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Savska sekcija vabi v soboto, 14.1.2012 na izlet na Trstelj (643 m), razgledni vrh na severnem
robu kraške planote. Tik pod vrhom stoji prijazna Stjenkova koča. Hoje bo za 3 ure. Prijave zbira
Marjan Omerzel (031 582 355).

***************************************************************************
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 14.1.2012 na izlet po delu Badjurove krožne poti od Ostreža
čez Polšnik, Veliko Presko, Javorje, Javorski Pil in Tisje do Jelše. Hoje bo za 5 ur. Na
voljo bo tudi krajša varianta, s hojo od Velike Preske do Jelše. Izlet bo vodil Lojze Kotar.

***************************************************************************
Planinsko društvo Litija vabi v nedeljo, 29.1.2012 ob 10.30. uri na tradicionalno srečanje
Prijateljev Janč - janških prijateljev. Prijatelj Janč je vsak, ki se v koledarskem letu najmanj
25-krat povzpne na Janče ter se vpiše v vpisno knjigo v planinskem domu. Na srečanju bomo
preverili podatke za preteklo leto. Tudi tokrat bomo naredili „gasilski“ posnetek, ki ga bomo
uporabili za priznanje, ki ga bo prejel vsak udeleženec akcije. Seveda pa je srečanje tudi pomemben
družaben dogodek našega društva, saj se ga vsako letu udeleži tudi veliko drugih članov.

ZGODILO SE JE
Dne 3. 12. 2011 se je kar 46 članov Planinske sekcije DU udeležilo izleta iz Dolskega na Sv.
Miklavž. S tem izletom so simbolično zaključili zelo uspešno planinsko leto, saj je sledil le še izlet na
Javornik, ki pa je bil, kakor pravi, vodja sekcije Stane Jerebič, zdesetkan zaradi epidemije. Na
kmečkem turizmu Pri Ivanki na kateri je bilo prijetno družabno srečanje, sekcija pa je vse udeležence
pogostila z okusnim kosilom, za pijačo pa je dal Silvo Grilj, ki je v tistih dneh proslavljal rojstni dan.

***************************************************************************
Dne 3. 12. 2011 so bila na slovesnosti v Brežicah podeljena najvišja priznanja Planinske zveze
Slovenije za leto 2011. Spominsko plaketo je takrat med drugimi dobil tudi naš član, predsednik
zasavskega MDO Borut Vukovič.

***************************************************************************
31. spominskega planinskega pohoda na Tisje se je 11. 12. 2011 udeležilo 269 planincev, ki so
poravnali startnino, vseh udeležencev pa je bilo zanesljivo še enkrat toliko. Udeleženci so prišli iz
vseh koncev Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, največ pa je bilo seveda domačinov iz Šmartnega in
Litije. Na krajši slovesnosti na Tisju sta zbrane nagovorila predsednik društva Roman Ponebšek in
župan Šmartnega pri Litiji Milan Izlakar. Prisrčen kulturni program, ki ga je povezoval Aljaž Zupan
iz Litije, so pripravili učenci podružnične Osnovne šole Kostrevnica pod vodstvom učiteljic Marjane
Poglajen, Darje Gorše in Rahele Sinigoj. Tudi tokrat je pohod odlično uspel, za kar gre zahvala vsem
sodelujočim, od markacistov, članov mladinskega odseka, alpinistov do vodje pohoda Petru Rutarju.

***************************************************************************
Pohoda na idilično zasneženi Javornik se je 18. 12. 2011 udeležilo 19 članov planinske sekcije DU.
Uživali so v sončnem vremenu in lepem razgledu. Za rojstni dan so nazdravili Marici Eltrin.

***************************************************************************
Na Štefanovo, 26. 12. 2011 je na Zasavski Sveti gori potekala tradicionalna planinska inventura
savskih planincev. Tokrat je bilo še posebej slovesno, saj so proslavili 20-letnico delovanja sekcije.
Na slovesnosti se je zbralo 42 članov sekcije in gostov. Prišli so tudi številni člani, ki se zaradi
bolezni sedaj ne morejo več udeleževati izletov, še vedno pa jim veliko pomeni druženje s prijatelji
in pripadnost sekciji. Vsi so na srečanju pogrešali ustanovitelja sekcije Marka Drnovška, ki je sekcijo
vodil od ustanovitve, pred štirimi leti pa je zaradi zdravstvenih težav to opustil. Vodenje sekcije sta
takrat prevzela Marjan Omerzel in Tone Mars. Marko je pred kratkim imel težjo operacijo na srcu,
sedaj pa je na rehabilitaciji v bolnišnici Sežana. Tja so bile tistega dne usmerjene najboljše želje in
številni pozdravi. Na slovesnosti so o prehojeni poti sekcije spregovorili Marjan Omerzel, Jože
Sinigoj, Roman Ponebšek in Jože Drnovšek. Markovi soprogi Slavici so vročili darila za Marka.
Društvo mu je podarilo knjigo Toneta Škarje Na svoji sledi, prijatelji iz sekcije pa sliko Marjana
Merzelja. Za začetek delovanja sekcije se šteje izlet v neznano 25. aprila 1992, ki se ga je udeležilo
39 domačih planincev. Ena skupina se je takrat podala na Žamboh, druga pa na Ostrež, izlet pa so
zaključili v gostilni Juvan na Polšniku. V 20 letih so organizirali kar 259 izletov s povprečno
udeležbo 27 planincev. Na koncu planinske inventure so se malo za šalo malo za res dogovorili, da
se čez deset let znova dobijo na Zasavski Sveti gori, da proslavijo 30-letnico delovanja sekcije.

***************************************************************************
Člani UO PD Litija so na 34., 35. in 36. seji sprejeli naslednje sklepe. Društvo se je vpisalo v razvid
prostovoljskih organizacij. Potrdili so vsebinsko in finančno poročilo pohoda na Geoss. Imenovali so
delovno skupino, ki je pregledala seznam planinskih poti v oskrbi PD Litija in podala predlog za
dvonamensko rabo (kolesarjenje). Predlog skupine bo UO obravnaval na eni od sej v letu 2012.
Potrdili so datume akcij skupnega pomena za leto 2012. Od 15.10.2011 je višina kilometrine 0,20€.
Potrdili so organizacijski odbor pohoda na Tisje. Dogovorili so se, da bo PD sofinanciralo slovesnost
ob 30 letnici sekcije Sava. Društvo se bo prijavilo na javni razpis občine Litija za uporabo prostorov
na Ponoviški cesti 20. Sprejeli so s strani PZS predlagano članarino za leto 2012.

ČLANARINA ZA LETO 2012
V letu 2012 je kar nekaj novosti pri članarina. PZS uvaja novo vrsto članarine A+, ki se od A
članarine razlikuje po višjih zavarovanjih, ki veljajo za področje celega sveta ne le Evrope.
Družinski popust velja za vse vrste članov razen B1. Po novem moramo društva za vse svoje člane
(stare in nove) pridobiti pristopne izjave. Pristopno izjavo boste lahko izpolnili na društvu, lahko pa
jo dobite tudi na spletni strani PD Litija jo doma natisnete, izpolnite ter prinesete na društvo ob
plačilu članarine (http://www.pdrustvo-litija.si/objave/2012/Pristopna%20izjavadocx_6239.pdf).
Vrsta člana
EUR
družinski popust

A+
65,00
60,60

A
55,00
50,60

B
22,00
17,60

B1
16,50

S+Š
14,00
11,20

P+O
6,00
4,80

OPP
6,00
4,80
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