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Planinska sekcija Sava vabi v 
(2.244m). Prvega dne se bodo po 
Lepeni do Doma pri Krnskih jezerih, kjer bodo prespali. Naslednjega dne se bodo mimo Krnskega 
jezera v 3 urah povzpeli na Krn in se po poti vzpona vrnili v dolino. Izlet bo vodil Samo Jager.
***************************************************************************
Zasavski MDO vabi v petek, 23.8.
ogledali skrivnosti svet nočnih metuljev. Ob 18.00 uri se bomo zbrali pri Jurkovi koči. Med 
številnimi vrstami nočnih metuljev, pa tudi hroščev in kobilic, nas bosta vodila Stanislav Gomboc, 
najboljši poznavalec nočnih metuljev v tem delu Evrope ter Dušan Klenovšek, varuh gorske narave, 
sicer pa biolog Kozjanskega parka. Prijave sprejema Borut Vukovič
***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabil v soboto, 24.7. in nedeljo 25.7.
park Visoke Ture. Vsako leto v program skušamo uvrstiti izlet, na katerega od lažje dostopnih 
tritisočakov. Tokrat se odpravljamo na 
Granat Spitze. Iz Kalsa, znamenitega izhodišča za Glossglockner, se bomo s sedežnico povzp
Goldried (2.305m), ki ga 
reklamirajo kot izredno 
razgledišče na 
Glossglockner in 63 
tritisočakov. Od tu je po 
razgledni, širokopotezni 
izpeljani poti, ki vodi po 
grebenih ter čez obsežna 
travnata in skalna pobočja 4 
ure hoje do Sudetendeutcher 
Hütte (2.650 m). Koča v 
kateri bomo prespali stoji v 
obsežni krnici, v katero se 
stekajo potoki, ki nastajajo 
pod talečimi se ledeniki. Na 
skupnih ležiščih je potrebno 
imeti spalno rjuho (zelo 
praktične se dobi na PZS). 
Od koče do prvega 
tritisočaka Kleiner 
Muntanitz (3.192m) je 
2 uri tehnično nezahtevne 
hoje, do 40 m višjega 
Grosser Muntanitza pa še 
dodatne pol ure hoje, pri 
čemer se je ob jeknicah 
naprej potrebno spustiti do 
3.129 m visokega prelaza 
Kampl. Od vremenskih razmer bo odvisno ali bomo vzpon na vrh 
naslednjega. Z vrha je enkratnem razgled na nepregledno morje visokih gora. Na zahodu se v 
neposredni bližini dviga vedno zasneženi Grossvenediger, na vzhodu na najvišji vrh Avstrije 
Grossglockner. Izlet bo vodil Borut Vukovič.
***************************************************************************
Litijska sekcija vabi v soboto 24.8.2013
437 683), ki tudi zbira prijave.  
***************************************************************************
PD Litija vabi v soboto, 31.8.2013
se bodo podali iz Prtovča. Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758).  
 

 

                ŠT. 189                                   

abi v petek, 16. in soboto, 17.8.2013 na dvodnevni izlet na 
. Prvega dne se bodo po mulatjeri v dveh urah povzpeli od Doma dr. Klementa Juga v 

Lepeni do Doma pri Krnskih jezerih, kjer bodo prespali. Naslednjega dne se bodo mimo Krnskega 
jezera v 3 urah povzpeli na Krn in se po poti vzpona vrnili v dolino. Izlet bo vodil Samo Jager.

************************************************************
petek, 23.8.2013 na naravovarstveni izlet. Na Lisci

ogledali skrivnosti svet nočnih metuljev. Ob 18.00 uri se bomo zbrali pri Jurkovi koči. Med 
mi nočnih metuljev, pa tudi hroščev in kobilic, nas bosta vodila Stanislav Gomboc, 

najboljši poznavalec nočnih metuljev v tem delu Evrope ter Dušan Klenovšek, varuh gorske narave, 
sicer pa biolog Kozjanskega parka. Prijave sprejema Borut Vukovič (031 805 686
***************************************************************************

soboto, 24.7. in nedeljo 25.7.2013 na dvodnevni izlet v 
. Vsako leto v program skušamo uvrstiti izlet, na katerega od lažje dostopnih 

tritisočakov. Tokrat se odpravljamo na Grosser Muntanitz (3.232m), najvišji vrh skupine 
Granat Spitze. Iz Kalsa, znamenitega izhodišča za Glossglockner, se bomo s sedežnico povzp

Kampl. Od vremenskih razmer bo odvisno ali bomo vzpon na vrh opravili že prvi dan, ali pa 
naslednjega. Z vrha je enkratnem razgled na nepregledno morje visokih gora. Na zahodu se v 
neposredni bližini dviga vedno zasneženi Grossvenediger, na vzhodu na najvišji vrh Avstrije 
Grossglockner. Izlet bo vodil Borut Vukovič. 
***************************************************************************

soboto 24.8.2013 na Grintovec (2.558m). Izlet bo vodil Miha Mohar (040 
 

***************************************************************************
.2013 na družinski izlet na Ratitovec (1.678m)

Izlet vodi Aleš Pregel (041 229 758).   

