
 

COLAC 2714 M/NM 
Spoštovani ljubitelji planin! 

Zaradi lani neuspešne izvedbe vzpona na Colac v Dolomitih, 

letos ponovno razpisujemo že objavljen izlet v letu 2013! 

Izlet se bo izvedel v soboto 06.09. z odhodom ob 4. uri iz Mežice. 

V primeru slabega vremena, »kar se bo letos sicer stežka 

pripetilo«, je rezervni termin sobota 13.09.2014! 

Torej, ne gremo v Avstralijo, kjer je pokrajina Colac zelo poznana 

po naravnih znamenitostih, prav tako ne bomo ob sestopu 

prepevali »moj ata socialistični Colac«, mi bomo enostavno na hitro opravili s Ferrato Dei Finanzieri, ki kljub vsemu 

spoštovanju nikakor ni najtežja v Dolomitih, kar so zapisali na nekaterih forumih. 

Prav gotovo je sleherni varovani pristop na goro potrebno jemati z vso resnostjo, a 

kljub vsemu ta pristop omogoča udeležbo vsem tistim, ki ste bili z nami na Tofani, da 

ne govorim o vseh tistih, ki tudi sicer sami obiskujete takšne pristope. Poleg  30 

metrov dolgega previsa, kjer je opremljeno s skobami in dveh krajših odsekov, je pot 

podobna zavarovani poti, se pravi uporaba samovarovanja ob jeklenici. Se pa seveda 

morate zavedati, da je pomen samovarovalnega kompleta 

to, da se varujete sami in, da tudi sami odgovarjate za 

svoja dejanja, mi vam lahko le svetujemo in pomagamo v 

neugodnih situacijah, samo pot pa morate opraviti z 

lastno močjo in znanjem. 

Za spodnji del poti bomo uporabili gondolo, za sam vzpon preko ferate pa bomo rabili 

kakšni dve uri, morda kaj več, za sestop pa ravno tako maksimalno dve uri. 

S seboj morate imeti opremo za hojo po zavarovanih poteh in sicer: plezalni pas, 

samovarovalni komplet, čelado, lažje planinske čevlje za hojo po skalovju, primerna 

oblačila za visokogorje (topla), nekaj hrane in pijače, pohodne palice pa vam bodo služile 

le v spodnjem delu pri sestopu. 

Tokrat vam zavoljo čim manjših stroškov izleta ne bomo 

ponujali dodatnih ogledov tako, da ob prijavi poravnate le strošek prevoza v višini 

38€, s seboj pa morate imeti še vsaj 13€ za gondolo, priporočam pa, da si privoščimo 

še kakšno pijačo v prijetnem, gorskem okolju. 

Vabljeni torej, da se nam pridružite na zanimivo vandranje v Dolomite, preko mnogih 

prelazov in skozi znana smučarska središča. 

Prijave zbiramo osebno na društvu ali preko elektronskega naslova 

pdmezica@gmail.com ali steberteam@gmail.com oziroma pri vodniku Boštjanu 

Lesjak na GSM 040-41-90-60, do torka 02.09. letos! 
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