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Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 7.5.2016 na pohod na Nanos (1.240m)  in  Abram (900m). 

Šli bomo z avtobusom do Razdrtega in se po lažji poti povzpeli do Vojkove koče na Nanosu. Čas hoje do koče 

je dve uri in pol, višinska razlika je 665 m. Zaradi zapadlega snega ne bomo šli na Predjamo, ampak samo na 

Abram, kjer bo čakal avtobus. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija ob 6.00 uri. Pohod bo vodil 

Kozlevčar Bojan. Hoje bo 4. ure. Prijave na tel. 031 643-639. 

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

V soboto, 14.5.2016 bo sekcija »Sokol« zopet obiskala Kočevsko in sicer vrh Krokar (1.122m). Z 

avtobusom, ki iz Litije odpelje  ob 6. uri, se bomo zapeljali do Borovca pri Kočevski reki. Od tam se bomo 

podali na Inlavfsko sedlo do vznožja Krokarja. Hodili bomo po pobočju Borovške gore. Pod Cerkom (1.192m), 

ki je najvišja točka tega področja, se bomo spustili v vas Ravne pri Borovcu (743m ). Pot bo lahka, hoje bo 

dobre 4 ure s postanki. Pohod bo vodil Žagar Emil. Prijave na tel. 031 643 639 (Marijan Jug).  
********************************************************************************* 

V soboto,  21.5.2016 Planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na  Boč (978m). Start bo v Pečicah, 

povratek pa v Kostrivnico. Pot je nezahtevna in primerna za vsakogar, ker jo lahko zaključite tudi v domu na 

Boču. Prijave zbiram Samo Jager: 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

PD Litija vabi v soboto, 28.5.2016 na Storžič (2.123m). Na vrh se bomo povzpeli po zahodnem grebenu 

preko Psice. Pot je zahtevna in na ključnih mestih zavarovana, po potrebi pa bo poskrbljeno še za dodatno 

zavarovanje. Izlet, ki je primeren za izkušene planince, vodita Vito Bukovšek (040 303 204) in Franci Inithar 

(041 699 329), ki tudi zbirata prijave.  

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

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 28.5.2016 na Veliki Snežnik (1.796m), s katerega so prelepi  

razgledi po večjem delu Slovenije in bližnje Hrvaške. Nekaj metrov pod vrhom stoji prikupno zavetišče« Draga 

Karolina«, ki slovi po prijaznih oskrbnikih. Hoje z Sviščakov je za 2 uri. Pohod bo vodila Mohar Helena. 

Odhod avtobusa ob 6.00 uri. Prijave na tel. 031 643 639 (Marijan Jug). 
********************************************************************************* 

Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 4.6.2016 v Goriška brda, kjer se bomo najedli sladkih češenj, si 

ogledali vinograde in gradič –»Gredič« iz nadaljevanke »Ena žlahtna štorija«. Hoje s postanki bo približno 6 

ur. Pot se vije med vinogradi in sadovnjaki, kjer  z dreves pozdravljajo hrustljave češnje. Prav na ta dan je tudi 

»Dan odprtih kleti«. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija ob 6.00 uri. Prijave na tel. 031 643 639. 

mailto:samo.jager@gmail.com


PD Litija vabi na Mladinski planinski tabor Lokve 2016, ki bo potekal od nedelje, 3.7.2016 do 

sobote, 9.7.2016. Vodja tabora je Gašper Repina (041 616 592, gasper.repina@gmail.com), ki sprejema tudi 

prijave. Prijavite se  do 31.5.2016, število mest je omejeno. Več o taboru najdete na www.planinskitabor.com.       
 

ZGODILO SE JE 
 

 

Izleta sekcije Sokol na Oštrc v Samoborskem gorju se je 9.4.2016 udeležilo 29 članov sekcije, ki se niso 

ustrašili dežja, ki zjutraj kar ni hotel ponehati. Na startu v naselju Rude je bilo že bolje, tako je bilo dežnike 

potrebno odpreti le za kratek čas. Hoja po gozdnih stezah je bila prijetna, večina je prvič v tej pomladi slišala 

kukavico. Žal nizka oblačnost in megla nista omogočala razgleda. Ljubitelji zdrave prehrane so med sestopom 

nabrali čemaž, ki je kot zelena preproga pokrival tla v bukovem gozdu. 

