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               V NEDELJO, 23. AVGUST 2015 OB 5.00 uri na Glaziji 
Dobimo se na naših že znanih avtobusnih postajališčih,  ob 5.00 na Glaziji in ob 

5.10 v Žalcu. Odpeljemo se proti mejnemu prehodu Rateče, čez prelaz Predel 

nazaj v Slovenijo ter proti Mangartski koči.  
Mangart je vrh v Julijskih Alpah in četrti najvišji v Sloveniji. Prvi znani vzpon je leta 1794 

opravil naravoslovec Franc Jožef Hanibal Hohenwart. Eden prvih pristopnikov je bil tudi 

Valentin Stanič. V Mangartsko dolino pada z gore strma stena, ki po svojih razsežnostih in 

lepoti tekmuje s Triglavsko severno steno. S te strani je tudi najlepši pogled na Mangart. 

Njegova podoba se zrcali v dveh lepih z gozdovi obraslih Mangartskih jezerih. 

 

Od koče se bo ena skupina odpravila po Italijanski poti – to je zahtevna 

označena pot; 5.30 ur. 

Druga skupina se bo povzpela po Slovenski poti – to je zelo zahtevna označena 

pot; 5.30 ur. 

Možna je tudi tretja skupina, ki se bo spustila z Mangartskega sedla do bivaka in 

se po ferati Via Italiana, nato pa po Slovenski povzpela na vrh – zelo zahtevna; 7 

ur. 

Pohodniki v prvi skupini potrebujejo za pohod poleg ustrezne planinske obutve 

še čelade; pohodniki druge in tretje skupine pa še dodatno varovalni trojček 
(varnostni pas, samovarovalni komplet, čelada). 

Zelo prijeten in nepozaben pohod pa je tudi za tiste, ki se od koče povzpnejo le do 

sedla, od koder je čudovit razgled na Mangartski jezeri v dolini in vse naokrog po 

visokih vršacih. 

Udeleženci potrebujejo poleg zgoraj opisane potrebne planinske opreme tudi 

planinsko izkaznico s poravnano članarino za leto 2015, osebni dokument in  

zdravstveno izkaznico. 
Pridružujemo si pravico spremembe ali odpovedi opisane poti zaradi vremenskih ali 

drugih višjih razmer. 

Prispevek za prevoz: 23 €.  
Turo bosta vodila PV PD ZZV Slavko Klanjšek in Franja Ferk. Prijave na telefon 

št.:  SLAVKO – 031 654 760; e-mail: slavko.klanjsek@gmail.com 
FRANJA – 051 320 988; e-mail: franja.ferk@gmail.com 

 
VABLJENI NA MOGOČNO MANGARTSKO GORO! 
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