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Planinska sekcija »Sokol« vabi v soboto, 6.6.2019 na Kozji vrh (1628 m). Z avtobusom bomo šli do 

Jezerskega ('Kanonir'). Malo obiskan vrh brez postojanke se nahaja ob Storžiču. Pot je delno zahtevna. Hoje 

je predvidene za pet ur. Odhod avtobusa izpred železniške postaje bo ob 6. uri. Prijave zbirata Bojan Kozlevčar 

(064 127 303) in Marjan Jug (031 643 639). Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar.  

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

PD Litija v soboto, 15.6.2019 vabi  na Lisco (948m) na »Dan slovenskih planinskih doživetij«. 

Odhod posebnega avtobusa bo ob 7.30 uri izpred železniške postaje v Litiji. Prijave zbira Alme Jere (041 892 

303). 

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

V soboto, 15.6.2019 bo na Lisci (948m) »Dan slovenskih planinskih doživetij«. Tudi »Sokoli« se 

bodo pridružili tem doživetjem. Odhod avtobusa bo ob 7.30 uri izpred železniške postaje v Litiji. Prijave zbira 

Marjan Jug (031 643 639). 

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

V soboto, 22.6.2019 bodo »Sokoli« obiskali 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 najprej na vrh 

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

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

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

V soboto, 29.6.2019 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Mirno goro (1047m), ki se nahaja 

na jugovzhodnem robu Kočevskega Roga in je najvišji vrh Bele Krajine. Nanj se bomo povzpeli iz stare 

kočevarske vasi Planina. Tura je lahka in kratka. Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali 

samo.jager@gmail.com. 

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

V soboto, 29.06.2019 sekcija »Sokol« vabi na Matajur (1.642 m). Pot nas bo vodila preko Ljubljane, 

Tolmina, do kraja Idrsko, kjer bomo zavili proti vasi Livek in nato skozi vasi Polava in Čepletišče do koče 

Rifugio Pelizzo, kjer se bo začel naš pohod. Hoje bo za približno 3 ure. Izlet bo vodila Helena Mohar. Kljub 

temu, da je Italija v EU imejte s seboj veljaven osebni dokument.  Odhod avtobusa izpred železniške postaje 

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

ZGODILO SE JE 
 

 

UO PD Litija se je 9.5.2019 sestal na 32. seji.  Roman Ponebšek je podal informacijo o dogajanju na Jančah 

in podal poročilo skupščine PZS.  Priprave na poletna planinska tabora potekajo brez posebnosti. Dogovorili 

so se za obisk sekcij na dnevu slovenskih planinskih doživetij, ki bo 15.6.2019 na Lisci. Izdaja vodnika po 

BKP bo 13.12.2019 na mednarodni dan gora. V letu 2019 imamo 284 članov.  
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18.5.2019 so se »Sokoli« odpravili na Mali Golak. Na Trnovsko planoto do Predmeje so se iz Ajdovščine 

povzpeli skozi tri cestne predore. Do Iztokove koče (1260 m) so hodili eno uro, nato pa nadaljevali do vrha 

Malega Golaka (1495 m). Vmes je rahlo pršilo, zato smo se hitro a previdno vrnili. Z razgledom smo poskusili 

srečo še na poti nazaj na Sinjem vrhu, kjer je bil razgled malo boljši. Ta kraj večkrat gosti umetniške kolonije, 

kar se vidi v in okoli gostišča. Pohoda se je udeležilo 20 pohodnikov sekcije »Sokol«. 

*********************************************************************************
25.5.2019 je pohodnike sekcije »Sokol« na 988 m visoki Mali vrh nad Begunjami popeljal Franci Intihar. 

Najprej so hodili po kolovozu in stezi imenovani »Lambergova pot«. Šli so mimo označb Njivice, Hudičev 

grad, Jama Zialka in pri razvalinah Gradu Kamen zavili v strmo brezpotje. Po dveh urah naprezanja so bili na 

vrhu. Ker so vse naokrog grozile nevihte, so se po hitri malici  iz nahrbtnika odpravili v dolino. Vseh 22 

pohodnikov je še pred dežjem prišlo do avtobusa. Veselje je bilo izredno, saj so vsi dosegli vrh in tudi tokrat 

premagali naravo.  

*********************************************************************************
25.5.2019 na dan mladosti in v mesecu ljubezni so se savski Kojoti podali na stolp ljubezni na Žusmu. Nizek 

hrib ponuja obilico različnih pristopov, od zelo zahtevnega po klinih do nezahtevnega in panoramskega. Na 

vrhu kraljuje 25,9 metrov visoki stolp iz macesnovega lesa imenovan »Stolp ljubezni«. Stolp je dobil ime  po 

sv. Valentinu, katerega cerkev se nahaja v zaselku Žusem pod vrhom. S stolpa so se lahko razgledali na vzhodu 

na Donačko goro in Boč, na jugu na Posavsko hribovje, na zahodu pa na Pohorje, Karavanke, Kamniško 

Savinjske Alpe in celo Julijske Alpe. Izleta se je udeležilo 20 pohodnikov, ki so dan preživeli v lepem, 

sončnem, že kar neobičajnem vremenu za letošnji maj. Cilj so osvojili razdeljeni v dve skupini. Na poti domov 

so se ustavili še v Žalcu ob fontani piva in tako zaključili še en lep planinski izlet. 

*********************************************************************************
25.5.2019 je PD Litija organiziralo skupni izlet šolskih skupin. Izleta so se udeležile OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ 

Litija, OŠ Gradec, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica in POŠ Hotič. 83 mladih planincev, staršev in spremljevalcev 

se je podalo proti Golici. Po uri in pol hoje so se obrnili, saj so Golico prekrili oblaki. Odločitev je bila pravilna, 

saj je kmalu po prihodu do avtobusa začelo deževati. Nato so obiskali Slovenski planinski muzej in si ogledali 

Mojstrano. 

  
 

*********************************************************************************
15. Pohod od češnje do češnje se je 2.6.2019 udeležilo 26 pohodnikov  sekcije »Sokol«. Trasa pohoda je 

potekala po  severnem delu Brd. Na najvišji točki Brd stoji vas Višnjevik, od koder so lepi razgledi na Brda, 

Tržaški zaliv, Furlansko nižino in Italijo. Novost v Brdih  je letos nasad sivke in mandarin. Pohod se imenuje 

tako, ker se začne in konča pri češnji, ki je bila na začetku drugega pohoda zasejana pod kletjo Brda. Ta je 

sedaj stara 14 let. Češenj je bilo letos manj, saj je tudi njim zagodlo vreme. Kljub temu pa ob poti ni manjkalo 

briških češenj.  
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