
PROGRAM IZLETA  NA JANČE              8.4.2018 

 

Janče so 792 metrov visok vrh, ki se nahaja vzhodno od Ljubljane med reko Savo in 

dolino potoka Besnica. Z vrha, na katerem stoji planinski dom ter nekaj metrov pod 

njim še cerkev sv. Miklavža, se nam odpre lep razgled, ki seže na bližnje Posavsko 

hribovje, ob lepi vidljivosti pa razgled seže vse do Alp na severu in zahodu, proti jugu 

pa vse do Snežnika. Ker je ta cilj skoraj v središču Slovenije smo ga izbrali za skupni 

pohod z našimi pobratenimi planinci iz Frama, tako da za nikogar vožnja ne bo 

predolga. 

Zbrali se bomo kot običajno na parkirišču pred stadionom Bonifika v Kopru in se z 

avtobusom odpeljali mimo Ljubljane do Litije, kamor bodo z drugega konca države 

prispeli tudi naši prijatelji iz Frama. Po veselem snidenju bomo vzeli pot pod noge in 

zakorakali ob Savi mimo Plečnikovega spomenika žrtvam NOB oz. po lokalni cesti 

proti Kresnicam do informativne table za planinsko pot na Janče, kjer bomo stopili 

levo v gozd. Po dobri uri vzpona po gozdni poti in makadamski cesti bomo prispeli do 

lesenega križa ob kozolcu pred Arhovo domačijo na vzhodnem delu Širmanskega 

hriba. Naš vzpon se bo nadaljeval skozi gozd in mimo več domačij proti Veliki Štangi 

in naprej po  čebelarsko-gozdni učni poti dokler se ta ne obrne rahlo navzdol. Do 

Janč nas bo ločilo še 1 h 30 min prijetne hoje. Najprej se bomo malo spustili v Malo 

Štango, nato pa sledili  asfaltirani cesti, ki pri odcepu za Veliko Štango preide v dobro 

utrjen makadam. Po  2 km bomo prispeli do vasice Tuji Grm (710 m), kjer bomo zavili 

desno v klanec, pa malo sem in tja po različnih poteh in skozi gozd dokler se bo pred 

nami pojavil  zvonik cerkve, kar bo pomenilo, da smo na Jančah. Še kratek sprehod 

čez cesto in naš vzpon bomo po dobrih treh urah zaključili pred planinskim domom 

(794 m). Sledil bo odmor za oddih, okrepčilo, razgledovanje in prijateljsko druženje, 

nato pa bomo naš korak usmerili navzdol. Po gozdnih stezah, preko travnikov in 

mimo domačij se bomo spustili proti Jevnici, prečkali železniško progo in reko Savo 

do glavne ceste v Senožetih, kjer nas bo pričakal avtobus. Poslovili se bomo od 

naših štajerskih pobratimov in se polni prijetnih vtisov odpeljali proti domu. 

 

Odhod: 8.4.2018 ob 7. uri s parkirišča pred stadionom Bonifika 

Povratek: 8.4.2018 pozno popoldan 

Prevoz: Avtobus Koper – Litija 

Zahtevnost: lahka označena pot 

Čas hoje: 5 ur 

Vodenje: Aldo Zubin 

 

Koper, dne 15.3.2018                         Pohodniški odsek OPD 

 


