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Planinska sekcija »Sokol« se v soboto, 8.7.2017 odpravlja na Blegoš (1.562m). Vzpenjati se bomo pričeli
na slemenu Črni kal in se z vrha spustili do koče na Blegošu. Izlet bo vodila Helena Mohar. Odhod avtobusa
izpred železniške postaje Litija ob 5.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
V soboto, 22.7.2017 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Peč-Tromejo (1.508m). Na Peč
se bomo podali s Korenskega sedla, od koder je do cilja po avstrijski strani približno 2 uri hoje, vrnili pa se
bomo v Rateče. Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com).

*********************************************************************************
V soboto, 22.7.2017 vabi sekcija »Sokol« na izpuščeni pohod na Ojstrico (2.350m) ali Lučki Dedec
(2.023m). Vodila bosta Helena Mohar in Marjan Jug. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija ob
5.00 uri. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
Sekcija »Sokol« v ponedeljek, 31.7. in torek, 1.8.2017 organizira pohod do Pogačnikovega doma na
Kriških podih (2.050m). Hoje iz Zadnjice do koče bo 4-5 ur. Udeleženci pohoda se bodo lahko povzpeli
tudi na bližnji Razor (2.601m). Vračali se bodo preko Dovški vrat (2.175 m) čez Sovatno v dolino Vrat.
Za prenočišče potrebujejo veljavno planinsko izkaznico in osebni dokument, za vzpon na Razor pa tudi čelado.
Vodil bo Franci Cirar z vodniki. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija ob 5.00 uri. Prijave zbira
Marjana Marjan (031 643 639).

ZGODILO SE JE
V soboto 03.06.2017 se je 55 otrok iz OŠ Litija, OŠ Šmartno in POŠ Kresnice ter osem spremljevalcev
udeležilo izleta na Soriško planino. Iz Bohinjskega sedla so se povzpeli na Lajnar, s kovinsko kupolo ter
bunkerjem s podzemnimi hodniki pod njo. Pot so nadaljevali po stari vojaški mulatjeri na Možic, ki ga prav
tako "krasi" kupola z bunkerjem. Po gozdni poti so se vrnili v Litostrojsko kočo na Soriški planini, kjer so se
okrepčali. Prvi skupni izlet naših osnovnih šol je bil enkraten - lepo vreme, razpoložena druščina in prijetna
utrujenost na koncu dneva.

Izleta v Fužinske gora in planine se je 10.6.2017 udeležilo 14 pohodnikov. Kljub slabi vremenski napovedi,
so se povzpeli na štiri dvatisočake Jezerski Stog, Prevalski Stog, Adam in Evo. Po 8 uri hoje po neoznačenih
in lovskih poteh so hodili 8 ur, vreme pa jim je tudi dobro služilo saj so se v dolino vrnili suhi in zadovoljni.
Izlet sta vodila Vito Bukovšek in Franc Intihar.

*********************************************************************************
UO PD Litija se je 14.6.2017 sestal na 13. seji. Obravnavali so informacije iz doma na Jančah. Sanacija podrte
stene v garaži in kanalizacije je končana. Sprejeli so sklep, da se z obstoječo najemnico sklene aneks za
podaljšanje najemne pogodbe za eno leto. Priprave na mladinski in družinski planinski tabor potekajo
nemoteno. Marjan Jug je povedal, da bo pohod »Vranov let« 9.9.2017 in bo potekal od Blagovice do Geossa.
Potrdili so dodatna izobraževanja za vodnike PZS. Pogovarjali so se o organizaciji srečanja zasavske mladine,
ki ga bo gostilo naše društvo. Do seje je članarino za leto 2017 poravnalo 269 članov.

*********************************************************************************
Dneva slovenskih planinskih doživetij,
ki je bil 17.6.2017 na Domu pod
Storžičem, se je udeležila tudi
»številčna« delegacija PD Litija.
»Sokolov« je bilo 19, članov družinske
sekcije pa 17. S hojo so pričeli v
Grahovčah, se mimo kmetije Rekar
povzpeli proti Beli peči in se nato
spustili do doma. Prireditev je bila
dobro organizirana, zbralo pa se je
veliko planincev iz vse Slovenije.
Organizatorji so poskrbeli za pestro
dogajanje. Mlade planince je navdušila
mobilna plezalna stena, sodelovali so v
igri »hitrostno ločevanje odpadkov«,
udeležili so se zabavnega biatlona, ter
barvali in risali zaščitene gorske
rastline. Spoznali so delo gorskih
reševalcev in njihovo opremo ter
reševalno vozilo. Sodelovali so tudi v
akciji Očistimo naše gore. Ekipa PD
Litija je prejela 1. nagrado za največ pobranih smeti. Čestitamo!

*********************************************************************************
Člani planinske sekcije Sava so se 17.6.2017 podali na 1.630m visoki Porezen. Izleta se je udeležilo 16
pohodnikov, start in povratek pa je bil na Petrovem Brdu, od koder je do vrha Porezna dve uri in pol hoda.
Vreme jim je bilo naklonjeno, na cilju pri planinskem domu Andreja Žvana-Borisa pa so navijali za gorske
tekače, ki so imeli prav ta dan na sporedu tekmo gorskega teka iz Podbrda na Porezen. Po povratku, so se na
Petrovem Brdu še malo okrepčali, nato pa odhiteli domov, ker so imeli savski gasilci zvečer že tekmo.

*********************************************************************************
Junija je bilo pestro tudi dogajanje v Alpinističnem odseku. V četrtek 15.6.2017 so imeli vajo reševanja
padlega soplezalca. 17. in 18.6.2017 so imeli ledeniško turo v Avstriji, katere se je udeležilo 14 alpinistov.
Osvojili so Grose Wiesbachorn 3.564 m, ki je četrti najvišji vrh Avstrije. V okviru ture so imeli tudi ledeniški
tečaj. Plezali so v Vezici in sicer smer G-G, nekateri naši člani pa so sodelovali pri čiščenju dostopne poti in
plezališča v Čolniščah.

*********************************************************************************
»Sokole« je na izletu 24.6.2017 pričakal nova izkušnja. Že na poti do Planine Podvežak jih je presenetila
večja okvara avtobusa, zato so morali 3 ure pešačiti po asfaltu in makadamu. Ob prihodu do Koče na Planini
Podvežak, se je vseh 27 usmilila oskrbnica in jih hitro postregla. Najbolj vztrajni so se po krajšem počitku
povzpeli še na Tolsti vrh.

*********************************************************************************
1.7.2017 se je 8 pohodnikov sekcije »Sokol« pod vodstvom Intihar Francija po brezpotju povzpelo na Račka
vrata, ostali pa so z vodnikom Marjanom Jugom odšli proti Koči na Loki po Raduho. Vseh 19 pohodnikov je
štartalo pri gostišču Rogovilc. Tako imenovana lažja pot nas je vodila do kmetije Račnik in Hudo raven do
Koče na Loki. Po prehojeni poti smo bili enotnega mnenja, da bi se morala pot imenovati »zahtevna«. Nekateri
so si ogledali tudi Snežno jamo.
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