~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

PRISOJNIK/PRISANK (2547 m)
A skupina: po Kopiščarjevi poti,
B skupina: po grebenski poti.
•
•
•
•
•

•

KDAJ: v soboto, 21. julija 2018.
ODHOD: ob 5. uri z glavne avtobusne
postaje pri cerkvi v Ribnici.
PREVOZ: organiziran.
IZHODIŠČE poti: Vršič (1611 m).
Na vrhu Prisojnika, razgled na Jalovec in Mangart, foto Zdenka M
PRIJAVE Z AKONTACIJO: v torek, 17. julija,
ob 19. uri, v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Akontacija 20 EUR se plača ob prijavi.
ZAHTEVNOSTI POTI:
o Skupina A: zelo zahtevna pot. Le za izkušene gornike brez
strahu pred globino in brez vrtoglavice!
o Skupina B: zelo zahtevna pot.

• NAČRT POTI in ČASOVNICA (okvirni čas hoje, odvisno

od velikosti skupine, počitki niso všteti):
Skupina A: Vzpon: Vršič–Kopiščarjeva pot–Prednje Okno–

Prisojnik: 4 h.

Skupina B: Vzpon: Vršič–Grebenska pot–Prednje Okno–
Prisojnik: 3 h 30'.
Sestop A in B skupina: Prisojnik–Južna oz. Slovenska pot–
Vršič: 3 h.
• Točki Slovenske planinske poti: Prisojnik (2.547 m). Tičarjev
dom (1.620 m) ali Poštarski dom (1.688 m) ali Erjavčeva koča
na Vršiču (1.525 m).
• POTREBNA OPREMA IN DOKUMENTI: potrebna je vremenu in
razmeram primerna planinska oprema za hojo, visoki, čez
Čudovito Prednje Prisojnikovo okno, skozenj
gre Kopiščarjeva pot in mimo njega gre tudi
gleženj segajoči planinski čevlji z dobro narebrenim podplatom,
Grebenska pot, foto Zdenka M
vetrovka, kapa in rokavice, sončna očala, sončna krema, zložljive
pohodne palice, čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet +
rokavice za ferate, osebna in zdravstvena izkaznica, veljavna planinska izkaznica za leto 2018 in varen korak.
•
•

