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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 2.8.2008 na Begunjščico (2.060 m). Pot do Zelenice bo 
občutno skrajšala sedežnica, v nadaljevanju pa bosta na voljo dve varianti. Najkrajšo pot bodo imeli 
tisti, ki se bodo v dveh urah povzpeli do Roblekovega doma,  uro in pol daljšo pa tisti, ki bodo 
obiskali še vrh. Vsi pa bodo pri koči uživali v dobri glasbi, saj bo tam tistega dne potekala prireditev 
Na Roblek bom odšel. Izlet bo vodil Marjan Jug. Prijave zbirajo v pisarni DU v času uradnih ur, ob 
ponedeljkih in sredah med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 9.8.2008 na Kriške pode (2.050 m). Najboljši poznavalec 
Julijskih Alp Tine Mihelič je zapisal, da kar zadeva lego in razgled Pogačnikov dom na Kriških 
podih spada med naše najlepše planinske postojanke. In res, je vzpetina Griva, na kateri stoji dom, 
obdana s kuliso mogočnih gora od Stenarja in  Bovškega Gamsovca do Pihavca, na jugu pa se odpira 
dolina Trente s Sočo. Do koče se bodo povzpeli iz Zadnjice po široki mulatjeri, ki so jo zgradili 
italijanski vojaki med obema svetovnima vojnama. Hoje iz doline do koče bo za 4 ure, daljša varianta 
pa bo vodila še na Razor (2.601 m), ki ga od koče dosežemo po dveh urah hoje. V dolino se 
bomo vračali po isti poti. Izlet bo vodil Borut Vukovič.  

*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v nedeljo, 10.8.2008 na Kalški greben (2.224m) in Veliki Zvoh 
(1.971m). Prijave zbira Marjan Omrzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
V soboto, 23.8.2008 vas vabimo na tretji letošnji družinski izlet. Cilj izleta bo Blegoš (1.562m), 
nanj pa s bomo podali iz Črnega Kala. Prijave sprejema Aleš Pregel (041 229 758).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 23.8.2008 na zavetišče pod Špičkom (2.064 m), ki je med 
planinci znano predvsem kot izhodišče za vzpon na Jalovec. Vendar pa je zavetišče lahko že samo po 
sebi privlačen izletniški cilj. Do zavetišča se bodo v 4 urah povzpeli od Koče pri izviru Soče (886 m), 
za sestop do Vršiča pa bodo potrebovali 2-3 ure. Izlet bosta vodila Srečko Erjavec in Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 30.8.2008 na izlet na Vogel (1.922 m) in planino Razor 
(1.315 m). Z gondolsko žičnico in sedežnico se bodo zapeljali do Orlovega roba, od koder je do 



vrha le uro in pol hoje. Zaradi lepega razgleda in lahkega dostopa je vrh zelo obiskan. Nadaljnji 2 uri 
hoje bosta potrebni za sestop do planine Razor. Izlet bosta vodila Srečko Erjavec in Stane Jerebič. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 31.8.2008 na Kalško goro (1.471m) in Tolsti vrh (1.715m). Izlet 
bosta vodila Matjaž Kaplja (031 820 120) in Miha Mohar (040 437 683), ki tudi sprejemata prijave.  
 
 

ZGODILO SE JE 
Izleta na Kozlek in Snežnik se je 28.6.2008 udeležilo 42 članov planinske sekcije DU. Izlet je 
polepšala obilica planinskega cvetja. Najbolj vztrajni pa so prehodili tudi pot z vrha do Mašuna.  
*************************************************************************** 
Izleta na Poludnik se je 2.7.2008 udeležilo 38 članov članov planinske sekcije DU. Pot jih ni vodila 
le na vrh, temveč tudi po prelepi Brški, Poludniški in Dolski planini. Na vseh treh planinah so se z 
domačini lahko pogovorili slovensko, z ubranim petjem pa so se izkazali tudi naši pevci.   
*************************************************************************** 
Izleta na Krn se je 12.7.2008 udeležilo 33 planink in planincev. 13 jih je sestopilo čez Krnska jezera 
v Lepeno, ostali pa so se vrnili na planino Kuhinjo. Ob vrnitvi so naleteli na prometni zamašek zaradi 
množice dopustnikov, tako da so domov prišli šele ob 23. uri.  
**************************************************************************** 
Število udeležencev letošnjega 28. mladinskega planinskega tabora je bilo 38. V Podbeli pri Kobaridu 
so taborili od  6. do 13.7.2008, kljub slabšemu vremenu pa so opravili skoraj celotni načrtovani 
program.  Planinske ture so imeli na Kobariški Stol, Krn ter v dolino Pradol. Ogledali so si muzeja v 
Kobaridu in v Breginju, kostnico v Kobaridu, slap Kozjak, obiskali pa so tudi čebelarja.  Pravo 
doživetje je bilo soteskanje po reki Nadiži. Imeli so še literarno in likovno delavnico. Vodja tabora je 
bil Janez Medved, pri izvedbi programa  so mu pomagali Aljaž Zupan, Jože Repina in Dani Repina, 
kuhar je bil Aleš Mohar, za nabavo pa je skrbela Jožica Kokošar.       
*************************************************************************** 
5. družinskega planinskega tabora  od 13. do 19.7.2008 v Podbeli pri Kobaridu se je udeležilo 59 naših 
članov (25 otrok in 34 odraslih).  Vreme ni bilo najboljše, program pa so kljub temu izpeljali. Povzpeli 
so se na Kobariški Stol in Krn (najmlajši so šli le del poti proti vrhoma). Ogledali so si lokalne 
znamenitosti in muzeje:  Napoleonov most, Kobariški muzej, muzej v Breginju, rojstno hišo Simona 
Gregorčiča v Vrsnem in kostnico v Kobaridu. Prehodili so Kobariško zgodovinsko pot do slapu Kozjak 
in obiskali čebelarja. Tabor je vodil Aleš Pregel, pomagali pa so mu vodniki Janez Medved, Roman 
Ponebšek, Sašo Jovanovič, Maja Mohar, Aljaž Zupan in Matej Krnc. Za polne želodčke so poskrbeli 
kuhar Aleš Mohar, pomočnici Marija Smolej in Joži Šinkovec ter ekonom Pavle Smolej.  
*************************************************************************** 
Naravovarstvenega izleta Zasavskega MDO na rastišče navadne ognjice na Kozlovi gori se je 
20.7.2008 udeležilo 9 ljubiteljev narave iz petih planinskih društev, med njimi tudi trije iz PD Litija.   
*************************************************************************** 
Izleta na Korošico in Ojstrico se je 26.7.2008 udeležilo 42 pohodnikov iz planinske sekcije DU. 
Polovica se jih je po Kocbekovi poti povzpela na Ojstrico, druga polovica pa je lepo planinsko 
doživetja imela že z hojo do doma na Korošici.  Vsi pa so imeli izredno srečo z vremenom, saj se je 
dež usul ravno v času ko so že prišli v kočo, naslednjič pa šele po tem, ko je avtobus že vozil proti 
dolini. Na tem izletu so dobili 1.000 udeleženko izletov v letošnjem letu. Glede na vrstni red prijav je 
to postala Olga Kos iz Zagorja, za god in rojstni dan pa so nazdravili Dragu Petričeviču.  
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