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Za v soboto, 14.10.2017 je na programu sekcije »Sokol« Donačka gora (882 m), vrh na  obrobju Haloz. 

Ker ima tri vrhove, jo nekateri imenujejo tudi haloški Triglav. Zapeljali se bomo skozi Rogatec in nadaljevali 

proti kraju Žetale, od koder se bo večina odpravila na vrh. Udeleženci bodo lahko izbrali tudi lažjo pot od 

Rudijevega doma, do koder jih bo zapeljal avtobus. Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje 

Litija. Hoje bo 2 do 4 ure. Vodil bo Marjan Jug, ki tudi sprejema prijave (031 643 639).  

 
********************************************************************************* 
PD Litija v soboto, 14.10.2017 vabi na izlet po zahodnem delu bohinjskih planin. Po označenih in neoznačenih 

poteh ter lažjem brezpotju se bomo povzpeli na Slatno (2.077m) in Kredo (2.025m), glede na vreme 

in pripravljenost udeležence, pa še na Prvi Vogel (2.181m), Sredni Vogel (2.222m) in Zadnji Vogel (2.327m). 

Hoje bo za 6 ur, za podaljšek preko Voglov pa bomo potrebovali še za dodatne 3 ure. Izlet vodi Vito Bukovšek, 

ki tudi zbira prijave (040 303 204).  

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

Pohod »Kje gnezdi Sokol?« bo v soboto 21.10.2017. Izlet vodita Helena Mohar in Bojan Kozlevčar. Hoje 

bo 3 do 4 ure. Odhod avtobusa ob 7.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 

639). 

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

V soboto 21.10.2017 sekcija Sava Kojoti organizira izlet na Sivko (1.008m), točko Slovenske planinske 

poti. Na vrh se bomo podali iz Žirov, od koder je do vrha približno dve uri hoje. Prijave zbira Samo Jager (041 

207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

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

Alpinistični odsek PD Litija vabi v Alpinistično šolo. Uvodni sestanek bo v četrtek 9.11.2017 ob 19. uri 

v prostorih PD Litija na Ponoviški cesti 12 v Litji. Več na  http://www.ao-litija.si.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega 10.  pohoda »Vranov let« se je 9.9.2017 udeležilo 23 članov sekcije »Sokol« in 14 pohodnikov 

PD Zagorje. Na pohodu sta bila tudi član društva »Vranov  let« iz Avstrije in sin Avstralca, udeleženca pohoda 

iz leta 1944, ki je napisal knjigo »Vranov let v svobodo«. Prehodili so pot od občinske meje z Mirno do 

Gobjeka ter od spomenika brodarjem v Hotiču do Geoss-a. 
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Na prvi jesenki dan, 23.9.2017 so »Kojoti«  opravili izlet od Andrejevega doma na Slemenu do doma na 

Smrekovcu. Povzpeli so se tudi  na 1577 m visoki Smrekovec. Izleta se je udeležilo 18 pohodnikov, ki so 

uživali v sončnem vremenu in dobri hrani, ter si tako napolnili baterije za naprej.  

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

23.9.2017 so  se pohodniki sekcije »Sokol«  iz Stare Fužine povzpeli na 1154m visoko planoto Uskovnica. 

Med potjo so si ogledali zelo zanimiv slap Mostnica in v pobočju ugotavljali katere gobe so užitne. Prelepo 

planoto  so v lepem vremenu težko zapustili. Spustili so se  še v lepšo dolino Voje, kjer so si med potjo 

ogledovali delo narave - zanimiva korita na rečici Mostnica. Pohoda se je udeležilo 27 članov. 

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

Srečanja Zasavskih planincev na Šmohorju se 30.9.2017 udeležilo 15 članov planinske sekcije »Sokol«. Na 

srečanju, ki je potekalo v sončnem vremenu, so obeležili 95. obletnico delovanja PD Laško.  

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

»Sokoli« so se 7.10.2017  pod vodstvom Francija Intiharja in Vita Bukovška iz Ravenske Kočne nad Jezerskim 

povzpeli na Jenkovo planino in naprej na Goli vrh. Bilo jih je 21 in prav vsi so kljub strmi poti prišli na vrh, 

kjer so v lepem vremenu uživali v prelepi razgledih po vršacih in dolinah.  Do Jenkove planine so sestopili po 

Avstrijski strani, od tam naprej pa so nadaljevali v dolino do gostišča pri Planšarskem jezeru.  
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