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Sekcija »Sokol« vabi v soboto, 11.8.2018 na izlet do koče Fratelli Grego (1389m) in na Krniško 

glavico (jof di Somdogna, 1889m). Iz doline Zajazere (1004m) do koče je slabo uro hoje, še eno uro 

in pol pa je do vrha. Že od koče se ponujajo izredni razgledi, nad kočo se kot zid dviga severna stena Montaža, 

na drugo stran so Višarje in Kamniti lovec, še bliže sta Špik Hude police in Veliki Nabojs, sami vrhovi, ki smo 

jih litijski planinci pred kratkimi že obiskali, le da si jih bomo tokrat ogledovali z druge strani. Še lepši in 

obsežnejši pa je razgled z vrha Krniške glavice, do katerega je od koče uro in pol hoje. Vračali se bomo po isti 

poti. Na voljo bo tudi krajša varianta, od koče na bližnje sedlo Rudni vrh (1398 m), kjer se stikata dolini Dunja 

in Zajezera. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave 

zbira Marjan  Jug (031 643 639). 

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

V soboto, 18.8.2018 sekcija »Sokol« vabi na Koželjevo pot, ki poteka od Iverji (458m) do Doma v 

Kamniški Bistrici (600 m). Po delno zahtevni označeni poti bo hoje za slabe tri ure. Pohod bo vodila Helena 

Mohar. Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje Litija. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

V soboto, 18.8.2018 Sekcija Sava organizira izlet na Debelo Peč (2014m). Start bo na Medvedovi Konti, 

pot pa nas bo mimo Blejske koče na Lipanci peljala do vrha, ki ponuja lep razgled na Triglav in okoliško 

hribovje. Pot je nezahtevna, hoje bo za 5h. Kdor se ne bo čutil zmožnega za vrh, bo lahko počakal pri koči. 

Prijave zbira Samo Jager (041 207 744 ali samo.jager@gmail.com). 

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

Sekcija »Sokol« v soboto 25.8.2018 vabi na Dobrač (2166 m) v Avstriji. Gora je na avstrijskem Koroškem 

nad Beljakom in dolino Zilje. Je naravni narodni park. Beljaška alpska cesta nas pripelje do Planine Trata 

(1732 m). Od tu do vrha Dobrača, h koči na Dobraču ter k dvema romarskima cerkvama, ki spadata k najvišje  

ležečim v Alpah pa je ena ura in pol zmerne hoje. Pohod bo vodil Marjan Jug, ki zbira tudi prijave (031 643 

639). Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje v Litiji. 

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

PD Litija v soboto, 25.8.2018 vabi na družinski izlet na Češko kočo (1542m). Hoje bo za slabe 4 ure. Izlet 

vodi Aleš Pregel (041 229 758, ales_pregel@t-2.net), ki tudi zbira prijave.    
 

ZGODILO SE JE 
 

Člani Alpinističnega odseka PD Litija so se  23. in 24.06.2018 udeležili ledeniške ture. Osvojili so vrh Punta 

San Matteo, visok 3678 m, ki je bil v 1. svetovni vojni prizorišče najvišje ležečih bojev. Gora se nahaja na 

Južnem Tirolskem v skupini Ortler. Na turi je bilo 10 članov, od tega so bili trije tečajniki alpinistične šole. 
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Od 1.7. do 7.7.2018 je v Mojstrani, natančneje na tabornem 

prostoru Planinske zveze Slovenije v Mlačci, potekal že 38. 

mladinski planinski tabor. Dobro delo mladinskega odseka in 

mentorjev na šolah je obrodilo sadove, tako da smo imeli 

najbolj množičen mladinski tabor po 16 letih. Udeležilo se ga 

je kar 51 udeležencev, za katere je skrbelo 12 članov vodstva. 

Povprečna starost je bila 12 let, najmlajši udeleženec pa je 

štel le štiri leta. Skupina je bila zelo dobra, kar priča tudi 

dejstvo, da so prvi dan prav vsi udeleženci osvojili vrh 

Jerebikovca, s preko 900m višinske razlike vzpona. Poleg 

tega so osvojili tudi Vrtaško planino in vrh Slemena, slap 

Peričnik, našli raj v osrčju gora, jezero Kreda, se preizkusili 

v plezanju po ferati in obiskali Planinski muzej Slovenije, 

kjer so na praktični delavnici naredili tudi vsak svoj Aljažev 

stolp na kamnu, ki so ga prinesli s seboj. Vrhunec taborjenja 

je bila prav gotovo enodnevna tura na Triglav, ki so ga 

osvojili iz doline Vrat, preko poti čez Prag, ter se vrnili v 

Krmo. Za konec je sledil še krst 27 novicev v taboru, podelili 

pa so tudi nagrade za najbolj urejene šotore. Tabor je minil v 

znamenju veselja in dobrega vremena, se na srečo končal 

brez poškodb, z obljubo, da se vsi vidimo tudi prihodnje leto 

na 39. taboru.  

