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Sekcija »Sokol« v  torek, 16.8. in sredo, 17.8.2016 organizira pohod do Pogačnikovega doma na 

Kriških podih (2.050m). Hoje od Zadnjice do koče bo 4-5 ur. Udeleženci pohoda se bodo lahko povzpeli 

tudi na bližnji Razor (2.601m). Vračali se bomo preko Dovških vrat (2.175m), čez Sovatno v dolino Vrat. 

Za prenočišče potrebujete veljavno planinsko izkaznico in osebni dokument, za vzpon na Razor pa tudi čelado. 

Vodil bo Cirar Franc z vodniki. Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. 

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

Izlet na Obir je prestavljen na soboto, 20.8.2016. Ojstrc/Hochobir (2.139m) spada v Karavanke in je 

najvišji vrh Obirja, ki leži zahodno od Železne Kaplje v Avstriji. Na vrhu je meteorološka postaja. Avtobus 

nas bo pripeljal do koče od koder je po lahki označeni poti 1.30 ure hoje. Skupne hoje bo 3-4 ure. Odhod 

avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave na tel.št. 031 643-639(M. Jug). 
********************************************************************************* 

Planinska sekcija Sava v soboto, 20.8.2016 organizira izlet do Pirnatove koče na Javorniku (1.156m) 

in na Javornik (1240 m). Na Javornik se bomo podali iz naselja Lome in se mimo Pirnatove koče podali 

do razglednega stolpa. Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto, 27.8.2016 sekcija »Sokol« vabi na Olševo (1.929m). S  hojo bodo pričeli na Sv. Duhu pri Koči 

pod Olševo (1.232 m ) in si na višini 1.676 m ogledali  Potočko zijalko. Olševa  se ponaša z več  vrhovi. 

Najvišji je Govca s 1.929 m višine, sledijo Visoka peč (1.849m), Gladki vrh (1.850m), Odenični  hriber 

(1.863m) in Lepi vrh (1.616m). Sestopili bomo na Sp. Slemeno (1.254 m). Pohod bo vodila Mohar Helena. 

Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave na tel. št. 031-643-639 (M. Jug)  
 

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

PD Litija vabi v soboto, 27.8.2015 na družinski izlet na Boč (978m) in Dom na Boču (698m). Izlet bo 

vodil Aleš Pregel (041 229 758, ales_pregle@t-2.net). 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Od 3.7.2016 do 9.7.2016 je na Lokvah (Trnovski gozd) potekal 36. mladinski planinski tabor PD Litija. 24 

udeležencev in sedem članov vodstva je poskrbelo, da je teden minil v spoznavanja narave in ljudi okoli sebe. 

Najmlajša udeleženka je imela šest let, najstarejša pa okroglih 20. V slabem tednu dni so osvojili Poldanovec, 

Golake, Sveto goro in prehodili pot Za zidom. V taboru so se sproščali ob igranju odbojke in nogometa. 

Obiskali so jih gasilci PGD Čepovan, ki so poleg opreme prikazali še gašenje z gasilsko peno. Člani Zveze 

vodnikov reševalnih psov Slovenije pa so na bližnjih ruševinah praktično prikazali iskanje ponesrečencev iz 

ruševin. Za popestritev so se udeležili raftarskega spusta po Soči. Večeri so minili ob tabornem ognju, zadnji 

dan pa je sledil še krst in podelitev nagrad za najhitrejše v poligonu in najlepše pospravljen šotor. Bralce 

obvestil vabimo, da si na portalu youtube ogledajo kratek filmček iz tabora (iščite z geslom »Lokve PD Litija«). 
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Sekcija »Sokol« je 9.7.2016 organizirala pohod na dokaj neznani Rutarski  vršič (1.699 m).  Pohod so  pričeli  

pri Gozd Martuljku in nadaljevali po dolini Bele, ter se dvignili do slapov Skočniki. Na Vršič je vodil Intihar 

Franci. Hodili so tudi po poti Planica - Pokljuka in se po petih urah sestali z lažjo skupino pri Ingotu, ki je 

hodila 4  ure po  neoznačeni poti  preko planine Zaprete. Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov. 
********************************************************************************* 

