
                                             PD ZZV CELJE VAS VABI NA 

                                            

 
            

             V NEDELJO, 31. AVGUSTA 2014 
 

Ob 05.00 uri z Glazije v Celju ter z ostalih običajnih postajališč se bomo z 

avtobusom odpeljali proti mejnemu prehodu Rateče  ter v Mangartsko dolino do 

Mangartskih oz.  Belopeških  jezer. Tu se bomo razdelili v dve skupini in sicer 

skupino, ki se bo povzpela na Visoko Ponco in skupino, ki bo ubrala lažjo pot. 

Ker je v dolini še veliko sprehajalnih poti ste vabljeni tudi tisti, ki bi se želeli sami 

sprehoditi po njih. 
 

Visoka Ponca, 2274 m se dviga nad našo priljubljeno planiško velikanko.  Na njo se 

bomo povzpeli z italijanske strani od Belopeških jezer, mimo planinske koče Zacchi po 

zavarovani poti na vrh. Sestopali bomo preko Planiške škrbine do Srednje Ponce, mimo 

planinske koče Zacchi na izhodišče. Pristopna pot spada med zelo zahtevne zavarovane 

poti. Udeleženci za to potrebujejo poleg ustrezne planinske obutve še varovalni trojček 

(varnostni pas, samovarovalni komplet, čelada) in primerno kondicijo. Pot ni za 

vrtoglave. Za vzpon bomo potrebovali okoli 4 ure, skupne hoje bo pa okoli 8 ur. 

Varovalni trojček si lahko udeleženci izposodijo od društva. Hrana in pijača iz 

nahrbtnika. 
 

Za skupino, ki bo ubirala lažje poti, pa smo izbrali čudovito krožno sprehajalno pot pod 

Poncami. Ponce opeva v svoji pesmi tudi naš Lojze Slak. Pohod se prične pri spodnjem 

jezeru (924 m), do bivaka Campanna Ponza (1657 m) ter naprej nad smaragdno zeleno 

barvo jezer do koče Zacchi (1380 m), od tu pa na izhodišče. Možno bo še kaj dodati, 

odvisno od volje udeležencev. Pot je lahka in jo bodo udeleženci uspeli prehoditi v 6 

urah. Udeleženci potrebujejo običajno planinsko opremo, priporočamo pa pohodne 

palice. Hrana in pijača iz nahrbtnika. Planinska koča Zacchi obratuje. 
 

Prispevek  za prevoz je 21,00 € .  

Od udeležencev pričakujemo, da imajo poravnano članarino PZS za leto 2014. S 

seboj je vedno potrebno imeti tudi osebni dokument, planinsko izkaznico in 

zdravstveno izkaznico. 
 

Za vodenje in organizacijo pohoda bodo poskrbeli vodniki PD ZZV Celje,  kateri so 

vam na razpolago za dodatne informacije in prijave:  

Vladko KORŽE - tel. št.  041 465 355  ali email: vladko.korze@gmail.com,  

Slavko KLANJŠEK - tel. 031 654 760  ali email: slavko.klanjsek@gmail.com  

in Franja FERK - tel. št.  051 320 988  ali email: franja.ferk@gmail.com 

VABLJENI ! 
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