
 

 

 

PLANINSKI 
DRUŠTVI GALICIJA 

in ŽALEC 
 

 

 

vabita 

na 7. pohod ob 10. obletnici PD Galicija na 
 

KONJA (1803m), 
 

ki bo v soboto, 5.7. 2014 

Zapeljali se bomo v Kamnik in cesti naprej sledili proti dolini Kamniške Bistrice. Približno 2km za spodnjo postajo 
nihalke na Veliko planino bomo izstopili iz avtobusa in nadaljevali pot peš. Pot nas bo vodila po markirani poti v smeri 
Presedljaja, Korošice in Konja. Po dobrih 30 minutah hoje od izhodišča pridemo na označeno razpotje, kjer 
nadaljujemo desno po markirani poti (levo slap Orglice in Korošica preko Šraj peska). Kolovoz se že kmalu za 
razpotjem spremeni v vse bolj strmo stezico, ki nas pripelje do lepega razgledišča z mizo in klopjo. Višje se pot 
prehodno položi, nato pa se ponovno strmo vzpne in nas v nekaj minutah nadaljnje hoje pripelje na sedlo Presedljaj, 
kjer je označeno razpotje. Na Presedljaju se usmerimo desno za oznakami Konj. Pot nadaljujemo preko pobočja 
poraščenega z ruševjem, ki nas pripelje do grebena. Pot nato poteka po desni strani grebena in postane nekoliko 
zahtevnejša ter nekoliko bolj izpostavljena. Sledi verjetno najtežji del poti, kjer se precej strmo vzpnemo ob klinih in 
jeklenicah na vrh Konja. 

Sestopali bomo v smeri Velike planine preko planine Rzenik do planine Dol 1308m, ter nadaljevali desno proti 
Kamniški Bistrici. 

Ker na poti ni planinskih koč se bomo prehranjevali iz nahrbtnika, predvsem pa ne pozabite na dovolj vode, zaščite 
proti soncu in vetru.  

Za vse tise, ki vam bi bil Konj prezahteven ali ne želite na kline, bomo organizirali skupino z vodnikom in se podali po 
dolini Kamniške Bistrice mimo Žagane Peči do spodnje postaje žičnice na Kokersko sedlo in nato do Doma pri izviru 
Kamniške Bistrice do avtobuse.  Pot bo primerna in nezahtevna!                                                                                            

Odhod: Izpred POŠ Trje nas avtobus odpelje ob 7.00 in izpred pisarne PD v Žalcu ob 7.15.  

Cena: Za avtobus bomo odšteli 15 €, dnevnik pa dobite brezplačno od PD Galicija. 

 

PRIJAVE do četrtka 03. 7. 2014 oz: 
 

za PD Žalec :       Nebojša Krivokapić  031 767 061 

za PD Galicija:    Janez Podpečan  041 662 883 

 

Lep planinski pozdrav, 

 

PD GALICIJA 


