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Planinska sekcija DU Litija  vabi v nedeljo, 9.2.2014 na tradicionalni pohod na Zasavsko 

sveto goro (850m), ki ga organizira PD Zagorje. Na pot se bodo tokrat podali z vlakom, ki iz 

Litije odpelje ob 7.19 uri. Izstopili bodo na Savi, od koder je do cilja po poti čez Leše hoje za 2 uri, 

čez Tirno pa pol ure manj. Za vrnitev domov je več različnih moţnosti. Udeleţenci se bodo lahko 

vrnili po isti poti do Save, ali pa čez Vače in Strešni vrh v Litijo, za kar bodo potrebovali 4 ure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************** 

Planinska sekcija DU vabi v soboto, 15.2.2014 na tradicionalni Valentinov pohod na Bohor 

(898m). Z avtobusom se bodo zapeljali do Kozjega, od koder je do koče na Bohorju za 3-4 ure hoje, 

v kolikor bo veliko snega, pa bo seveda hoje še za kakšno uro več. Izlet bo vodil Marjan Jug. 

*************************************************************************** 

Planinska sekcija Sava, vabi v soboto 15.2.2014 na Krim (1.107m). Nanj se bodo povzpeli iz vasi 

Jezero in sestopili v Iški Vintgar. Hoje bo za 4 do 5 ur. Prijave sprejema Samo Jager (041 207 744).  

*************************************************************************** 

PD Litija vabi v soboto, 22. 2.2014 na 19. spominski planinski pohod Franca Štrusa. 

Tudi tokrat bo start ob 8. uri pri Gasilskem domu v Senoţetih. Iz Litije se bodo pohodniki pripeljali z 

vlakom, ki odpelje ob 7.30 ur. Tretjič zapored bo začetek pohoda potekal po nekoliko spremenjeni 

trasi, zato je zaţeleno, da se udeleţenci vsaj v tem prvem delu drţijo skupaj. Sicer pa je bila ţe od 

začetka osnovna ideja pohoda takšna, da se hodi v skupini, zato trasa pohoda tudi ni posebej 

označena. Hoje bo za 4 do 5 ur. Cilj pohoda bo v Ihanu, od koder bo do Litije vozil poseben avtobus.  
 
 

ZGODILO SE JE 
 

Tradicionalnega novoletnega pohoda na Kum se je 4. 1. 2014 udeleţilo tudi veliko litijskih 

planincev. Med njimi je vodja sekcije Stane Jerebič naštel 23 članov planinske sekcije DU. 

*************************************************************************** 
Izleta od Zgornje Slivne do Miklavţa se je 18.1.2014 udeleţilo 34 članov planinske sekcije DU. 

Vmes so se ustavili v novem planinskem domu PD Moravče na Uštah ter bili s sprejemom zelo 

zadovoljni. Prav tako so se zelo izkazali na turistični kmetiji pri Meţnarju na Katariji pod Milavţem.  

*************************************************************************** 
Tudi savski planinci so si za prvi letošnji izlet izbrali Kum. Kljub slabemu vremenu se je 18.1.2014 

tega izleta udeleţilo kar 19 članov sekcije; 12 se jih je na vrh povzpelo iz Hrastnika, ostali pa bodisi 

iz Lontovţa ali pa z Malega Kuma.  



Izven programa so člani planinske sekcije DU so 25. 1. 2014 opravili izlet od Maljaka na Mamolj, 

kjer jim je Marjana Vodišek pripravila odlično pogostitev z domačimi kolinami. V letošnji zimi je bil 

to prvi izlet na katerem so lahko gazili po snegu. Izleta se je v zelo lepem, sončnem vremenu 

udeleţilo 23 članov sekcije. V dolino so sestopili mimo Gradišča. Izlet je vodil Marjana Jug.  

*************************************************************************** 
Da je litijskim planincem januarja najlepše na Kumu, lahko potrdijo tudi udeleţenci prvega 

letošnjega druţinskega izleta, ki je bil 25.1.2014. V pravi zimski idili jih je uţivalo 17, najverjetneje 

pa ni potrebno poudariti, da so si otroci najbolj od vsega ţeleli gaziti sveţ sneg, kar so pri sestopu 

tudi preizkusili.        

*************************************************************************** 
12. srečanja Prijateljev Janč - janških prijateljev 26.1.2014 se je udeleţila večina tistih, ki so se v 

preteklem letu najmanj 25 krat povzpeli na Janče. Tokratno srečanje je bilo v znamenju številke 33, 

saj je bilo toliko planink in planincev, ki so osvojili naziv „Prijatelj Janč - janški prijatelj“, obenem 

pa je bilo kar 10 udeleţencev takšnih, da so se v preteklem letu 33 krat povzpeli na vrh. 

Najvztrajnejša med obiskovalci je bila Erika Zupančič, ki je bila na Jančah kar 251 krat in s tem ţe 6-

tič osvojila prehodno palico za pohodnike. Med kolesarji je bil najvztrajnejši Stanko Zajc, ki je do 

doma prekolesaril 29 krat, še 49 krat pa je prišel peš. Sicer pa naštejmo še vse ostale, ki so sodelovali 

v akciji: Natalija Markovič (97), Viktor Markovič (85), Marija Birk (82), Jani Jerant (72), Vinko 

Jelnikar (60), Ciril Gale in Mojca Jerant (52), Mitja Bratun in Vinko Jamnik (47), Joţe Pauli (46), 

AnĎela Petrinjak (43), Almira Jelnikar (40), Marija Kurent (37), Viktor Čebela, Srečko Erjavec, 

Vesna Mlakar, Ţiva Podbregar, Dani Raţun, Milka Rovšek, Blaţ Šircelj, Ivan Šircelj, Marija Šircelj 

in Ţiga Šircelj (33), Darka Vidic (29), Milan Doblekar, Cirila Godec in Mirko Grm (26), Matej Krnc, 

Tatjana Rusjan, Borut Vukovič in Rado Zupančič (25). Oskrbnik Tone Selko je za vse pripravil 

imenitno pogostitev z bogračem, gobovo juho in kmečko pojedino. Srečanje se je udeleţilo tudi 

veliko prijateljev prijateljev, tako da je bil dom res poln. 
 

 
*************************************************************************** 
18. seja UO PD Litija je bila 30.1.2014 v prostorih PD Litija. Seznanili so se z dogajanjem na Jančah. 

Sprejeli so vsebinsko in  finančno poročilo 33. pohoda na Tisje. Sprejeli so prve dogovore za izvedbo 

19. pohoda Franca Štrusa in občnega zbora na Jančah. Pregledali so  finančno poročilo za leto 2013 

in si razdelili obiske občnih zborov zasavskih  planinskih društev. Sprejeli so dopolnjen program 

aktivnosti ob 110 letnici društva v letu 2015. Razpravljali so o teţavah delovanja upokojenske 

planinske sekcije,  ki organizacijsko deluje pod okriljem DU Litija. Gospodarski odsek so pooblastili, 

da začne s pripravami, da dom na Jančah pridobi  certifikat druţni prijazna planinska koča. Seznanili 

so se z odločitvijo sodišča, ki je v toţbi SPL glede plačila uporabnine za pisarno v športni dvorani, 

razsodilo v prid PD Litija.  Imamo 157 članov.      

*************************************************************************** 

30.1.2014 se je za 6 tečajnikov pričel zimski del alpinistične šole, ki jo vodi Peter Zupančič.  
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