
PD Slivnica pri Celju vabi v 

DDoolloommiittee  
Civetta 

 

14.–16.  
avgusta 2015 

 

ODHOD: 14. 8. ob 3. uri (zgodaj zjutraj) na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici  
 

PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 

POTEK: Letos bo naš cilj Civetta, ki je ena najbolj znamenitih gora v Alpah. Je simbol in mit – 
simbol edinstvene lepote Dolomitov, visokih navpičnih sten, neštetih manjših in večjih, drzno ošiljenih 
stolpov, ozkih škrbin in omotičnih prepadov. Tako jo v svoji knjigi Dolomiti, sanjske gore predstavi 
Andrej Mašera. Civetta je precej razsežna gorska skupina, ki jo na vzhodu zamejuje dolina Val di 
Zolda, na zahodu pa Val Coredevole. Osrednja veriga se na severu začne na sedlu Forcella Coldai.  
 
 
1. dan, 14. avgust:  
Palaza Alta (2255 m) V kraju Cencenighe Agordino bomo zavili proti zaselku Bastani, ki je izhodišče 
za vzpon na Palaza Alta po znani ferati Fiamme Gialle. Ferata je zelo zahtevna. Vzpon po njej na vrh 
nam bo vzel 4,5 ure. Za povratek na izhodišče po krožni poti bomo potrebovali še 2,5 ure, tako da 
nam bo celotna pot vzela 7 ur. Še isti dan se bomo odpeljali do kraja Alleghe in naprej do Piani de 
Pezze, ki bo izhodišče za vzpon do koče Coldai (2132 m), na kateri bomo tudi prespali. Do nje bomo 
potrebovali 2 uri.  

 

Detail iz ferate Fiamme Gialle (Foto: Klettersteig.de) 

 
 
 

Panorama z vrha Civette (Foto:Matej Planko) 

 

http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/56-gruppo-civetta/100-fiamme-gialle-civetta.html


2. dan, 15. avgust: 
Civetta (3220 m) je, kot že napisano, ena najmogočnejših gora Dolomitov. Naše izhodišče bo na 
koči Coldai (2132 m). Od koče bomo po poti 557 šli do sedelca Porta del Masare, od koder je desno 
vstop v ferato Alleghesi, ki nas po vzhodnem stebru pripelje na vrh Civette (3220 m). Ferata je zelo 
zahtevna in zelo dolga, tako da je primerna za izurjene gornike. Celotni vzpon nam bo vzel 6 ur. 
Sestopili bomo po normalnem pristopu mimo koče Tonani, za kar bomo potrebovali 5 ur. Zopet bomo 
prespali na koči Coldai.  
 

 
Koča Coldai, kjer bomo dvakrat prespali (Foto: Franci Kropec) 

 

3. dan, 16. avgust: 
Nuvalau (2574 m)   
Za zaključek letošnjega obiska Dolomitov se bomo spustili do avtomobilov (1,5 ure) in se odpeljali do 
prelaza Passo Giau (2233 m). Od tukaj se bomo povzpeli na Nuvolau (2574 m) po ferati La Gusello. 
Nazaj na sedlo se bomo vrnili po krožni poti. Celotna tura nam bo vzela 5 ur. Po opravljeni turi se 
bomo odpravili proti domu.  
V primeru, da bo za koga opisana ferata prezahtevna in se ne bo čutil sposobnega, bomo pripravili 
alternativno manj zahtevno turo.  

 
Ra Gusela in Nuvalau s prelaza Passo Giau (Foto: Matej Planko) 

 

Zraven osnovne gorniške opreme in oblačil obvezno potrebujete še naslednjo opremo: zaščitno 
čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet in rokavice za ferate. Tehnično opremo si lahko 
sposodite v društvu, kar morate navesti ob prijavi. 
   

Okvirni stroški prevoza so 70 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine. 
Prenočevali bomo v planinskih kočah. Kot člani planinske organizacije imate urejeno zavarovanje za 
stroške reševanja, odgovornosti in nezgode. Prosim, da si uredite še dodatno zdravstveno 
zavarovanje za tujino.  
 

Program se lahko spremeni v primeru slabega vremena. Ob prijavi obvezno navedite telefonsko 
številko, da se bomo lahko uskladili o podrobnostih.  
    

ROK PRIJAVE: torek, 11. 8. 2015 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

 Matej Planko – 040 161 352 

 pslivnicapricelju@gmail.com  

http://www.klettersteig.de/klettersteig/via_ferrata_degli_alleghesi/681
mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

