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PD Litija v soboto, 5.10.2019 vabi na  praznovanje 60 letnice planinskega doma na 

Jančah. Ob 11. uri bo krajša slovesnost,  nato pa planinsko srečanje ob zvokih ansamblov. 

Prireditev poteka v okviru akcije Slovenija planinari, zato bo od 10. ure naprej na voljo 

plezalna stena, pripravili pa bomo tudi delavnice s planinskimi vsebinami. Prireditev ima 

dobrodelno noto, saj bo izkupiček namenjen obnovi doma po ujmi.  

**************************************************************** 
Planinska sekcija »Sokol« se bo v soboto, 5.10.2019 udeležila slavja ob 60 letnici  

planinskega doma 2. grupe odredov na Jančah. Odhod vlaka je iz Litije ob 7.30.  
********************************************************************************* 

V soboto, 12.10.2019 se bo sekcija »Sokol« podala na Porezen (1630m) v Škofjeloškem hribovju. S hojo 

bodo pričeli na Petrovem Brdu. Smer povratka bo odvisna od vremena. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred 

železniške postaje Litija. Hoje bo 4 ure. Pohod bo vodil Marjan Jug, ki tudi zbira prijave (031 643 639). 

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

PD Litija v soboto, 12.10.2019 vabi na družinski izlet na Blegoš (1562m). Na vrh se bodo podali s smučišča 

Cerkno. Izlet bo vodil Aleš Pregel, ki tudi zbira prijave (041 229 758, ales.pregel@gmail.com).   

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

V soboto, 19.10.2019 bodo »Sokoli« zopet iskali »Kje gnezdi Sokol«. Sekcija letos praznuje že 5. obletnico 

obstoja. Hoje bo za 3 do 4 ure. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 

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

V soboto, 19.10.2019 planinska sekcija Sava - Kojoti organizira izlet na Slemenovo špico (1911m), vrh 

s prekrasnim pogledom na Jalovec in orumenele macesne. Izhodišče izleta bo prelaz Vršič, sestopili pa bodo 

do Erjavčeve koče na Vršiču. Skupaj bo za 3 ure hoje. Prijave zbira Samo Jager na 041 207 744 ali 

samo.jager@gmail.com. 
********************************************************************************* 

 
Sekcija Sokol vabi v soboto, 26.10.2019 na izlet po obronkih Movraške vale. S hojo bodo pričeli v slikoviti 

istrski vasici Movraž (214m), se povzpeli na razgledni Kuk (498m) in  po odprti Rakitovski planoti mimo 

Velikega Gradeža (507m) nadaljevali skoraj do hrvaške meje. Sledi spust v dolino in ogled  največje naravne 

znamenitosti na tem izletu:  naravnega mostu in spodmolov pod Velikim Badinom (359m). Spodmolom, ki sta 

jih veter in erozija izdolbla v steno, domačini pravijo Ušesa Istre. Ušesom podobne ukrivljene stene  naj bi kot 

velikanska ušesa lovila vse, kar se govori po istrskih vaseh. Na izhodišče se bodo vrnili po zahodnem robu 

vale. Hoje bo za 4 do 5 ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639). 
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ZGODILO SE JE 
 

 

Pohoda »Vranov  let« se 7.9.2019 je kljub slabemu vremenu udeležilo 20 pohodnikov. 15 pohodnikov je bilo  

iz sekcije »Sokol«, 5 pa iz Zagorja. Prehodili so pot iz Vintarjevca preko Riharjevca in čez Vrata do Razbor. 

Z avtobusom so se odpeljali na GEOSS, kjer je bila ob 14. uri proslava društva »Vranov let«.  Za prevoz in   

enolončnico je poskrbelo Združenje za vrednote NOB Litija. 
********************************************************************************* 
UO PD Litija se je 12.9.2019 sestal na 34. seji. Največ časa so posvetili dogajanju na Jančah, saj je v neurju 

2.8.2019 uničilo kritino na domu, zaradi dežja pa je bila posledično povzročena tudi dodatna škoda. Trenutno  

potekajo aktivnosti za sanacijo škode. Streha bo pokrita v oktobru, kasneje pa bodo sanirani še prostori v domu. 

Dom smo imeli zavarovan, z zavarovalnico pa se dogovarjamo za primerno odškodnino. Pripravlja se tudi 

načrt celostne prenove doma. Obravnavali so poročili pohoda »Vranov let« in družinskega planinskega tabora. 

Dogovorili so se za potek praznovanja 60 letnice doma na Jančah in razdelili organizacijske naloge. V letu 

2019 imamo 410 članov.  

********************************************************************************* 
V soboto 14.9.2019 so se »Sokoli« odpravili na Košenjak (1522m) nad Dravogradom. Z razgledom niso imeli 

sreče, so pa lahko opazovali gobe po gozdu. V planinskem domu so se jih razveselili, saj gostov ni bilo veliko. 

Za družbo so imeli lesene kipe v naravni velikosti, ki so jih spremljali od Ojstrice do vrha. Ob vrnitvi so 

obiskali »čudežni vodnjak« v Žalcu. Pohoda se je udeležilo 25 pohodnikov sekcije »Sokol« 
 

 
********************************************************************************* 
21.9.2019 je planinska sekcija Sava – Kojoti organizirala izlet na Kurešček, katerega se je udeležilo 17 

pohodnikov. Devet se jih je odločilo za daljšo varianto od Turjaka in Zapotoka do cilja, osem pa za krajšo 

različico iz Zapotoka. V lepem vremenu so uživali v razgledu na domače Zasavsko hribovje ter Ljubljansko 

barje. Pohajkovanje so zaključili v koči pod Kureščom, kjer jih je čakal avtobus za pot domov. 

********************************************************************************* 
V Haloze – pokrajino najboljših belih vin, se je 28.9.2019 odpravilo 28 članov planinske sekcije »Sokol«. V 

Cirkulanah v gostilni »Herman« jih je zjutraj že čakala kavica. Potem pa so z domačinom g. Kokotom začeli 

pohod do cerkvice Sv. Ane in nato po markirani Bračičevi poti dosegli Gorenjski, Kojnikov in Beljski vrh. 

Vrnili so se nazaj v gostilno, kjer jih je čakalo kosilo. 
 

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

AKVAREL: Pavel Smolej (Ušesa Istre - spodmoli pri Sočergi), FOTO: »Sokoli« na vrhu Košenjaka  


