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Sekcija »Sokol« v soboto, 16.6.2018 vabi na Dan slovenskih planinskih doživetij, ki bo tokrat na 

Rogli (1517m). Odhod  avtobusa bo ob 7.00 uri izpred železniške postaje Litiji iz Kresnic pa 20 minut prej. 

Udeležili se bomo organiziranega izleta na Lovrenška jezera (1520m). Na Rogli bo proslava, sledile pa bodo 

še razne delavnice. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

Družinska sekcija PD Litija v soboto, 16.6.2018 vabi na Dan slovenskih planinskih doživetij, ki bo 

na Rogli (1517m). Udeležili se bomo izleta na Lovrenška jezera (1520m). Na Rogli bo osrednja prireditev 

s sprevodom praporščakov, od 11.00 pa bodo potekale tudi različne delavnice. Prijave zbira Alma Jere (041 

892 303, alma.jere@agrolit.si). 

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

Sekcija »Sokol« v soboto 23.6.2018 vabi na Bjelolasico, pogorje na Hrvaškem, ki se nahaja med Liko, Malo 

Kapelo in Gorskim Kotarjem Njen najvišji vrh je 1534 m visoka Kula. Z vrha je lep pogled na Klek, NP 

Risnjak in hribovje Velike Kapele. Ob lepem vremenu pa pogled seže vse do Kamniško Savinjskih Alp v 

Sloveniji, proti jugovzhodu pa prek Velebita do Dinarskega gorstva. Hoje bo ca 3-4 ure. Izlet vodita Franci 

Intihar in Helena Mohar.  Odhod avtobusa ob 5.00 uri izpred železniške postaje Litija. Udeleženci morajo 

zaradi prestopa meje imeti s seboj veljavni osebni dokument. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

Sekcija Sava - Kojoti v soboto, 30.6.2018 organizira izlet na Hleviško planino (908m), eno izmed točk 

slovenske planinske poti. Pot bomo pričeli v Idriji in se po SPP v slabih dveh urah povzpeli na vrh in nato do 

koče, ki stoji malo pod njim. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

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

Sekcija Sokol v soboto 30.6.2018 vabi na Malo Ponco (1925m). Izhodišče izleta bo v Planica, vodi ga 

Franci Intihar. Ob vznožju Ponc si bodo ogledali tudi izvir Nadiže z 10 m visokim slapom. Hoje bo 4 ure. 

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

 
 

ZGODILO SE JE 
 

12.5.2018 so člani sekcije »Sokol« izvedli že večkrat odpovedani pohod na Hleviško planino, ki se ga je 

udeležilo 20 pohodnikov. Na 908 visoki vrh so se povzpeli iz vasi Čekovnik, sestopili pa so v Idrijo. 
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22. seja UO PD Litija je bila 17.5.2108. Na seji se nam je pridružil novi najemnik doma na Jančah Dušan Zajc.   

Predstavil je svojo vizijo razvoja doma in izrazil želje za prve najnujnejše investicije. Dogovorili so se, da bo 

društvo izvedlo sanacijo električnih inštalacij v kuhinji, dokončalo nov nadstrešek nad garažami in saniralo 

dotrajane žlebove na strehi. Člani UO so se tudi strinjali s predlogom, da se del gostinske dejavnosti izvaja na 

spodnji strani doma (ob kozolcu). Seznanili so se s potekom skupščine PZS, kjer so izvolili novo vodstvo za 

mandatno obdobje 2018-2022. Novi predsednik PZS je Jože Rovan, podpredsedniki pa Miro Eržen, Roman 

Ponebšek, Irena Mrak in Martin Šolar. Priprave na poletna tabora potekata po načrtih, nekaj prostih mest je na 

voljo le še v mladinskem taboru. Obravnavali so predlog pravilnika o praporu.  Imamo 312 članov.     

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

Skupnega izleta osnovnih šol na Slivnico se je 19.5.2018 udeležilo 50 učencev, staršev in spremljevalcev. OŠ 

Litijo je zastopalo 20, OŠ Šmartno pri Litiji 6, OŠ Gradec 4, podružnično OŠ Hotič 4 in podružnično OŠ 

Kresnice 14 planincev. Izlet sta vodila Sašo Borišek – Joul in Aleš Pregel. Za izhodišče si si izbrali Cerknico. 

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

Planinska sekcija »Sokol« je s svojimi 20 člani 26.5.2018 izvedla pohod na Pirčev hrib (852 m) v Gorjancih. 

Zapeljali so se do samostana Pleterje in se nato povzpeli do vasi Javorovica (550 m). Nad vasjo stoji spomenik 

in kapelica z imeni 146 padlih borcev Cankarjeve brigade, katere so leta 1944 ob pomoči domačih izdajalcev 

pobili pripadniki Rupnikovih  enot. Zapustili so žalostni kraj in se podali na Pirčev hrib, kjer so ob pogledu na 

naše gore prav prijetno uživali. Ob povratku so se ustavili na turizmu Drča. 

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

26.5.2018 so se planinci sekcije Sava podali na izlet na 1303 m visoko Kojco, sosedo bolj znanega Porezna. 

Izleta se je udeležilo 15 članov, ki so se v hrib podali iz Zakojce. Pot na vrh je bila strma in zaradi dežja 

prejšnjega dne tudi spolzka. Po slabih dveh urah so prisopihali na vrh, kjer so se v prijetnem ambientu velike 

senene kope in manjšega zavetišča odpočili in naužili razgledov na sosednje hribovje. Vračali so se preko Vrha 

Ravni, na koncu pa so se z žlinkrofi in domačo klobaso podprli na turistični kmetiji Flander v Zakojci.  

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

V nedeljo 3.6.2018 se je  14. pohoda od češnje do češnje v Goriških Brdih udeležilo 23 pohodnikov planinske 

sekcije »Sokol«. Bilo je zelo prijetno in zanimivo. 
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