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PD Litija vabi v nedeljo, 11.12.2011 na 31. spominski planinski pohod na Tisje. Start bo 
med 7. in 10. uro pred spomenikom v Litiji, ob 11. uri bo na Tisju slovesnost. Iz V. Kostrevnice bodo 
od 11.30 do 14.30 ure na vsake pol ure vozili posebni avtobusi do Litije. Hoje je za 4 do 5 ur. 

 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo 18.12.2011 na tradicionalni zimski pohod na Javornik 
(1.242 m). Izlet bo vodil Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi na Štefanovo, v ponedeljek 26.12.2011 na tradicionalno planinsko 
inventuro. Z njo bodo na Zasavski gori tudi počastili 30 letnico delovanja sekcije.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda na zaključno prireditev Evropohoda 2011 od Senožeti do Geossa se je 1.10.2011 udeležilo 28 
članov planinske sekcije DU. Slavnostni govornik je bil predsednik države dr. Danilo Türk.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU od Abrama na Nanos in nato do predjamskega gradu se je 2.10.2011 
udeležilo 39 planink in planincev.  
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije Sava po krajinskem parku Lahinja se je 8.10.2011 udeležilo 22 članov 
sekcije. Ogledali so si izvir Lahinje, staro žago in mlin na Krki, izlet pa so zaključili v Zgornjem 
Nerajcu z jagenjčkom in odojkom.  
*************************************************************************** 
9.10.2011se je 24 članov planinske sekcije DU v izredno lepem vremenu povzpelo na Kobariški Stol.  
*************************************************************************** 
16.10.2011 se je 28 članov planinske sekcije DU povzpelo na Veliki Rogatec in Lepenatko. Ob 
zaključku so proslavili rojstna dneva Lojzeta Perčiča in Marice Eltrin.  
*************************************************************************** 
Tradicionalnega izleta planinske sekcije DU v neznano „Ne vemo kam“  se je 22.10.2011 udeležilo 
kar 71 planink in planincev. Vodnik Lojze Hauptman nas je tokrat popeljal po zelo zanimivi poti 
Toneta Kozlevčarja. Izlet smo pričeli in zaključili pri Japu. Tam je potekal tudi protokolarni del, ki 
ga je vodila Mila Grošelj. Almira Jelnikar je v verzih opisala vsakega vodnika, prisotni pa so za 
vsakega pravilno ugotovili koga opisuje. V klub 70 so bili sprejeti Darja Šteferle, Darinka Lovše, 
Lojze Kotar in Vinko Jamnik. Najbolj zvesto sta se izletov v letošnjem letu udeleževala  Darja 
Celestina in Drago Petričevič.  
*************************************************************************** 



Izleta na Donačko goro se je 5.11.2011 udeležilo 22 članov savske sekcije. Povzpeli so se na oba 
vrhova in se preizkusili tudi na z jeklenicami zavarovani poti. 
Izleta planinske sekcije DU na Špilk se je 5.11.2011 udeležilo 26 članov sekcije. V gostišču Furman 
v Lukovici so proslavili rojstne dneve Anice Majcen, Mirka Lovšeta, in Ani Merčon.  
*************************************************************************** 
Jubilejnega 25. pohoda po Levstikovi poti se je udeležilo tudi veliko litijskih planincev. Člani 
planinske sekcije DU je na svojem vikendu na Gobniku sprejel Jože Pavli. 
*************************************************************************** 
Izleta planinske sekcije DU na Dobrovlje se je 19.11.2011 udeležilo 31 članov. Na Vranskem jih je  s 
prigrizkom in toplo pijačo ob svojem rojstnem dnevu pogostil Jože Dernovšek, ki je izlet tudi vodil.  
*************************************************************************** 
Alpinisti, med njimi številni veterani so 23.11.2011 skoraj napolnili dvorano na Stavbah. Na 
slovesnosti ob 30. letnici AO Litija sta spregovorila predsednik društva Roman Ponebšek in eden 
ustanovnih članov Matjaž Groboljšek. V kulturnem programu je nastopila pevska skupina Lipa. 
Ogledali so si tudi film Sfinga, ki je vse navdušil. O nastanku filma sta spregovorila tehnični vodja 
projekta Tine Marinče in scenarist Gregor Kresal.  
*************************************************************************** 
V Kranjski Gori je od 25. do 27.11.2011 potekal družinski tabor s 36 udeleženci (19 odraslih in 17 
otrok). V soboto so  izvedli izlet od Ruske kapelice do Vršiča, dvakrat so se rekreirali v  športni 
dvorani v Kranjski Gori, v nedeljo pa  so si ogledali Belopeška jezera.  Tabor je vodil Janez Medved. 
*************************************************************************** 
Na  slovesni podelitvi priznanj za prehojeno Pot kurirjev in vezistov, dne 30.11.2011  je bilo 
podeljenih 43 značk. Prejelo jih je tudi kar 15 planink in planincev iz PD Litija. Razen Ivana Kosa so 
vsi pot prehodili že večkrat, Viktor Čebela 25 krat, Andrej Namestnik in Viktor Jamnik 11 krat, Nuša 
Rozman 10 krat, Marjan Kurent 9 krat, po 8 krat so pot prehodili Stane Jerebič, Lojze Hauptman, 
Cirila Godec in  Jožica Cividini, 7 krat potrjeni dnevnik sta prejela Marjan Jug in Asja Mušič, 6 krat 
je pot prehodil Lojze Perčič, 4 krat Tatjana Jug in trikrat Olga Babuder. 
 

