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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.1.2011 na že tradicionalni januarski izlet na Grmado nad 
Krškim (488 m). Na pot se bodo odpravili v vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20. uri. S hojo bodo 
pričeli v Krškem, sestopili pa bodo v Brestanici. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Lojze Hauptman. 
Prijave sprejemajo v pisarni DU v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, 
lahko tudi po telefonu 898 39 23, kar velja tudi za ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v soboto, 15.1.2011 na Janče (794m). Z vlakom, ki iz Save odpelje ob 7.26 uri 
se bodo zapeljali do Jevnice in se do našega planinskega doma podali po verjetno najlepši od štirih 
markiranih poti, ki vodijo na vrh. Hoje bo za 3 ure. Prijave zbira Marjan Omrzelj (031 582 355).  
*************************************************************************** 

 
V nedeljo, 30.1.2001 bo ob 10.30. uri deveto srečanje Prijateljev Janč - janških prijateljev. 
Naj spomnimo, da je prijatelj Janč vsak, ki se v koledarskem letu najmanj 25-krat vpiše v vpisno 
knjigo, ki jo hranijo v domu. Na srečanju bomo preverili podatke o udeležbi v preteklem letu, seveda 
pa bomo tudi tokrat napravili „gasilsko“ fotografijo vseh sodelujočih. Posnetek bo nato krasil 
priznanje, ki ga bo prejel vsak, ki je v preteklem letu sodeloval v akciji. 
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Izleta Planinske sekcije DU na Obolno se je 4.11.2010 v hudem sneženju udeležilo 25 članov sekcije. 
Na Obolno so se povzpeli po „luštni poti“ čez Sveti večer in Osredek. Na kmečkem turizmu pri 
Berčonu so proslavili rojstne dneve Ani Majcen, Ani Merčon, Mirka Lovšeta in Jožeta Dernovška. 
Nadvse slovesno pa so v klub 70 sprejeli vodjo sekcije Staneta Jerebiča.  
*************************************************************************** 
V nedeljo, 12.12.2010 je Planinsko društvo Litija organiziralo že 30. spominski planinski pohod na 
Tisje. Trasa pohoda je bila takšna kot običajno, vse ostalo pa je bilo drugače, bolj slovesno. Drugače 
je bilo že to, da je na startu vsak udeleženec, ki je poravnal startnino, prejel spominsko majico z 
motivom zasnežene Tisenškove domačije. Slovesno pa je bilo tudi na samem Tisju, kjer je 
udeležence pohoda nagovoril slavnostni govornik dr. Pavle Gantar, predsednik državnega zbora. 



Pozdravne besede pa so pohodnikom namenili tudi šmarski župan Milan Izlakar, župan Litije Franci 
Rokavec in predsednik PD Litija Roman Ponebšek. V kulturnem programu je nastopil kvartet Lipa in 
učenci podružnične Osnovne šole iz Velike Kostrevnice pod vodstvom Marjane Poglajen. Program je 
povezoval Gašper Repina. Letos so bile tudi prvič podeljene zlate plakete za udeležbo na tridesetih 
pohodih. Prejeli so jih: Tomaž Malenšek iz Šmartnega pri Litiji, Slavka in Peter Matoz, Andrej Cirar 
in Dušan Tomc iz Litije, Majda in Filip Rusjan iz Brega pri Litiji, Florjan Nunčič iz Celja ter starosta 
slovenskih ljubiteljev obhodnic Milan Meden iz Maribora. Vsem iskrene čestitke. Soglasna ocena 
vseh udeležencev pohoda je bila, da je pohod, vodja je tudi tokrat bil Peter Rutar, odlično uspel, za 
kar gre zahvala vsem sodelujočim članom društva od članov mladinskega odseka na startu do 
alpinistov in gorskih reševalcev ter prizadevnih odbornikov na cilju v Kostrevnici. 

 
 

*************************************************************************** 
26. seja UO PD Litija je bila 16.12.2010 na Jančah. Članom UO se je predstavil Žiga Krofl, načelnik 
turnokolesarskega odseka, ki je strnil cilje delovanja odseka. Že v letu 2011 bodo na tečaj za 
turnokolesarska vodnika poslali dva svoja člana. Širši množici, predvsem pa mladini, želijo 
predstaviti turno kolesarstvo, ter jih poučiti, kako se vozi po hribih. Letni program za leto 2011 
obsega 6 izletov.  Obravnavali so poročili prireditve ob obletnicah društva in 30. planinskega pohoda 
na Tisje. Naredili so seznam novoletnih obiskov zaslužnih članov PD in postojank BKP. Sprejeli so 
sklep o članarini za leto 2001 in potrdili člane inventurne komisije.  Po seji smo za častitljive 
obletnice čestitali Marjani Khane, Stanetu Jerebiču in  Marjanu Omrzelju.  
*************************************************************************** 
Člani Savske sekcije vsako leto na Štefanovo opravijo takoimenovano „planinsko inventuro“. Gre za 
zaključni izlet v letu, običajno nekam v bližnje hribe. Tako so se 26.12.2010 iz Kandrš odpravili do 
turistične kmetije Pšenk na Vrhu nad Mlinšami. Še prej so imeli postanek v gostilna Mrva na Vačah, 
kjer so jih nadvse prijazno sprejeli. Poudarek je na druženju, seveda pa vsakič opravijo tudi 
inventuro: pregledajo rezultate iztekajočega se leta in potrdijo program za prihodnje. Leta 2010 je 
bilo za sekcijo kar uspešno, opravili so skoraj vse načrtovane izlete. Sprejeli so tudi že program za 
leto 2011, v katerem bo vsak lahko našel kaj zase. Inventure se je udeležilo 29 članov sekcije.   
 

ČLANARINA  ZA LETO  2011 
 

Vrsta člana A B B1 S+Š S+Šd* P+O P+Od* 
EURO 50,00 20,00 15,00 13,00 10,40 5,00 4,00 
* družinska članarina 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IZDALO: PD Litija, p.p.16, Litija  NAKLADA: 200  UREDNIŠKI ODBOR: B. Vukovič, A. Pregel, R. Ponebšek     
AKVAREL: Pavel Smolej (Janče)              FOTO: prejemniki plaket za trideset pohodov na Tisje        


