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Zakaj se ne bi podali na Ponce, če že tolikokrat slišimo zanje v zvezi pod Poncami? Dolina 
pod Poncami, v dolino pod Ponce … Večina Slovencev Ponce povezuje s Planico, ni pa jih 
veliko, ki se nanje tudi povzpnejo. Pa poskusimo mi.  

   
ZELO ZAHTEVNA: Pot bomo začeli pod planiško velikanko – bolje rečeno na 

gradbišču Nordijskega centra Planica, ki je v popolnem razmahu. V 1 h bomo pri Domu v 
Tamarju, kjer se nam bo razprostrl izreden razgled z izredno Jalovčevo silhueto. Delček poti 
se bomo podali celo po poti na Jalovec, potem pa bomo krenili bolj desno in se v pretežno 
macesnovem gozdu začeli vzpenjati. »Štajga« ne bo popustila vse do 1. cilja - Srednje Ponce 
(2228 m), kar nam bo vzelo 3 h. Že z nje se nam bo odprl čudovit razgled na dolino Tamar in 
dolino Belopeških (Mangartskih) jezer ter hribe v njuni bližini (Mojstrovke, Sleme, Špik, 
Škrlatica, Triglav; Jalovec, Mangart), mi pa se bomo podali še na najvišjo med Poncami – 
Visoko Ponco, kar nam bo vzelo še dodatno 1 h. Do nje bo nekaj zahtevnih zavarovanih 
odsekov, a najzahtevnejši del nas bo čakal na sestopu. Dobro 1 h bomo sestopali po zelo 
zahtevni poti, ki pa je dobro varovana, potem pa še 1 h po lažjem, a še vedno zelo strmem 
terenu do koče Zacchi. Tu si bomo v objemu mangartskega ostenja privoščili daljši počitek 
(lahko tudi za toplo malico), potem pa se še za slabo uro hoje podali v dolino Belopeških jezer, 
kjer se bomo lahko osvežili v spodnjem Belopeškem jezeru.  

ČAS HOJE: 8–9 ur 
 

ZAHTEVNA: Kdor bo želel zgolj visoko, ne pa tudi zahtevno, se bo lahko povzpel le do 

Srednje Ponce in se skupaj z vodnikom vrnil po isti poti v dolino Tamar. 

ČAS HOJE: 5–6 ur 
 

NEZAHTEVNA: Kdor pa bi želel v gornjesavskih koncih le sprehajalni in manj zahteven 

izlet, pa bo skupaj z vodnikom v počasnem tempu raziskoval dolinski, a zato nič manj 
veličasten svet v dolinah pod Poncami na obe strani (Tamar in dolino Belopeških jezer).   
ČAS HOJE: 3–4 ure 
 
 

 

HRANA: iz nahrbtnika (možnost malice v planinskem domu v Tamarju na začetku in 

na koči Zacchi na koncu pri zelo zahtevni varianti) 
 

OPREMA: primerna obutev (čevelj čez gleženj) in oblačila, primerna vremenskim 

razmeram ta dan; pohodne palice glede na izkušnje; čelada (pri zahtevni in zelo 
zahtevni varianti) in samovarovalni komplet (pri zelo zahtevni)  
 

ODHOD: ob 5.00 z AP v Gorici pri Slivnici        
POVRATEK: v večernih urah 
PREVOZ: organiziran glede na število prijav 
STROŠKI PREVOZA: 17 € (za člane) in 20 € (za nečlane) 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Nina Gradič Planko (040 518 097), Boštjan 
Rosenstein (041 613 384) do srede, 2. 9. 2015   


