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Sekcija «Sokol« pripravlja v soboto, 9.7.2016 pod vodstvom Francija Intiharja pohod na Rutarski vršič 

(1.699m). Pohod bomo začeli v dolini Bele. Vračali se bomo mimo Bivaka III. Prehodili bomo tudi del poti 

Planica -  Pokljuka. Na voljo bo tudi lažji varianta čez planino Zaprete do Igota. Hoje bo za 4 ure. Odhod 

avtobusa izpred železniške postaje Litija ob 6.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
********************************************************************************* 

Sekcija Sokol v soboto, 16.7.2016 vabi v Zahodne Julijce. Do koče Corsi(1.874 m), ki stoji pod divje 

razbrazdanimi pečinami Koštrunove špice in Viša se bomo v treh urah povzpeli po nadvse razgledni poti čez 

sedlo Passo degla Scalini (2.022 m) in čez Viško planino sestopili v dolino Jezernice (dve uri in pol). 

Izlet bo vodil Borut Vukovič. 

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

Sekcija »Sokol« v soboto, 23.7.2016 vabi na pohod na Vogel (1.992m), Rodico (1.966m) in Črno 

prst(1.844m). Pohod bo vodil Jug Marjan. Hoje 5-6 ur. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija 

ob 5.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

V soboto, 23.7.2016 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Kofce (1.488m) in Kladivo 

2.094m visoki vrh v Košuti. Krajša varianta bo samo do doma na Kofcah. Prijave zbira Samo Jager (041 

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

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

Franci Intihar bo v soboto, 6.8.2016 vodil tudi zahtevno pot po grebenu Velike Mojstrovke (2.366m). 

Odhod avtobusa ob 5.00 uri. Hoje bo za 5 do 6 ur. Organizirana bo tudi lažja pot na Veliki Mavric 

(1.562 m). Ta pot se prične pod kočo na Gozdu. Pot je zelo lepa in lahka. Do vrha je ure in pol hoje. Vodil 

bo Jerebič Stane. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

UO PD Litija se je 16.6.2016 sestal na 3. seji. Dogovorili so se za pomoč pri izgradnji nadstreška pri domu 

na Jančah. Čim prej je potrebno tudi določiti gospodarja doma na Jančah. Gašper Repina je poročal o 

pripravah na mladinski tabor. Janez Medved je poročal o pripravah na družinski tabor. Pričeli so z dogovori 

o kadrovski dopolnitvi odsekov. Obravnavali so priprave na pohod Vranov let v svobodo. Želja 

organizatorjev je, da se za stalno označi celotna trasa od Maribora do Bele krajine. Obravnavali so predlog, 

da bi društvo uredilo zelo poškodovano pot na Svibno. Imamo 298 članov.  

mailto:samo.jager@gmail.com


18.6.2016 je planinska sekcija Sava organizirala izlet na Dovško babo, 1891 m visoki vrh nad Dovjem z 

lepim razgledom na triglavsko pogorje ter avstrijsko stran. Polovica planincev se je ustavila na planini 

Dovška rožca, kjer je pastirska koča s prijaznima oskrbnikoma, deseterica planincev pa se je medtem 

odpravila na vrh. To soboto so na pašo ravno pripeljali živino iz doline, lepo vreme in lepi razgledi pa so 

izlet naredili še lepši. Skupaj so se nato po cesti vrnili do izhodišča, ter tik pred dežjem zadovoljni sedli v 

avtobus za domov.  

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

Prav na Dan slovenskih planinskih doživetji, ki je 18.6.2016 potekal na Golteh, smo uresničili idejo, da se 

vse generacije litijskih planincev izberejo skupni cilj. Napolnili smo avtobus in sicer sedemnajst Sokolov, 

osemnajst staršev in učencev iz planinske sekcije POŠ Kresnice, in še dvakrat po osem, sedem učenk in ena 

mama iz sekcije OŠ Litija, in osem članov iz družine nove predsednice PD Litija Alme Jere, ki vestno 

obiskujejo planinske izlete za mlade. Na Golteh se nismo dolgočasili, mladi so plezali, ustvarjali v 

delavnicah in se podali na orientacijski 

izlet. Organizatorji so poskrbeli za 

voden ogled Alpskega vrta, izlet po 

naravoslovni poti in predstavili so 

gozdni rezervat Mozirska 

Požganija.  Predsednik PZS Bojan 

Rotovnik in načelnik KTK Jože Rovan 

sta svečano odprla Slovensko 

turnokolesarsko pot. Stane Jerebič, 

praporščak PD Litija, je poskrbel, da 

smo sodelovali v povorki 

dvainpetdesetih praporov – prvič z 

novim praporom. Marjan Jug, vodja 

sekcije Sokol in glavni organizator 

izleta je ocenil, da je izlet zelo dobro 

uspel in da planinstvo združuje 

različne generacije. S tovrstno prakso 

bomo nadaljevali. 

***************************** 
Dneva Slovenskih planinskih doživetij 

na Golteh, dne 18.6.2016  se je udeležilo tudi 17 članov sekcije »Sokol« 

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

Planinska sekcija »Sokol« se je 25.6.2016 odpravila   na Golico. Pohoda se udeležilo 23 članov. Vsem 

udeležencem pohoda na Golico je PD Jesenice tega dne pripravilo lepo presenečenje, saj je vsak udeleženec 

prejel majico z napisom in malico. 13 pohodnikov je pot nadaljevalo še  naprej na Rožco, Hruški vrh (1.770 

m) in na Kočo pod Dovško Babo. Zaključili smo v Dovjah pri Brunarici.  
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (koča Corsi)                                                      FOTO: Kojoti na Dovški babi.  Na poti na Golte 


