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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 1.8.2009 na Javorco (571 m) in na ogled Tolminskih 
korit. S hojo bodo pričeli v vasi Zatolmin in se v dveh urah po udobni, senčni makadamski poti 
povzpeli do cerkvice Sv. Duha, ki sodi med 40 zgodovinskih spomenikov, ki nosijo znak Evropske 
kulturne dediščine. Leseno cerkvico so postavili v vihri prve svetovne vojne. V nadaljevanju si bodo 
ogledali še znamenita tolminska korita na sotočju Tolminke in Zadlaščice ter Zadlaško jamo, ki naj bi 
v začetku 14. stoletja obiskal znameniti Dante Alighieri in tu našel navdih za opis pekla v Božanski 
komediji. Izlet bosta vodila Stane Jerebič in Breda Hribar.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 8.8.2009 na Debelo peč (2.014 m), najvzhodnejši 
dvatisočak Julijskih Alp. Nanj se bodo povzpeli s Pokljuke, mimo Blejske koče na Lipanci (1.633 
m). Hoje bo za 5 ur, seveda pa se bo marsikdo odločil, da bo šel samo do koče. Izlet bo vodil Jože 
Dernovšek. 
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v soboto, 15.8.2009 na Češko Kočo (1.543 m) in Jezersko Kočno (2.540 
m). Pot od Jezerskega do koče je primerna za vse, nadaljevanje na vrh Kočne pa je zahtevna 
zavarovana pot, zato se bodo razdelili v dve skupini. Hoje do koče je za 2 uri, od koče do vrha pa je 
še 3 ure in pol. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355).  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.8.2009 na Krniške skale/Gartnerkofel (2.195 m) 
nad znanim smučiščem Mokrine (Nassfeld) v Karnijskih Alpah. Številni Slovenci vrh poznajo 
predvsem kot razgibano kuliso, strmih stebrov, ki se dvigajo nad urejenimi smučišči. Kljub drznemu 
videzu pa na goro vodi prav lahka pot, obiskovalci pa so nagrajeni z izrednim razgledom. Hoje bo za 
dobre 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU Litija vabi v soboto, 22.8.2009 na Grosser Hafner (3.076 m), 
najvzhodnejši  tri tisočak. Prav za vse je primeren triuren vzpon do koče Katowittzer Hutte 
(2.320 m). Za marsikoga bo to za tisti dan dovolj, ostali pa se bodo v dveh urah povzpeli še na vrh. 
Od sedla na višini 2.700 m je pot zavarovana z vrvmi. Le dobrih 15 m je zares zahtevnih in 
izpostavljenih. Za ta del vodniki manj izkušenim priporočajo samovarovanje. Izlet bosta vodila Borut 
Vukovič in Franc Košir iz Rateč.  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 29.8.2009 na Kleiner Pal/ Pal Picolo (1.866 m) v osrčju Karnijskih 
Alp. Vzpon bomo pričeli na italijanski strani prelaza, ki ima tako kot večina vrhov italijansko in 



nemško ime: Passo di Monte Croce oziroma Plockenpass in se po izredno razgledni mulatjeri, ki ima 
le na dveh mestih povsem nepotrebni jeklenici povzpeli na vrh. Vršna planota je vsa prevrtana z 
dobro ohranjenimi kavernami in strelskimi jarki, na najvišji točki pa je celo kovinska opazovalna 
kupola. Gre za pravi muzej na prostem ob katerem se v živo lahko zavemo neizmernega trpljenja 
navadnih vojakov, ki so v nemogočih razmerah tu preživljali tudi zime. Hoje bo za 4 do 5 ur, izlet bo 
vodil Borut Vukovič (031 805 686).  
*************************************************************************** 
V soboto, 29.8.2009 bo na vrsti naslednji družinski izlet. Tokratni cilj bodo Možic (1.603m), 
Slatnik (1.609m) in Lajnar (1.549) nad Soriško planino. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758). 
 

ZGODILO SE JE 
 

4.7.2009 je 41 članov planinske sekcije DU prehodilo Koželjevo pot od Stahovice do Kamniške 
Bistrice. Izlet so zaključili na Kraljevem hribu, kjer so proslavili rojstna dneva Lojzke Koritnik in 
Grete Pepelnjak.  
*************************************************************************** 
29. mladinskega planinskega tabora se je od 5.7.2009 do 12.7.2009 v Podpeci udeležilo 33 mladih 
planincev in 10 članov vodstva. Kljub slabemu vremenu so izvedli večino načrtovanih dejavnosti. 
Tako so v enem dnevu osvojili Pikov vrh, Veliki Vrh in Ludrantov vrh; v dežju so se povzpeli do 
koče na Peci in obiskali jamo kralja Matjaža, osvojili pa so tudi Uršljo goro. Poizkusili so se v 
lokostrelstvu, jahanju konjev, se kopali v pokritem bazenu na Ravnah, se spuščali po vrvni žičnici  
ter obiskali rudnik v Mežici. Imeli so tudi literarno in likovno delavnico. Tabor je uspešno vodil 
Janez Medved, pri izvedbi tabora pa so mu pomagali Maja Mohar, Matej Krnc, Aljaž Zupan ter Dani, 
Jože in Gašper Repina. Za kuhinjo in nabavo so skrbeli Denis Adamlje, Mari Medved in Nada 
Potisek. Posebnost tabora je, da so se ga tokrat udeležili tudi študentje, ki jih je vodil Aljaž. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Mačenski vrh se je 11.7.2009 udeležilo 26 članov sekcije. Vsi razen 
vodnika so bili prvič na tem vrhu, s katerega so se odprli lepi razgledi na številne vrhove v 
Karavankah, ki so jih člani sekcije osvojili v preteklih letih.  
*************************************************************************** 
6. družinski tabor je v Podpeci potekal od 12.7. do 18.7.2009. Udeležilo se ga je 11 družin. Opravili 
so enake izlete kot udeleženci mladinskega tabora, s tem da so se nekateri povzpeli tudi na vrh Pece. 
Tudi oni so uživali v kopanju v bazenu na Ravnah, se preizkusili v lokostrelstvu in jahanju konjev ter 
se spuščali po vrvni žičnici. Pridno so sodelovali v literarni in likovni delavnici. Tudi družinski tabor 
je vodil Janez Medved, za nabavo je skrbel Pavle Smolej, v kuhinji pa se je trudili Denis Adamlje , 
Mari Medved in  Monika Begalja in enaka ekipa kot na mladinskem taboru, za ostale aktivnosti pa so 
bili zadolženi Roman Ponebšek, Sašo Jovanovič, Aljaž Zupan in Matej Krnc. 

 
*************************************************************************** 
19.7.2009 se je 24 članov planinske sekcije DU udeležilo izleta na Rodico in Črno prst. Prejšnjega 
dne je močno deževalo, zato je bilo obzorje kot umito in se je z Rodice videlo vse do morja.  
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