IN MEMORIAM 
 

ALBIN JESENŠEK, 1.2.1922 – 23.10.2011 
Le dobre tri mesece preden bi dopolnil devetdeset let, smo se na šmarskem pokopališču  poslednjič 
poslovili od  Albina Jesenška, častnega predsednika PD Litija, prvega in edinega povojnega župana 
občine Šmartno pri Litiji, ustanovitelja Lovske družine Šmartno, Društva sladkornih bolnikov, 
Občinskega odbora Rdečega križa in še bi lahko naštevali. Zbrana množica lovcev, planincev, članov 
drugih društev, krajanov in prijateljev je pričalo o tem, na kako neverjetno številnih področjih je bil 
Albin dejaven in kako zelo priljubljen je bil. Bine se je v PD Litija vključil že leta 1955. Takrat je 
bila glavna skrb društva izgradnja doma na Jančah, pri čemer je aktivno sodeloval. V pripravo 

načrtov je bil vključen že kot podpredsednik takratne občine Litija in 
tudi kasneje je bilo delovanje planinskega doma njegova prva skrb. 
Bine je bil kar dvaindvajset let predsednik PD Litija, in sicer najprej v 
obdobju od leta 1971 do 1980 in nato 1983 do 1994. Tako kot na 
drugih področjih je tudi v planinstvu pogosto oral ledino.  Na njegovo 
pobudo je bila označena pot, ki je mnogo kasneje postala znana kot 
Levstikova pot. Prvotno markirana pot sicer ni v celoti potekala tako, 
kot jo je Fran Levstik opisal v Popotovanju od Litije do Čateža, saj je 
nad Grmado zavila proti Kopačiji in Primskovemu. Po njej je potekal 
prvi pohod, ko pa so litijski mladinci v letu 1988 pripravljali drugi 
pohod in so ga želeli speljati  po avtentični trasi, so se za nasvet obrnili 
ravno na Bineta. Konec leta 1979 in začetku leta 1980 se je trudil za 
ustanovitev alpinistične sekcije pri PD Litija. Alpinistični odsek je bil 
dejansko ustanovljen kasneje  v letu 1981, ko je društvo vodila Ana 

Mohar. Sodeloval je pri ustanovitvi Lovske družine Šmartno in bil njen prvi predsednik. Leta 1957 je 
bil med ustanovitelji Občinske organizacije Rdečega križa Litija in prvih deset let tudi njen 
predsednik. V letu 1988 je bil med ustanovitelji Društva sladkornih bolnikov Litija in je nato društvo 
nadvse uspešno vodil prvih deset let njegovega delovanja. Vodil je telovadno društvo Partizan. Bine 
je prejel vsa najvišja planinska priznanja, v letu 2000 pa smo ga litijski planinski imenovali za 
častnega predsednika društva. S svojim delom je v društvu pustil trajno sled, zato bo spomin nanj 
živel dokler bo društvo delovalo in dokler bodo živeli ljudje, ki smo z njim sodelovali in ga cenili.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     
AKVAREL: Pavel Smolej (motiv s pohoda na Tisje -   Liberga s Kamniškimi Alpami v ozadju)          


