
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
Telefon:  
 

Spletna stran:  

 

          VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 

DATUM IZLETA: Sobota 09.08.2014 
 

Pred Belo(571m) – Konj(1803m)  
 

VODJA: Ludvik Miklavc GSM: 031 325 593 

POMOČNIK: Lukanc Boris Luka 

ODHOD: Sobota, 06:00    

ZBORNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

POVRATEK: 09.08.2014 – v popoldanskih urah 

VRSTA PREVOZA: Avtobus/ Kombi ali os. avto (odvisno od števila prijavljenih) 

ZAHTEVNOST POTI: Zahtevna označena pot 

DOLŽINA HOJE: 7-8 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: 1232m   

OPREMA: Čelada, komplet za samovarovanje, pohodne  palice, obutev in obleka primerna za ta letni čas 

OBVEZNI DOKUMENTI:  veljavna planinska izkaznica  

 

DRUGE ZAHTEVE: Tura je primerna za planince z dobro telesno pripravljenostjo 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika  
Podali se bomo izpred Telekoma Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje in se peljemo proti dolini Kamniške Bistrice. Približno 

2km za sp. postajo nihalke na Veliko planino je parkirišče in začetek našega izleta(ture). S parkirišča se usmerimo na pot v 

smeri Presedljaja, Korošice in Konja. Po dobrih 30 minutah hoje pridemo na označeno razpotje, kjer nadaljujemo desno po 

markirani poti skozi strnjen gozd  do lepega razgledišča z mizo in klopjo. Pot naprej se rahlo spusti, preči strmo pobočje  in 

nas pripelje do hudourniške grape, zavije na levo stran pobočja kjer se s pomočjo klinov in jeklenice vzpnemo do gozda. Tu 

se pot še nakaj časa strmo vzpenja nato prehodno položi in že smo na Presedljaju od koder imamo še 45 minut do vrha Konja. 

Pred Bela – Presedljaj 3 ure/ Presedljaj –Konj 45 minut. Sestopimo na planino Dol in nadaljujemo do spodnje postaje 

nihalke(Kraljev hrib) 

PRISPEVEK 

UDELEŽENCA: 

10,00€ – plačilo deleža prevoznih stroškov  

 

Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza 

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE:       Na recepciji Telekoma do četrtka  07.08.2014 – tel. 03 428 30 01  in pri vodniku  na 

gsm: 031 325 593 
DATUM: Velenje, 04.08.2014 

OPOZORILO: 

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu  in  ima plačano letno članarino PZS.       

Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika ! 

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno ! 

PT 

 
 


