
 

PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO   

VARSTVO  

CELJE 

      

 

ODSEK ZA POHODNIŠTVO,  IPAVČEVA 18, 3000 CELJE 
Sekcija PIRAMIDA MARIBOR-PTUJ 

 

MANGRT(2679m) IN MATAJUR(1641m) 

sobota in nedelja, 20. in 21.avgust 2011 
 

Ob 3,00 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 3,30 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Celja,Žalca,Ljubljane do tik pod Mangrtsko 

sedlo(2072m),kjer zapustimo avtobus. 

 

 Z najvišje točke,do katere seže cesta, krenemo po označeni poti čez travnike in nekaj skalovja 

in pridemo v 20 minutah na sedlo, kjer se poti razcepijo. Mi se bomo na vrh podali po lažji 

italijanski pot, čez melišče, kjer se včasih zadrži sneg daleč v poletje in nekaj ploščatih skal 

zavarovanih z žično vrvjo in v cca 2 urah dosegli vrh. Sestopili bomo po poti vzpona. Kdor ne 

bo imel želje za vrh, lahko počaka tudi pri koči ali se sprehaja v okolici in občuduje planike. 

 

Mangrt je četrti najvišji vrh, na vrhu je križ , je prostoren ter omogoča lep razgled na vse 

strani, najlepši le na nekaj metrov oddaljeni Jalovec. Izjemen pa je tudi zaradi svojega 

rastlinstva,kakršnega ni mogoče najti na nobeni drugi gori v Julijcih. 

 

Po sestopu  in počitku na koči, se bomo z avtobusom odpeljali  do Italijanske Kostnice nad 

Kobaridom, ki je spomenik padlim italijanskim vojakom v prvi svetovni vojni. V nišah so 

pokopani ostanki 7014 italijanskih vojakov (od tega 2748 neznanih).  

 

Po ogledu nadaljujemo kratko vožnjo do Doma Kavka na Livških ravnah, kjer nas bo čakal 

topel obrok in seveda postelja.  

 

Zjutraj po zajtrku ob 8 uri se bomo poslovili od doma Kavka in se zapeljali kratko pot do vasi  

Matajur (955m), kjer bomo izstopili in se večinoma po  travnatem pobočju , bogatem s 

cvetjem podali  na 2 uri oddaljen vrh. Pot nas bo vodila mimo planinske koče Beneških 

Slovencev, ki je običajno ob vikendih odprta. 

 

Zaradi svoje piramidaste oblike ima Matajur tudi domače ime Baba in je najlepše razgledišče 

zahodnega predalpskega sveta. Na italijanski strani vrha je kapelica , kjer se 15. avgusta zbere 

množica gorjancev in duhovnik. Sestopili bomo na drugo stran  do Rifugio Pelizzo, kjer se 

bomo lahko okrepčali in nas tudi čaka avtobus. 

 

Sledi še vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v  večernih urah.  

 

PRISPEVEK PO UDELEŽENCU:  53,00 evrov (vključeno: vožnja, cestnine in polpenzion) 

 

 

 



Kaj potrebujemo za pohod? 

 

OBVEZNA ČELADA ZA VRH  in posteljnina za spanje v domu, ki jo pustite na 

avtobusu. 

Malico in pijačo iz nahrbtnika, možno pa je  kupiti  tudi v koči.  Priporočamo primerno topla 

oblačila, kapo in rokavice, vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito proti dežju,dobro planinsko 

obutev, pohodne palice, zaščito pred soncem. S seboj pa naj bo vedno tudi planinska 

izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena izkaznica in osebni dokument. 

 

 

ODHOD: ob 3.00  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 3,30 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                0b 4,15 uri Celje 

                ob4,30 Žalec 

                ob 5,15 Ljubljana 

                

Hoja:  1.dan predvidoma  4 ure z vzponom na vrh 

           2.dan   cca 4ure 

Težavnost: 1.dan zahtevna pot (vrh), 2.dan- lahka označena pot 

Višinska razlika poti: 1.dan 624m, 2.dan  686m 

Povratek: v  večernih urah  (cca 20 -21 ure) 

Vodniki: Jadranka Furjan, Branko Dokl, Izidor Furjan, Franja Ferk  

Prijave zbira:  Franja Ferk 051 320 988 ali mail franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE : 22.7.2011 
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