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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 12.9.2009 na Obir / Hoch Obir (2.139). S tega vrha se
odpira pogled na Rož, Podjuno, Zilo, venec treh dolin, kakor poje že ponarodela pesem Pavla
Kerenjaka. Na tej gori nam zavest o težki in tragični usodi koroških Slovencev pride bolj do živega,
kot kjerkoli drugje, saj je na vrhu postavljen križ v spomin na „boj za Koroško v letih 1918 in 1919“.
Da pa se časi spreminjajo, nam priča dvojezično urejena naravovarstvena pot od Kapelske koče
(Eisenkappler hütte) do vrha. Hoje bo za štiri ure, izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave sprejemajo v
pisarni društva upokojencev, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.

***************************************************************************
Savska sekcija vabi v soboto, 12. 9. 2009 na izlet po odseku slovenske planinske poti od Rogovilca
čez Robanov kot do Korošice (1.808 m). Hoje bo za 4 do 5 ur, prijave sprejema Marjan Omerzel
(031 582 355).

***************************************************************************
PD Litija vabi v nedeljo, 13. 9. 2009 na izlet po nemarkirani poti skozi Repov kot na Planjavo
(2.493 m). Izlet bosta vodila Aljaž Zupan (040 167 575) in Matjaž Kaplja ( 031 820 120) , ki tudi
sprejemata prijave.

***************************************************************************
Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 19. 9. 2009 na izlet po delu kočevske planinske poti od
Jasnice čez Slovenski vrh (1.040 m) do Koče pri Jelenovem studencu (876 m). Izlet bo
vodil Marjan Jug, hoje bo za 6 ur.

***************************************************************************
Vabimo vas, da se v soboto 26. in 27. 9. 2009 udeležite dvodnevnega izleta v Prato v Toscani. S
tem izletom želimo obnoviti sodelovanje s planinci iz skupine Lo Scarpone. V letu 2003 smo litijski
planinci že bili v tem toscanskem mestu in mnogim je ta obisk ostal v lepem spominu. Prvi dan si
bomo ogledali staro mestno jedro s številnimi kulturnimi spomeniki iz obdobja renesanse. Znamenita
je mestna katedrala Duomo iz belega kamna albarese z vmesnimi pasovi zelenega marmorja in
zunanjo prižnico znamenitega renesančnega mojstra Donatella. Zanimiv je tudi lepo ohranjen grad
Castelo del imperatore, ki ga je dal zgraditi Friderik II v 13. stoletju in je edini primer švabske
srednjeveške arhitekture v severni Italiji. V nedeljo bomo napravili krajšo turo v bližnje Prateške
Apenine in bili gostje domačih planincev. Prijave zbira Borut Vukovič (031 805 686).

Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 26. 9. 2009 na vrhove nad Soriško planino. Povzpeli
se bodo na izredno razgledna vrhova Možic (1.502 m) in Slatnik (1.528 m), če pa bo interes,
pa tudi na Koblo (1.498 m), ki je kontrolne točka dnevnika Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov. Izlet
bo vodil Marjan Jug, hoje bo za 4 ure.

ZGODILO SE JE
Izleta na Javorco in Tolminskega korita se je 1. 8. 2009 udeležilo 44 članov Planinske sekcije DU
Litija. V gostišču pri Tolminskih koritih so za god nazdravili vsem prisotnim Anam: Majcnovi,
Logajevi, Moharjevi in Merčonovi.

***************************************************************************
Izleta na Debelo peč se je 8. 8. 2009 udeležilo 42 članov Planinske sekcije DU. Osvojili so še Brda,
nekateri pa so se povzpeli tudi na Lipanski vrh. Na tem izletu so dobili tisočo udeleženko izletov v
letošnjem letu, to je postala Ana Majcen. Za rojstni dan so nazdravili Anici Dugonjič.

***************************************************************************
Izleta na Češko kočo se je 16. 8. 2008 udeležilo 28 članov savske sekcije, 9 med njimi pa jih je
osvojilo še Jezersko Kočno. Preostali so se zadovoljili z izletom do koče, nekateri pa so obiskali še
Ledine.

***************************************************************************
Izleta na Krniške skale se je 16. 8. 2009 udeležilo 40 planink in planincev iz Planinske sekcije DU
Litija. Med sestopom so se povzpeli še na bližnji Kuhweger Kofel (2.152 m) in Kammleiten (1.955
m). Pri Aljažu v Dovjem so udeleženci za rojstni dan zapeli Darinki Lovše in Marjanu Jugu.

***************************************************************************
Vrhunec letošnje sezone je bil prav gotovo vzpon
na Grosser Hafner (3.076 m) v Visokih Turah. 22.
8. 2009 se je 40 članov Planinske sekcije Litija
najprej povzpelo do Katowitzerhütte, nato pa jih
je 27 osvojilo vrh, preostali pa so še pred njimi
sestopili v dolino do velikega umetnega jezera za
165 m visokim betonskim jezom. Poseben podvig
je vzpon petih članov Kluba 70 na vrh. To so bili
Mila Grošelj, Greta Pepelnak, Vinko Povše,
Kristina Jereb in Lojze Zaman, ki je bil z 78. leti
najstarejši udeleženec izleta. Na vrhu sta imela
vodnika polne roke dela s krstom, saj je večina
prvič stala na kakšnem tritisočaku.

IN MEMORIAM
MARIJA JAMNIK, 18. 11. 1944 – 2. 8. 2009
Na kresniškem pokopališču se je 5. 8. 2009 množica sorodnikov,
prijateljev in znancev zadnjič poslovila od Marije Jamnik. Med njimi
je bilo veliko planinskih prijateljev, saj se je Marija od vsega začetka z
možem Vinkom udeleževala izletov Planinske sekcije DU Litija.
Slovo je bilo toliko bolj boleče, ker je smrt prišla povsem
nepričakovano. Z možem sta bila prvo avgustovsko soboto na Kaninu,
potem pa sta se ustavila še ob izviru Soče. Za Marijo je bil usoden
zdrs na skalah, ki se dvigajo ob poti proti izviru. Poškodbe so bile
prehude in Marija je naslednjega dne preminula v jeseniški bolnišnici.
Marija se je rodila v Novi gori, kjer sta z Vinkom ob Badjurovi krožni
poti zgradila hišo. Od prvega dne do upokojitve je delala v litijski
Predilnici. Še posebej rada je hodila po Posavskem hribovju. Kar 25krat je prehodila več kot 100 km dolgo Badjurovo krožno pot, 10-krat
pa Zasavsko planinsko pot. V imenu planincev se je od pokojne z
občutenimi besedami poslovila Almira Jelnikar. Planinski prijatelji iz Planinske sekcije DU bomo
Marijo močno pogrešali, v srcih pa bomo ohranili lep spomin nanjo.
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