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V soboto, 13.7.2019 sekcija »Sokol« vabi na Kamniški vrh (1259m), ki se nahaja severno od Kamnika. 

Hoje bo 3 do 4 ure. Pohod bo vodil Jože Groboljšek. Odhod avtobusa ob 5.00 uri izpred železniške postaje 

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

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

V soboto 20.7.2019 se bodo »Sokoli« podali na Kamniško sedlo (1864m). Start pohoda bo v Kamniški 

Bistrici. Hoje bo za 7 do 8 ur. Pohod bo vodila Helena Mohar. Odhod avtobusa ob 5.00 uri izpred železniške 

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

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

V soboto, 27.7.2019 sekcija »Sokol« organizira pohod na Studor (1000m), ki nudi edinstvene razglede na 

Bohinjsko jezero in Zgornjo Bohinjsko dolino. Studor je tudi vzletna točka za jadralne padalce. S hojo bodo 

pričeli v Stari Fužini. Hoje bo 4 ure. Hrana iz nahrbtnika. Pohod bo vodil Jože Pavli. Odhod avtobusa ob 5.00 

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

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

V soboto, 27.7.2019 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet v Pekel pri Borovnici, ki leži na 

obrobju Ljubljanskega barja.  Naravno znamenitost je izoblikovala Borovniščica, ki slavi po petih slapovih. 

Pot je urejena in lahka, ter primerna za hlajenje v poletni vročini. Hoje je skupaj za 3 ure. Prijave zbira Samo 

Jager na 041 207 744 ali samo.jager@gmail.com. 

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

Planinska sekcija Sokol vabi v nedeljo, 4.8.2019 na izlet do Volajskega jezera( Wolayer See, 1951m) 

v osrčju Karnijskih alp. Jezero leži  pod jugozahodnimi stenami najvišjega vrha tega pogorja Monte Cogliansa 

( Hohe Warte, 2780m). Zaradi mogočnih gora, ki ga obdajajo in lahkega dostopa velja tura za eno najlepših 

doživetij v Karnijskih alpah. Pot tehnično ni zahtevna, kljub temu pa je treba premagati skoraj 630 metrov 

višinske razlike. S hojo bodo pričeli pri koči Tolazzi (1350m) in se najprej povzpeli do koče Lambertenghi-

Romanin (1979m). Za vzpon bodo izbrali bolj strmo, sestopili pa bodo po bolj zložni mulatjeri. Koča stoji tik 

ob italijansko-avstrijski meji. Tod so med prvo svetovno vojno potekali hudi boji, o čemer pričajo ostanki 

utrdb in rovov, pa spomenik na sedlu nad kočo in obelisk na drugi strani jezera. Sledi spust do jezera, in kratek 

sprehod do avstrijske koče Pichl hutte, kjer bo sledil daljši počitek. Hoje bo za 4 ure. Vodil bo Borut Vukovič. 

Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

 
 

ZGODILO SE JE 
 

 

13.6. je potekala 33. seja UO. Na Jančah potekajo prireditve in sicer jagodne nedelje in srečanje borcev. 

Najemnik ureja okolico. Odborniki so sklenili, da se izdela idejno zasnovo prenove Planinskega doma na 

Jančah, v oktobru pa bo proslava ob 60 letnici. Pot na Janče – v spodnjem delu poti na Janče je novi lastnik, 

ki gradi hišo, želel zapreti planinsko pot. Na osnovi Zakona o planinskih poteh in vpisa poti v zbirnik GJI 
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(PISO) so se uspeli dogovoriti, da lastnik ne ogradi dela poti, ki potreka po njegovi parceli. Na Dan slovenskih 

planinskih doživetji na Lisci smo do seje prejeli 104 prijave iz vseh sekcij. Seznanili so se s pripravami  na 

tabora, ki bosta v Podpeci. Vodja mladinskega tabora za katerega imamo 53 prijav je Gašper Repina. Za 

družinski tabor, ki ga vodi Alma Jere je prispelo 60 prijav. Mladinskemu taboru se bodo pridružili tudi alpinisti. 

Vodja projekta Vranov let v svobodo Marijan Jug je podal informacijo, da priprave potekajo. Osrednja 

aktivnost je pohod, letošnja trasa bo od Vintarjevca do Vrat. S strani občine so prejeli odločbo o financiranju 

programov s področja športa in mladih. Do seje je članarino poravnalo 314 članov. 

********************************************************************************* 
Slovenskih planinskih doživetij na Lisci se je 15.6.2019 udeležila zelo številčna skupina z našega društva. 

Moči so združili sekcija Sokol družinska sekcija in mladinski odsek, ki je organiziral  izlet za  vse šole, kjer 

delujejo planinski krožki. Skupaj so bili 103 udeleženci. Na Lisci je bilo zelo živahno, saj so organizatorji 

poleg različnih izletov pripravili razne aktivnosti in predstavitve. Sledila je še osrednja slovesnost z 

mimohodom praporščakov. Prapor PD Litija je nosil Jože Groboljšek. 

 
Pohoda »Dan slovenskih planinskih doživetij« na Lisci se je 15.6.2019 udeležilo 25 pohodnikov sekcije 

»Sokol«. 

********************************************************************************* 
1.6.2019 so alpinisti AO Litija izvedli ledeniško turo na Grossvenediger (3666m), ki leži v pogorju Visoke 

Ture v Avstriji. Ture se je udeležilo osem članov odseka,  organizator je bil Jani Vozel - Janč, tehnični vodja 

pa Tomaž Groboljšek - Finta. Pri izvedbi je pomagal tudi Jože Vozelj - Joe. Vseh osem članov je uspešno 

osvojilo vrh in se s smučmi varno vrnilo v dolino.  

8. 6. 2019 so imeli tečajniki alpinistične šole izpite za mlajše alpinistične pripravnike. Izpiti so potekali v 

plezališču Čolnišče, kjer so morali pokazati tako teoretično kot tudi praktično znanje iz predpisanih znanj šole. 

Izpite je uspešno zaključilo pet tečajnikov. Hkrati so trije kandidati opravili tudi izpite za starejše pripravnike 

in morajo sedaj le še splezati zadostno število smeri, ki so pogoj za pristop k izpitu za alpinista. Če bo šlo vse 

po načrtih, se bomo naslednje leto že veselili sprejema novih članov v naše alpinistične vrste. 

 
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (Voljasko jezero), FOTO: Udeleženci izleta na Lisco in  alpinisti na ledeniški turi  


