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v sodelovanju z  

 

VODNIŠKI 

ODSEK 

Na goro v Italiji, ki je bolj poznana smučarjem in kolesarjem kot planincem. 
ZONCOLAN IN MONTE TAMAI 

v soboto, 1. oktobra 2022 

za vse mlade planince od 1. razreda dalje 
 

OPIS POTI: Pot bomo pričeli nekoliko bolj zgodaj kot običajno. Čez Goro se bomo zapeljali v 
Vipavsko dolino ter po njej nadaljevali do mejnega prehoda Vrtojba, kjer bomo zapustili 
domačo državo in vstopili na ozemlje sosednje Italije. Še vedno po avtocesti bomo odhiteli 
mimo Palmanove in Vidma ter tik pred Tolmečem le-to zapustili ter zapeljali v svet Karnijskih 
Alp. Prvi vzpon bomo opravili z avtobusom, saj se bo cesta iz Sutria dvignila vse do izteka 
smučarskih prog na višini 1320 metrov, kjer bomo pričeli s hojo. 
MLAJŠA SKUPINA: Kar hitro bomo zagrizli v strmino. Vzpon proti vrhu gore ZONCOLAN bomo 
opravili po smučarski progi. Višje se bomo vzpenjali, lepši razgledi se nam bodo odpirali. Pot 
nas bo vodila tudi mimo domovanja svizcev, ki jih bomo lahko tudi videli, če le ne bomo 
preglasni. Dobro uro nam bo vzela pot do vrha, kjer bomo uživali pri malici, počitku in 
razgledih. Na 1739 metrih se bo malica več kot prilegla. Vračali se bomo po drugi poti. Čas 
nam bodo krajšali pogledi na jezerca in macesne. Časa bo tudi za kakšno igro. Hoje, ki ne bo 
zahtevna, bo okoli 3 ure. 
STAREJŠA SKUPINA: Vzpon do Zoncolana bomo opravili po isti poti kot mlajša skupina, od tu 
pa bo pot nova. Vzpon bomo preko prelaza in po širokem grebenu nadaljevali do vrha 
smučišča na gori TAMAI na 1970 metrih. Tako mlajši kot starejši bomo lahko opazovali gore 
vse od naših Julijskih Alp, preko avstrijskih gora in na zahodu do italijanskih Dolomitov. Do 
izhodišča, kjer bomo zaključili krog, bomo prispeli preko sedla Arvenis in planine Tamai. 
Nezahtevne hoje bo okoli 4,5 ure. 
 
OPREMA: Dovolj velik nahrbtnik, da vanj pospraviš tudi odvečna oblačila, gojzarji, vetrovka, 
kapa, rokavice, šal, topla oblačila, zaščita pred dežjem, majico za preobleči. Ne pozabite na 
knjižico MLADI PLANINEC (ali planinsko izkaznico) - s plačano članarino za leto 2022. 
OBVEZNO IMEJTE S SEBOJ OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST, ZDRAVSTVENO IZKAZNICO IN 

ZAŠČITNO MASKO! 
HRANA IN PIJAČA: Iz svojega nahrbtnika, za cel dan. Priporočamo topel čaj. 

ODHOD:   Z avtobusne postaje v Sp. Idriji ob 6:30 uri, 
                                                       v Idriji ob 6:40 uri, 
                                                       v Godoviču (smer Ajdovščina) ob 7:00 uri.  
 
POVRATEK:  Predvidoma okoli 20 ure. 
PRISPEVEK:  20€ - plačate ob prijavi.   

PRIJAVE:  obvezne do vključno četrtka, 29. septembra 2022  pri: 

                               MATEJI KOGEJ LAPAJNE – učilnica 2. A – OŠ Idrija, 
                               MAJI BEŽEK ŠMID ali NACETU B. – OŠ Godovič, 
                               MARTINU MLAKARJU – OŠ Sp. Idrija. 

Vodja izleta: Andrej Bončina 


