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Sekcija »Sokol« v soboto, 7.7.2018 vabi na obisk Češke koče nad Jezerskim (1542m) in Kranjske
koče na Ledinah (1700m). Hoje bo za 4 do 5 ur. Vodila bo Mohar Helena. Odhod avtobusa ob 6. uri
izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).
*****************************************************************************************
Na Kozji vrh (1628m) se bomo člani sekcije »Sokol« podali v soboto, 14.7.2018. Vrh se nahaja med V.
Javornikom, Stegovnikom in Storžičem in je znan po lepih razgledih na ostale vrhove. Od izhodišča do vrha
je okoli 600 m višinske razlike, pot pa je lahka in dobro uhojena. Hoje bo za 4 ure. Odhod avtobusa ob 6. uri
izpred železniške postaje Litija. Izlet bo vodil Marjan Jug, ki tudi zbira prijave (031 643 639).
*****************************************************************************************
Sekcija »Sokol« v soboto, 21.7.2018 vabi na Visoki Kanin (2587m). Odhod iz Litije bo ob 5. uri. Na
postajo »D« se bomo zapeljali z gondolo in se nato razdelili v dve skupini. Ena se bo odpravila le do Doma
Petra Skalarja (2266 m), le najbolj pripravljeni pa se bodo podali na vrh gore. Vodila bosta Bojan Kozlevčar
in Marjan Jug. Hoje bo 4 do 6 ur. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).
*****************************************************************************************
V soboto, 21.7. 2018 se bomo savski »Kojoti« pridružili »Sokolom« in se z njimi pod vodstvom vodnika
Bojana Kozlevčarja podali na Visoki Kanin (2587m). Prijave sprejema vodja Sokolov Marjan Jug (031
643 639). Izlet na Debelo peč je prestavljen na avgust.
*****************************************************************************************
V soboto 28.7.2018 se bomo »Sokoli« pod vodstvom Francija Intiharja povzpeli proti vrhovom Košute.
Možnosti je veliko, ena izmed njih bo verjetno Košutnikov turn (2133m). Hoje bo 4 do 5 ur. Odhod
avtobusa ob 6. uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*****************************************************************************************
Sekcija »Sokol« v sredo 1.8.2018 in četrtek 2.8.2018 vabi na dvodnevni izlet po Dolini sedmerih
Triglavskih jezer. Odhod bo v sredo ob 5. uri izpred železniške postaje Litija. Zapeljali se bomo do Koče
pri Savici (653 m), se nato čez Komarčo povzpeli do Koče pri Triglavskih jezerih (1685m) in po počitku
nadaljevali do Koče na Prehodavcih (2071 m), kjer bomo prespali. Prvi dan bo hoje za 6 ur. Drugi dan se bomo
odpravili proti Planini jezero in Vogarju ter sestopili v Staro Fužino. Pohod bosta vodila Franci Cirar in Marjan
Jug, ki tudi zbira prijave (031 643 639).

ZGODILO SE JE
23. seja UO PD Litija je bila 7.6.2108 na Jančah. Seznanili so se z zadnjimi podrobnostmi priprav na poletna
tabora. Začeli so s pripravami na pohod »Vranov let«, ki bo 8.9.2018. Sprejeli so sklep, da se začne postopek
prenosa sedeža MDO v Sevnico, saj je od tam novi predsednik MDO Jože Prah. Potrebno je pripraviti razpored
za planinski kotiček na Radiu Geoss, ki bo na sporedu ob četrtkih popoldan. Planinski kotiček omogoča
Predilnica Litija. PD Litija se bo akciji Slovenija planinari pridružila s Srečanjem mladih planincev osnovnih
šol, ki bo oktobra na Jančah. Obravnavali so prodajno pogodbo za parcelo, kjer na Jančah stoji pomožni objekt
Mors-a. Na koncu so z novim najemnikom naredili ogled doma, kjer jim je še enkrat predstavil načrte za
delovanje in obnovo. Imamo 322 članov.
*****************************************************************************************
Prestavljenega pohoda skozi sotesko Pekel se je 9.6.2018 udeležilo 15 članov sekcije »Sokol«. Ogledali so si
vseh pet slapov, ki so bil ob dobrem vodostaju zares lepi. Pot je zgledno urejena in varna.
*****************************************************************************************
Planinskega praznika slovenskih planincev, ki je bil tokrat na Rogli, se je 16.6.2018 udeležilo 17 članov sekcije
»Sokol«. Prehodili so pot do Lovrenških jezer in nazaj. Doživetja so s slovesnim sprevodom počastili
praporščaki 60 planinskih društev, med njimi je bil tudi praporščak PD Litija Stane Jerebič.
*****************************************************************************************
Kot je sedaj že tradicionalno PD Litija organizira skupni izlet na Dan slovenskih planinska doživetij, ki je bil
letos 16.6.2018 na Rogli. Ker je bil posebni avtobus premalo, so se odpravili še z dvema kombijema. Poleg
Sokolov so se srečanja udeležili še otroci in starši iz POŠ Kresnice (17), POŠ Hotič (18), OŠ Šmartno pri Litiji
(10) in 11 članov družinske sekcije. Najprej so odpravili do Lovrenških jezer in nazaj, nato pa sodelovali na
različnih delavnicah za otroke, se preizkusili na plezalni steni in spremljali slovesnost.

*****************************************************************************************
18 članov sekcije »Sokol« se je v soboto 23.6.2018 odpravila na Bjelolasico v sosednji Hrvaški. Vrh je visok
1534 m in je poraščen s travo, zato nudi izjemne poglede na Jadransko morje in otoke. V kraju Mrkopalj so si
ob vračanju lahko ogledali zborovanje starih avtomobilov in motociklov.
*****************************************************************************************
30.6.2018 se je 20 pohodnikov planinske sekcije Sava - Kojoti podalo na 908 m visoko Hleviško planino.
Startali so v Idriji in se po lovski poti podali proti Koči. Začetek poti je bil precej strm, nato pa se je pot
nekoliko izravnala in jih v senci gozda po uri in pol hoda pripeljala do koče. V koči smo se podprli z idrijskimi
žlikrofi, nekateri pa so se podali še na petnajst minut oddaljeni vrh in tako uspešno zaključili planinski izlet.
*****************************************************************************************
30.6.2018 se je 24 »Sokolov« zapeljalo do Planice, kjer so se razdelili v dve skupini. Polovica je pod vodstvom
Francija Intiharja krenila po lovski stezi na Malo Ponco in naprej v Tamar. Druga polovica pa po dolini do
Tamarja in naprej do izvira potoka Nadiža, ki izvira visoko v skalni steni in se spusti v zelo lep slap. Izvir
Nadiže si je ob vrnitvi ogledala tudi Francijeva skupina.
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