ogledali Otliško okno, ter se razgledali na Ajdovščino in njeno okolico. Nato so se pri kamnitemu polžu 

(spiralasto zavitem suhozidcu) okrepčali, od tod pa se je del skupine odpravil na Sinji vrh (1.002 m),  del pa 

po lažji poti do avtobusa, ki jih je čakal nekoliko nižje. Izleta se je udeležilo 31 članov in članic. 

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

Po letu suše je vreme tokrat omogočilo pristop na zimski dvatisočak. Izleta na 2.026 metrov visoki Palec se 

je 7.3.2015 udeležilo osem planincev. Na vrh so se odpravili preko Zelenice in Suhega rušja, kjer je bilo 

precej vetrovno in hladno. Pristop na sam vrh je bil zaradi razmer dokaj zahteven. Najtežja mesta so 

zavarovali z vrvjo in okrog enih popoldan osvojili vrh. Na vrhu so bili nagrajeni s čudovitimi razgledi. Palec 
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je ta dan obiskalo še nekaj navdušencev zimskega hribolazništva iz Slovenije in Avstrije. Tudi na povratku 

so se do sedla varovali. Izlet, ki so ga s postanki opravili v sedmih urah, je vodil Franci Intihar. 

 
********************************************************************************* 
UO PD Litija se je na svoji 30. seji 18.3.2015 seznanil z dogajanjem v domu na Jančah. Sprejeli so  poročilo 

19. pohoda Franca Štrusa. Pregledali in sprejeli so finančno poročilo za leto 2014 in finančni načrt za leto 

2015.  Pregledali so aktivnosti  ob 110 letnici društva. Vodnik po BKP je pripravljen vključno z akvareli 

kontrolnih točk. Sprejeli so postopek zbiranja donacij za nov prapor. Dogovorili so se tudi za izdajo brošure 

z akvareli in risbami zakoncev Smolej.  Do seje je članarino plačalo 231 članov. 

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

Občnega zbora društva 22.3.2015 se je udeležilo 58 članov. Delovni predsednik je bil Jože Sinigoj. Potrdili 

so poročila in v jubilejnem letu obogatene programe. Društvo je izdalo glasilo Prusik. Občni zbor so počastili 

Sandi Jerant, Zdravko Obreza in Marjan Cerovšek, ki so tik pred začetkom zaključili 24 - urni pohod po 

BKP. Občni zbor je pozdravila podžupanja občine Litija Lijana Lovše ter predstavniki 6 planinskih društev. 

Dogajanje v domu so s petjem poživili pevci sekcije »Sokol« ter Almira Jelnikar z literarnim prispevkom.  
********************************************************************************* 

24.3.2105 se je v Litijski knjižnici zbralo približno 20 ljubiteljev gora in literature. Gost večera je bil 

Valdimir Habjan aktualni urednik Planinskega vestnika. V zelo zanimivem razgovoru z voditeljico 

Aleksandro Mavretič je opisal nastajanje svojih knjig in Planinskega vestnika. Prireditev je bila posvečena 

tudi 110 letnici planinstva v Litiji, zato je  prisotne v imenu PD Litija pozdravil Aleš Pregel.       

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

27.3. do 30.3.2015 so imeli člani alpinističnega odseka tečaj zimske tehnike na Erjavčevi koči na Vršiču. 

Tečaja se je udeležilo 15 članov. V petek so imeli spoznavni večer, v soboto pa delo po točkah. Obdelali  so 

praktično vso zimsko tehniko:  iskanje z žolno, zaustavljanje s cepinom, izdelava sidrišč v snegu, spust v 

snegu na dveh cepinih, izdelavo snežne gobe, bivakiranje, prerez snežne odeje, plazove in gibanje naveze. V 

nedeljo so se razdelili v dve skupini in opravili dve turi Pripravniško grapo in Meniskusovo grapo. Vreme je 

bilo dobro, le za turo pa bi lahko bile malo nižje temperature. Z Vršiča so se odpeljali še v Dovlje, kjer so 

plezali v plezalnem vrtcu Urbasova skala.  Člani odseka so v marcu opravljenih tudi nekaj turnih smukov.      

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

Pohoda »Po obronkih Jablaniške doline« se je 28.3.2015 udeležilo 22 članov  planinske sekcije »Sokol«. V 

Gradišču so si pohodniki ogledali že deseto razstavo  po vrsti pri  »Samčevih«, tokrat na tematiko »V 

domačiji spominov«. Pri Medvedovih pa je lačne in žejne čakala obilna malica. Prevoz z avtobusom je  bil 

zelo dobrodošel in upamo, da bo tudi v naslednjem letu. 

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

28.3.2015 se je družinskega izleta udeležilo 10 odraslih in 8 otrok. Sprva je bil cilj izleta Sabotin, vendar so 

se premislili in se raje udeležili Pohoda po obronkih Jablaniške doline. Prehodili so celotno pot.  
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