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Planinsko društvo Litija nadaljuje z izleti v zimsko visokogorje. Tako v soboto, 9.2.2008 vabi na 
Veliko Planino (1.666 m). S hojo bomo pričeli v Stahovici in se mimo znamenite cerkve Sv. 
Primoža in Felicijana povzpeli najprej na Malo Planino, potem pa še na Veliko Planino. Hoje je za 5 
do 6 ur, prijave sprejema vodnik Borut Vukovič (031 805 686). 
 

 
**************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v nedeljo, 10.2.2008 na 20. pohod na Zasavsko sveto goro. 
Posebni avtobus bo izpred železniške postaje v Litiji odpeljal ob 7.30. uri, tako, da se bomo lahko ob 
11. uri udeleželi slovesnosti ob jubilejnem pohodu. Prijave sprejemajo v pisarni DU v času uradnih 
ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro. Izlet bo vodil Stane Jerebič. 
**************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, dne 23.02.2008 na 12. spominski planinski pohod Franca 
Štrusa. Start pohoda bo na parkirišču pri OŠ v Senožetih po prihodu vlaka, ki iz Litije odpelje ob 
7.30. uri. Iz Senožeti se bomo najprej po gozdnih stezah povzpeli do Križevske vasi in po cesti 
prispeli v Zagorico, kjer bo ob rojstni hiši Jurija Vege že običajni krajši počitek s čajem. Sledi vzpon 
do Sv. Trojice in Okla, kjer ravno na dan pohoda vsako leto poteka spominsko slovesnost. Zaključek 
pohoda bo v Ihanu, od koder bo  v Litijo vozil posebni avtobus. Hoje je za štiri ure.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Litijski planinci se množično udeležujemo novoletnih pohodov na Kum. Tako se je 2.1.2008 na Kum 
povzpelo tudi 22 članov Planinske sekcije DU, veliko pa jih je prišlo tudi samostojno. 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega novoletnega srečanja pri Kavšku se je 5.1.2008 udeležilo 48 članov planinske 
sekcije DU Litija. V imenu društva je zbrane pozdravil Ivan Blažič, program in statistiko za preteklo 
leto pa je predstavil vodja sekcije Stane Jerebič. Sekcija je plan ne le dosegla, temveč celo presegla, 
saj so opravili še več izletov, kot pa je bilo načrtovano. Delovanje sekcije je bilo tudi finančno 
uspešno, saj so čez leto privarčevali dovolj sredstev, da so vse udeležence srečanja lahko pogostili. 
**************************************************************************** 
Pohoda na Grmado, ki ga organizira PD Videm Krško, se je 13.1.2008 udeležilo 30 pohodnikov iz 
planinske sekcije DU. Zaradi slabe vremenske napovedi so se na Grmado povzpeli kar po krajši poti, 
vendar zato niso bili nič prej doma. V prijetnem vzdušju so se zadržali na kmečkem turizmu Radej na 
Sremiču. Tudi tokrat je z njimi hodil Milan Jevšnik iz Krškega, ki je navdušen pevec in ker so bili 
prisotni tudi vsi pevci sekcije na čelu z Jožetom Kukovico, so si pesmi kar sledile.  



Na 39. sejo UO PD Litija, ki je bila 10.1.2008 so medse povabili Marjan Juga, saj so obravnavali 
priprave na pohod Franca Štrusa. Obravnavali so tudi priprave na srečanje prijateljev Janč -  janških 
prijateljev. Planinsko društvo bo vse udeležence počastilo z enolončnico. Potekali so tudi dogovori 
glede poteka občnega zbora, ki bo 31.3.2008. Za delovnega predsednika UO predlaga Jožeta 
Sinigoja. Vodje morajo poročila in programe za Prusik oddati do 20.2.2008. Evidentirali so kandidate 
za člane UO PD Litija v naslednjem  mandatu. Obravnavali so pobudo za spremembo pravil PD Litija 
tako, da bi bili vodje odsekov, ki imajo svoj volilni kvorum (alpinistični, mladinski in vodniški 
odsek) že po funkciji člani UO in se ne bi volili na občnem zboru. Obravnavali  so tudi gradivo za 
članarino v letu 2009 in naprej. Do seje je članarino za leto 2008 poravnalo 28 članov.  
**************************************************************************** 
Tečaja varne hoje pozimi se je 26.1.2008 udeležilo 10 tečajnikov. Z Rudnega polja so se pod 
vodstvom Francija Intiharja povzpeli na Viševnik in se pri tem poučili o nevarnosti plazov, načinu 
hoje v snegu z derezami in brez njih, vadili so zaustavljanje s cepinom in palicami.  
*************************************************************************** 