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

V tednu od 8. do 14.7.2018 se je v preddverju Triglavskega 

narodnega parka, zbralo 15 družin, ki so navdušene nad taborjenjem in gorništvom, kot načinom 

življenja.  15.  družinski planinski tabor je potekal v Mlačci pri Mojstrani. Skupaj je bilo 70 udeležencev, od 

tega 30 odraslih in 40 otrok. Za izvedbo programa je poskrbelo 9 članov vodstva.  Za lačna usta so skrbeli 

Nada Potisek, Maja Kisovec in Luka Jere, za izvedbo aktivnosti pa so skrbeli vodniki Aleš Pregel, Roman 

Ponebšek,  Sašo Jovanovič, Matej Krnc, Alma in Jurij Jere. Za logotip tabora, slikarsko kolonijo in celostno 

podobo krstnih likov sta poskrbela Marija in Pavel Smolej. Kljub spremenljivim vremenskim napovedim so 

osvojili Vrtaško planino in Sleme, Dovško Babo, prvi Martuljški slap, se sprehodili iz Kranjske Gore do 

Zelencev, prehodili pot ob Triglavski Bistrici, si ogledali slap Peričnik, se pod Severno Triglavsko steno 

povzpeli do snežišča in do Bivaka pod Luknjo. Po enodnevnih izletih  je ostalo še veliko energije in v 

popoldanskem času  so igrali odbojko ter nogomet, se kopali v naravnem jezeru Kreda in se preizkusili v 

plezanju ferate. Obiskali so Slovenski planinski muzej, kjer so skozi igro in ob strokovnem vodenju kustosinje 

osvajali nova planinska znanja. Predšolski otroci so na delavnici izdelali triglavsko rožo in gamsa, 

osnovnošolci vsak svoj Aljažev stolp, odrasli pa so se s pravo planinsko malico sprehodili po stalni razstavi, 

kjer so jim predstavili delovanje Jakoba Aljaža. Ob večerih so se družili in prepevali ob tabornem 

ognju.  Obiskali so jih tudi gorski reševalci  Franci Intihar, Sašo Borišek in Jože Repina, ter jim predstavili 

sovje delo. Postavili so tudi žičnico za prehod preko soteske, ki so jo udeleženci tudi preskusili. Za pomoč pri 

prevozu taborne opreme se zahvaljujemo Janiju Skubicu in Slovenski vojski.  

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

25 pohodnikov sekcije »Sokol«  je 7.7.2018 obiskalo Češko kočo. Ker je bila pot do Ledin zaprta, so smer 

pohoda spremenili. S hojo so pričeli na Zg. Jezerskim in se preko Štularjeve planine povzeli do koče. Sestopili 

so preko Ravenske Kočne in se nato vrnili do Planšarskega jezera.  
***************************************************************************************** 

Pred 14.7.2018 je bilo obilo dežja, zato se  je sekcija »Sokol« odločila, da se ogne nevarnim zdrsom na pobočju 

Kozjega vrha in so raje odšli na Čaven, 1242 m visoki vrh nad Ajdovščino. S to odločitvijo se je strinjalo vseh 

23 pohodnikov. Obiskali so še Veliki in Mali Modrasovec in se oglasili pri radioamaterjih, kjer so jih postregli 

s pravo »kačjo slino«. 

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

21.7.2018 bi morali imeti Savski Kojoti skupaj s Sokoli izlet na Kanin, ki pa je žal zaradi nepredvidljivih 

vremenskih razmer odpadel. Kljub temu se je peterica Kojotov odpravila z Jezerskega na Ledine in nato do 

Češke koče. Vreme jim je služilo celo pot.  

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

28.7.2018 je Franci Intihar «Sokolom« odkril še enega od njemu poznanih gorskih kotičkov in sicer Tolsto 

Košuto (2057 m). Na planini Spodnja Dolga njiva si planinec ob dobri hrani in pijači ogleda celo živalski vrt. 

Res ni lepšega občutja, kot ob vrnitvi s prelepe gore. Vseh 19 udeležencev se bo na ta izlet še dolgo spominjalo. 
 

IZDALO: PD Litija, p.p. 16, Litija         NAKLADA: 80      UREDNŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek    

AKVAREL: Pavel Smolej (Veliki Nabojs in Viš s Krniške glavice, v ospredju bivak Stuparich)  FOTO:  Triglav je naš!  


