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V soboto, 13.5.2017 bo sekcija »Sokol« izvedla v aprilu odpadli izlet na Dolenjsko. Obiskali bodo Mirno 

peč- Golobinjek (650 m)  in Frato. Hodili bomo mimo zidanic, na domu Frata pa bo skupna malica po 

zmerni ceni. Hoje bo za 3 ure. Vodil bo lokalni vodnik (lovec) Lojze Bregar. Odhod avtobusa izpred železniške 

postaje v Litiji ob 7. uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
********************************************************************************* 

V soboto, 20.5.2017 bo sekcija  »Sokol« zopet obiskala Kočevsko in sicer vrh Krokar (1.122 m). Z 

avtobusom, ki iz Litije odpelje ob 6. uri, se bomo zapeljali do Borovca pri Kočevski reki. Od tam se bomo 

podali na Inlavfsko sedlo do vznožja Krokarja. Hodili bomo po pobočju Borovške gore. Pod Cerkom (1.192 

m), ki je najvišja točka tega področja, se bomo spustili v vas Ravne pri  Borovcu (743 m). Pot bo lahka, hoje 

bo dobre 4 ure. Pohod bo vodil Emil Žagar. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
*********************************************************************************

Planinska sekcija Sava - Kojoti v soboto,  20.5.2017  vabi na izlet na Polhograjsko grmado (989 m), 

na katero se bomo v dobri uri povzpeli iz vasi Topol (Katarina). Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 

ali samo.jager@gmail.com). 

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

V soboto, 27.5.2017 sekcija »Sokol« vabi na Vrtaško planino (1.462 m) in Vrtaški Vrh (1.898m). 
Iz Mojstrane je do planine 2 uri hoda, do vrha pa še uro in pol. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija 

bo ob 6. uri. Pohod bo vodil Jože Groboljšek. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
 

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

Planinski dom PD Litija na Jančah je odprt vse dni v tednu in vabi, da ga obiščete. V maju in juniju ob 

vikendih potekajo tudi tradicionalne prireditve. V nedeljo, 28.5.2017, ko bo ob 11. uri spominska slovesnost ob 

75. obletnici ustanovitve prve slovenske brigade in II. grupe odredov.  

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

V soboto, 4.6.2017 sekcija »Sokol« vabi v Goriška Brda na  13. pohod od češnje do češnje, ki ga  organizira 

Planinsko društvo Brda. Pohod vsako leto poteka po drugi trasi, vodi pa preko vasic, vinogradov in 

sadovnjakov, kjer pohodnika z dreves pozdravljajo rdeče češnje. Pohod je razgiban in je primeren za vsakogar. 

Odhod avtobusa bo ob 6.uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

mailto:samo.jager@gmail.com


PD Litija  vabi na 37. mladinski planinski tabor, ki bo potekal od 2.7.2017 do 8.7.2017 in 

14. družinski planinski tabor, ki bo potekal od 9.7.2017 do 15.7.2017. Oba tabora bosta v Kamniški 

Bistrici. Prijave sprejemamo do 31.5.2017 oziroma do zapolnitve mest, saj je število udeležencev omejeno. 

Informacije in prijave: Gašper Repina (041 616 592, gasper.repina@gmail.com) ali na  http://www.planinski-

tabor.com/.  
 

ZGODILO SE JE 
 

 

9.4.2017 je potekala tradicionalna čistilna akcija poti iz Jevnice na Janče. Udeležilo se jo je 14 članov društva.  

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

UO PD Litija se je 20.4.2017 sestal na 11. seji. Roman Ponebšek je povedal, da izbirajo izvajalca za sanacijo 

garaže na domu na Jančah. Naredili so analizo občnega zbora. Obravnavali so gradivo za skupščino PZS. Na 

skupščini bo društvo zastopal Roman Ponebšek.  Na prošnjo MDO so sprejeli izziv in bo društvo 30.9.2017 

na Jančah gostilo srečanje zasavske mladine. Do seje je članarino za leto 2017 poravnalo 256 članov.     

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

22.4.2017 je v Ajdovščini potekala skupščina PZS. Pred skupščino je potekala delavnica o skrbniških 

pogodbah za planinske poti. Poleg sprejetja poročil in programov dela, je skupščina sprejela sklep o prodaji 

prostorov PZS na Dvorakovi ulici, predstavili so tudi predlog za povišanje članarine v letu 2018.  

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

Sekcija 'Sokol' se je 22.4.2017 povzpela na Vremščico. V mrzlem jutru so se odpravili iz Senožeč po 

gozdnatem severnem pobočju. Po planoti in naprej na južnih pobočjih so hodili med narcisami (Urbanščice), 

zaspančki in kosmatinci, ki niso medvedi. Na Divaškem letališču se je pol skupine odpeljalo do Matavuna 

(Škocjanske jame), preostali pa odšli do Gradišča (sv. Helena, freske iz 15. Stoletja) ter naprej do Škocjana. 

Vmes so opazovali prepadne stene nad ponorom reke Reke. Skupina je štela 30 pohodnikov. 
********************************************************************************* 

V soboto 22.4.2017, so se Kojoti podali v neznano. Izlet sta organizirala in izvedla Lado in Janez, ki sta jih 

peljala po res neznani Ostrovrharjevi poti. Slednja pohodnika s pomočjo informativnih tabel popelje skozi 

zgodovino kraja Podgrad pri Ljubljani. S pomočjo vodnika g. Intiharja, so spoznali zgodovino teh krajev, na 

pot pa so se podali iz Besnice, se povzpeli na Kašeljski hrib, mimo ruševin gradu Osterberg in se spustili mimo 

kamnoloma mlinskih kamnov, od koder so zopet krenili v hrib do turistične kmetije Pri Lazarju, ki je bila 

njihov končni cilj. Tam so obeležili 25. obletnico delovanja Planinske sekcije Sava, se okrepčali, ter se 

zadovoljni vrnili proti domu. 
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