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Že tradicionalni pohod »Vranov let« bo letos v soboto, 10.9.2016. To spominsko pot smo člani »Sokola« 

uspeli markirati od Blagovice do Golišč. Prav od tam bo potekal letošnji pohod do Kresnic, kjer bodo člani 

»Rafting kluba Vidra« prepeljali nekaj pohodnikov v svojih plovilih čez reko Savo. Ostali bodo prečkali reko 

Savo  preko kresniškega mostu. Ob 12. uri bodo obe skupini pot nadaljevale  na Geoss. Odhod avtobusa na 

Golišče bo ob 7.30 uri izpred železniške postaje Litija. Vodil bo Marjan Jug, ki tudi zbira prijave (031 643 

639). Hoje bo  4 do 5 ur. To je pot, katero so prehodili borci zavezniških enot, ki so s pomočjo partizanov 

uspeli pobegniti iz taborišča  v Ožboltu in so se skozi naše kraje prebijali do Bele Krajine, od koder so bili 

pripeljani v Anglo-Ameriško bazo Bari v Italiji. 
********************************************************************************* 

Namesto Vrtaške planine bo sekcija »Sokol« v soboto, 17.9.2016 organizirala pohod iz Stare Fužine na 

Uskovnico(1.154m). Do izhodišča bomo sestopili po dolini Voje. Ogledali si bomo slap Mostnico in korita 

gorskega potoka Mostnica, ki izvira v zatrepu alpske doline Voje v Triglavskem narodnem parku. Lažjo 

skupino bo vodil Stane Jerebič, drugo Pavli Jože. Hoje bo 4-6 ur. Odhod avtobusa ob 6. uri izpred železniške 

postaje Litija. Prijave na tel.št. 031 643-639 (M.Jug)  
********************************************************************************* 

Planinsko društvo Zagorje v nedeljo, 18.9.2016 vabi na Srečanje planincev Zasavskega MDO, ki  bo 

na Čemšeniški planini (1.120m). Udeležba na srečanju je samostojna.  
 

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

Planinska sekcija «Sokol«  v soboto 24.9.2016 organizira izlet na  Storžič (2.132m). S hojo bodo pričeli v 

vasi Bašelj in se preko Lovrenca povzpeli na vrh. Lažja skupina se bo povzpela le do Doma na Kališču. Odhod 

avtobusa ob 6.uri izpred železniške postaje Litija. Prijave na tel.št. 031 643-639 (M. Jug). Vodil bo Intihar 

Franci. Hoje bo 5 ur. 
********************************************************************************* 

Oktobrske nedelje so na Jančah  tradicionalno namenjen kostanju in ostalim dobrotam, ki jih ponuja jesen. 

Vabimo vas, da 2., 9. in 16.10.2016 obiščete planinski dom na Jančah. Glede podrobnosti prireditev vas bomo 

še obveščali, vabimo pa da spremljate obvestila na facebook-u (iščite Planinski Dom Janče).   



ZGODILO SE JE 
 
 

Sekcija »Sokol«  se je 20.8.2016 odločila za pohod na avstrijsko stran. Preko mejnega prehoda Jezersko so se 

zapeljali do Železne Kaplje in naprej do koče Eisenkappler Hutte 1.553 m visoko. Od tu do Obirja so hodili 2 

uri. Pot ponuja lepe razglede na vse strani. Pohoda se je udeležilo 28 pohodnikov. 
 

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

20.8.2016 je imela sekcija Sava izlet na 1.240 m visoki Javornik. Nanj so se člani povzpeli iz vasi Lome, kjer 

je smučišče Javornik. Po eni uri hoda so prišli do Pirnatove koče, od tod pa še petnajst minut do vrha Javornika, 

kjer je razgledni stolp. V lepem sončnem vremenu so imeli razgled do morja na eni strani, na drugi pa je pogled 

žal zastirala megla v dolini. Izleta se je udeležilo 20. planincev. 

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

27.8.2016 je skupina 18 članov »Sokola« pričelo s hojo na Sv. Duhu pod Olševo. Do  Potočke Zijalke (1.676 

m) so pot prehodili vsi in si ogledali ta naravni fenomen.  Dva pohodnika sta se vrnila na izhodišče, ostali pa  

so nadaljevali preko vrhov  malo pod dva tisoč metrov do Slemena. Od tu  jih  je avtobus zapeljal do Turistične 

kmetije »Bukovnik«, kjer so zasluženo uživali ob domači hrani in lepih razgledih na osvojeno Olševo ter na 

južni strani na severno ostenje Raduhe. 
********************************************************************************* 

Boč je bil letošnji poletni cilj družinske sekcije. S hojo pa so pričeli v Zgornjih Poljčanah. Na vrh so se povzpeli 

čez Balunjačo ter  po senčni poti sestopili do Doma na Boču. Do  avtomobilov so se vrnili čez Babo. Izlet je 

potekal 27.8.2016,  udeležilo pa se ga je 11 odraslih in 13 otrok iz šestih družin.  
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