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Sekcija »Sokol« v soboto, 18.7.2015 vabi na izlet na Višarje . Odhod iz Litija bo ob 5.uri.  Potovali bomo 

mimo Rateč, Trbiţa in z glavne ceste zavili do spodnje postaje gondolske ţičnice Podplaz (Podbuas), ter se z 

gondolo zapeljali na Višarje (1.766m). Od tam bo za pohodnike več moţnosti. Ena je pešpot iz Ovčje 

doline do Višarji in nato ogled samih Višarji, njene okolice, po moţnosti osvojitev katerega od vrhov 

(Beračni Kugelj 1.780m ali Beraški kriţ 1.891m). Kamniti lovec (2.071 m) pa bo cilj udarne skupine, 

ki se bo na vrh povzpela po zahtevni poti.  Čas glavnega pohoda bo 5 ur. Vodil bo Marijan Jug (031 643 

639) in pomočniki. 

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

V soboto, 25.7.2015 sekcija »Sokol« organizira  pohod na  Viševnik (2.050m). S hojo bomo pričeli pri 

smučišču na Rudnem polju, se povzpeli do vrha in nadaljevali pot proti Blejski koči na Lipanci. Hoje bo za 4 

ure in pol. Odhod avtobusa iz Litije ob 6. uri. Pohod bo vodil Cirar Franc, prijave pa zbira Jug Marjan (031 

643 639). 

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

Planinska sekcija Sava vabi  v soboto, 25.7.2015 na Kofce (1.488m) in Veliki vrh (2.088m). Na pot 

se bomo podali s kmetije Matizovec (1.072m), se od tod odpravili do planinskega doma na Kofcah od tam pa 

krenili na Veliki vrh. Pot ni zahtevna, zahteva pa nekaj kondicijske pripravljenosti. Izlet vodi Samo jager, ki 

tudi zbira prijave  (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com) 

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

Planinska sekcija  »Sokol«  organizira v soboto,  8.8.2015  izlet v Savinjske Alpe. Laţja skupina se bo 

podala na Okrešelj (1.346m), kjer je v Frischautovem domu oskrbnik znani Litijan. Od koče peljejo poti 

na več strani in po eni od njih se bodo podali in si ogledali spomenik padlim planincem. Teţja skupina se bo 

iz  Logarske doline po lovski stezi povzpela do Zabrložnice (1.510m) in naprej  do Matkovega 

okna, ter se nato odpravila proti Okrešlju. Hoje za krajšo pot je 4 ure, za daljšo pa 7 ur. Izlet bo vodil Franc 

Intihar s pomočniki. Odhod iz Litije ob 5.uri. Prijave na tel: 031 643 639 (M.Jug) in 041 699 329 (F.Intihar). 

ZGODILO SE JE 
 

UO PD Litija je na svoji 33. seji 11.6.2015 sestala zadnjič pred poletjem. Pregledali so aktivnosti pred 

poletno sezono.  Seznanili so se s pripravami na planinska tabora, ki bosta na Soriški planini. Članarino za 

2015 je do seje poravnalo 270 članov.    

mailto:samo.jager@gmail.com


Letošnja prireditev »Dan Slovenskih planincev« je potekala 13.6.2015 na Krvavcu. 27 pohodnikov sekcije 

»Sokol« smo pohod začeli izpred parkirišča na Ambroţu pod Krvavcem. Praporščak in nekaj pohodnikov, 

med njimi je bil tudi predsednik PD Litija je odšlo proti prireditvenem prostoru pri Hotelu Krvavec, ostali pa 

proti Košutni. V dolini Korena smo se zaradi vetra odločili, da pot nadaljujemo proti Zvohu in nato na 

Krvavec.  Hodili smo po poti,  ki je bila neobljudena in zanimiva. Spustili smo do  prireditvenega prostora in 

prisostvovali proslavi. Glede na pomembnost in širino dogodka bi morala biti proslava bolje pripravljena. 

********************************************************************************* 
14.6.2015 se je druţinskega izleta po BKP udeleţilo 12 odraslih in 13 otrok. Prehodili so pot z Vač na 

Zasavsko Sveto goro. Sestopili so na Savo.   

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

Člani planinske sekcija Sava so se v soboto 20.6.2015 podali na izlet na Struško, manjše pogorje, ki se 

nahaja med Stolom oz. Belščico ter Golico. Peš so se podali po markirani poti s Pustega rovta, hodili po 

slovensko-avstrijski meji, zaradi slabega vremena pa izlet zaključili pod vrhom Struške v pastirski koči na 

Belski planini (1.682m), ki jim jo je prav prijazno odprl tamkajšnji oskrbnik. Ogreti in posušeni so se podali 

nazaj na izhodišče, od koder jih je avtobus zapeljal še do doma na Pristavi, kjer so se okrepčali in izlet tudi 

zaključili. Izlet sta jim resda malce pokvarila megla in deţ, vendar so odkrili še en lep delček naše deţele. 

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

20.6.2015 se  je 25 pohodnikov sekcije »Sokol« podalo na pot iz Črnivca proti Menini  planini. Ţe na startu 

se je prijetno druţenje pričelo ob jutranji kavi. Na Tomovi planini sta jih postregla pastirica in  pastir. 

Nadaljevali so s potjo preko planine Ravni in planine Travnik, kjer so jih dosegle ţe prve kaplje deţja. Čas 

hoje se je z vsemi postanki zavlekel na 5 ur. Ob dobri hrani v domu na Menini se je zunaj vsul deţ, zato so se 

lahko še bolj prešerno smejali, saj jih je zunaj ţe čakal avtobus. 

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

8 planincev se je 20.6.2015 udeleţilo izleta po grebenu Ljubeljščice.  Pričeli so na Ljubelju do starega 

prelaza, kjer je bila obnovljena koča zaprta. Nadaljevali so po stari graničarski stezi do Povne peči (1.502m). 

Do tu je bila pot zaradi rose precej mokra. V nadaljevanju postane greben bolj razgleden in na nekaj mestih 

bolj zahteven in delno zavarovan z jeklenicami. Brez posebnih teţav so prišli na vrh Ljubeljščice (1.704m). 

Ker se je vreme poslabševalo so vzpon na Zgornji plot ali vrh Na Moţeh opustili. Zadnji del poti jih je ţe 

ujelo neurje a ni bilo hujšega. Kasneje so izvedeli, da skupina na Begunjščici ni imela takšne sreče, dva je 

poškodovala strela. Hodili so 5ur. Zaradi vremena so bili prikrajšani za nekaj razgledov.  

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

Pohoda planinske sekcije »Sokol« po delu 7. Etape poti Planica – Pokljuka se je  4.6.2015 udeleţilo 31 

pohodnikov.  Povzpeli so se na  1.868 m visoko Poţgano Mlinarico. Pohod je vodja Franci Intihar ţe pred 

začetkom skrajšal, a je bila kljub temu pot za nekatere prezahtevna.  Do vrha se je povzpelo 20 pohodnikov, 

ki so se ob pogledu na Triglavske vršace kar teţko vračali v dolino.  
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