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Tradicionalni 11. pohod  po mednarodni poti »Vranov let v svobodo« bo v soboto, 8.9.2018. Zbor bo ob 

7.00 uri pred železniško postajo v Litiji. Z avtobusom se bomo zapeljali do Golišč. Nato pa pot nadaljevali 

preko Širmanskega hriba do Štangarskih poljan, kjer nas bo čakal avtobus, ki nas bo zapeljal na Geoss, kjer 

bo ob 14. uri proslava. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639). 
***************************************************************************************** 

Če bo vreme dopuščalo, se bomo »Sokoli« v soboto, 15.9.2018 podali na Visoki Kanin (2587 m). Odhod 

iz Litije bo ob 5.00 uri. Na postajo »D« se bomo zapeljali z gondolo in se nato razdeli v dve skupini. Ena se 

bo odpravila le do Doma Petra Skalarja (2266 m), le najbolj pripravljeni pa se bodo podali na vrh gore. Vodila 

bosta Bojan Kozlevčar in Marjan Jug. Hoje bo 4 do 6 ur. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639). 
***************************************************************************************** 

V soboto, 22.9.2018  sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Menino planino. Možni bosta dve varianti. 

Daljša iz zaselka Okrog, krajša pa iz Biba planine, od koder je do koče na Menini planini 1 uro hoje. Povzpeli 

se bomo tudi na bližnji Vivodnik (1508m), ki je od planinskega doma oddaljen 15 min. Prijave zbira Samo 

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

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

V soboto, 22.9.2018 se bomo »Sokoli« podali na Trupejevo poldne (1931m). Z vrha je lep razgled na 

Julijske Alpe in Avstrijo. Po lahki neoznačeni stezi bo hoje za 5 ur. Odhod avtobusa bo ob 6.00 uri izpred 

železniške postaje Litija. Pohod bo vodil Marjan Jug (031 643 639), ki tudi zbira prijave. 
***************************************************************************************** 

Zadnjo soboto v septembru, 29.9.2018 »Sokoli« vabimo na Grmovškov dom in Ribniška kočo na 

Pohorju. Hoje bo za 4 ure. Pohod bo vodila  Helena Mohar. Odhod avtobusa izpred železniške postaje Litija 

ob 6.00 uri. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639). 
***************************************************************************************** 

PD Litija v soboto, 6.10.2018 vabi na družinski izlet na Češko kočo (1542m). Hoje bo za slabe 4 ure. Izlet 

vodi Aleš Pregel (041 229 758, ales.pregel@gmail.com), ki tudi zbira prijave. 

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

V nedeljo 7.10.2018 sekcija »Sokol« vabi na pohod »Na Krasu je Krasno«. Pohod se začne v vasi Tuplje 

pri Komnu in se konča v vasi Praprot. Lahko hoje bo za 4 ure. Odhod avtobusa ob 7.00 uri izpred železniške 

postaje Litija. Prijave zbira Marjan  Jug (031 643 639). 
 

ZGODILO SE JE 
 

11 članov sekcije »Sokol« in 1 »Kojot« so se 1.8. in 2.8.2018 udeležili dvodnevnega pohoda na Prehodavce. 

Štartali so pri Koči pri Savici in se nato preko Komarče in mimo Črnega jezera povzpeli do Koče pri Triglavski 

jezerih. Tam so se okrepčali in nadaljevali proti koči na Prehodavcih, kjer so v bivaku »vesoljska ladja« 

prespali. Po šalah  Darje in »obročnem« spanju so zjutraj nadaljevali pot mimo Hribaric, Vratc, Dednega polja 

do Planine pri Jezeru. Nato so mimo Vogarja sestopili v Staro Fužino.  
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Sekcija »Sokol« je v 

soboto 11.8.2018 

opravila pohod do koče 

Fratelli Grego (1389m) 

in na Krniško glavico 

(1889m) v Zahodnih 

Julijcih. Lepo sončno 

vreme jim je omogočilo 

izredne razglede. Uživali 

so v pogledih na Višarje, 

Kamnitega lovca, Špik, 

Hude police in Veliki 

Nabojs,  vrhove katere so 

»Sokoli« že osvojila. Za 

kočo  so lahko 

občudovali severno steno 

Montaža. Izleta se je 

udeležilo 22 pohodnikov.  

 

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

Koželjeve poti, ki skoraj v celoti poteka po prijetni senci, se je 18.8.2018 udeležilo 27 pohodnikov sekcije 

»Sokol«. Izhodišče za omenjeno pot je konec kamnoloma v Stahovici - Iverje. Pot ima  ime po Maksu Koželju, 

ki je bil slikar in ustanovitelj kamniške gorske reševalne službe. Pot vodi ob Kamniški Bistrici preko številnih 

mostičkov in grap. Zanimiva je tudi zaradi številnih fotografskih motivov. Vrhunec poti sta bila mali in veliki 

Predoselj, ki predstavlja najožji del struge Kamniške Bistrice. Mimo lovskega dvorca smo se povzpeli še do 

Spominskega parka, v njem je tudi plošča postavljena v spomin alpinistu Tomažu Humarju. 

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

18.8.2018 so se planinci sekcije Sava »Kojoti« podali na 2014 m visoko Debelo peč. Izleta se je udeležilo 24 

pohodnikov. Pot so začeli na Medvedovi Konti od koder so po dobre pol ure hoje prišli do Blejske koče na 

Lipanci, tam pa se razdelili v dve skupini. Prva skupina je ostala pri koči in se sprehajala po okoliških poteh, 

večina pa jih je nadaljevala pot na Debelo peč. Vreme jim je služilo, tako da so se nekateri odločili obiskati še 

bližnje Brdo. Skupaj so se nato vrnili do izhodišča na Pokljuki.  

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

Nekaj članov sekcije »Sokol« se je 21.8.2018 udeležilo pohoda na Triglav v počastitev 132. letnice Predilnice 

Litija. Ob priliki so razvili že viden transparent, kateri je že trikrat romal in označil visoki jubilej litijske 

predilnice. 
 

IN MEMORIAM 
 

 

MARKO DERNOVŠEK (1948 – 2018) 
 

V začetku avgusta smo se poslovili od Marka Dernovška. Marko je 

po stažu sodil med najstarejše člane PD Litija kar 56 let je bil član. 

Prvič je postal član upravnega odbora leta 1965. Kot načelnik 

mladinskega odseka je pomagal mentoricam pri podajanju 

planinskega znanja mladim. Leta 1978 je postal vodnik in takoj je 

prevzel delo izletniško vodniške sekcije. Leta 1981 je kot pomočnik 

sodeloval pri organizaciji prvega tabora PD Litija. Neizbrisen pečat 

pa je vtisnil v delo planinske sekcije na Savi, ki jo je ustanovil  leta 

1992. Dve desetletji je vodil sekcijo. Izleti so bili brezhibno 

pripravljeni in izvedeni. Poleg osvajanja vrhov so udeleženci 

spoznavali kulturno in naravno dediščino Slovenije. Bil je vzor vsem 

vodnikom. Za svoje delo je prejel številna priznanja najžlahtnejša v 

paleti je Spominska plaketa Planinske zveze Slovenije. Največje 

priznanje pa so Marku izkazovali zadovoljni udeleženci.    
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