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V Planinskem društvu smo se odločili, da bomo našim članom vsako leto ponudili možnost vzpona 
na kakšen bližnji tritisočak. Tako v soboto, 13.8.2011 vabimo na Ankogel (3.252 m) v Visokih 
Turah. Podvig bo močno olajšala gondolska žičnica, ki nas bo pripeljala na višino 2.636 m. V 
neposredni bližini zgornje postaje žičnice je prijazna Hannover haus od koder je do vrha tri ure hoje. 
Zadnjih 150 metrov vzpona je sicer zahtevnih, saj moramo poplezati po izpostavljenih policah, na 
katerih ni nobenih varoval. Potreben je zanesljiv korak, pa tudi strahu pred globino ne smemo imeti. 
Vendar pa to ne pomeni, da vsi udeleženci izleta ne bi mogli doseči tritisočaka, saj pot vodi preko 
Malega Ankogla – Klein Ankogel (3.026 m), ta del poti pa tehnično ni tako zahteven. Do Klein 
Ankogla bomo hodili dve uri. Razgled je enkraten, med drugim bomo lahko občudovali tudi Säuleck, 
kjer smo bili lani. Vračali se bomo po isti poti. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 20.8.2011 na Kališče (1.534 m) z možnostjo vzpona na 
Bašeljski vrh (1.744 m). Do planinskega doma na Kališču se bomo iz Bašlja povzpeli v dveh 
urah, še dodatne pol ure pa je potrebne za osvojitev Bašeljskega vrha. Izlet bo vodil Jože Drnovšek.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 20.8.2011 na Tegoško goro (2.044 m) v grebenu Košute. 
S hojo bodo pričeli pri planini Pungrat in se po travnatem pobočju povzpeli na razgledni vrh. Hoje bo 
za 4 ure. Prijave sprejema Marjan Omrzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 27.8.2011 na Latschur (2.236 m), ki smo ga lani 
občudovali med izletom na Goldeck. Z vrha na katerem stoji križ je lep razgled na ostale vrhove v 
skupini ter na Visoke Ture, Ziljske Alpe in Julijce. S hojo bomo pričeli pri Belem jezeru 
(Weissensee), ki je ena največjih turističnih atrakcij Koroške. Jezero je dolgo čez 10 km in kljub 
temu na leži na višini 930 m, voda poleti doseže prijetnih 24°C. V približno dveh urah in pol se bomo 
povzpeli do razgledne planine Techendorfer Alm (1573 m), kjer bo izlet zaključila prva skupina, 
drugi pa se bodo čez sedlo Stosia v nadaljnji uri in tričetrt povzpeli na vrh Latschurja. Pot je lahka in 
tehnično ni zahtevno. Polžki bodo hodili štiri ure, ostali pa šest ur in pol. Izlet bo vodil Borut 
Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
V soboto, 27.8.2011 vabimo na letošnji tretji družinski izlet. Vsi  bomo osvojili  Kočo na Golici 
(1.582 m), najbolj pripravljeni pa tudi Golico (1.835). Prijave zbira Aleš Pregel (041 229 758).   



ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Vrtačo se je 9.7.2011 udeležilo 48 članov Planinske sekcije DU. Večina se je povzpela na 
vrh in tako osvojila prvi letošnji dvatisočak, preostali pa so se podali do koče pri izviru Završnice.  
*************************************************************************** 
V času od 10. do 17.7.2011 je pri Šenkovi domačiji v Zgornjem Jezerskem potekal 31. mladinski 
planinski tabor. Udeležilo se ga je 28 mladih planincev, zanje je skrbelo 6 vodnikov, trije pa so 
skrbeli za kuhinjo. Povzpeli so se na Goli vrh, Ledinski vrh, Češko kočo, Skuto in Virnikov 
Grintavec. V prostem času so organizirali športne igre, igrali odbojko in se preizkušali na plezalni 
steni. Tabor so zaključili s krstom in tabornim ognjem. Tabor je vodil Janez Medved.  
*************************************************************************** 
15.7.2011 se je 18 članov Planinske sekcije Sava odpravilo na dvodnevni izlet od Bohinja do Krnskih 
jezer. Močno deževje jih je prisililo, da so se po vzponu na Krmo in Kočo pod Bogatinom vrnili v 
dolino. Kljub temu nihče ni bil slabe volje, saj se zavedajo, da jih bodo Krnska jezera že še počakala. 
*************************************************************************** 
Člani Planinske sekcije DU bi se 
16.7.2011 po programu morali odpraviti 
na Kleiner Pal v Karnijskih Alpah, 
vendar jih je dež prisilil, da so poiskali 
nadomestni cilj. 38 udeležencev izleta si 
je tako ogledalo sotesko Čepe pod 
ljubeljskim prelazom in se sprehodilo do 
Jezerca v dolini Poden.     
****************************** 
V času od 17. do 23.7.2011 je na isti 
lokaciji pri Šenkovi domačiji potekal 8. 
družinski planinski tabor. Udeležilo se ga 
je 11 družin in sicer 16 odraslih in 23 
otrok. Za potek programa je skrbelo 7 
vodnikov, trije pa so delali v kuhinji. 
Progam je krojilo vreme, zato so se 
povzpeli le na Češko kočo in Virnikov 
Grintavec, sončni dan pa so izkoristili za 
doživljajski park. Deževne dni so 
izkoristili za krajše izlete po Jezerskem 
in družabne igre. Tudi ta tabor je vodil 
Janez Medved.  
****************************** 
23.7.2011 se je 11 članov AO Litija 
povzpelo na najvišji vrh Evrope Mont 
Blanc (4.810 m), 5. 8. 2011 pa je ta 
podvig uspel še Janu Lajovicu in Aljažu 
Zupanu.  
*************************************************************************** 
Od 23. do 30.7.2011 je v Zgornjem Jezerskem potekal tudi študentski planinski tabor. Udeležilo se 
ga je 12 mladih planincev in planink, za katere je skrbelo 6 članov vodstva (prav tako študentov) in 
en kuhar. Tabor je uspešno vodil Grega Podkrajšek. Osvojili so Goli vrh, Virnikov Grintavec, 
Pristovški Storžič in Češko kočo. Obiskali jo Jenkovo kasarno in si ogledali izvir Jezerske slatine. 
Skupaj z glavnim igralcem Gregom Kresalom so si ogledali film Sfinga; Drejc Krničar pa jim je 
predaval o podvigih brata Dava. Pod strokovnim vodstvom so si ogledali kamnolom lehnjaka in se 
podali v plezališče Mlinarjeva peč. Seveda so tudi oni igrali odbojko in ob spremljavi kitare prepevali 
ob tabornem ognju. Tabor so zaključili s krstom, za katerega je kostume posodila Marija Smolej.  
*************************************************************************** 
30.7.2011 se je 48 planink in planincev iz sekcije DU povzpelo od Belopeških jezer do koče Zacchi, 
večina pa je nato osvojila tudi Malo Ponco (1925 m). Ob vrnitvi so si ogledali še planinski muzej v 
Mojstrani in bili navdušeni nad videnim. Na koncu pa so še skupaj proslavili rojstne dneve Grete 
Pepelnak, Nuše Rozman in Draga Petričeviča. 
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