
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 

Planinska skupina Pošte in Telekoma Nova Gorica         

Naslov:                 Cesta  25 . junija 1p      5000 Nova Gorica   

Spletna stran  : www.pdrustvo-ptlj.si  pod stran PS Nova Gorica 

 

 

 

 

 

 

 

Ob 5.00 smo se dobili pod AC nadvozom nad Vogskim  in se odpeljali proti Kamniški Bistrici. Tu smo  

En avto pustili na parkirišču na Kopiščih, drugega zapeljali kak kilometer naprej do parkirišča Pred Belo, 

kjer smo zaključili turo. Vsi udeleženci so bili prvič v tem delu KSA, tako da jim je bila pot po Martinj 

stezi nova. Ker je bila Martinj steza moj izpitna tura za kategorijo A, sem jo dobro »naštudirala« in brez 

težav našla odcep. Steza je bila precej zasuta z jesenskim listjem in ponekod se je izgubljala med podrtimi  

drevesnimi debli, presenetila je tudi s pozabljeno strmino in ponekod izpostavljenostjo. Udeleženci so 

bili zadovoljni z razgledom, ki se odpre, predem pridemo iz stmega dela v gozd. Na planini Dol smo 

srečali prve soplanince in skupaj smo se povzpeli v gozd na nami, čez Rzeniško planino, kjer se nam je 

odprl pogled na oba cilja: levo je bil višji – Rzenik, desno pa Konj. Skozi ruševje smo se pretikali v  

DATUM: 27.10.2019 

SMER IZLETA: 
KONJ  1803 m (Kamniško Savinjske Alpe) 

VODNIK:  KARMEN PAHOR (pripravnica) 

POMOČNIK   INGRID PERŠOLJA 

ZBOR : Pod viaduktpm Vogrsko ob 5:00 

POVRATEK: Ob 18:00  

VRSTA PREVOZA: OS. AVTO 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV: 

7 

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevna označena/neoznačena pot 
 

DOLŽINA HOJE: 8 ur 

VREME: Jasno, poletne temperature 

GOTOVINA: - str. 
vodenja 

/ 

PRILOGE: 
1. Spisek udeležencev   

 1. Karmen Pahor, 2. Miran Krpan, 3. Ingrid Peršolja, 4. Alenka Pavšič, 5. Renato 
Perhavec, 6. Martina Mozetič, 7. Bebi Špacapan. 
 

POROČILO SESTAVIL: KARMEN PAHOR 

DATUM: 9.11.2019 

http://www.pdrustvopt-lj.si/


Skoraj poletni vročini (nekje ob 12.), pozneje pa opazili na novo očiščeno stezo. Po počitku in kosilu na  

Vrhu smo se spustili na sedlo med obema vrhoma in se malce povzpeli –in že smo bili na Konju. Sledil je 

Še spust po razgibanem grebenu in z jeklenicami opremljeni poti na Presedljaj, od tu pa smo pot zlagoma 

nadaljevali proti izhodišču. Nismo si ogledali slapa Orglice,  vendar se bomo zagotovo vrnili. Vroč dan 

 So nekateri udeleženci zaključili še s kopanjem v Kamniški Bistrici. Ohladili smo se s pijačo v Gostilni  

Pri Jurju. 

 

 

 

 


