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Planinska sekcija DU vabi v soboto, 5.1.2013 na tradicionalni novoletni pohod na Kum 
(1.220m). Po novem 2. januar ni več dela prost dan, zato so se organizatorji pohoda iz PD Kum 
Trbovlje odločili, da bo pohod poslej vedno prvo soboto v januarju. Člani planinske sekcije DU  
bodo na pot odšli z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 6.20 uri. Izlet bo vodil Stane Jerebič. 
*************************************************************************** 
Sekcija Sava vabi v soboto, 12.1.2013 na Mrzlico (1.122m) in Kal (985m), priljubljena vrhova 
v Posavskem hribovju. Hoje bo za 3 ure. Prijave sprejema Marjan Omerzel (031 582 355). 
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 19.1.2013 na izlet po poti slapov ob Dragonji. Izhodišče 
bo v vasici Gračišče (325m). Hoje bo za 4 do 5 ur. Izlet bo vodil Marjan Jug. 

 
*************************************************************************** 
V nedeljo, 27.1.2013 ob 10.30 uri vabimo na 11. srečanje prijateljev Janč – janških 
prijateljev.  Na srečanje so vabljeni vsi, ki so se v lani najmanj 25 krat povzpeli na Janče.  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Pohoda na Tisje se je 9.12.2012 udeležilo okrog 300 pohodnikov iz cele Slovenije. Na slovesnosti 
pred domačijo Tisenških so pohodnike nagovorili predsednik PD Litija Roman Ponebšek, župana 
Šmarnega in Litije Milan Izlakar in Franc Rokavec ter predsednik občinskega odbora društva za 
negovanje tradicij NOB Mirko Kaplja. Kulturni program, ki ga je povezoval Gašper Repina so 
pripravili učenci podružnične  Osnovne šole Kostrevnica pod vodstvom učiteljic Marjane Poglajen, 
Jerneje Fortune in Tjaše Mihelič. Pot je bila odlično pripravljena. Soglasna ocena udeležencev je 
bila, da je bil to eden najlepših pohodov doslej. Zasluga ne gre  le lepemu vremenu z novim snegom, 
temveč celotni ekipi organizatorjev, z vodjem pohoda Petrom Rutarjem na čelu.  
*************************************************************************** 
Zaključnega izleta članov planinske sekcije DU na Zasavsko sveto goro se je 15.12.2012 udeležilo 48 
članov sekcije. S tem izletom so postavili piko na i celoletnemu obeleževanju 20 letnice delovanja 
sekcije. Vodja sekcije Stane Jerebič je podal kratko poročilo o delu sekcije v iztekajočem se letu in 
predstavitvi načrta za prihodnje leto. Bili so zelo uspešni, saj je bilo v programu predvidenih 44 
izletov, izvedli pa so jih 46. Kar 13 članov sekcije se je udeležilo več kot 35 izletov. To so bili Darja 



