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                                     PD ZZV CELJE VABI NA  

V nedeljo, 21.08.201 ob 04. uri, 

 
vas vabimo na planinski pohod na Prisojnik. Rečemo mu tudi Prisank in se nahaja nad 

dolinami Mlinarice, Krnice in Suhe Pišnice. Z vrha pa se nam odpre lep razgled na Julijske 

Alpe. 

 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 04 uri, z ostalih postajališč pa kot 

običajno. 
 

Zapeljali se bomo mimo Ljubljane na Vršič, kjer se naša pot prične. Tu se bomo razdelili v 

dve skupini za pristop na Prisojnik in skupino, ki se bo sprehodila med kočami na Vršiču in 

nižje vrhove v okolici, po dogovoru. 

 

Prva skupina bo na vrh podala po zelo zahtevni Kopiščarjvi poti. Za pristop na vrh bo 

potrebovala okoli štiri in pol ure in bo premagala dobrih 900 višinskih metrov. Udeleženci 

poleg dobrih planinskih čevljev, primernih oblačil, potrebujejo varovalni trojček (čelada, 

varnostni pas in samovarovalni komplet), možna izposoja v društvu. Priporočamo pohodne 

palice in ustrezno zaščito proti soncu. 

 

Druga skupna bo na vrh pristopila po zahtevni Slovenski oz. južni poti. Udeleženci 

potrebujejo dobro planinsko obutev, primerna oblačila. Priporočamo pohodne palice in 

ustrezno zaščito proti soncu. Udeleženci obeh skupin poskrbijo za zadostne količine 

brezalkoholnih pijač. 

 

Za vse udeležence je hrana in pijača iz nahrbtnika. Ob povratku možnost hrane in pijače na 

kočah. Cena prevoza znaša 18.00 € 

 

Pohod bosta vodila VPZS: 

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, el.naslov vladko.korze@gmail.com in  

Mitja Čmer, tel.št. 041 368 651,el. naslov mitja.cmer@albatros.si 
 

Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi, da je 

seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima 

plačano članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih 

planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

PRIDRUŽITE SE NAM, DA SI SKUPAJ OGLEDAMO AJDOVSKO DEKLICO! 
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