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Vabi na enodnevno težjo ferata turo  
Železna Kapla, Türkenkopf Klettersteig 

 
 

DATUM IZLETA,  
čas in kraj odhoda 

12. oktober 2014 
start v nedeljo, ob 6.30 uri zjutraj, Gasilski dom Velenje  

ZPP TABORA  -  Avstrija 
 

VODJA IZLETA 
 

Mijo KOVAČEVIČ         041 371 589         gornistvo@gmail.com 
 Vodniki:  Milan Domitrovič   041 753 754 

VRSTA PREVOZA Lastni prevoz – po dogovoru 
PREDVIDENI POVRATEK: V popoldanskem času 
ZAHTEVNOST  ZPP: Zelo zahtevna!,   zahtevnost D/E,   stena: V 
SKUPNA DOLŽINA TURE: 

                                                                                                            
.        5 min              2,5 ure             20 min 

VIŠINSKA RAZLIKA:     ↑300 m    ↓300 m      dolžina jeklenice 800 m 
OPREMA: Kvalitetna obutev (priporočamo plezalnike), prva pomoč, čelada, plezalni pas 

(enodelni, dvodelni), samovarovalni komplet, dve vponki z matico, najlonski 
trak 120cm, pomožna vrvica 5m / 5-6 mm, ferata rokavice  

POTREBNI DOKUMENTI:   veljavna planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto   
  osebni dokument za prehod čez mejo 

HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika  
OPIS POTI: Iz izhodišča se bomo odpeljali z osebnimi avtomobili preko Dravograda, Labota proti dolini Bele 
(Vellach). Parkirali bomo pod stenami, v neposredni bližini vstopa v ferato.  
 
Dokaj pokončna, pravzaprav malce previsna vstopna prečnica na tej ferati poskrbi za selekcijo. Težavnost naprej se 
le še stopnjuje, zato je primerna samo za izkušenejše plezalce ferat. Ključno mesto je v zgodnji polovici lestvice in je 
ocenjeno z »E«, torej ekstremno težko! A po njemu zahtevnost ne pojenja, kar nekaj težkih skokov nas bo še ločilo 
od najvišje točke, kjer se jeklenica prevesi navzdol proti rudnikom nad Železno Kaplo. Na izpostavljenem 
razgledišču si bomo privoščili počitek in malico, nato pa nadaljevali s sestopom. Ko bo 800 metrov jeklenice za 
nami, bo naslednji počitek pri rudnikih. Tam bomo pospravili opremo in pohodno sestopili do izhodišča. 
    
Tura bo prilagojena razmeram in željam udeležencev. Povratek sledi po zaključenih aktivnostih. 
V primeru neprimernega vremena tura odpade.  
 
Ferata je mestoma zračna in tehnično zahtevna. Potrebna je dobra psihična pripravljenost, kakor tudi moč v rokah.  
  

PRISPEVEK UDELEŽENCA:      10,00 €   
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Prijave preko spleta, pri vodji ture.   Informacije:  gornistvo@gmail.com 

OPOZORILO ! Plezanje ZPP visoke zahtevnosti. Udeležba brez atestirane opreme ni možna! 
  

@elimo vam varno in lepo turo!   PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE 