Celestina, Stane Jerebič, Zofka Auflič, Mari Eltrin, Mila Grošelj, Breda Hribar, Tatjana in Marjan 
Jug, Drago Petričevič, Darinka in Mirko Lovše, Greta Pepelnak in Jelka Topalovič. Najvztrajnejša 
med njimi pa sta bila Darja Celestina in Stane Jerebič, ki sta se udeležila 42 izletov. Udeležence so 
nagovorili tudi predsednik PD Litija Roman Ponebšek, predsednik DU Litija Dušan Jovanovič, vodja 
organizacijskega odbora za obeležitev 20 letnice sekcije Janez Kres in predsednik MDO Zasavja  
Borut Vukovič. Na tem izletu so proslavili rojstne dneve Staneta Jerebiča, Mirka Lovšeta, Rada 
Nagodeta, Ani Majcen, Olge Kos in Jožeta Dernovška. Mila Grošelj je poskrbela, da so bili drobne 
pozornosti deležni tudi slavljenci, ki v prejšnjih mesecih niso mogli na izlete. Seveda niso manjkali 
niti pevci pod vodstvom Jožeta Kukovice. Prijetnega druženja ni mogel pokvariti niti dež, ki je 
občasno pršel.  
*************************************************************************** 
V četrtek 20.12.2012 je potekala 7. seja upravnega odbora PD Litija. Peter Rutar je podal poročilo 
pohoda na Tisje. Janez Medved je predstavil program vseh sekcij, ki ga bodo prejeli člani ob plačilu 
članarine.  Borut Vukovič je podal informacije s seje UO PZS. Na podlagi Pravilnika o podeljevanju 
certifikata družini in okolju prijazne koče so bili podeljeni prvi certifikati, ki veljajo štiri leta. Preučili 
bomo možnost za pridobitev certifikatov za naš Planinski dom na Jančah. Pripravljajo se programska 
vodila PZS. Na skupščini PZS, ki bo 12. januarja 2013 bodo volitve za dva nova podpredsednika. 
Člani UO PD so poročali o dejavnostih od zadnje seje. PD Litija je v letu 2012 štela 413 članov. Po 
seji smo nazdravili staremu letu in si zaželeli veliko lepega v letu 2013. Pridružila sta se tudi zakonca 
Smolej, ki sicer nista člana UO PD Litija, sta pa zelo dejavna. 
*************************************************************************** 
Zimskega pohoda na Javornik se je 23.12.2012 udeležilo 18 članov planinske sekcije DU. V skladu s 
tradicijo je bilo tudi tokrat veliko snega, žal pa je bil vrh ves dan v oblakih. Tudi tokrat sta bili na 
voljo daljša in krajša varianta, čeprav so tisti, ki so šli po krajši poti v kočo prispeli le 5 minut pred 
drugo skupino. Na izletu so za rojstni dan voščili Marici Eltrin. 
*************************************************************************** 
Tradicionalne planinske inventure sekcije Sava se je na Štefanovo, 26.12.2012 udeležilo okrog 40 
savskih planincev in planink. Tokrat so se na domačo Zasavsko sveto goro odpravili čez Leše, Široko 
set in Podbukovje. Uspešno so izvedli 10 izletov, 2 pa sta odpadla zaradi slabega vremena. Po 
poročilih o opravljenih aktivnostih je sledilo sproščeno druženje dolgoletnih planinskih prijateljev.  
*************************************************************************** 
V programu izletov za leto 2012 za zadnjo decembrsko soboto ni bilo predvideno ničesar. Člani 
planinske sekcije DU so se na hitro dogovorili drugače in 29.12.2012 se jih je 22 povzpelo na 
Svetega Miklavža, kjer so se na kmečkem turizmu Pri Mežnarju dostojno poslovili od starega leta.  
 
 

IN MEMORIAM 
 

MIRA FEKONJA 20.11.1936 – 6.11.2012 
V začetku novembra se je na kresniškem pokopališču množica 
pogrebcev, med njimi so bili tudi številni planinci, zadnjič poslovila od 
Mire Fekonje. Vsi so bili pod vtisom tragične nesreče v kateri je Mira 
izgubila življenje. Tiste dni je Sava poplavljala, voda in mulj sta zalila 
tudi podhod pod železnico v Jevnici, zato so domačini na drugo stran šli 
čez tire. Pri tem je vlak, ki je ravno takrat pripeljal, zbil Miro. Poškodbe 
so bile tako hude, da jim je podlegla še med prevozom v bolnišnico. Miro 
so dobro poznali vsi redni in občasni obiskovalci Janč, saj je bila od 
upokojitve v letu 1990, pa do leta 2007 vsak teden v kuhinji ali za 
šankom našega planinskega doma na Jančah. Mira je bila dobra kuharica, 
zato jo je takratna oskrbnica Cveta Križaj pogosto poklicala na pomoč, še 
posebej, kadar so pričakovali več obiskovalcev. Mira je imela dober 

občutek za ljudi, za vsakega je imela prijazno besedo, zlasti pa je bila priljubljena pri domačinih. Nič 
čudnega, tudi sama je bila doma iz bližnjih Kresniških Poljan. Kot kuharica je sodelovala tudi na več 
mladinskih planinskih taborih, po zaključenih taborih pa je tudi popravljala šotore. Očeta je izgubila 
med II. svetovno vojno. Tudi zato je bila predana članica Združenja borcev za vrednote NOB 
Jevnica. Aktivna je bila tudi v številnih drugih društvih, zlasti v športnem društvu Jevnica, Društvu 
upokojencev Jevnica, krajevni organizaciji RK. Vsi prijatelji Janč  jo bomo ohranili v lepem 
spominu.  
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