 
Na šesto srečanje Prijateljev Janč – janških prijateljev je 27.1.2008 prišla večina tistih, ki so se v 
preteklem letu najmanj 25-krat povzpeli na Janče in ta svoj obisk tudi zabeležili v vpisni knjigi. V 
preteklem letu je bila najvztrajnejša Ivanka Maren iz Velike Štange, ki je bila na Jančah 340-krat, kar 
pomeni, da je pot od doma do planinske koče opravila skoraj vsak dan v letu, pogosto tudi ob torkih, 
ko je dom za obiskovalce sicer zaprt. Prehodna popotna palica za najvztrajnejšega obiskovalca je 
tako prvič zamenjala lastnika, saj je v prejšnjih letih največ obiskov imela Erika Zupančič iz 
Kresniških Poljan (lani 259 vzponov). Naš planinski prijatelj Milan Frelih iz Trbovelj, ki je izdelal 
prehodno palico, je tako letos imel nekaj več dela, saj je prejšnja leta k Erikinemu imenu le dodajal 
nove letnice, tokrat pa je na novo moral vgravirati še ime in priimek Ivanke Maren. Tudi prehodna 
palica za kolesarje je menjala lastnika. V letu 2006 je največkrat (140-krat) na Janče prikolesaril 
Bojan Dovč iz Ljubljane, ki mu je tak podvig uspel tudi v letu 2004. Vsa leta je na drugem mestu po 
številu obiskov Rado Zupančič starejši iz Kresniških Poljan (lani 259 vzponov), da pa jabolko ne 
pade daleč od drevesa, dokazuje sin Rado iz Litije, ki je bil v preteklem letu 27-krat peš na Jančah, 
50-krat pa s kolesom. Na srečanju smo z minuto molka počastili spomin na v preteklem letu 
preminulega prijatelja Staneta Štuhca iz Litije, ki je v akciji sodeloval od vsega začetka in je tudi lani 
opravil 29 vzponov. Sicer pa naštejmo še vse ostale prijatelje Janč in število njihovih vzponov: Jani 
Jerant (201), Mojca Jerant (134), Igor Vezenšek (127), Lado Pečaver (116), Marinka Pečaver (95), 
Darka Vidic (82), Robert Likar (75), Martin Fortuna (70), Srečko Erjavec, Milka Rovšek (68), Anica 
Skubic, Erika Zupančič (65), Marija Anžur (56), Matej Krnc (55), Jože Železnik (54), Tatjana Rusjan 
(52), Alenka Glavan (50), Lado Anžur (49), Brane Tavčar (47), Branko Volčini (40), Marjan Cerar 
(38), Fani Železnik (35), Alojzija Ostrež (34), Silvo Grilj (33), Robert Duh (32), Ivan Ostrež (31), 
Viktor Čebela, Franc Kralj, Rudi Seneker (30), Stane Jerebič, Silva Kokot (29), Cirila Godec, Marija 
Jamnik, Vinko Jamnik, Andrej Namestnik, Marija Prosenc, Lojze Perčič, Alenka Zupančič (27), 
Franc Fajfar, Marija Kurent, Martin Marolt (26), Mija Doblekar, Miro Grm, Peter Hribar, Stanka 
Jakoš, Bojan Rajšek in Borut Vukovič (25). Na srečanju smo se tudi pogovorili o tem, ali bi kriterij 
za prijatelje Janč znižali, tako da bi zadoščalo že 15 ali 20 vzponov, kar bi marsikomu olajšalo 
sodelovanje v akciji, vendar je večina menila, da naj ostane tako kot je. Akcija je dosegla svoj 
namen, to je, da stalni obiskovalci Janč, ki so zato prav gotovo prijatelji Janč, postanejo tudi prijatelji 
med seboj, torej janški prijatelji. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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