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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 3.9.2011 na Krvavec (853 m), Kompotelo (1.989 m) in 
Veliki Zvoh (1.971 m) v Kamniških Alpah. Hoje bo pri daljši varianti za 6 ur, pri krajši pa za 4 
ure. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 4.9,2011 na Grintovec (2.558 m), najvišji vrh Kamniško – Savinjskih 
Alp. Hoje bo za 7 ur. Izlet bo vodil Aljaž Zupan (051 685 722), ki tudi zbira prijave.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 11.9.2011 na Peč (1.510 m). Tam bo potekalo tradicionalno 
srečanje planincev iz Slovenije, Avstrije in Italije. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Vabimo vas, da se v nedeljo, 11.9.2011 udeležite pohoda Vranov let v svobodo od Hotiča do 
Geossa. Pohod je del tradicionalne slovesnosti mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu. Start 
pohoda bo ob 12. uri pri spomeniku v Hotiču. Hoje bo za 2 uri. Pohod in slovesnost sta 
organizirana v spomin na dogodek iz II. svetovne vojne, ko so partizani pri Mariboru iz nemškega 
ujetništva osvobodili 97 zavezniških vojnih ujetnikov in jih čez okupirano Slovenijo varno prepeljali 
do partizanskega letališča pri Črnomlju.  
*************************************************************************** 
V soboto, 17.9.2011 bo na Mrzlici (1.094 m) tradicionalno srečanje zasavskih 
planincev združeno s prav tako tradicionalnim srečanjem Zasavcev, Savinjčanov in Laščanov. 
Člani planinske sekcije DU se bodo po prireditvi podali še na bližnjo Reško planino (925 m). Izlet bo 
vodil Borut Vukovič. Hoje bo za 4 ure. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 17.9.2011 na izlet po delu Slovenske planinske poti od 
Smrekovca (1.577 m) do Velikega Travnika (1.637 m). Prijave sprejema Marjan Omerzel 
(031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 24.9.2011 na izlet po delu Slovenske planinske poti od Rogle 
(1.517 m) čez Ribniško kočo (1.507 m) do Velike Kope (1.471 m). Hoje bo za 6 ur. Izlet 
bo vodil Jože Drnovšek.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Dvodnevnega izleta na Triglav se je 6. in 7.8.2011 udeležilo 14 litijskih planincev in planink. S 
Pokljuke so se čez Studorski preval in mimo Vodnikove koče povzpeli do Kredarice, kjer so prespali 



v novi depandansi ob kapelici. Večer je bil čudovit, prav tako tudi jutro, vendar le kratek čas. Še 
preden so se povzpeli na vrh se je pooblačilo, pričelo pa je tudi rahlo rositi. Na Triglavu so tokrat 
prvič stali Drago Petričevič in Francka Mittoni iz Litije, ter Danijel in Nataša Lenart iz Kresniškega 
vrha, zato so pri Aljaževem stolpu opravili obvezni krst. Sestop do doma Planika je bil kar zahteven, 
saj so bile skale spolzke. Na vrhu sta bila tudi dva člana Kluba 70, ob Dragu je bila to še Mila 
Grošelj. 

  
*************************************************************************** 
Dne 13.8.2011 bi moral biti eden od vrhuncev letošnje planinske sezone, saj je bil planiran vzpon na 
tritisočak Ankogel. Temu je bil primeren tudi odziv, saj je bilo na avtobusu zasedenih kar 51 
sedežev. Vendar so bile za ta dan v Visokih Turah napovedane nevihte, na našem vrhu celo sneženje, 
zato so se podali sicer prav tako v Avstrijo, vendar na nekoliko nižji in za slabo vreme bolj primeren 
Klomnock (2.331 m) v bližini večini Slovencev vsaj po imenu znanega Bad Kleinkirchheina. 
Pridružil se jim je tudi planinski prijatelj iz Rateč Franc Košir. Ljubitelji visokogorja so kljub temu 
prišli na svoj račun, saj so osvojili še Falkert Spitze (2.408 m) nekateri pa še Steinock (2.197 m) 
Moschelitzen (2.310 m) in Schwarzkofel (2.168 m). Tudi z vremenom so imeli srečo, saj jih je 
nekoliko poškropilo le v zadnjem delu izleta med sestopom v Falkertsee.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Kališče se je 20.8.2011 udeležilo 35 članov. Večina se je povzpela še 
na Bašeljski vrh, nekateri tudi na Storžič, skupina najbolj zagretih pa je prehodila pot od Bašeljskega 
vrha čez Mali Grintovec, Srednji vrh, Javorov vrh, Potoško goro in Svetega Jakoba v Preddvor. V 
Gostilni Majč v Preddvoru so proslavili rojstne dneve Ludvika Kofola, Marjana Juga, Darje Celestine 
in Ane Mohar.  
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Tegoško goro se je 20.8.2011 udeležilo 17 članov sekcije. V prekrasnem 
vremenu so se na vrh povzpeli čez Škrbino in se po isti poti vrnili nazaj. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Latschur se je 27.8.2011 udeležilo 20 planink in planincev. Nad 
jezerom Weissensee so bili že zjutraj zbrani temni oblaki, slišalo se je tudi oddaljeno grmenje in ker 
je že med vzponom po strmi poti prvič začelo rahlo rositi, se je večina odločila, da gre le do 
planšarije Techendorfer Alm. Tam so bili edini gostje, privoščili so si odličen kaiserschmarren. 
Najbolj zagnanih 7 pa se je odpravilo tudi na vrh in ga uspešno osvojilo. Za trenutek so se razgrnili 
tudi oblaki in jim omogočili, da so uživali v pogledu na bližnji Goldeck ter na dolino Drave. Še 
enkrat se je pokazalo, da slabo vreme za sekcijo ne predstavlja nobene ovire.  
*************************************************************************** 
Družinskega izlet na Golico se je 27.8.2011 udeležilo 9 planincev,  5 odraslih in 4 otroci. Štirje so 
osvojili vrh, ostali pa so se povzpeli le od Koče na Golici.      
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