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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 13. 2. 2010 na tradicionalni 15. Valentinov pohod Kozje 
– Bohor. Hoje bo za 3 do 4 ure, pot vodi po razglednem grebenu Vetrnika (708 m), mimo Oslice 
(860 m) in pod Debelim vrhom (928 m), cilj pa bo v planinski koči na Bohorju (898 m). Vsak 
udeleženec pohoda bo prejel krof in  medeno srce. Pregovor pravi, da ima Valentin ključ od korenin. 
V kolikor to še vedno drži, bomo lahko občudovali prve jarice, rumene gozdne cvetice, ki rastejo 
samo na Bohorju. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času uradnih 
ur ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro, kar velja tudi za ostale izlete društva. 

 
*************************************************************************** 
V nedeljo, 14. 2. 2010 Planinska sekcija DU vabi na tradicionalni pohod na Zasavsko Sveto 
goro. Z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.20. uri, se bodo zaplejali do Save. Hoje bo za 4 do 5 ur.  
*************************************************************************** 
V soboto, 20. 2. 2010 savski planinci vabijo na Kokoš (670 m). Vrh ločuje sežanski Kras od 
tržaškega zaledja. Na vrhu stoji prijazna planinska koča, ki je deležna velikega obiska z obeh strani 
meje. Od kod nenavadno ime? Vrh je bil neporaščen, zato so mu domačini rekli Golina, Italijani so to 
razumeli kot Gallina (kokoš), domačini pa so njihovo ime spet poslovenili v Kokoš, Italijani pa so 
nato še enkrat prevedli v Monte Cocusso. Savski planinci se bodo na vrh povzpeli iz Lokev, kjer si 
bodo ogledali muzej, posvečen 1. svetovni vojni. Sestopili bodo na mejni prehod Lipica in si ogledali 
svetovno znano kobilarno. Hoje bo za 4 ure. Prijave zbira Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto 27. 2. 2010 na 14. spominski planinski pohod Franca Štrusa. 
Tako kot vedno bo tudi tokrat start v Senožetih in sicer po prihodu vlaka, ki iz Litije odpelje ob 7.30. 
uri. Pohod poteka po poteh, po katerih je priljubljeni planinski vodnik in markacist Franc Štrus vodil 
svoj zadnji planinski izlet, le dva meseca pred prezgodnjo smrtjo. Hoje bo za 4 do 5 ur. Iz Ihana bo 
do Jevnice oziroma Litije vozil poseben avtobus.  
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega novoletnega pohoda na Kum se je 2. 1. 2010 udeležilo tudi veliko litijskih 
planincev. Lojze Hauptman in Borut Vukovič sta prejela plaketi za udeležbi na dvajsetih pohodih 
*************************************************************************** 
Tradicionalnega ponovoletnega srečanja pri Kavšku, ki je bilo hkrati občni zbor Planinske sekcije 
DU, se je 10. 1. 2010 udeležilo čez 50 članov sekcije. Poročilo o delu v preteklem letu je podal vodja 
sekcije Stane Jerebič. Izvedli so vseh 45 načrtovanih izletov in dodali še tri zraven. Na srečanju so v 



Klub 70 sprejeli še štiri nove članice Vero Voglar, Marijo Kos,  Ivo Ključevšek in Marico Eltrin. 
Proslavili so tudi rojstne dneve Julči Podoreh, Olge Kos, Jožeta Koritnika in Jožeta Majcna. Prisotni 
so bili tudi vsi pevci pod vodstvom Jožeta Kukovice, zato so si lepe pesmi sledile ena za drugo. 
Skratka, bilo je prav prijetno planinsko druženje. 

