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

Tradicionalni 13. pohod po mednarodni poti »Vranov let v Svobodo« bo v soboto 12.9.2020. 

Zbor bo ob 7. uri pred železniško postajo v Litiji. Z avtobusom se bomo zapeljali do Višnjega grma in 

nadaljevali do Moravč pri Gabrovki. Od tu nas bo avtobus odpeljal na Geoss, kjer bo proslava in malica. Več 

informacij o pohodu dobite pri Marjanu Jugu (031 643 639). 

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

V soboto 19.09.2020,  vas vabimo na obeležitev 40 letnice planinskih 

taborov PD Litija. Srečanje se bo začelo ob 11. uri pred domom na 

Jančah, kjer bo krajša prireditev, ki bo potekala v okviru akcije Slovenija 

planinari. Vsi ki boste prišli na Janče boste izvedeli kaj zanimivega iz 

zgodovine taborov, na srečanju pa bo gost alpinist in načelnik alpinističnega 

odseka Darko Juhant. Za tiste ki se želite na Janče povzeti v vodeni skupni, se 

nam lahko pridružite ob 8.45 na železniški postaji v Jevnici (takrat pripelje tudi 

vlak iz Litije).  

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

V soboto, 10.10.2020 vas vabimo na krožni pohod Planina Ravne 

(1500m) – Križevnik (1910m) - Velika Zelenica (2114m) - Veliki Vrh (2110m) - Planina 

Ravne. Ena izmed glavnih privlačnosti planotastega območja pod Dleskovcem so macesni, ki običajno 

orumenijo v prvi polovici oktobra. Zbor udeležencev bo ob 5. uri  pred športno dvorano v Litiji. Z lastnim 

prevozom se bomo zapeljali do Planine Ravne. Pohod večinoma poteka po lahki in zahtevni označeni poti, del 

poti pa tudi po zahtevni neoznačeni poti in lahkem brezpotju. Izlet je primeren za  izkušene planince. Hoje bo 

za 6 do 7 ur. Na poti ni planinske koče in vode. Pohod bosta vodila Aljaž Zupan in Primož Kadunc, prijave pa 

zbira Aljaž Zupan (040 167 575). 
 

ZGODILO SE JE 
 

Planinska sekcija »Sokol« se je 1.8.2020 odpravilo na Trdinov vrh. Zapeljali so se do Planinskega doma na 

Gospodični in od tu nadaljevali  po dokaj neugodni blatni poti proti vrhu. Vračali so se po drugi poti skozi 

pragozd do Koče na Miklavžu, kjer jih je čakala malica. Pohoda se je udeležilo 24 pohodnikov.  

********************************************************************************* 
Tudi 29.8.2020 »Sokoli« niso izvedli izleta po programu. Glede na vremenske razmere so se raje odločili, da 

izvedejo pohod na Bohor,  Veliki Javornik in  Kočo na Bohorju. Zapeljali so se do Senovega oziroma 

natančneje so zaselka Stranje, kjer so začeli s hojo. Prvi postanek je  bil pri partizanski  bolnici, kjer so se 

okrepčali in nato nadaljevali na vrh Velika Javornika. Nato so se spustili do Koče na Bohorju od tam pa še do 

dvajset minut oddaljenega avtobusa. Pohoda se je udeležilo 17 pohodnikov. 



 

22.8.2020 so »Sokoli« obiskali Soriško  planino. Najprej so osvojili Lajnar, nato pa še  Možic. Na Možicu so 

imeli daljši postanek za malico in razglede, ki jih je potem prekinila megla. 18 pohodnikov se je veselo vrnilo 

na začetek pohoda, kjer jih je čakal avtobus.  

 
********************************************************************************* 
Družinskega izleta na Trdinov vrh se je 29.8.2020 udeležilo 23 članov sekcije. Izlet je bil prvotno načrtovan  

na Bovško, vendar so se zaradi slabe vremenske napovedi raje podali v JV del Slovenij. Iz Gospodične so se 

povzpeli na vrh in sestopili mimo Miklavža nazaj na Gospodično. 

  
********************************************************************************* 
V času od izida marčevske številke Obvestil se je UO PD Litija dvakrat sestal v »živo« in dvakrat 

korespondenčno. 40. seja je bila 10.3.2020. Sprejeli so poročilo 24. pohoda Franca Štrusa ter dorekli še zadnje 

podrobnosti za izvedbo občnega zbora.  20.3.2020 so izvedli korespondenčno sejo, kjer so dogovorili za 

korespondenčno izvedbo občnega zbora. V novi zasedbi so se 29.4.2020 najprej sestali na daljavo. Potrdili so 

zapisnik občnega zbora, ter potrdili znižano najemnino za dom na Jančah za čas epidemije. Na 2. seji se je UO 

PD Litija sestal 19.6.2020. Glavni temi sta bili problematika doma na Jančah in izvedba poletnih taborov.      
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