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

UO PD Litija se je novi zasedbi sestal 14.4.2016 (1. 

seja UO). Naredili so analizo občnega zbora. Za 

delegata na skupščini PZS so potrdili Romana 

Ponebška. Pregledali so aktivnosti med sejama. 

Potrdili so predlog, da se v letu 2016 Anže Repina 

in Luka Jere udeležita izobraževanja za 

mladinskega voditelja. Jože Dernovšek je 

predlagal, da se obnovi obeležje Tomazinove koče 

na Zasavski gori, ki je bilo postavljeno ob 100 

letnici društva. Dogovorili so se, da bodo na 

naslednji seji pregledali sestave odsekov in 

pripravili morebitne predloge za spremembe 

oziroma dopolnitve. Do seje je članarino za leto 

2016 poravnalo 256 članov. 

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

22 članov planinske sekcije »Sokol« se je 16.4.2016 

udeležilo 37. pohoda »Štampetov most«, ki ga 

organizira PD Železničar v spomin železniški stavki 

15.4.1920 leta. S hojo so pričeli v Verdu, do kamor so se pripeljali z muzejskim vlakom iz Ljubljane. Vožnja 

je bila organizirana iz celotne Slovenije za štartnino 5 EUR v katero je bila vključena  tudi postrežba na pohodu 

in sicer na vseh šestih kontrolnih točkah.  Prva kontrolna točka je bila takoj za Štampetovim mostom, druga 

na kurirski postaji TV 17, kjer poteka tudi Vrhniška kurirska pot. Pri brunarici društva Medved na Zavrhu 

tretja in četrta kontrolna točka. Nato je pot peljala skozi vas Pokajišče (726 m) do pete kontrolne točke Lašče 

(492 m) in nato še spust do cilja na železniški postaji  Borovnica, kjer so nas avtobusi odpeljali nazaj v 

Ljubljano. Pohod je trajal 6. ur in je bil odlično organiziran. 
********************************************************************************* 

16.4.2016 so se savski Kojoti podali na izlet v neznano, ki sta ga letos izpeljala člana Lado in Janez. Zbrali so 

se na železniški postaji Sava, kjer so se najprej podprli, saj so imeli v sredini kar dva slavljenca. Od tod sta jih 

strpala v kombija in jih odpeljala na pravi start izleta. Prvo, malo hrabrejšo skupino v Mošenik, od koder jih 

je Janez peljal na Kolk in preko Jarš do lovske koče v Šentlambertu. Druga skupina pa se je do slednje peljala 

preko Zasavske Svete gore, kjer so imeli krajši postanek. Skupaj so se nato preko Borja peš podali na Marelo, 

kjer je bil naš cilj izleta. V smučarskem domu, ki je bil odprt samo za njihovo 28 udeležencev veliko skupino, 

so jih lepo postregli. Tako so v prijetni družbi preživeli še en planinski izlet. 

*********************************************************************************
19.4.2016 smo se v spomnili naših starejših članov, ki so bili s svojo dejavnostjo prisotni v našem društvu 

desetletja in letos praznujejo 80 let. To so Marija Kurent, Fatima Mušič, Greta Pepelnak, Jože Dernovšek 

in  Drago Peričevič. Na  prijetnem kosilu v Planinskem domu na Jančah, so se jim pridružili Ana Mohar Čača, 

Roman Ponebšek in Alma Jere. Zaradi obveznosti  je bil odsoten Jože Dernovšek. Iskrene čestitke jubilantom.   

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

Pohoda na Kojnik (802m) in Kraški rob se je 23.4.2016 udeležilo 23 pohodnikov sekcije »Sokol«. Kljub slabi  

vremenski napovedi je kar nekaj članov dejalo, da pogumne spremlja sreča, tokrat to ni veljalo. Iz Pogorja so  

se povzpeli na Kojnik. Tik pred vrhom je začelo deževati, zato so pod borovci iskali zavetje za kratek postanek. 

Opremljeni z dežniki in pelerinami so pot nadaljevali na Kraški rob in nato na cesto Zazid – Podpeč. Zaradi 

preozke ceste v vasi Zazid jih je avtobus čakal v vasi Podpeč. Kljub temu, da jih je do Podpeči dež pošteno 

namočil ni bil nihče slabe volje. Na turistični kmetiji »Šrgat »v Hrastovlju pa so jim postregli z okusno mineštro 

in pijačo. Po treh urah hoje so se v dobrem razpoloženju poslovili od deževne Primorske. 
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