HRANA IN PIJAČA: med potjo pijača iz nahrbtnika, po sestopu pa tudi v eni izmed koč na Vršiču.
OPIS poti:
Skupina A: Kopiščarjeva (imenovana tudi Jeseniška) pot, zgrajena leta 1948 s strani jeseniških kovinarjev pod
vodstvom Trentarja Antona Kravanje – Kopiščarja, spada med najdrznejše v naših gorah. Če ne bi bilo jeklenic
in klinov, bi bil tu čez mogoč prehod le s težavnim plezanjem (do IV. težavnostne stopnje). Zato se smejo te
poti lotiti le izurjeni planinci, ki ne poznajo vrtoglavice! Pot zahteva dokaj spretnosti v skalah. Zaradi ozkega
preduha naj bo nahrbtnik ozek in ne prevelik. Samovarovanje je nujno.
Do vstopa v Kopiščarjevo pot gremo z Vršiča po udobni poti skozi macesnov gozd, kljub temu pa je potrebna
pazljivost, pol ure hoje. Vstopna polica pod velikim previsom je sprva kar široka, hitro pa se zoži nad
spoštljivim prepadom. Vstopimo v svet Prisojnikove stene po ozkem delu, varovanem z jeklenico in klini. Ob
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zanesljivih varovalih prečimo plitev žleb, nato pa naravnost navzgor preplezamo zelo strmo in izpostavljeno
steno do pomola, poraslega s travo in rušjem. Naprej hodimo nekaj časa brez težav po razločni stezici, ki se
dviga po travnatem in skrotastem pobočju. Med hojo občudujemo lik Ajdovske deklice v gladki steni tik nad
nami. Po nas pripelje do vznožja rdečkasto-rumenkaste stene, od koder prečimo ozko levo do ključnega
mesta – zloglasnega kamina. Visok je približno 15 metrov, v
začetku celo rahlo previsen, sicer pa neizprosno navpičen in
zelo zračen. Po številnih skobah ob dveh vzporednih
jeklenicah varno preplezamo to zelo težavno mesto do
majhne, zagruščene terase / brez varoval bi bilo to plezanje
IV. težavnostne stopnje). Z nje po strmem skalnem rebru
kmalu dosežemo drugo znamenitost Kopiščarjeve poti: ozek,
nagnjen kamin, bolje rečeno preduh v navpični, gladki steni.
Premagamo ga bolj s plazenjem kot s plezanjem, nahrbtnik
pa ali potiskamo pred seboj ai pa se nagnemo dovoj v levos
tran, da nas stena na desni ne ovira. Pomembno tudi: palice
naj bodo na naši levi strani. Nad preduhom težave popustijo.
Po nas vodi po razčlenjenm svetu po policah, čez skoke in
pragove do značilne skalnate ostroge, kjer naenkrat
začutimo mrzel piš vetra, hip zatem pa zagledamo tudi
mogočno Prednje okno. Po ozki in izpostavljeni polici
sestopimo v dno velike grape pod Oknom. Vzpon skozi Okno
po drobljivem, rdečkastem svetu je naporen, nevaren zaradi
padajočega kamenja, a izredno zanimiv. Ogromno,
veličastno obokano Okno človeka skoraj kar potlači. Iz njega
Navpičen, rahlo previsen kamin, eno ključnih
splezamo po gladki, dobro zavarovani plošči, naježeni s klini.
mest Kopiščarjeve poti, foto Zdenka M
Resno vzdušje severne stene zamenjajo sončne zelenice na
trentarski strani. Tu je Kopiščarjeve poti konec in se
priključimo grebenski poti na Prisojnik. Najprej splezamo čez strmo skalnato pobočje (malo varoval, ni ravno
lahko), po katerem kmalu dosežemo ponekod precej zračen, vendar kar dobro zaravrovan greben, ki pa na
trenutke dopusti izkušenemu gorniku, da stopa po ozkih delih brez varovanja. Širni razgledi na grebenu nas
spremljajo vse do vrha (več v spodnjem opisu).
Skupina B: Z Vršiča se povzpnemo mimo Tičarjevega doma čez zahodna pobočja Sovne glave (1748 m) do
sedla ob vznožju Prisanka. Sledi zložen vzpon čez prostrana melišča ob vzožju zahodne stene do poraščenega
sveta na desni. Tu se pot vzpone strmeje in doseže razgledni Gladki rob, kjer se odpro prostranstva trentskih
gora. Čez Gladki rob gremo do bližnjega razkrižišča, kjer krenemo levo navzgor. Pot nas vodi po strmem in
sprva z rušjem poraslem grebenu proti severovzhodu. Nad globoko zarezo zapustimo greben in zavijemo
desno na južna pobočja. Ta prekoračimo v precej strmem vzponu. Nenadoma zazija pred nami ogromno
Okno – Prednje Prisojnikovo okno, skozi katerega pogledamo na severno stran. Pod oknom krenemo desno,
kmalu pot krene naravnost navzgor prek strmega skalovja (klini), ki nas privede na glavni greben. Tu nas
preseneti izredno obširen razgled. Pot se odslej drži grebena, le tu in tam se umakne strmejšim skokom v
pobočja. Greben je sprva precej ozek in izpostavljen (jeklenice), nato pa se vedno bolj širi in končno preide v
široko sleme, ki se večkrat vpne v manjše vršiče. Po grebenu hodimo dobro uro. Tako prijetnih visokogorskih
sprehodov (greben) v gorah najdemo le malo!
Sestop: Obe skupini bosta sestopili prek južnih pobočji, po lažji Južni oz. Slovenski poti. Pot je predvsem v
zgornjem delu precej nagruščena – na policah in utrjeni poti je grušč in je treba še posebej paziti, da nam
korak ne zdrsne. Pazljivost in koncentracija nama ne smeta popustiti do konca konca sestopa. Spodnji del
poteka prek travnatih in macesnosvih pobočji, na Gladkem robu pa se pridružimo poti, ki vodi na Vršič prek
prostranih melišč in nato se le še vzpnemo prek Sovne glave in sestopimo proti prelazu Vršič.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek
domov.
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• INFORMACIJE in VODJI:
o vodja skupine A: Zdenka Mihelič, vodnik PZS, informacije: 041 222 358,
o vodja skupine B: Stane Babič, vodnik PZS, informacije: 041 415 308.
Srečno in varen korak,
PD Ribnica
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