
 
 

 ŠRD Kosec, Škofljica 
 

Poročilo s 3. planinskega izleta – Konj 
 

 
Kam:  prvi cilj je bila zelena gora Konj (1803 m) v Kamniško-Savinjskih Alpah,  drugi pa slap Orglice  
v ozki dolini Kamniške Bele. 
Kdaj:  v nedeljo, 24. 6. 2007. 
Udeleženci: Nina Arnuš, Boštjan Briški, Sarah Briški, Janja Prelovšek, Katja Škrabec, Mile Višnjič. 
Potek poti: 

• z avtom do izhodišča planinske poti: Škofljica–Spodnja  postaja žičnice na Veliko Planino; 
• planinska pot: Spodnja postaja žičnice na Veliko Planino (okoli 600 m)–Planina Dol (1308 m)–

Planina Rzenik (1654 m)–vrh Konj (1803 m)–sedlo Presedljaj (1613 m)–ob Kamniški Beli do 
slapu Orglice–ob Kamniški Beli in Bistrici do izhodišča; 

• z avtom proti domu: Spodnja postaja žičnice na Veliko Planino–Škofljica. 
Časovni potek planinske poti: 

• 06.00 odhod izpred OŠ Škofljica; 
• 07.15 start s Spodnje postaje žičnice na Veliko Planino (600 m); 
• 09.15 Planina Dol (1308 m), 30 min odmora; 
• 10.45 Planina Rzenik (1654 m), 15 odmora; 
• 11.30 Konj (1803 m), 60 min odmora; 
• 13.00 sedlo Presedljaj (1613 m), 15 min odmora; 
• 15.00 slap Orglice v dolini Kamniške Bele, 30 min odmora;  
• 16.00 Spodnja postaja žičnice na Veliko Planino; 
• 17.00 prihod na Škofljico. 

Skupaj vzpon: 3–3,5 h 
Skupaj sestop: 3–3,5 h 
Višinska razlika: izhodišče na višini okoli 600 m, najvišja točka 1803 m, višinska razlika torej 
približno 1200  m.  
Zahtevnost izleta: Nezahtevna, a dolga pot. Sestop je naporen. 
Kratek opis poti:  Vzpenjali smo se 3 ure in četrt, po prvi uri hoje smo imeli prvi počitek, drugi in 
daljši je bil na samem vrhu. Spust nam je vzel 4 ure (to je več, kot smo načrtovali), saj je bil do 
Presedljaja (1 ura) tehnično zahteven – nujna uporaba klinov in jeklenic. Dobrih 15 minut pred 
koncem gozdne poti smo zavili desno. Tako smo po rahlem vzponu po ali ob strugi Bele v dobrih 10 
minutah zagledali slap Orglice. Ker je bil te dni manj vodnat, smo lažje prišli poleg. Ogled in 
ohladitev v njegovi bližini maksimalno priporočam. 
Na pot smo se odpravili zgodaj (pred sedmo uro zjutraj); steze so v tem letnem času zaradi izredno 
bogate flore in favne še  prijetnejše in bolj pisane. Vreme je bilo sončno z delno oblačnostjo; na 
samem vrhu je bilo brezvetrje, zato se je sonce zdelo še bolj vroče. Premagali smo približno 1200 m 
višinske razlike, popili na litre tekočine, se krepili z malico iz popotne torbe (na opisani poti ni nobene 
planinske koče, je pa nekaj planšarij), precej klepetali, se zelo potili, predvsem pa se skupaj prijetno  
imeli. 
Vreme: sončno in delno oblačno 
Prevoz: lasten 
Fotografije:  Boštjan Briški 
Dodatna oprema: Zemljevid Kamniško-Savinjske Alpe 

 Katja Škrabec 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


