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Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 8.9.2013 na Peč (1.510m), kjer bo potekalo tradicionalno 

srečanje planincev Slovenije, Avstrije in Italije. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Stane Jerebič.  

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

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14.9.2013 na 5. pohod „Vranov let v svobodo“. Pohod 

je posvečen spominu na akcijo slovenskih partizanov, ki so leta 1944 v bližini Maribora iz nemškega 

ujetništva rešili 98 zavezniških vojakov in jih nato na pohodu čez celotno okupirano Slovenijo varno 

pripeljali do letališča v Beli krajini. Pohod poteka po delčku poti, ki so jo prehodili rešeni zavezniški 

vojaki in njihovi spremljevalci. Start pohoda bo ob 12. uri pri spomeniku v Hotiču, ob 14. uri pa bo 

na Geossu slovesnost. Za udeležence pohoda bo iz Litije do starta in nato iz Geossa v Litijo 

organiziran poseben prevoz, zato udeležbo prijavite v pisarni DU.  

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

MDO Zasavskih planincev vabi v soboto, 14.9.2013 v Gore (762m), kjer bo ob 11. uri pred 

planinskim domom slovesnost ob 60. obletnici ustanovitve PD Dol pri Hrastniku. Obenem bo to tudi 

tradicionalni dan zasavskih planincev in osrednja slovesnost v MDO ob 120 - letnici PZS.   

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

Sekcija Litija vabi v nedeljo, 15.9.2013 na pohod po četrti etapi gorniške poti Planica – 

Pokljuka od Krnice do Kurjega vrha. Pot poteka po pobočju martuljških vrhov: Špika, 

Frdamanih polic in Rušice. Hoje bo za cel dan. Izlet bo vodil Franc Intihar (041 699 329). V kolikor 

pot ne bo suha, bodo namesto te ture opravili kakšno drugo.  

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

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 21.9.2013 v Haloze. S hojo bodo pričeli na Borlu in se tja čez 

Gorenjski vrh (331m) in Veliki vrh (304m) tudi vrnili. Izlet bodo zaključili na kmečkem 

turizmu na Drenovcu, tik ob meji s Hrvaško. Hoje bo za tri ure. Izlet bo vodil Lojze Hautpman. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 28.9.2013 na najvišji vrh Brkinov Sveti Socerb nad 

Artvižami (814m). S hojo bomo pričeli v vasi Naklo, v bližini svetovno znanih Škocjanskih jam.  

Po stezicah in kolovozih se bomo povzpeli najprej do vasi Podgrad pri Vremah (500m) in nato do 

Artviž ter sestopili do vasi Mrše (729m), kjer bomo pohod zaključili. Brkini so znani po sadju, 

predvsem po slivah, zato bomo poskusili pristno brkinsko žganje in se posladkali z jabolčnim 

zavitkom. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 



Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 28.9.2013 na Golte. Iz Žekovca se bodo v dveh urah in pol 

povzpeli do Mozirske koče (1.356 m), od koder je še eno uro do Boskovca (1.587 m), najvišjega 

vrha planote. Prijave sprejema Samo Jager (041 207 744).  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta po Krpanovi poti se je 3.8.2013 udeležilo 31 članov planinske sekcije DU. Pri Sv. Mohorju jih 

je pozdravil Krpan, resda brez kobilice, zato pa v družbi ministra Gregorja. Na Blokah so poskusili 

tamkajšnjo specialiteto - trojko iz kolerabe, krompirja, fižola in korenja. Proslavili so rojstne dneve 

Ane Mohar, Ludvika Kofola in Urške Rozman, pa tudi vrnitev Jelke Topalovič.  

*************************************************************************** 
Izleta na Mangart se je 10.8.2013 udeležilo 30 starejših planincev. Na vrh se jih je povzpelo 24. Na 

poti jih je izprašal tržni inšpektor, vendar je bilo po dodatnih pojasnilih društva, vse v redu. Pri 

Aljažu v Dovljah so nazdravili vodniku Marjanu Jugu in Bojanu Kozlevčarju.  

*************************************************************************** 
Dvodnevnega izleta na Krn se je 16. in 17.8.2013 udeležilo 10 članov savske sekcije. Nekateri so ob 

Krnu (ali pa namesto njega) osvojili še Veliko Babo in Batognico. 

*************************************************************************** 
Družinskega izleta na Ratitovec se je 31.8.2013 udeležilo 13 članov iz treh družin.  
 

IN MEMORIAM 
 

MARJAN OMRZEL, 21.9.1940 – 9.8.2013 
 

V ponedeljek, 12.8.2013 smo se litijski in savski 

planinci na žalni seji v Gasilskem domu na Savi 

poklonili spominu Marjana Omerzela, člana UO PD 

Litija in enega od najbolj zagnanih članov savske 

sekcije našega društva. Naslednjega dne smo se od 

njega poslovili na savskem pokopališču. Množica 

pogrebcev je pričala kako priljubljen je bil Marjan 

med planinci in krajani. V imenu planinskih prijateljev 

se je od njega ob odprtem grobu z ganljivim govorom 

poslovil Jože Sinigoj iz Šmartnega pri Litiji. Izguba je 

za litijske planince še toliko večja, saj je bil Marjan 

vseskozi aktiven. Sprejemal je še prijave za julijski 

izlet savske sekcije na Olševo in se tega izleta tudi 

udeležil, nato pa je bil zadnji dan v juliju hudo 

poškodovan v prometni nesreči. Kljub prizadevanju 

zdravnikov je Marjan devet dni kasneje podlegel 

poškodbam. Marjan se je rodil v Metliki, služboval je 

v Ljubljani, na Savo, od koder je bila doma njegova 

pokojna žena Stanka, pa se je preselil po upokojitvi. V 

letu 1993 se je vključil v na novo ustanovljeno  savsko sekcijo PD Litija in se redno udeleževal 

njenih izletov. Bil je velik poznavalec slovenskega gorskega sveta, saj je v hribe zahajal že poprej. 

Tudi sicer je bil vseskozi športno aktiven. Že od mladosti je bil navdušen športnik. Igral je hokej na 

ledu in na kotalkah, bil sodnik pri smučarskih skokih, tekel na maratonih in kolesaril. Kar osem let je 

bil sekretar Športnega društva Ilirija. Za prizadevno delo v športu je prejel srebrno Bloudkovo 

plaketo. Odmev tega športnega delovanja je bil tudi Marjanov podvig v maju 1998, ko je v 15 urah in 

pol pretekel celotno Badjurovo krožno pot. Bil je reden obiskovalec Zasavske svete gore in eden od 

pobudnikov za redna srečanja na gori ob četrtkih in nedeljah. V posameznem letu se je tudi več kot 

100 krat povzpel od domače hiše do planinskega doma na Zasavski gori. Pred petimi leti je 

ustanovitelj sekcije Marko Dernovšek zaradi zdravstvenih razlogov opustil vodenje sekcije. Takrat je 

Marjan skupaj s prijatelji prevzel vodenje sekcije in to delo uspešno opravljal do konca preteklega 

leta. V letu 2008 je bil Marjan izvoljen v upravni odbor PZS. Funkcijo je vestno in prizadevno 

opravljal. Skrbel je za povezavo sekcije z matičnim društvom, tako da so informacije dobro tekle v 

obe smeri. Marjana bomo v spominu ohranjali takšnega, kot ga je dobro opisala podpredsednica 

društva Ana Mohar na žalni slovesnosti – skromnega, dobrega srca in vedno prijetnega sogovornika.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     

AKVAREL: Pavel Smolej (Sv. Socerb nad Artvižami)       


