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*********************************************************************************
Tradicionalni 12.pohod po mednarodni poti »Vranov let v Svobodo« bo v soboto, 7.9.2019. Zbor bo ob
7.00 uri pred železniško postajo v Litiji. Z avtobusom se bomo zapeljali do Vintarjevca. Nato pa pot nadaljevali
preko vasi Riharjevec nad Leskovco in naprej na Vrata, Višnji Grm, Razbore, Ježni vrh do Levstikove poti, ki
vodi čez Grmado. Od tu nas bo avtobus odpeljal na GEOSS, kjer bo ob 14.00 uri proslava. Povratek domov
bo ob 16.00 uri. Pohod bo vodil Marjan Jug.

*********************************************************************************
Planinsko društvo Litija, sekcija »Sokol« vabi v soboto, 14.9.2019 na Košenjak (1522m) nad
Dravogradom. Hrib se razteza na meji z Avstrijo. Z avtobusom se bomo zapeljali do Ojstrice (985m).
Nezahtevna pot vodi mimo Doma na Košenjaku (1169 m), kjer bo možno okrepčilo. Hoje je za tri do štiri ure.
Odhod avtobusa izpred železniške postaje v Litiji bo ob 6. uri. Pohod bo vodil Bojan Kozlevčar. Prijave zbira
Marjan Jug (031 643 639).

*********************************************************************************
V soboto, 21.9.2019 planinska sekcija Sava – »Kojoti« organizira izlet na Kurešček (826m), hrib nad
naseljem Ig. Kurešček je točka na planinski poti kurirjev in vezistov. Pot je lahka. Prijave zbira Samo Jager na
041 207 744 ali samo.jager@gmail.com.

*********************************************************************************
Zadnjo soboto v septembru 28.9.2019 »Sokoli« vabijo na pohod po Halozah. Pohod bodo začeli v
Cerkolanah, nadaljevali v Makole in Podležnik. Hoje bo 4 do 5 ur. Pohod bo vodil Tone Kokot. Odhod
avtobusa ob 6.00 uri izpred železniške postaje v Litiji. Prijave zbira Marjan Jug (031 643 639).

ZGODILO SE JE
Izleta na Volajsko jezero (Wolayer see, Lago di Volaia) se je 3.8.2019 udeležilo 30 članov sekcije Sokol.
Doživetje je bila že vožnja skozi slikovite gorske vasice Sigilletto, Frassenetto, Colinetta in Collina. Pot od
koče Tolazzi do jezera, ki je srčaste oblike ter leži na meji med Italijo in Avstrijo, je zaradi lepe narave in
nezahtevnosti zelo priljubljena. Kljub velikemu obisku pa ni bilo občutka prenasičenosti, saj sta na voljo dve
varianti vzpona oziroma sestopa in kar tri planinske postojanke. Poseben vtis so naredili tudi mogočni vršaci,
ki se ogledujejo na jezerski gladini: Monte Coglians, Capo di Lago in Rauchkofel. Vsi udeleženci, razen
neumornega Seada, so bili prvič v tem koncu Karnijskih alp.

*********************************************************************************
Pod okriljem sekcije »Sokol« se je 17 udeležencev 6. in 7.8. odpravilo na dvodnevni pohod na Krn. Za
izhodišče so si izbrali planino Kuhinja (991), ki leži na nad Vrsnim, rojstnem kraju Simona Gregorčiča. Šli so
mimo planine Slapnik do Gomiščkovega zavetišča in naprej na 2244 metrov visoki vrh. Vreme je bilo delno
oblačno, tako da prevroče ni bilo, včasih pa jih je ogrelo tudi sonce. Med potjo proti Krnskemu jezeru so štirje

udeleženci osvojili tudi Batognico (2164 m). Naslednji dan so se odpravili proti Komni. Dva udeleženca sta
prišla tudi do vrha Bogatina (1977m). Med celotno potjo so pogosto naleteli na ostanke izpred sto let, ki
spominjajo na rane, ki se le počasi celijo. Pohod so zaključili pri Koči pri Savici (653 m).

*********************************************************************************
17.8.2019 so v lepem vremenu »Sokoli« obiskali Dobrač (2166 m). Z avtobusom so se zapeljali po Beljaški
alpski cesti do parkirišča na planini Trata (1733 m). Od tu so se podali po razgledni lovski poti na vrh Dobrača.
Z vrha so sestopili po zložni makadamski cesti do planine Trata, kjer jih je čakal avtobus. Ob povratku so se
nekajkrat ustavili na lepo urejenih počivališčih in razglediščih. Pohoda se je udeležilo 26 pohodnikov.

*********************************************************************************
24.8.2019 so imeli Kojoti
izlet do zavetišča v
Hudičevim borštu. Izleta se
je
udeležilo
19
pohodnikov, ki so pot
začeli v Mačah, v zelo
neobetavnem vremenu. A
ker so vztrajni, se jim je
obrestovalo in vseh 19 je,
kljub častitljivi starosti
nekaterih, prispelo na cilj.
V zavetišču so bili lepo
sprejeti, vračali pa so se po
poti s Kališča. Izlet so
zaključili v gostišču v
Preddvoru.

********************
Zadnjo avgustovsko soboto
31.8.2019 so se člani
družinske sekcije podali na
Veliki Travnik (1637m).
Trinajst udeležencev, pet
odraslih in osem otrok (od
5 do 18 let), je turo pričelo
na planini Vodol. Po
nezahtevni poti, ki je del
slovenske
planinske
transverzale, so se vzpeli
na preval Bela peč s
katerega so se spustili na
Knezovo planino. Tu je
razpotje in sicer proti Črni
na Koroškem, Komnu in
koči na Travniku ter
Smrekovcu. Po slabih dveh
urah hoje so dosegli vrh
Velikega
Travnika.
Povzpeli so se na razgledni
stolp in obujali spomine na
osvojene vrhove v poletnem taboru (Raduha, Uršlja gora in Peca). Stolp je opremljen z informacijskimi
tablami, saj območje sodi v geološki in botanični rezervat Smrekovec – Komen. Ob sestopu so obiskali
planinsko kočo na Travniku in si privoščili zasluženo malico.

*********************************************************************************
Zadnjega avgusta 31.8.2019 se je 15 pohodnikov sekcije »Sokol« odpravilo v Karavanke na planino Korošico
in Ljubeljsko Babo. Po lovski poti od taborišča na Ljubelju so se so do planine vzpeli 1000 m. Večina je pot
nadaljevala do vrha. Grebenska pot poteka ob državni meji z Avstrijo in je zelo razgledna, v pomoč pa je tudi
nekaj jeklenic. Po poti so videli planike. Vračali so se pod steno Velika vrha v Košuti, mimo planine Korošice
do glavne ceste (Vranček) pri 950 m.
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