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MDO Zasavja in PD Hrastnik vabita v soboto, 6.9.2008 ob 11. uri na srečanje zasavskih 
planincev na Kalu. Srečanje je združeno s slovesnostjo ob 60-letnici Planinskega društva 
Hrastnik. Litijski planinci se bomo na srečanje odpravili z vlakom, ki iz Litije odpelje ob 7.20.  

 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v soboto, 6.9.2008 na izlet po lovskih stezah na Škarje (2.141 m). Na Škarje se 
bodo povzpeli čez Grlo iz Logarske doline in nato sestopili do koče pri Klemenči jami. Hoje bo za 7 
ur. Izlet  bo vodil Vito Bukovšek (041 764 791), ki tudi zbira prijave.  
*************************************************************************** 
Savska sekcija vabi v soboto, 13.9.2008 na Košenjak (1.522 m). Na vrh se bodo povzpeli iz 
Dravograda, sestopili pa mimo planinskega doma na Košenjaku (1.169 m) do vasi Ojstrica. Prijave 
zbira Marjan Omerzel (031 582 355). Hoje bo za 4 ure. 
*************************************************************************** 
PD Litija vabi v nedeljo, 14.9.2008 na Slatnik (1.609 m) in Možic (1.602 m), razgledna 
vrhova nad Soriško planino. Izlet bosta vodila Aljaž Zupan (040 167 575) in Monika Dobrun (031 
358 578), ki tudi sprejemata prijave.  
*************************************************************************** 
Upokojenska sekcija DU Litija vabi v nedeljo, 14.9.2008 na tradicionalno srečanje treh dežel na 
Peči (1.510 m). Izlet bo vodil Lojze Hauptman. Hoje bo za 4 ure. Prijave sprejemajo v pisarni 
Društva upokojencev v času uradnih ur vsak ponedeljek in sredo med 8. in 10. uro, kar velja tudi za 
ostale izlete sekcije.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto, 20.9.2008 na pohod na Goteniški Snežnik (1.290 m), ki 
ga organizira Planinsko društvo Kočevje. Hoje bo za okoli 4 ure. Izlet bo vodil Marjan Jug.  
*************************************************************************** 
Planinska sekcija DU vabi v soboto 27.9.2008 na izlet na Hudičev boršt (1.500 m) in Sveti 
Jakob (961 m). Hudičev boršt je nenavadna pravokotna lisa gozda na sicer s travo poraslem 
pobočju gore, ki se dviga med Stožičem in dolino Kokre. Zaradi nje se gora tudi imenuje Zaplata. Pot 
je izredno razgledna. Hoje bo za 4 ure. Izlet bo vodil Borut Vukovič. Legendo o nastanku 
Hudičevega boršta pa dobo udeleženci izvedeli na izletu. 
 



ZGODILO SE JE 
 

Izleta na Begunjščico se je 2.8.2008 udeležilo 43 članov planinske sekcije DU. Tik pod vrhom je 
udeležence sicer namočil dež, vendar ta ni mogel pregnati dobre volje in ko je posijalo sonce, se je na 
Robleku veliko parov sukalo ob zvokih hišnega ansambla Avsenik. Ob vrnitvi pa so se izkazale Ane 
(na tem izletu jih je bilo kar sedem) in za svoj god vse pogostile pri Juvanu v Zgornjem Hotiču. 
*************************************************************************** 
Izleta na Kriške pode se je 9.8.2008 udeležilo 27 planink in planincev iz upokojenske sekcije, sveže 
zapadli sneg pa je preprečil vzpon na sam vrh Razora.  
*************************************************************************** 
Izleta savske sekcije na Kalški greben, Vrh Korena in Veliki Zvon se je 10.8.2008 udeležilo 20 
članov sekcije.  
*************************************************************************** 
Vzpona na Kriško goro in Tolsti vrh, pod vodstvom mladega vodnika Mihe Moharja, se je 23.8.2008 
udeležilo 5 planincev.  
*************************************************************************** 
Izleta na zavetišče pod Špičkom in do izvira Soče se je 23.8.2008 udeležilo 32 članov planinske 
sekcije DU. Slabo vreme z dežjem ni moglo skaliti dobre volje. Na Dovjem pa so udeležencem dan 
polepšali še Marjan Jug, Dare Celestina, Darinka Lovše in Ludvik Kofol, ki so v tistih dneh 
praznovali življenjske jubileje.  
*************************************************************************** 
Slabše vremenske napovedi za družinski izlet na Blegoš se 23.8.2008  ni ustrašilo 6 odraslih in 6 
otrok. Izlet so zaradi bližajočih padavin zaključili že v koči pod Blegošem, pri sestopu pa so okusili 
tudi nekaj kapelj dežja, močnejši dež pa so suhi opazovali med vožnjo domov.  
*************************************************************************** 
30.8.2008 se je 25 članov planinske sekcije DU od zgornje postaje žičnice Vogel povzpelo na vrh 
Vogla in nato čez planino Razor sestopilo do planine Stador. Vrh je bil sicer v megli in oblakih, zato 
pa jih je na planini pozdravilo sonce.  
*************************************************************************** 
31.8.2008 je 13 planincev in planink pod vodstvom Francija Intiharja prehodilo etapo PP (Planica – 
Pokljuka) od Tamarja čez Gamsove riže do Slemenove špice. Etapa je dokaj zahtevna, zato so bili 
udeleženci ves čas navezani.  
 

IN MEMORIAM 
 

MARIJA KONJAR  21. 11. 1919 - 1. 8. 2008 
 
Nekaj simboličnega je v tem, da smo se od naše Konjarjeve Micke (pod tem imenom smo jo poznali 

vsi v društvu) na litijskem pokopališču poslovili ravno na dan, ko 
je bilo pred 103 leti ustanovljena litijska  podružnica SPD. 
Natančno polovico te dobe je bila Marija aktivna članica PD Litija, 
saj se je društvu pridružila že davnega leta 1957, že naslednje leto 
pa je postala članica UO in vse do sredine devetdesetih let vestno 
opravljala vrsto odgovornih nalog v društvu. Najprej je prevzela 
blagajniško službo, ki jo je leta 1960 predala Jožetu Širci. V letu 
1962 jo najdemo med markacisti, v naslednjem letu pa v 
mladinskem odseku in gospodarskem odboru. Članica UO društva 
je bila vse do leta 1982, kasneje pa je bila članica častnega 
razsodišča in nadzornega odbora. Zlasti velik je bil Mickin 
prispevek pri gradnji planinskega doma na Jančah. Litijski planinci 
se Micke spominjamo kot skromne, prijazne in vedno pripravljene 
priskočiti na pomoč. Tudi potem, ko se je umaknila s funkcij, je ves 
čas z veliko naklonjenostjo spremljala dogajanje v društvu. Dokler 

ji je zdravje dopuščalo, je rada hodila v gore. Njeno delo ni ostalo neopaženo: Planinska zveza 
Slovenije ji je podelila srebrni in zlati znak PZS ter spominsko plaketo, Planinska zveza Jugoslavije 
srebrni častni znak, športna zveza Slovenije pa Bloudkovo zlato značko. Konjarjevo Micko bomo 
litijski planinski ohranili v lepem in prijaznem spominu.  
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