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Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 13.9.2014  na Ermanovec (1.026m) s katerega se razprostira lep 

razgled  po večjem delu zahodne Slovenije. Na vrh se bomo podali iz smeri Trebije od koder bo do koče na 

Ermanovcu  približno uro in pol hoje. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).  
 

 
 

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

Planinska sekcija »Sokol« vabi  v soboto, 13.9.2014 na pohod »Vranov let v svobodo«. Začetek 

pohoda bo  9.uri  pri kmetiji »Bajde« nad Pogonikom, kjer bo ob 9.30 uri  krajša slovesnost ob počastitvi 

70. letnice napada na most in sovražno postojanko v tem kraju. Po končani krajši proslavi  se bomo ob 10.15 

spustili do Save in se z raftom pripeljali na levi breg. Odhod od spomenika partizanskim brodarjem v Zg. 

Hotiču proti »Geoss-u«  bo ob 12.uri, tako da se nam lahko pridružite tudi takrat. Proslava na  Sp. Slivni bo  

ob 14. uri.  

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

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 20.9.2014 na Paški Kozjak. Pot bomo začeli od Doma na 

Paškem Kozjaku (960m) se povzpeli na Paški Kozjak (1.272m) in izlet zaključili  v Dobrni.  Hoje bo za 4. 

ure.  Izlet bo vodil Jug Marijan, ki tudi zbira prijave (031643 639). 

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

PD Litija vabi v soboto, 20.9.2014 in nedeljo 21.9.2014 na dvodnevni izlet po Karavankah. 

Izhodišče in zaključek izleta bo na planini Dolga njiva.  Izlet bo prvi dan potekla po trasi planina Dolga njiva 

(1.400m) - Košutnikov turn (2.133m) – Škrbina (1.869m) – planina  Pungrat (1.400m) – dom  na Kofcah ( 

1.488m), drugi dan pa Veliki vrh (2.086m) – Kladivo (2.094m) – planina Pungrat – planina Dolga njiva. Izlet 

vodi Gregor Podkrajšek, ki tudi zbira prijave (040-585-780 ali gregor.podkrajsek@gmail.com ). 

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

Alpinistični odsek PD Litija bo tudi letos organiziral Alpinisitično šolo. Predstavitev  progama  in vpis 

bo v četrtek  2.10.2014 ob 19. uri v pisarni PD Litija, Ponoviška 12 v Litiji.  Več inforamacij  o šoli dobite 

pri Jerneju Groboljšku (041 421 843  ali geronimowise@gmail.com).   
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V soboto 4.10.2014 se lahko planinski sekciji »Sokol« pridružite na naslednjem izletu. Povzpeli se bomo na  

Polhograjsko Goro (824 m). Od Polhograjskega gradu se bomo mimo čebelnjaka podali na kar strmo 

pot, ki vodi do vrha. Nazaj grede se bomo spustili še na sosednji Praprotni grič (715 m) in naprej v Praprošče 

in Polhov Gradec. Hoje bo za 3 ure. Vodil bo Marko Samec. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

2.8.2014 se je 21 članov planinske sekcije »Sokol« podalo na Češko kočo in Jezersko Kočno. Od tega jih je 

pet osvojilo Jezersko Kočno 2.540 m. Ena od pohodnic pa je izjavila, da je vzpon na Kočno težji od vzpona 

na Škrlatico. Pohodniki, ki so šli do Češke koče pa so med potjo nabirali gobe in uživali ob koči s pogledom 

na čudovite vrhove. Lažjo pot sta vodila Ana Mohar in Stane Jerebič, težjo pa Marjan Jug. Letos obvezni dež 

jih je počakal, da so bili vsi  na varnem v  avtobusu. 

********************************************************************************* 
Zaradi slabega vremena je bil dvodnevni izlet planinske sekcije »Sokol« 16.8.2014 v Avstrijo odpovedan. 

Namesto tega so se organizirali izlet na Pohorje. Od Treh kraljev so se mimo Črnega jezera in Osankarice 

povzpeli do Treh žebljev.  Pri spomeniku  so se s pesmijo poklonili padlim borcem pohorskega bataljona. 

Dež jih je ujel šele ob vrnitvi na Osankarico,  kjer pa jih je že čakal avtobus.  Izleta se je udeležilo 23 

pohodnikov.      

********************************************************************************* 
Izven programa je planinska sekcija »Sokol«  30.8.2014 organizirala pohod na Virnikov Grintovec (1.654m), 

ki se nahaja severno od Jezerskega. Pot so začeli pri cerkvici svetega Ožbolta. Del poti je po gozdu, kasneje  

proti vrhu pa postane vse bolj strma in razgibana. Po slabih treh urah so dosegli vrh. Bili so nagrajeni s 

prekrasnimi razgledi na okoliške vrhove. Vseh 20 pohodnikov se je strinjalo, da so imeli  zelo lep pohod. 

********************************************************************************* 
Za letošnje poletje nenavadno lep in topel 

predzadnji avgustovski dan se je šest 

družin (10 odraslih in 12 otrok) odpravilo 

na Golake, najvišje vrhove Trnovskega 

gozda. Od lične Iztokove koče so se 

povzpeli na najvišjega izmed treh 

Golakov, ki nosi ime Mali Golak (1495m) 

in na Srednji Golak, ki je petnajst metrov 

nižji. Prava zmešnjava z imeni. Ni težko 

uganiti, da srednji po višini nosi bahavo 

ime Veliki Golak. Za trud, ki so ga vložili 

v hojo, so bili nagrajeni s prekrasnim 

razgledom. Pred njimi se je bohotil očak 

Triglav, rahel veter pa je prinašal vonj po 

morju iz Tržaškega zaliva. Med bujno 

alpsko floro je bilo opaziti tudi planike. 

Na koncu pa so si ogledali še vstop v 

Veliko ledeno jamo v Paradani iz katere 

so v času, ko še ni bilo hladilnikov, led 

tovorili celo do Egipta. Led iz jame je 

služil tudi za oskrbo Soške fronte.  

******************************* 
Člani alpinističnega odseka PD Litija so 

ne glede na slabo poletno vreme opravili 

veliko vzponov. Plezali so v Italiji v dolini 

Valle de Orco, kjer so se poizkušali v 

granitu. V Triglavski severni steni sta bila 

preplezana Čopov steber in Pandorina 

skrinjica. Večkrat so plezali v severni 

steni Nad šitom glave, smer Ive Reya v 

Ojstrici in nekaj grebenskih prečenj. Imeli so lep plezalni vikend na Korošici, kjer so plezali v stenah Dedca 

in Vršičov. Imajo dva nova alpinista in sicer Roka Hostnika in Matica Murna, ki sta uspešno opravila vse 

izpite na državni ravni in na koncu tudi izpitno turo. 
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