Od 10.7.2016 do 16.7.2016 je potekla 13. družinski planinski tabor. Šotore so imeli postavljene na Lokvah 

(Trnovski gozd), na nadmorski višini 965 metrov. Taborjenja se je udeležilo 13 družin od tega 28 otrok in 17 

staršev. Za izvedbo programa je poskrbelo 7 članov vodstva. Vodja tabora je bil Janez Medved, vodniki pa so 

bili še Roman Ponebšek, Sašo Jovanovič, Aleš Pregel in Matej Krnc. Za lačne želodce sta poskrbeli  kuharici  

Mari Medved in Nada Potisek. Pavel in Marija Smolej sta pripravila  logotip tabora, pobarvanko in garderobo 

za simboličen krst. Udeleženci so prejeli spominsko majico z logotipom tabora. Izvedli so izlete na Mali in 

Veliki Golak, Poldanovec, Sveto Goro, naravni most Skozno ter po poti Za zidom. Na taboru so potekale še 

športne igre z žogo (odbojka in nogomet). Obiskali so tudi odprti bazen v Novi Gorici. Prijazni kužki in njihovi 

vodniki so praktično predstavili reševanje oseb izpod ruševin. Cel teden so se igrali igro skrita družina.  Ob 

tabornem ognju  so prepevali pesmi in pekli kruh. Zadnji dan so izvedli še simbolični krst sedmih novih 

udeležencev. Pri organizaciji tabora so nam pomagali Občina Litija,  Omahen transport, Janez Skubic in 

območno združenje Rdečega  križa Litija. 

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

Izleta sekcije Sokol do koče Corsi pod Višem se je 16.7.2016 udeležilo 21 članov sekcije. Razen dveh so bili 

vsi prvič pri tej planinski postojanki, pa še ta dva sta bila prvič na lepi,razgledni poti, ki se prične na sedlu 

Sella Nevea in s katere smo občudovali vrhove Kaninskega pogorja na drugi strani doline, pa mogočna 

velikana Mangart in Jalovec ter številne izrastke Viševe skupine. 

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

23.7.2016 je sekcija« Sokol« izvedla pohod Vogel – Rodica - Črna prst. Z gondolo so se zapeljali do Rjave 

skale in naprej s sedežnico do Orlovih glav. Od tu pa naprej do Rodice, kjer se je 27 udeležencev razdelilo v 

dve skupini. Lažja skupina se je odločila  za sestop do Ribčevega laza, hitrejša pa za Črno prst, kamor je prišla 

po 3 urah hoje in sestopila mimo Orožnove koče, do na žalost zaprte gostilne »Janez«. V tem času je bila flora 

prečudovita. Nekateri so prvič videli toliko planink in murk. 
********************************************************************************* 

V soboto 23. 7.2016 je planinska sekcija Sava organizirala izlet na Kofce in Veliki vrh ter Kofce goro. Večina 

udeležencev je v zelo vročem dnevu izlet zaključila na Kofcah, od koder so se podali še do planine Šija, šest 

pa se jih je podalo na Veliki vrh. Ti so nazaj sestopili po grebenu Košute preko Kofce gore. Vsi skupaj smo se 

nato na Kofcah okrepčali in se v dolino odpravili mimo kmetije Matizovec, kjer jih je čakal avtobus.  

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

Pohoda v soboto 6.8.2016 se je udeležilo 30 pohodnikov. Hitrejša skupina 12 pohodnikov se je z Vršiča pod 

vodstvom Francija Intiharja podala na Veliko Mojstrovko (2.372m) in se po brezpotnem  grebenu povzpela še 

na Zadnjo Mojstrovko (2.354m). 18 pohodnikov pod vodstvom Staneta Jerebiča pa je osvojilo vrh »Visoki 

Mavrinc« (1.562 m) in  nato nadaljevali pot še do Poštarske koče na Vršiču. 
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 100          UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Sv.Duh pod Olševo)                                FOTO: Udeleženci družinskega tabora na Poldanovcu 


