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Tradicionalni 10. pohod po mednarodni poti »Vranov let v svobodo« bo potekal letos malo 

drugače. Glede na to, da je trojica članov PD Litija in članov »Vranovega leta«, končala z markiranjem 55 km 

dolge trase po občini Litija in Šmartno, od Blagovice do občinske meje z Mirno pri Pečicah, bo pohod potekal 

od Pečic. Zbor pohodnikov iz več krajev bo 9.9.2017 ob 7.30  uri na železniški postaji Litija.  Zapeljali se 

bomo na občinsko mejo z Mirno in se peš vračali po omenjeni trasi proti Tihaboju, Gabrovki, Moravčam in 

Gobjeku. S hojo bomo končali in se z avtobusom vrnili v Hotič, kjer bo pri spomeniku brodarjev ob 11.30 uri 

imel krajši govor predsednik društva »Vranov let« g. Edo Verdenjak. Pot bomo nadaljevali proti »Geossu«, 

kjer ob 14.00 uri proslava. Udeležili se jo bodo tudi litijska godba in pevci z Janč. 
********************************************************************************* 

Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 16.9.2017 na izlet do koče Fratelli Grego (1389m) in na Krniško 

glavico (jof di Somdogna, 1889m). Iz doline Zajazere (1004m) do koče je slabo uro hoje, še eno uro 

in pol pa je do vrha. Že od koče se ponujajo izredni razgledi, nad kočo se kot zid dviga severna stena Montaža, 

na drugo stran so Višarje in Kamniti lovec, še bliže sta Špik Hude police in Veliki Nabojs, sami vrhovi, ki smo 

jih litijski planinci pred kratkimi že obiskali, le da si jih bomo tokrat ogledovali z druge strani. Še lepši in 

obsežnejši pa je razgled z vrha Krniške glavice, do katerega je od koče uro in pol hoje. Vračali se bomo po isti 

poti. Na voljo bo tudi krajša varianta, od koče na bližnje sedlo Rudni vrh ( 1398 m ), kjer se stikata dolini 

Dunja in Zajezera. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639) 

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

Planinska sekcija »Sokol« v soboto, 23.9.2017 vabi na odpadli izlet na Uskovnico (1154m), do koder se 

bomo povzpeli iz Stare Fužine. Nazaj do izhodišča bomo sestopili po dolini Voje. Ogledali si bomo slap 

Mostnico in korita gorskega potoka Mostnica, ki izvira v zatrepu alpske doline Voje v Triglavskem narodnem 

parku. Lažjo skupino bo vodil Stane Jerebič, drugo pa Jože Pavli. Hoje bo 4 do 6 ur. Odhod avtobusa ob 6.00 

uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639) 

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

Savska sekcija »Kojoti« v soboto, 23.9.2017 vabi na  izlet od Andrejevega doma na Slemenu do doma na 

Smrekovcu (1375m) in Smrekovca (1577m). Hoje je približno 3 ure. Pot je lahka in primerna za 

vsakega. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 
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PD Litija v soboto, 7.10.2017 vabi na Janče (792), kjer bo potekalo Srečanje mladih planincev 

MDO Zasavja.  Prijavljene skupine se bodo na  Janče povzpele iz različnih smeri. Pred domom bodo 

potekale planinske aktivnosti (prikaz vaje GRS, vrvna ograja, orientacijski pohod) in družabne igre. Prijave in 

dodatne informacije: Alma Jere (041 892 303) in Roman Ponebšek (041 351 469). 

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

Družinska sekcija  PD Litija v soboto, 7.10.2017 vabi na Janče (792m). Udeležili se bomo Srečanja mladih 

planincev MDO Zasavja. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758, ales_pregel@t-2.net), ki tudi zbira prijave.    

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

Sekcija »Sokol« v soboto, 7.10.2017 vabi na Goli vrh (1787m) nad Jezerskim. Na vrh, ki meji z Avstrijo, 

se bodo povzpeli iz Ravenske Kočne. Odhod avtobusa izpred železniške postaje v Litiji bo ob 6. uri. Pot je 

lahka. Hoje 2 do 3 ure. Izlet vodi Franci Intihar, prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639) 
 

ZGODILO SE JE 
 

Sekcija »Sokol« se je 13.8.2017 povzpela na Stegovnik, na spodnji rob Karavank. Iznad »Kanonirja« so se 

mimo Rezmana povzpeli do Močnikovega sedla. Ena skupine je odšla na drugo stran sedla v dolino Dol proti 

»Kanonirju«, medtem ko se je večina po grebenu mimo »Lojtre« povzpela na vrh. Z vrha je lep razgled na 

celoten greben Košute, Storžič in skupino okrog Grintavca. V dolini so se spet srečali in se odpeljali še na 

Planšarski dan – Ovčarski bal, kjer ovc niso opazili. Skupaj je bilo na izletu 28 pohodnikov.  
********************************************************************************* 

19.8.2017 se je 26 pohodnikov sekcije »Sokol« odpravilo na Ciprnik nad dolino Planica. Do Doma v Planici 

so se pripeljali, pet se jih je odpravilo v Tamar, ostali pa so se po lepo nadelani stezi povzpeli na Ciprnik. Vrh  

so dosegli ravno, ko je začelo deževati. Čas za ogled okolice ni bilo veliko, saj so pohiteli proti Domu na 

Vitrancu, kjer so se ravno v času hude nevihte v zakurjeni koči pogreli, najedli in napili vročega čaja. Ko  je 

dež malo ponehal, so po razmočeni poti, polno korenin in blata srečno sestopili v Kranjsko Goro. 

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

19.8.2017 je imela Savska sekcija »Kojoti« izlet na planino Ravne in Križevnik. Izleta se je udeležilo 20 

članov, od tega se jih je na vrh povzpelo 9, ostali pa so šli samo do planine Polšak. Na koncu nas je malo 

zmočilo, kar pa ni skazilo dobrega razpoloženja.  

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

V soboto 26.8.2017 se je 20 članov sekcije »Sokol« povzpelo na Veliko Raduho, na visoki vzhodni rob 

Kamniško-Savinjskih Alp. Pripeljali so se do planine Loka. Na Durcah (vrata na koroško stran) je del skupine 

odšel na Lanež, večji del pa na vrh Velike Raduhe. Okrepčali so se na koči na Loki pod Raduho. 

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

Družinskega izleta na Zelenico se je 26.8.2017 udeležilo 11 otrok in 7 odraslih iz petih družin. Na Zelenico so 

se iz Ljubljena povzpeli po neoznačeni »graničarski poti«, ki poteka po gozdnatih pobočjih Ljubeljščice. Pot 

poteka po senci, kar je v sončnem in vročem vremenu zelo prijalo. Sestopili so po markirani poti.  
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