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Dogovor med predstavniki društev je bil, da planinski pohod na »Geoss« in »Vranov let« združijo in 

se ta izvaja v enem dnevu in sicer v soboto, 12.9.2015. Pohodniki za Vranov let se bodo zbrali pred železniško 

postajo Litija.  Pohod se bo začel v Blagovici in se nadaljeval na Golčaj in proti Limbarski gori, čez Hrastnik, 

Zg. Koseze, Peče, Gora Peče in »Geoss«. Hoje bo za 4 ure. Prijave za avtobus zbira Marjan Jug (031 643 639), 

ki bo pohod tudi vodil. 
********************************************************************************* 

PD Litija vabi v nedeljo, 13.9.2015 ob 11. uri na Janče na osrednjo proslavo ob počastitvi 110. 

letnice organiziranega planinstva na litijskem območju. Dogodek bo namenjen druženju in sicer 

bo to tudi dan zasavskih planincev ter zaključek akcije Slovenija planinari. Razvili bomo nov prapor in podelili 

priznanja zaslužnim članom. Program bodo popestrili  Leseni rogisti, Pevsko društvo Lipa in janški šolarji. 

Dogodka se bosta udeležila predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez Bogdan 

Gabrovec in predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. Po proslavi  nas bo zabaval ansambel 

Gamsi. Na voljo bo tudi organiziran pohod na Janče in sicer je zbor ob 8. uri na železniški postaji v Jevnici. 

Vljudno vabljeni. 

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

Planinska sekcija Sava v soboto, 19.9.2015 organizira izlet na Kompotelo (1.989m), ki se nahaja blizu 

Krvavca. S planine Jezerca se bomo po lahki poti v cca. dveh urah in pol povzpeli na zelo lepo razgledni vrh 

in se po isti poti vrnili na izhodišče. Izlet bomo zaključili na planšariji Pr'Florjan. Prijave sprejema Samo Jager 

na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 
********************************************************************************* 

V soboto, 19.9.2015 sekcija »Sokol« vabi na Goteniški Snežnik (1.289m). Pohod organizirata PD 

Kočevje in Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Pohod se prične ob 8. uri v Kočevski Reki  in traja 5 ur. Vodijo 

vodniki PD Kočevje. Odhod avtobusa ob 6. uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 

643 639). 
********************************************************************************* 

Planinska sekcija »Sokol« organizira v soboto, 3.10.2015 pohod na  Boč (978m) in naprej po goricah do 

Makul. Odhod avtobusa ob 6. uri izpred železniške postaje Litija. Hoje bo 5 ur. Vodil bo Cirar Franci. Prijave 

zbira Marjan Jug  (031 643 639). 
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ZGODILO SE JE 
 

 

Dne 8.8.2015 je sekcija »Sokol« imela po  programu pohod Matkovo okno in Okrešelj. V Logarski dolini se 

je skupina 35 planincev razdelila v dve skupini. Skupina 16, ki si je izbrala težjo pot se je s podala  preko 

Zabrložnice (1.635 m) do Matkovega okna in naprej po brezpotju JV pobočja Mrzle gore na Okrešelj. Hodili 

so na višini  približno 1.800 m. Vodila sta jih Intihar Franc in Bukovšek Vito. Ostali so šli na Okrešelj po 

običajni poti, si ogledali spomenik pod Tursko goro ponesrečenim planincem na helikopterski vaji leta 1997 

in drugim ponesrečencem. Nekaj pohodnikov je pot nadaljevalo proti Savinjskemu sedlu in se vrnilo nazaj do 

koče. 

********************************************************************************* 
V petek, 21.8.2105 se je 11 članov planinske sekcija Sava podalo na tridnevni pohod čez Pohorje od Maribora 

do Slovenj Gradca. V lepem, ne prevročem vremenu so prvi dan prehodili pot od Mariborske koče do Koče na 

Pesku. Drugi dan so obiskali Ribniško kočo in končali pot pod Veliko Kopo ter prespali v Lukovem domu. 

Tretji dan, že rahlo utrujeni, pa so preko Kremžarjevega vrha pohod zaključili v Slovenj Gradcu. Pohod je bil 

zelo pester, med potjo pa so lahko nabirali tudi borovnice in brusnice. Kljub gobarski vnemi, slednjih na žalost 

niso našli. Uspešno so izvedli še en zanimiv in pester planinski izlet.  

 

********************************************************************************* 
Sekcija »Sokol« je v soboto 22.8.2015 organizirala še dodaten pohod in to na Bohinjske planine. Začeli so v 

Stari Fužini. Na Planino Blato z vozilom zaradi velike gneče ni šlo. Po dobri uri hoje so bili že pri Koči na 

Planini Jezero. Po počitku je skupina z Stanetom na čelu odšla do Vogarja, ostali pa so krenili preko planine 

Viševnik na 1.764 m visoki Pršivec. Od tu pa na Vogar in skupaj z lažjo skupino v Staro Fužino. Pršivec je 

povsem opravičil ime »galerija« Bohinjskega jezera, na katerem so bili vsi navdušeni in ga le s težavo zapustili. 
********************************************************************************* 
29.8.2015 se je 12 članov sekcije Sokol iz Zajezere povzpelo na 2.313 metrov visoki Veliki Nabojs (Grande 

Nabois), imenitno razgledišče v Zahodnih Julijcih. 

********************************************************************************* 
29. in 30.8.2015 se je 21 planincev, po večini družine, pod vodstvom vodnikov Saša Jovanoviča, Mateja Krnca 

in Romana Ponebška podalo iz Rudnega polja preko Vodnikove koče na Kredarico, kjer so prenočili. 

Devetnajst planincev se je naslednji dan povzpelo na Triglav.   
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