 
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Gore in Kopitnik se je 16. 1. 2010 udeležilo 22 planincev, ki so doživeli 
pravo zimsko idilo. 
*************************************************************************** 
17. seja UO PD Litija je bila 21.1.2010. Pogovarjali so se o problematiki doma na Jančah. 
Najemniku je bil poslan poziv, da poravna svoje obveznosti. Pogovarjali so se tudi o skrajni 
možnosti, da najemniku odpovemo najemno pogodbo, ker ne izpolnjuje svojih obveznosti. Marjan 
Jug je prisotne seznanil s potekom priprav na pohod Franca Štrusa. Določili so rok za oddajo poročil 
za  občni zbor društva, ki bo 21.3.2010, naredili pa smo tudi razpored obiskov na občnih zborih 
sosednjih društev.  Borut Vukovič je poročal o pripravah na srečanje udeležencev akcije Prijatelji 
Janč – janški prijatelji.  Pogovarjali so se o obeležitvi letošnjih jubilejev društva, sestavili pa so tudi 
organizacijski odbor.  Osrednja prireditev je predvidena  v novembru.  Sprejeli so organizacijsko in 
finančno poročilo 29. pohoda na Tisje.  Do seje je članarino poravnalo 60 članov.  
*************************************************************************** 
Dne 23. 1. 2010 bi sicer moral biti izlet na Veliko in Malo Plešivico, vendar se je zaradi snega vodnik 
odločil, da bodo raje odšli v dolino Glinščice, kamor bi sicer morali aprila. Odločitev je bila prava, 
saj je soteska čudovita, pot je bila kopna, vsi udeleženci, razen dveh, pa so prvič na tem koncu. 
Kanjonska dolina Glinščice se nahaja na samem obrobju Trsta, vanjo pa označene planinske poti 
vodijo tudi iz Slovenije. S hojo so pričeli v slovenski vasici Draga na italijanski strani meje, se 
sprehodili po razgledni trasi ukinjene ozkotirne železnice in se spustili v kanjon do vasice Botač. 
Sledil je vzpon do romarske cerkvice Sv. Marije na Pečah in vrnitev nazaj na sprehajalno pot 
ukinjene železnice. Med potjo smo občudovali 26 metrov visoki slap Supet ter ostanke 14 km 
dolgega vodovoda, s katerim so stari Rimljani oskrbovali Trst.  
*************************************************************************** 
8. srečanja Prijateljev Janč – janških prijateljev se je 31.1.2010 udeležilo skoraj vseh 33 planink in 
planincev, ki so bili v preteklem letu najmanj 25-krat na Jančah, prišli pa so tudi njihovi prijatelji iz 
planinske sekcije DU. Za pravo zimsko idilo je poskrbela tudi narava, saj je prejšnji dan močno 
snežilo. V preteklem letu je bil največkrat na Jančah Rado Zupančič iz Kresniških poljan, ki se je kar 
360-krat podpisal v vpisno knjigo. Samo deset manj vzponov ima Ivanka Marn iz Velike Štange, ki 
je bila najvztrajnejša pohodnica leto poprej. Prehodna palica, na kateri so vžgana imena 
najvztrajnejših pohodnikov, bo tako sedaj eno leto v hrambi pri Radu. Na tretjem mestu je Jani Jerant 
in Jevnice z 200 vzponi. Prehodna palica za najvztrajnejšega kolesarja bo ostala pri Igorju Vezenšku, 
ki je v preteklem letu 57-krat prikolesaril na Janče. Sicer pa naštejmo še vse preostale prijatelje Janč: 
Marinka Pečaver (138), Lado Pečaver (135), Mojca Jerant (100), Alojzija Ostrež (79), Matej Krnc 
(55), Anica Skubic (49), Marija Anžur, Mija Doblekar, Rudi Seneker (40), Lado Anžur (38), Brane 
Tavčar (37), Ivan Ostrež (36), Viktor Čebela (34), Silvo Grilj, Marija Prosenc (33), Marjan Cerar 
(31), Stanka Jakoš (30), Tatjana Rus, Darka Vidic (29), Mirko Grm, Srečko Erjavec, Franc Kralj, 
Milka Rovšek, Iva Rusjan (26), Miran Doblekar, Peter Hribar, Stanko Martinc, Borut Vukovič, Rado 
Zupančič ml. (25). Vsem iskrene čestitke! 
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