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6. in 7.8.2019 sekcija »Sokol« vabi na Krn (2244m). Odhod bo izpred železniške postaje Litija ob 4. uri. S 

hojo bodo pričeli na Planini Kuhinja (991m) in se mimo Gomiščkovega zavetišča (2182m) povzpeli na vrh. 

Sestopili bodo do doma pri Krnskih jezerih (1385m), kjer bodo prespali. Naslednji dan se bodo povzpeli na 

Bogatinsko sedlo (1803m), nadaljevali na Komno (1520m) in sestopili do Koče pri Savici (853m). Hoje bo 

vsak dan za 6 do 7 ur. Vodila bosta Helena Mohar in Franci Cirar. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

PD Litija v soboto, 10.8.2019 vabi na Porezen (1630m). Zbor bo ob 8. uri na Soriški planini. Na vrh se bodo 

povzpeli iz Petrovega Brda. Po izletu bodo obiskali »Fentaš kokoš«, piknik v Labinjah, kjer je kokošjih jedi v 

izobilju. Izlet vodi Sašo Borišek  - Joul, ki tudi zbira prijave (041 296 953 ali saso.joulborisek@ist.si).   

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

Sekcija »Sokol«  vabi  v soboto 17.8.2019 na Dobrač (2166m) v Avstriji. Beljaška alpska cesta do Planine 

Trata (1732m) dobro skrajša vzpon na vrh. Od tam je do vrha Dobrača uro in pol zmerne hoje. Na vrhu je koča 

in dve romarski cerkvi, ki spadata med  najvišje ležeče v Alpah. Odhod avtobusa ob 5.00 uri izpred železniške 

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

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

V soboto, 24.8.2019 planinska sekcija Sava - Kojoti vabi na izlet do zavetišča v Hudičevem borštu 

(1328 m). Po »Mučeniški poti« bo hoje za 2 uri. Pot je lahka in označena. Prijave zbira Samo Jager na 041 

207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto 31.8.2019 planinska sekcija »Sokol« vabi na Košutico (1968m). Po lovski stezi se bodo povzpeli 

do razkrižja. Skupina se bo tu razdelila na dva dela. Eni bodo odšli proti planini Korošica, drugi pa naprej na 

vrh in preko Hajnževega sedla na planino Korošica. Izlet bo vodil Franci Intihar. Hoje bo 4-5 ur. Odhod 

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

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

PD Litija v soboto, 31.8.2019 vabi na družinski izlet na Veliki Travnik (1637m). Hoje bo za slabe 4 ure. 

Izlet vodi Roman Ponebšek (041 351 469, roman.ponebsek@siol.net), ki tudi zbira prijave. 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

29.6.2019 se je 15 pohodnikov  planinske sekcije »Sokol« povzpelo iz Avse na 1642 m visoki Matajur, mejno 

goro med Slovenijo in Italijo ter se dviga  nad Kobariško kotlino in Slovensko Benečijo. Z vrha so imeli lep 

razgled na Kobariški Stol, Kanin, Krn, Furlanijo, videlo pa se je tudi morje. Hodili so 4 ure.  
********************************************************************************* 
29.6.2019 je imela planinska sekcija Sava – Kojoti izlet na Mirno goro, 1047 m visoki vrh, ki se nahaja v Beli 

krajini. Izleta se je udeležilo 16 pohodnikov, od tega jih je 12 začelo pot na smučišču Gače pri Čermošnjicah, 

od koder je 2 uri hoje. Ostali so štartali v vasi Planina, kamor so vsi skupaj sestopili. V lepem in sončnem 

vremenu so uživali v hoji in na pogledu na Belo krajino. 
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V soboto 6.7.2019 so se »Sokoli« odpravili na Kozji vrh (1628m) nad Spodnjem Jezerskem. Pri »Kanonirju« 

so zavili s ceste proti Zgornjem Jezerskem. 12 pohodnikov se je odpravilo proti Kozjem vrhu, ostali pa so se 

odpeljali do Planšarskega jezera. Ta skupina je šla proti Češki koči (1542m). Senčna in malo obiskana pot 

proti Kozjem vrhu jih je peljala v samo bližino Storžiča, Kočne in Košute. Le malo  krajša pot na Češko kočo 

je podobno zahtevna, a je bolje obiskana. Pohoda se je udeležilo 19 pohodnikov. 

