
PD Slivnica pri Celju vabi v 

DDoolloommiittee  
v skupino Sella 

 

21.–23. avgusta 2021 
 

ODHOD: 21. 8. ob 3. uri (zgodaj zjutraj) na avtobusni postaji Gorica pri Slivnici  
 
PREVOZ: organiziran (glede na število prijavljenih) 
 
POTEK: Skupina Sella je visoka skalna planota v srcu Dolomitov s prepadnimi stenami na vse 
strani. Najvišji vrh je Piz Boe (3.152 m), skupino Sella pa poznajo vsi zapriseženi smučarji, ki so že 
presmučali Sellarondo in s tem v enem dnevu obiskali kraje oz. doline Alta Badia, Val Gardena, 
Arabba in Val di Fassa. Mi je ne bomo obkrožili, ampak jo bomo prečili od severa na jug in se nato 
vrnili na severovzhod.  
 

 
Jezero Pisciadu pri koči Cavazza al Pisciadu (Foto: Matej Planko) 

 
1. dan, 21. avgust:  
V noči s petka na soboto se bomo ob 3. uri odpeljali z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici. Pot 
bomo nadaljevali skozi predor Karavanke do Špitala, nato zavili v smeri zahoda do Lienza, prečkali 
italijansko mejo in se peljali do Brunecka, kjer bomo zavili na jug do Corvare. Za uvod in ogrevanje se 
bomo povzpeli na Gran Cir (2.592 m) in z njega pogledali na skupino Sella s severa. Izhodišče za 
vzpon je prelaz Gardena. Na vrh vodi zelo zahtevna zavarovana planinska pot, ki ima dva odseka 
zavarovana z jeklenicami. Za vzpon bomo potrebovali 1.30 h, za spust pa malo manj, skupaj okoli 3 
h.  
Po lažjem uvodu se bomo s prelaza Gardena odpeljali nekaj ovinkov niže do parkirišča, ki je 
izhodišče za naš naslednji vzpon. Po ferati Brigata Tridentina so bomo povzeli do koče Rifugio 
Cavazza al Pisciadu (2.587 m), kjer bomo tudi prenočili. Ferata Brigata Tridentina je ena izmed 

http://www.rifugiopisciadu.it/en.html
http://www.rifugiopisciadu.it/en.html


dolomitskih klasik, ki jo krasi kompaktna skala z velikimi oprimki ob dobro napetih jeklenicah. 
Težavnost je zmerna, ocene med B/C, le izstopni del, ki gre po stebru, je nekoliko zahtevnejši in je 
ocenjen s C. Ferata se zaključi z atraktivnim mostom. Ferata nam bo vzela med 2.30 h do 3 h. 
 

    
Ferata Brigata Tridentina (Foto:Matej Planko) 

 
2. dan, 22. avgust: 
Za začetek dneva se bomo povzpeli na Cima Pisciadu (2.985 m). Za vzpon bomo potrebovali 1 h. 
Nadaljevali bomo po prostrani planoti do popolnoma obnovljene koče Rifugio Boe (2.871 m) in naprej 
na glavni vrh skupine Sella Piz Boe (3.152 m). V tem delu je pot mestoma zahtevna, zavarovana s 
kakšno jeklenico. Na vrhu je tudi planinska koče, ki omogoča okrepčilo.  
Po grebenski poti se bomo preko Piz Lech Dlace in okoli Pizes dl Valun spustili do planinske koče 
Rifugio Kostner (2.500 m), kjer bomo drugič prenočili. Za celotno turo bomo potrebovali 6 do 7 h.  
 

 
Planotasti del skupine Sella (Foto: Matej Planko) 

 

3. dan, 23. avgust: 
Dan bomo začeli s ferato Piz da Lech, po kateri se bomo povzpeli na vrh Piz da Lech (2.911 m). Za 
vzpon bomo potrebovali dobri 2 h. Z vrha se bomo spustili do Crep de Munt – zelo obiskane turistične 
točke ob jezeru Boe na višini 2.200 m, kamor se večina pripelje z gondolo, mi pa se bomo na naše 
izhodišče podali kar peš. Celoten spust nam bo vzel 4 do 5 h.  

https://rifugiokostner.it/en


 
Pogled s Crep de Munt (Foto: Matej Planko) 

 

 
Rifugio Kostner (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. Priporočamo tudi lahke natikače za v koče, ker so vse natikače zaradi covid 
ukrepov umaknili iz uporabe. 
   
Okvirni stroški prevoza bodo med 50 do 70 €, odvisno od izbranega načina prevoza in velikosti skupine. 
Prenočevali bomo v planinskih kočah, kjer si boste lahko kupili tudi hrano. Cena prenočevanja je med 15 € in 
20 €, polpenzion pa med 55 € in 60 €. Kot člani planinske organizacije imate urejeno zavarovanje za stroške 
reševanja, odgovornosti in nezgode. Prosim, da si uredite še dodatno turistično zdravstveno zavarovanje za 
tujino.  
 
Za vstop v Italijo je trenutno potrebno zeleno potrdilo, ki je pogoj za udeležbo na izletu. Vse informacije so na 
spletni strani Veleposlaništva RS v Rimu  http://www.rome.embassy.si/index.php?id=5940. Če potrebujete 
pomoč pri izpolnjevanju digitalne prijave, napišite v mail.  
 
Program se lahko spremeni v primeru slabega vremena. Ob prijavi obvezno navedite telefonsko številko, da 
se bomo lahko uskladili o podrobnostih.  
    

ROK PRIJAVE: ponedeljka, 16. 8. 2021 
   

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
• Matej Planko – 040 161 352 
• pslivnicapricelju@gmail.com  

http://www.rome.embassy.si/index.php?id=5940
https://app.euplf.eu/#/
mailto:pslivnicapricelju@gmail.com
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