      LETO  XVII 

na dvodnevni izlet na Krn 
v dveh urah povzpeli od Doma dr. Klementa Juga v 

Lepeni do Doma pri Krnskih jezerih, kjer bodo prespali. Naslednjega dne se bodo mimo Krnskega 
jezera v 3 urah povzpeli na Krn in se po poti vzpona vrnili v dolino. Izlet bo vodil Samo Jager. 

************************************************************ 
Lisci (948m) si bomo 

ogledali skrivnosti svet nočnih metuljev. Ob 18.00 uri se bomo zbrali pri Jurkovi koči. Med 
mi nočnih metuljev, pa tudi hroščev in kobilic, nas bosta vodila Stanislav Gomboc, 

najboljši poznavalec nočnih metuljev v tem delu Evrope ter Dušan Klenovšek, varuh gorske narave, 
86). 

*************************************************************************** 
na dvodnevni izlet v narodni 

. Vsako leto v program skušamo uvrstiti izlet, na katerega od lažje dostopnih 
najvišji vrh skupine 

Granat Spitze. Iz Kalsa, znamenitega izhodišča za Glossglockner, se bomo s sedežnico povzpeli na 

opravili že prvi dan, ali pa 
naslednjega. Z vrha je enkratnem razgled na nepregledno morje visokih gora. Na zahodu se v 
neposredni bližini dviga vedno zasneženi Grossvenediger, na vzhodu na najvišji vrh Avstrije 

*************************************************************************** 
. Izlet bo vodil Miha Mohar (040 

*************************************************************************** 
).  Do Krekove koče 



ZGODILO SE JE 
 

Izleta zasavske sekcije na Olševo se je 15.6.2013 udeležilo 19 članov sekcije. Preko razglednega 
Lepega vrha so se povzpeli na najvišji vrh Olševe – Govco, nekateri pa še na Obel Kamen. Vsi 
skupaj pa so v dolino sestopili mimo Potočke zijalke. Izlet so zaključili na turistični kmetiji Rogar. 
*************************************************************************** 
Izleta po tretji etapi gorniške poti Planica - Pokljuka, ki vodi po Korenskih policah se je 30. 6. 2013 
udeležilo 16 planincev. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Peco se je 6.7.2013 udeležilo 23 članov sekcije. 
*************************************************************************** 
Dne 13.7.2013 se je 27 članov planinske sekcije DU povzpelo na Porezen in si ogledalo Bolnico 
Franjo. Obiskali so še udeležence mladinskega planinskega tabora, ki je takrat potekal v Cerknem. 
*************************************************************************** 
V času od 7. do 14.7.2013 je v Cerknem potekal 33. mladinski planinski tabor. Udeležilo se ga je 18 
mladih planincev. Tabor je vodil Janez Medved, pomagali pa so mu Dani, Jože in Gašper Repina. 
Kuhar je tudi letos bil Denis Adamlje, prvič pa se je kot njegova pomočnica preizkusila Janja Repina. 
Na taboru so izvedli štiri planinske ture: povzpeli so se na Kojco, Porezen, Divje babe in šli peš do 
Bolnice Franja. Likovno kolonijo sta vodila Pavel in Marija Smolej, ki sta pripravila tudi logotip 
tabora, krstni list in garderobo za krst. Organizirali so tekme v odbojki, se zabavali ob tabornem 
ognju. Vsi udeleženci so dobili tudi spominsko majico. 
*************************************************************************** 
V Cerknem je od 14. do 20.7.2013 potekal jubilejni, 10 družinski tabor, tudi tega je vodil Janez 
Medved, za udeležence pa so kot vodniki skrbeli Roman Ponebšek, Jan Lajovic, Aleš Pregel, Sašo 
Jovanovič, Matej Krnc, v kuhinji sta delali Mari Medved in Nada Potisek. Tabora se je udeležilo 16 
odraslih in 20 otrok. Opravili so iste izlete kot udeleženci mladinskega tabora. Organizirali so  
tekmovanje v vlečenju vrvi, hoji na hoduljah, poslušali predavanje gorskih reševalcev in se zabavali 
ob tabornem ognju. Tudi na družinskem taboru sta Pavel in Marija organizirala likovno delavnico. 

  
*************************************************************************** 
V času od 20.7. do 27.7.2013 je v bližini vsi Čezsoča potekal  4. študentski planinski tabor. Vodila sta 
ga Grega Podkrajšek in Iztok Jurca, udeležilo pa se ga je 17 mladih planincev. Povzpeli so se na 
Javoršček in Krn, si ogledali slap Boko, s kajaki so se spustili po Soči in se preizkusili v plezanju. 
Osvojitev Jerebice jim je preprečilo slabo vreme.   
*************************************************************************** 
Za 20.7.2013 je bil po programu predviden izlet na Mangart, vendar se je vodstvo planinske sekcije 
DU odločilo, da bo zaradi še vedno prisotnega snega na poti, tega dne izvedlo izlet na Krn. V hudi 
vročini se ga je udeležilo 27 članov sekcije. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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