********************************************************************************* 
Med 7. in 13.7.2019 je v Podpeci potekal 39. mladinski planinski tabor, ki se ga je udeležilo 60 mladih, za njih 

pa je skrbelo 10 članov vodstva. V ponedeljek so osvojili Uršljo Goro. Popoldan so bili očarani nad ogledom 

muzeja lectarstva in medičarstva Perger1757 v Slovenj Gradcu. V torek so se povzpeli na mogočno Peco. Na 

vrhu so krstili vse, ki so prvič presegli mejo 2000 metrov. Sledil je dan brez ture, podali pa so se v rudnik 

Mežica in si ogledali muzeja v Črni na Koroškem. Popoldne so imeli športne igre. V četrtek so osvojili Raduho. 

En del udeležencev se je na vrh povzpel po plezalni smeri. V petek je sledil še krajši izlet na Pikov vrh, 

popoldne pa krst kar 33 otrok, ki so se tabora udeležili prvič.   

 
********************************************************************************* 
Med 14. in 20.7.2019 se je v Podpeci na 16. družinskem planinskem taboru zbralo 15 družin (28 odraslih in  34 

otrok). "Pri Matjažu" pod Peco je teden preživet pod šotori hitro minil. Vsi so osvojili Uršljo goro, Peco in 

Raduho pa so osvojili hitri "gamsi". Polžki so osvojili Malo Peco, si ogledali votlino Kralja Matjaža, se 

povzpeli iz Bukovnika do Koče na Grohatu in do koče GRS pod Raduho. Vsi so se skupaj sprehodili na Pikov 

vrh, najhitrejši pa so pot podaljšali na Veliki vrh. V Slovenj Gradcu so si gledali Medičarstvo Perger 1757, v 

Mežici so se z vlakom odpeljali v podzemlje Pece, ter si v  TIC Črna na Koroškem ogledali razstavo - Olimpijci 

iz Črne na Koroškem in Etnološko zbirko. V popoldanskem času so se v taboru družili in spoznavali ob vodnih 

igrah,  pripravili so taborni ogenj, pekli kruh, ter 2 krat praznovali rojstni dan. Z zanimanjem so si ogledali 

vajo "reševanje padalca", ki sta jo prikazala predstavnika GRS. Za varno pot in aktivnosti v taboru so poskrbeli 

vodniki Aleš, Sašo, Matej in Alma ter pripravnik Jurij.  Za prehrano so v  tednu, polnem aktivnosti poskrbeli 

Vesna in Maja, s pomočnikom Lukom. 9 novih udeležencev tabora je bilo »nagrajeno« s krstom. Celostno 

podobo likov za krst sta oblikovala Pavle in Marja Smolej, ki sta izdelala tudi logotip tabora. Prevoz opreme 

na planinski tabor in nazaj nam je omogočilo podjetje Omahen Transport in voznik Jani Skubic.  

********************************************************************************* 
27.7.2019 se je sekcija »Sokol« odpravila na Studor. Pohod so začeli v Stari Fužini (574 m) in se po dokaj 

strmi neoznačeni poti odpravili na planino Studor (990 m), ki nudi lepe poglede na Bohinjske gore, Staro 

Fužino in Bohinjsko jezero. Po krajšem postanku so sestopili na drugo stran do planine Blatce (888 m). 

Nadaljevali so proti Uskovnici (1154 m), kjer so najprej obiskali še edino delujočo sirarno "JEROM". Oglasili 

so se še v planinski koči ter si ogledali kapelico, s hojo pa so zaključili na Rudnemu polju (1344 m). Z 

avtobusom so se odpeljali do gostilne "Pr Jagru" na Zatrniku, kjer so imeli zaključno malico. Hoje je bilo za 

približno 4 ure. Pohoda, ki je večinoma potekal v sončnem vremenu, se je udeležilo 27 pohodnikov.  
********************************************************************************* 
27.7.2109 so se savski Kojoti podali ogledat sotesko Pekel pri Borovnici. Vseh 18 pohodnikov se je po soteski 

mimo petih slapov povzpelo do vrha. Pot je bila prava visokogorska, s polno lestev, vrvi in klinov. Soteska je 

primerna za ohladitev v vročih poletnih dneh, saj sonce le redko zaide vanjo. Vrnili so se po drugi poti preko 

Pristave. Navkljub manjši nevšečnosti z avtobusom in zaprtim gostiščem, so preživeli lep, doživetij poln dan. 
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