
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER 
VABI VSE LJUBITELJE GORA NA  

 
ZASAVSKA PLANINSKA POT 

(Planinski dom na Jančah 792m) 

V soboto, 07.03.2015 ob 7.00 uri 
 

Zberemo se pred gostiščem Nekropolis, od koder se z izrednim avtobusom odpeljemo proti 
Zasavju.  Mimo Trojan  in Izlak se zapeljemo do mesta Senožeti,  kjer se začne naše 
nadaljevanje zasavske planinske poti.  V Senožetih krenemo levo na lokalno cesto, ki nas vodi 
čez most na reki Savi, v vas Jevnica do križišča pred spomenikom žrtvam NOB. Pot gre mimo 
spomenika in mimo treh ali štirih hiš. Pri zadnji hiši se steza vzpne in naprej poteka skozi 

gozd. Višje poteka po travnikih, tu in 
tam mimo hiš, po gozdnih stezah.  
Dom stoji na Janšek hribu, ki je 
obenem tudi najvišji vrh ljubljanske 
občine. Z vrha se odpira razgled proti 
Menini, Kamniškim Alpam, preko 
Karavank do Julijcev s Triglavom. 
Naprej se pogled razpre na 
Polhograjsko  hribovje , Krim in v 
daljavi vidimo tudi Snežnik. Razgled 
zaokrožimo s pogledom na Kum in 
Pohorje. V bližini doma se nahaja 

cerkev Sv. Nikolaja in kapelica, ki je bila postavljena v spomin na potres v 19. Stoletju, kateri 
je dodobra porušil Ljubljano. V domu se nahaja žig Zasavske planinske poti.  
Pot bomo nadaljevali skozi zaselke Tuji grm, Veliko  in Malo Štango tik pod Širmanskim 
hribom. Nato se bomo spustili mimo Arihove domačije v mesto Litiji, kjer se bo naša pot 
zaključila.  
 
Potrebujete dobro uhojene čevlje, pohodne palice, ne pozabite pa tudi na topla oblačila.  
Hrana in pijača iz nahrbtnika, bo pa mogoče tudi topel obrok v planinskem domu na Jančah. 
Za vso pot bomo potrebovali približno pet ur nezahtevne hoje. 
 

Prijave s pristojbino _12,00______     EUR za prevoz sprejemamo do srede, 
04.03.2015 oz. do zasedbe avtobusa na telefon 5701 944 ali 031 501 244. Če se 
prijavite ste tudi nosilec stroška. Za dijake in študente je cena polovična, za 
otroke do 12 let starosti pa brezplačna.  

 
 

ZIMSKO POTEPANJE PO ZASAVSKEM HRIBOVJU  


