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PD Litija vabi v nedeljo, 9.12.2012 na 32. spominski planinski pohod na Tisje (550m). 
Start pohoda bo med 7. in 10. uro pred spomenikom v Litiji, ob 11. uri bo na Tisju krajša slovesnost. 
Iz Kostrevnice, kjer se pohod zaključi, bodo med 11.30 in 14.30 uro na vsake pol ure vozili posebni 
avtobusi do Litije. Hoje bo za 4 do 5 ur.  
 

 
 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.12.2012 na zaključni izlet na Zasavsko sveto goro 
(852m). S tem izletom bodo potegnili črto pod nadvse uspešno leto, v katerem so praznovali dvajset  
letnico delovanja. Na pot bodo odšli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.20 uri. S hojo bodo pričeli na 
Savi, od koder je do planinskega doma na Zasavski sveti gori 3 uri hoje. Za tiste, ki si bodo prevoz 
organizirali sami, pa povejmo, da se bo srečanje v planinskem domu pričelo ob 11. uri. Pohod bo 
vodil Stane Jerebič.  Kljub temu, da bodo na pot odšli z vlakom, so zaradi organizacije nujne 
predhodne prijave v pisarni DU.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 22.12.2012 na tradicionalni zimski pohod na Javornik 
(1.242m). Izlet bo vodil Stane Jerebič. Kot običajno bosta na voljo dve varianti, po daljši bo hoje za 
4 ure, po krajši pa za eno uro manj. Izlet bo vodil Stane Jerebič.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija Sava vabi v soboto, 26.12.2012 (na Štefanovo) na tradicionalno 
planinsko inventuro. Opravili jo bodo kar v „domači“ postojanki, to je v planinskem domu na 
Zasavski sveti gori, kamor savski planinci pridno zahajajo skozi celo leto. Informacije dobite pri 
Marjanu Omerzelu (031 582 355). 
 

ZGODILO SE JE 
 

UO PD Litija je 15.11.2012 na 6. seji sprejel višino startnine in višino avtobusnega prevoza iz 
Kostrevnice v Litija za pohod na Tisje. Pregledali so tudi potek priprav na pohod. Seznanjeni so bili s 
potekom sestanka vodniško izletniškega odseka in sestanka vodniškega odbora MDO Zasavja.   
Dobili so informacije s seje UO PZS. Sprejeli so sklep o nakupu stenskih koledarjev za leto 2013. 
Razpravljali so o možnosti sklenitve dodatnih zavarovanjih za odgovornost za vodstvo in strokovne 
kadre društva.   
 



Izleta po Prekmurju se je 17.11.2012 udeležilo 35 članov Savske sekcije. Med drugim so si ogledali 
znamenito Bogojino in Rotundo pri Selu v Prekmurju, ter se seznanili z gostoljubnostjo domačinov v 
vinogradih.  
*************************************************************************** 
Pohoda po poteh Milana Majcna od Šentjanža do Murencev in nazaj se je 17.11.2012 udeležilo 39 
članov planinske sekcije DU. Na pohodu so bili daleč najštevilčnejša skupina, saj je vseh pohodnikov 
bilo okoli 70. Organizatorji so se zelo potrudili, svoje pa je naredilo tudi lepo vreme in gostoljubnost 
domačinov. Za startnino so pohodniki dobili kar dve malici in ob zaključku še zakusko v Kulturnem 
domu v Šentjanžu. Na tem izletu so za rojstni dan voščili Jožetu Dernovšku, Anici Majcen, Ani 
Merčon in Mirku Lovšetu. 
 

  
 

*************************************************************************** 
Tradicionalnega pohoda na Čemšeniško planino se je 25.11.2012 udeležilo 33 članov planinske 
sekcije DU. Skupaj so se s Prvin povzpeli do planinskega doma Francija Goloba, od tu pa je ena 
skupina nadaljevala čez Črni vrh na Vrhe, druga pa se je vrnila nazaj na Prvine in z avtobusom odšla 
po prvo skupino. Skupaj so obiskali še Sveto planino (Partizanski vrh nad Trbovljami) in Čebine. Že 
zjutraj pa so proslavili rojstna dneva Ive Ključevšek in Julči Podoreh.  
*************************************************************************** 
29.11.2012 so bila v Ljubljani slovesno podeljena priznanja tistim, ki so v tem letu prehodili 
najdaljšo slovensko obhodnico „Pot kurirjev in vezistov“. Takšnih je bilo 49,  med njimi jih je bilo 
kar 12 iz našega društva. Zaslužene značke so prejeli: Viktor Čebela, Jožica Cividini, Lojze 
Hauptman, Cirila Godec, Vinko Jamnik, Stane Jerebič, Marjan Jug, Marija Kurent, Asija Mušič, 
Andrej Namestnik, Ana Rozman in Nuša Rozman. Vsem iskrene čestitke. 
*************************************************************************** 
V času od 30.11.2012 do 2.12.2012 je v Kranjski gori potekal tradicionalni zimski družinski tabor.  
Na najem je bilo 25 udeležencev. Opravili so izlet v Krnico, si ogledali nove skakalnice v Planici, 
igrali košarko, predvsem pa so se veliko družili. S taborom so bili zelo zadovoljni tudi otroci, saj so 
trije dnevi v prijetni družbi hitro minili.    
*************************************************************************** 
1.12.2012 je Planinska zveza Slovenije na Prevaljah podelila najvišja priznanja za leto 2012. Med 
drugimi sta jubilejno plaketo za 80 let prejela tudi naša člana Viktor Čebela in Vinko Damjan. 
Obema iskreno čestitamo.  
 

ČLANARINA  ZA LETO  2013 
 

V letu 2013 ostaja višina članarine ista kot v letu 2012. Za A in A+ člane se izdajo nove članske 
izkaznice, ki poleg klasičnega zapisa, vsebujejo tudi elektronsko berljiv zapis podatkov (QR koda). A 
in A+ člani bodo izkaznice prejeli po pošti na dom, znamkico še vedno kupijo na društvu.  
 

Vrsta člana A+ A B B1 S+Š P+O OPP 
EUR 65,00 55,00 22,00 16,50 14,00 6,00 6,00 
družinski popust 60,60 50,60 17,60  11,20 4,80 4,80 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     
AKVAREL: Pavel Smolej (Liberga, motiv s pohoda na Tisje)     FOTOGRAFIJI:  pohod po poteh Milana Majcna  


