
 
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI  ŽALEC 

in GALICIJA 
 

 

vabita na 

Mangart (2679m) 
v soboto, 20. avgusta 2011 

Prevoz iz Ţalca preko Kranjske gore, Rateč preko mejnega prehoda do Belopeških jezer pod 
severno steno Mangarta. Pribliţno 2h voţnje z avtomobili. 

Varianta 1- pot Via Italiana (zahtevna plezalna pot 'Ferrata') 

Izhodišče: Belopeška jezera ( zgornje jezero 930m ). 

Povzpeli se bomo do bivaka Nogara ( 1850m ), ki je izhodišče za severne pristope na Mangart – 3h, 
zahtevna označena pot.  

Pot je ponovno odprta po krajšem času, ko je bila zaradi podora zaprta. Pot Via Italiana je izjemno 
zahtevna plezalna pot in je primerna samo za najbolj izurjene gornike z obveznim samovarovanjem. 
Pot poteka po severni steni Mangarta, ves čas po odprti steni z vertikalnimi odseki. Zahteva 
kondicijo predvsem v roka. Izstop poti je v škrbini nad Mangartskim sedlom. Pot je sicer izredno 
dobro zavarovana vendar je s tehničnega vidika med teţjimi v Julijskih Alpah in morda celo najbolj 
izpostavljena v celotnih Julijskih Alpah, 1h30 (od bivaka do škrbine). 
Od škrbine dalje sledi vzpon po Slovenski smeri 1h30 (zelo zahtevna pot) in sestop po klasični 
Italijanski poti do Mangartskega sedla 1h30 (zahtevna označena pot) ter v dolino po smeri pristopa 
mimo bivaka Nogara 2h z Mangartskega sedla. 
Tura predstavlja veličasten vzpon na Mangart s severa. Primerna je za izkušene planince z dobro 
kondicijo in izkušnjami. Obvezna čelada ter samovarovalni komplet. Tura je dolga najmanj 8h , 
opravimo pribliţno 1700m višinske razlike. 
 

ali 
 

Varianta 2 – Mangartsko sedlo - Mangart: 

Z avtomobili se bomo čez Predel zapeljali do Mangartskega sedla, dalje sledi vzpon po Slovenski 
smeri 2h (zelo zahtevna pot) in sestop po klasični Italijanski poti do Mangartskega sedla 1h30 
(zahtevna označena pot). Obvezna čelada, priporočen samovarovalni komplet. 
 
 
Odhod ob 4:00 izpred pisarne PD Žalec oz. po dogovoru. Tura le v lepem in stabilnem vremenu, 
drugače se dogovorimo za termin naknadno. 
 
Za varianto se bomo dogovorili skupaj. 
 
Prijave :   Bogdan Kreča  (031 565 423) 

Dušan Šip   (031 320 242)  


