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Sredi glavne planinske sezone se spodobi, da tudi s kolesom osvojimo kak gorski vrh. 
Monte Paularo v Karnijskih Alpah je kot naročen za to. Tik pod njegovim vrhom se namreč 
konča dobra vojaška cesta, ki nas v zmernem vzponu sem pripelje od gradu Valdajer. 
Najbolj zagreti kolesarji sicer turo začenjajo globoko v dolini v kraju Paluzza in premagajo 
več kot  1300 m vzpona. Prav prvi del je najbolj strm, zato ga bomo mi premagali kar z vozili 
in s kolesarjenjem začeli na višini 1340 m na parkirišču pri gradu Valdajer. Časa bo dovolj 
za umirjeno vožnjo in opazovanje narave in ostale zanimivosti ob poti, naužili se bomo kisika 
sredi slikovite pokrajine.  
 
Zbrali se bomo na parkirišču pred Lidlom v Šalari v nedeljo 28. avgusta ob 6. uri. Z vozili 
se bomo po avtocesti mimo Vidma odpeljali do Paluzze in navzgor na izhodišče kolesarske 
ture.  
Za ogrevanje bo dobrodošel prvi asfaltirani odsek vojaške ceste, ki bo kmalu prešla v dober 
makadam. Za nas pa je najpomembnejše, da se cesta dviga z blagim vzponom, ki ohrani 
svoj značaj vse do vrha, tako da vožnja ni posebej zahtevna. Višje cesta preide iz gozda na 
obsežne travne goličave, kar nam omogoča izjemne razglede na vse strani. Po dobrih 6 
kilometrih dosežemo slikovito visokogorsko jezero Dimon na višini 1852 m pod grebenom 
istoimenskega vrha. Naša cesta pa se nadaljuje proti dobro vidnemu cilju in se po 8 km 
konča na planini 100 višinskih metrov pod vrhom Paulara. Kolesom bomo privoščili nekaj 
počitka in se v 15 minutah peš povzpeli na razgledni vrh. 
Po počitku in razgledovanju se bomo vrnili do koles in pričeli z dolgim spustom v dno doline 
do Paluzze. Z območja vrha se sicer gorski kolesarji spuščajo kar po treh planinskih poteh, 
ki pa so za vožnjo precej zahtevne, zato se bomo mi odločili za uživaški spust po smeri 
vzpona do vozil. Kdor bo želel, bo spust lahko nadaljeval po asfaltu še 10 km daleč v dolino. 
Ko bomo vsi zaključili z vožnjo in pospravili kolesa bo pred nami le še vožnja po jutranji poti 
nazaj v Koper.  
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne 
poškodbe ali nastalo škodo!!! 
Skupna dolžina poti je približno 26 km, 8 km vzpona in 8 ali 18 km spusta. 
Zmernega vzpona s kolesom bo približno 600 m. 
Peš vzpon na vrh še 100 m. 
Na poti ni nobene koče, hrano in pijačo vzemite s seboj. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico 
Izlet je srednje zahteven, poteka po asfaltu in makadamski gozdni cesti. 
Prijave na sedežu društva do četrtka 25.8.2022. 
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819). 
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