
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 

TRR: SI56 0600 0000 7729 162 

Davčna št.: 85847909 

http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

          
VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 

 

DATUM IZLETA: sobota, 15. 8. 2015 
 

Prisank (2547 m) 
 

VODJA: Romana Daugul GSM: 031 573 016 

POMOČNIK: Gojko Šmid GSM: 041 621 480 

ODHOD: sobota ob 5.00 

ZBIRNO MESTO: Telekom Celje – Lava 1, Celje 

VRNITEV: sobota v večernih urah 

VRSTA PREVOZA: kombi ali osebni avto 

ZAHTEVNOST POTI: zahtevna  

ČAS HOJE: 7–8 ur 

VIŠINSKA RAZLIKA: pribl. 936 m 

OPREMA: čelada, planinska obutev, primerna oblačila, pohodne palice, prva pomoč 

DOKUMENTI: veljavna planinska izkaznica, osebna in zdravstvena izkaznica 

DRUGE ZAHTEVE: primerna kondicijska pripravljenost 

MALICA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, po sestopu se bomo ustavili tudi na eni vršiških planinskih koč 
 

Prisank oz. Prisojnik spada med velike vrhove Julijskih Alp. Gora je znana po dveh velikih naravnih 
oknih in slikoviti podobi Ajdovske deklice v severni steni. 

Z Vršiča (1611 m) se bomo na razgleden vrh Prisojnika povzpeli čez Gladki rob, mimo Prednjega okna, 
kjer pot postane tehnično zahtevnejša in nam varnejše napredovanje omogočajo varovala, ter naprej 
po mestoma precej izpostavljenem zahodnem grebenu (4 ure). Sestopili bomo po tehnično nekoliko 
lažji poti prek južnih pobočij. 

Če bo vremenska napoved slaba, planinski izlet odpade. 
 

  STROŠKI  PREVOZA: 15 EUR 

13 € pri predhodnem plačilu na TRR SI56 0600 0000 7729 162. 

PRIJAVA: Na recepciji Telekoma na tel. št. 03 428 30 01 vsak dan med 7.30 in 15.30, 
najkasneje do 13. 8. 2015 do 14. ure.  

KRAJ IN DATUM: Celje, 6. 8. 2015 

 Predsednik PD PT:  
 Gojko ŠMID  

OPOZORILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, da izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje 

za varno sodelovanje na izletu ter ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati 
skladno s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

http://www.pdrustvo-ptce.si/
mailto:gojko.smid@telekom.si?subject=predsednik%20PD%20PT%20Celje

