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Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 12.9.2010 na tradicionalno srečanje planincev treh 
dežel na Peči (1.510 m). Izlet bo vodil Stane Jerebič. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času 
uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije. 
*************************************************************************** 
V nedeljo, 12.9.2010 bo znova pohod Vranov let v svobodo, ki poteka od spomenika 
partizanskim prehodom v Hotiču do Geossa. Prireditev pri spomeniku bo ob 12. uri, takoj po njenem 
zaključku pa bomo nadaljevali s hojo čez Jesenje in Sela do cilja. Pohod bo potekal po poti, po kateri 
je hodilo 98 zavezniških vojakov, ki so jih partizani rešili iz nemškega ujetništva. Iz Litije bomo 
organizirali prevoz, zato se čim prej prijavite Borutu Vukoviču (031 805 686). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 18.9.2010 na Lepenatko (1.425 m) in Veliki Rogatec 
(1.557 m). S hojo bodo pričeli na Črnivcu, po vzponu na Lepenatko pa bosta na voljo dve varianti. 
Ena skupina se bo po dokaj zahtevni poti povzpela na Veliki Rogatec, druga pa ga bo obšla, vsi pa 
bodo pot nadaljevali do Gornjega grada. Hoje bo za 5 do 6 ur. Izlet bo vodil Jože Drnovšek. 
*************************************************************************** 
Za 12.9.2010 je bila predvidena tretja etapa gorniške poti Planica – Pokljuka (Robičje, Vavovje 
in Mavrinc), vendar bo preložena na kasnejši termin, ki bo objavljen tudi na spletni strani. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 19.9.2010 na Kalško goro (2.047 m). Hoje bo za 8 ur.  Izlet bosta 
vodila Miha (040 437 683) in Maja Mohar (031 868 339), ki tudi sprejemata prijave.  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 19.9.2010 na Pihavec (2.419 m). Franci Intihar nas bo popeljal po 
brezpotnih stezicah, po katerih je verjetno najboljši poznavalec Julijskih Alp Tine Mihelič opravil 
svoj zadnji izlet. Prijave sprejema Franc Intihar (041 699 329).  
*************************************************************************** 

 
PD Litija vabi v nedeljo, 26.9.2010 na Kepo (2. 139 m). Tokrat se bomo odločili za najlažji 
dostop na lepotico, ki na zahodu zaključuje serijo karavanških dvatisočakov. Iz Gornjih Borovelj se 
bomo povzpeli do planinske koče Berta Hütte (1.567 m) na planini Borovščici, od koder je do vrha še 
dve uri hoje. Celotne hoje bo za pet do šest ur. Izlet bo vodil Borut Vukovič (031 805 686). 
 



ZGODILO SE JE 
 

Izleta Planinske sekcije DU na Vogar in Pršivec se je 7.8.2010 udeležilo 26 članov sekcije. Ob 
zaključku izleta so proslavili rojstne dneve Nuše Rozman, Draga Petričeviča in Cirila Mrve.  
*************************************************************************** 
Za 14.8.2010 je bil v programu Planinske sekcije DU načrtovan izlet na Piccolo Pal v Karnijskih 
Alpah, zaradi slabega vremena pa so se odločili, da se bodo raje povzpeli na Goldeck (2.142 m) nad 
Špitalom ob Dravi. Odločitev se je izkazala za pravo, prikazalo se je celo sonce. Na pravem sprehodu 
po zaobljenih vrhovih so udeleženci osvojili še dva dvatisočaka Martennock (2.039 m) in Seetalnock 
(2.120 m). Tega dne je po gorski razgledni cesti potekala tekma oldtimerjev, ki smo si jo ob vrnitvi 
hočeš nočeš ogledali tudi mi, saj je bila cesta nekaj časa zaprta za promet. Ob vrnitvi smo proslavili 
rojstne dneve Marjana Juga, Ane Mohar, Tonija Pauliča, Darinke Lovše in Ludvika Kofola.  
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Črno prst se je 14.8.2010 udeležilo 25 članov sekcije. Nekaj jih je šlo le do 
nove Orožnove koče, večina pa je seveda šla na vrh in nato čez planino Črno goro sestopila v dolino. 
*************************************************************************** 
Izleta litijskih planincev na tritisočak Säuleck se je 20. in 21.8.2010 udeležilo 15 planink in 
planincev. Tako, kot je bilo načrtovano, so prespali v koči Arthur von Schmidt ob idiličnem jezeru in 
se naslednjega dne v prekrasnem vremenu povzpeli na vrh. Z nami je bil tudi planinski prijatelj Franc 
Košir iz Rateč, ki je velik poznavalec teh hribov. Z vrha je zlasti imeniten pogled na bližnjo kraljico 
Visokih Tur Hochalmspitze in mogočni Ankogel. Na vrh  so se povzpeli prav vsi udeleženci, samo 
trije pa so tokrat prvič stali na tritisočaku. Povsem slučajno je na Säulecku istočasno bila tudi skupina 
planincev iz PD Kum Trbovlje, s predsednico Marjeto Bricl na čelu. Ob koncu je v piceriji pred 
Radovljico (kjer smo se ustavili tudi po izletu na Goldeck in kasneje po izletu na Stol), Olga Kos vse 
udeležence pogostila s pijačo za svoj višinski rekord.  

 
*************************************************************************** 
Izleta na Malo Mojstrovko se je 29.8.2010 udeležilo 30 članov planinske sekcije DU. Vsi so bili 
najbolj veseli tega, da je bilo tokrat z njimi kar 11 takšnih planincev, ki se v zadnjem času zaradi 
bolezni ali operacij, niso udeleževali izletov sekcije. Vsak je našel kaj zase. Nekateri so z Vršiča 
takoj odšli na vrh, večina pa se je povzpela na Slemenovo špico, spet tretji pa so šli le do planinskih 
domov na prelazu. Kar 10 udeležencev pa se je pod vodstvom Marjana Juga po osvojeni Slemenovi 
špici po zelo zahtevni Hanzovi poti povzpelo še na vrh Male Mojstrovke. Kot pravi vodja sekcije 
Stane Jerebič, zadovoljstvo je bilo vsesplošno.  
*************************************************************************** 
Družinskega izleta na vrhove nad Soriško planino se je 4.9.2010 udeležilo 8 otrok in 8 odraslih. 
Povzpeli so se na Možic, Slatnik in Lajnar. Posebno doživetje je bilo raziskovanje bunkerjev in 
strelskih rovov iz časov med obema svetovnima vojnama, ki jih je ob poti vse polno.       
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