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Planinska sekcija “Sokol” vabi v soboto,  16.5.2015 na »Svarunovo pot«. Svarunova pot je kroţna 

pohodna pot, ki nas vodi po krajih, ki jih je Fran Saleški Finţgar vključil v svoj zgodovinski roman »Pod 

svobodnim soncem«. Prične se na Škofljici, poteka po gričevnatem svetu Vrha nad Ţelimljami, nato se spusti 

v dolino Ţelimeljščice. Spotoma se bomo srečevali s stoletno kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino teh 

krajev na obrobju Ljubljanskega barja. Prehodili bomo polovico celotne poti. Čas hoje je 3 - 4 ure. Odhod 

avtobusa  z ţelezniške postaje Litija ob 7. uri. Pohod bo vodil Dernovšek Joţe. Prijave na 031 643 639. 
********************************************************************************* 

Odsek za varstvo narave vabi v nedeljo, 17.5.2015 na naravovarstveni izlet Zasavskega MDO v 

Krajinski park Goričko. V kraju Grad si bomo najprej ogledali največji grad na Slovenskem, s hojo po 

označenih poteh spoznavali posebnosti tega koščka naše domovine, ter si ogledali vzgojo orhidej v 

Dobrovniku. Prijave sprejema Borut Vukovič (031 805 686). 

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

Planinska sekcija “Sokol” vabi v soboto,  23.5.2015 na izlet po Kočevski. Z avtobusom, ki  iz Litije 

odpelje ob 6. uri, zapeljali do Borovca. Po naravoslovni poti se bomo mimo vasi Unlauf (700 m) odpravili na 

Kremparsko sedlo (869 m). Tu se bodo razdelili v dve skupini. Eni bodo šli na Krempo (944), vsi skupaj 

pa na Krokarja (1122 m) in po severnem pobočju Borovške gore do vasi Ravne. Tu nam bodo postregli 

z enolončnico in pijačo. Lahke hoje bo 4 ure. Vodil bo Emil Ţagar. Prijave  na 031643 639.  
********************************************************************************* 

Planinska sekcija Sava v soboto 23.5.2015 vabi na izlet na Rašico (641m) in Mengeško kočo 

(433m). Prva skupina bo s hojo začela pri gradu Jablje in se po dobro markirani poti odpravila do 

Dobenega (Ručigaj), mimo Dobenskega hrama in Turistične kmetije Blaţ proti Rašiškemu stolpu. Od stopla 

se bomo skupaj z drugo skupino spustili do Mengeške koče in avtobusa. Pot je sprehajalna, mestoma 

razgledna in primerna za vsakogar. Prijave Samo 041 207 744 ali preko samo.jager@gmail.com 

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

Pohoda na Geoss v soboto 30.5.2015 NE BO! Pohod bo v nekoliko drugačni obliki organiziran v okviru 

prireditve Vranov let 12.9.2015.   

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

Sekcija “Sokol” vabi v soboto 6.6.2015 na Krim (1.107m). Pot se začne v Iški (337m) in gre mimo Gor. 

Iga (636m) do koče na Krimu. Nazaj se vračamo po cesti do kriţišča v smeri Rakitne. Tu nas bo počakal 

avtobus. Čas hojo 4 ure.  Odhod avtobusa z ţelezniške postaje Litija ob 6. uri. Izlet vodi Marko Samec. 

mailto:samo.jager@gmail.com


PD Litija vabi na 35. mladinski  in 12. druţinski planinski tabor, ki bosta potekala na Soriški planini. 

Mladinski tabor, ki bo potekal od 5. do 12.6.2015 je namenjen osnovnošolcem in dijakom, druţinski, ki bo 

potekal od 12.6. do 18.6.2015, pa je namenjen druţinam z različno starim otroki.  Prijave za oba sprejema 

Janez Medved na GSM: 041/7555-527 ali elektronski naslov: janez.med@gmail.com 
 

ZGODILO SE JE 
 

11.4.2015 so se člani planinske sekcije "Sokol" odpravili na Lubnik. Zbralo se jih je 28 in se pod vodstvom 

Bojana Kozlevčarja povzpeli na vrh po laţji varianti, v dolino pa so se spustili po strmi poti. Bojan je prvo 

vodenje "Sokolov" opravil z odliko, tako da je ob vrnitvi poţel velik aplavz udeleţencev. 

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

Pohoda na Čreto se je 18.4.2015 udeleţilo 25 članov sekcije «Sokol«. Iz Vranskega so se povzpeli do 

planinskega doma na Čreti, ki se imenuje po 1. štajerskem bataljonu, ki je bil ustavljen leta 1941 in je ţe v 

jeseni vodil prvo frontalno borbo z Nemci v Sloveniji. Ker je koča znana po dobri hrani, oskrbnica tudi 

tokrat ni razočarala. Nadaljevali smo čez vrh do koče Farbanca, kjer so v stari Jugoslaviji barvali blago.  
********************************************************************************* 
Planinska sekcija Sava je v nedeljo 19.4.2015 pod vodstvom Marka Dernovška in njegovega pomočnika 

Joţeta Dernovška organizirala izlet v neznano. Marko nam je v ta namen pripravil vprašalnik, katerega 

rešitev se je sprva zdela sila enostavna – Tončkov dom. Prepričani, da se podajamo na Lisco, nas je s tira 

spravil ţe na prvem ovinku, ko smo se odpeljali na Polšnik, kjer je pot pričela skupina z daljšo etapo (druga 

skupina je pot začela nekoliko bliţje cilju). Od tod smo se del po Badjurovi in del po Levstikovi poti podali 

do gostilne Tončkov dom, ter povsem presenečeni pristali v Čateţu na Dolenjskem. Presenečenj pa še ni bilo 

konec, saj nas je na cilju obiskala tudi teta Pehta, ki je za jubilante prinesla polno košaro domačih »arcnij«. 

Izleta se je udeleţilo 33 zadovoljnih pohodnikov, ki se bodo še dolgo spominjali Markove potegavščine. 

 
********************************************************************************* 
25.4.2015 se je 30 pohodnikov sekcije »Sokol« udeleţilo pohoda na Matajur, ki je bil tokrat osvojen malo 

drugače. Kljub dobri vremenski napovedi je bilo obzorje proti zahodu vedno bol črno, zato so se odločili za 

spremembo poti. Voţnja po Benečiji v megli in deţju je povzročila majhno razočaranje, pa še obe koči sta 

bili zaprti. Dobra malica in pijača v Kanalu  pa sta ponovno poskrbela za dvig morale.  
********************************************************************************* 

9.5.2015 se je pohoda ob ţici okupirane Ljubljane udeleţilo 12 pohodnikov sekcije »Sokol«. Pohod so začeli 

v Ljubljana-Polje in izstopili s poti pri Tivoliju. Prehodili so 18 km. 

********************************************************************************* 
UO PD Litija se je na svoji 31. seji 23.4.2015 seznanil z dogajanjem v domu na Jančah. V okviru analize 

občnega zbora so obravnavali tudi pismo predsednika DU Litija. Seznanili so se z novico, da je prapor ţe 

izdelan,  pregledali so predlog komisije za priznanja, ter pregledali status ostalih aktivnosti ob praznovanju 

110 - letnice.  Sklenili so, da letos pohoda na Geoss 30.5.2015 ne bomo organizirali. Društvu Geoss bomo 

predlagali, da se  pohod izvede v okviru prireditve Vranov let.  Do seje je članarino plačalo 249 članov. 
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