
DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SPOMINA  
NA POHOD XIV. DIVIZIJE  
LAŠKO 

 

 

SPOŠTOVANI ! 

 

Bliža se mesec februar, ko se  člani društva in ostali, pričnemo »pripravljati« za 

udeležbo na tradicionalnem pohodu Po poteh XIV. divizije. Kljub teški situaciji 

v kateri smo bili v letu 2011, vas vabimo na 38. pohod po poteh XIV. divizije, ki 

bo od petka 10. 2. do nedelje 12. 2. 2012 . Nekaj osnovnih informacij o pohodu 

vam posredujemo preko tega vabila. 

 

Letošnji pohod bo potekal po isti trasi kot že vrsto zadnjih let od Sedlarjevega 

do Gračnice pri Rimskih Toplicah.  

 

Časovnica pohoda  bo v že uokvirjenih terminih: 

 

     -    od 10. februarja 2012 do 12. februarja 2012, 

 

- odhodi avtobusa 10.02.2012 : - iz Radeč ob 06.30 ( AP Radeče ) 

                                                       - iz Rim. Toplice ob 06.45 ( AP Šmarjeta ) 

                                                       -  iz Laškega ob 07.00   ( AP Laško)  

                                                            -  iz Celja ob 07.20  (nova  AP Celje) 

                                                            -  iz Šentjurja ob 07.45  ( AP Šentjur) 

                                                            -  s Prevorja ob 08.45  (izpred samopostrežne). 

 

Rok za prijavo na pohod je 3. 2.  2012 do 12.00 ure. Prijavite se s priloženo 

prijavnico na naslov, naveden na prijavnici, priložite tudi kopijo plačila 

startnine.  

 

Startnina za udeležbo na pohodu znaša: 

 

- za člane s plačano članarino za leto 2011                         - 40,00 € 

- za ostale in tiste z neplačano članarino za leto 2011      -  60,00 €, 

 

Startnina se plačuje na naslov ZZB NOB,  Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško  

štev . TRR: SI56 06000 0007943047 s sklicem 38-2012- št. članske izkaznice  

( obvezno ). 
- ali pa v gotovini po dogovoru s tajnico društva ga. Natašo Krašek  

 

 

 



Prej prispele prijave bodo imele prednost pri popolnitvi kvote pohodnikov. 

 

Pohodnikom svetujemo trajanju pohoda in vremenu primerno obleko in obutev 

ter spalno vrečo in spalno podlogo, nočitve so v telovadnici in dvorani. 

 

Dodatne informacije so možne na  tel. številkah: 040 916 461, 040 980 696 za 

dogovor o gotovinskem plačilu pa tel. 040 518 248. 

 

 

 

Tovariški pozdrav!                                                                                                                                                             

 

                                                                                     Boštjan MLAKER 

                                                                                           Predsednik 

                                                                                   


