
 
 
 
 
 
   

    
       

 

E: info@srd-kosec.si     http: www.srd-kosec.si    Zastopnik društva in odgovorna oseba: Primož Strgar, predsednik 
 

Datum registracije:     23.01.2003     
Številka odločbe:  2/05-11-02001-249/2002-4 
Šifra dejavnosti:  94.999        
Davčna številka:  48066842 
Matična številka:  1678973 
TRR (PBS):   SI56   9067 2000 0228 011 
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSEC 
Šmarska  cesta 3 ,1291 Škofljica 

 

 

  

      
 

POHODNIŠKI IZLET – PRISANK 
 

Kam:  prvi cilj je bil Prisojnik oz.Prisank, kjer se odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp, 
drugi pa Zelenci kot talni izvir Save Dolinke, v občini Kranjska Gora. 
 

Kdaj:    v soboto, 17.09.2011; odhod ob 05.30 h, prihod ob 18.00 h. 
Udeleženci:  Boštjan Briški, Uroš Glavan, Janja Prelovšek 
 
Na poti proti vrhu Vršiča po vršiški cesti nas z leve strani obdaja širok, mogočen in masiven 2547 m visok 
Prisank. Ta veličastna gora domačini poimenujejo Prisank in ne Prisojnik, kot ga je mogoče zaslediti v 
marsikateri gorski literaturi. S parkirišča na Vršiču se usmerimo do Tičarjevega doma. Naprej hodimo po 
makadamski cesti proti Poštarskemu domu. Po kratkem vzponu cesta zavije levo mimo bunkerja do 
kažipota za Prisank. Od tam s severne stene Prisanka vidimo zanimivo skalno podobo ženskega obraza - 
Ajdovsko deklico. Nato se cesta odcepi po peš poti. Lepa stezica nas po krajšem vzponu pripelje na 
razgleden travnat vrh imenovan Sovna glava. Od tu je lep razgled na steno Prisanka in na drugo stran 
Mojstrovke. Lepo se vidijo tudi ostale gore nad dolino reke Soče. Iz Sovne glave se pot začne spuščati in nas 
pripelje do razpotje. Leva pot vodi na Prisank skozi Prednje okno. Pot smo nadaljevali po desni strani preko 
melišča in prečkali pobočje na zahodni strani Prisanka. Sama pot nas vodi v prečnem vzponu po razglednih 
pobočjih do Gladkega roba, kjer se nahaja naslednje razpotje. Od tu se usmerimo levo po strmem skalovju 
navzgor na Grebensko pot. Z leve strani se nam priključi pot skozi Prednje okno. Prednje okno je nedvomno 
najbolj znan gorski pojav pri nas. Od sprednjega roba do oboka meri približno 80 m, v širino pa je kakšnih 
40 m. Pot tu postane tehnično zahtevna in po večini poteka po prepadnem grebenu. V pomoč so nam 
varovala, ki nam pomagajo pri nadaljnjem vzponu. Malo pred vrhom se pot umakne z grebena na južno 
pobočje, kjer se nam priključi južna pot. Od tu je še nekaj minut do zadnjega dela vzpona. Na vrhu se nam 
je odprl čudoviti pogled na Špik, Škrlatico, Razor in ostale okoliške hribe, ki so bili obdani z oblaki. Na vrhu 
ni manjkala tudi planinskih kavk.  
 

Sestop smo ubrali po Slovenski oz. južni poti. Prvi odsek poti je 
tehnično zahtevnejša, vendar smo jo brez težav prehodili. Na 
izpostavljenih mestih so nam v pomoč varovala. Zadnji odsek 
poti od Gladkega roba do Vršiča je pot manj zahtevna. Po 
končanem pohodu smo se odločili, da gremo pogledati 
Zelenci. To je talni izvir Save Dolinke. Nahaja se v občini 
Kranjska Gora. Tu voda privre na dan iz 2 metra globokega 
jezera zelene barve. Zaradi te izrazite zelene barve je izvir 
dobil tudi svoje ime. 
 
Na poti proti domu smo se ustavili v gostišču v Kranjski Gori na 
zasluženo toplo malico. 
 
ZAPISAL:  Uroš Glavan 
FOTO:  Boštjan Briški  SEPTEMBER 2011 
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