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Tokratna številka naših vesti je zgodovinska, njena osrednja tema je prva odprava v zgodovini sekcije. Načelnik 
Boštjan Mikuž je skupaj z Deanom Korenom izvedel odpravo v Patagonijo. Po umiku na Cerro Torreju sta bila 
zelo uspešna z novo smerjo Vstala Primorska na Cerro Dumbo. Nemoteno teče alpinistična šola, turni smučarji pa 
neumorno drsajo robnike. Leto 2013 je prišlo do konca, zaznamovalo ga je kar nekaj poletov, ki pa so se vsi 
končali brez dolgotrajnih posledic.  Vse dobro v 2014.  Ožbej 

PATAGONIJA 
Prva odprava 

AS Ajdovščina 

 
RAGNI NA 

CERRO TORRE 
 

 
VSTALA 

PRIMORSKA 

NA CERRO 
DUMBO (prv) 

 
»vse je enkrat 
prvič« 
 
 

 
   

Odprava se prične  oktobra. Let iz Benetk preko Madrida, Miamia ter Buenos Airesa v Rio Gallegos. Po dveh dneh letenja, 
kafečkanja v Buenos Airesu, spanju na letališču v Riu Gallegasu, le zagledamo prekrasno kuliso gorovja nad El Chaltenom, 
prej je seveda obvezen 4 urni postanek v El Calafatih na slastnem argentinskem zrezku. Rio Gallegos in prvotni cilj Cerro 
San Lorenzo nam je svetoval Rolo. Prvotni cilj se je kasneje zaradi Nejčeve poškodbe in posledično odpovedi, preusmeril na 
Torrejev masiv.  V petek zvečer se z Dejanom nastaniva v Campo del Lago, postaviva šotore in že gledava za ugodno 
vremensko napovedjo. V soboto zbirava informacije in se razgledujeva po mestecu. Odhod pod Cerro Torre načrtujeva za 
nedeljo, ko nama načrte prepreči orkanski veter, ki pusti le malo gibanja v dolini, kaj šele v hribih, ki jih ta dan ni videt. 
 
CERRO TORRE 3102 m, oziroma "it s just a lump of ice, not really part of the mountain, it will blow away one of these 
days" - po Maestriju 
 
Za ponedeljek 28. oktobra je napovedano lepše vreme, ki naj bi trajalo vsaj do srede, po sredi pa je možno spet upati na 
krajše obdobje lepega vremena. Veva, da je za Cerro, oziroma kakšen drugi hrib, 2 dni premalo razdalje do sten so tu res 
zelo velike), zato se odločiva, da napovedana 2 dni lepega vremena izkoristiva za dostop in se nato nekje (cim bližje 
stenam) vkopljeva in čakava na izboljšanje. V ponedeljek tako dostopava po čudoviti dolini Laguna Torro, Rio Fitz Roy 
prečiva s tirolko in se po zgledno kopnem ledeniku približujeva biseru Andov, Cerro Torreju. 

  
Dostop po Laguni Torre 

 

mailto:As.ajdovscina@gmail.com
http://www.pd-ajdovscina.si/
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Prvi bivak si v lepem, mirnem večeru urediva pod Torrejevo vzhodno steno, nekako pod bivakom Noruegos. Peščena 
podlaga in armaresti zagotavljajo udobno spanje. Naslednji dan se prav tako v lepem vremenu povzpneva čez sedlo Col 
Standardth, oprema v nahrbtnikih, ki jo je za načrtovane vsaj 4 bivake, naju 1200 m višincev iz prvega bivaka na vrh Cola 
Standartha dobesedno "sidra", spominjam se treningov s "sidrom" na Čaven in domači Kovk...nikoli jih ni preveč. Na 2200 
m visokem Col Standarthu se v zelo vetrovnem vremenu abzajlava v Circos del los Altares nazaj na 1600 m in tu se začne 
neposreden naskok na Cerro Torre. V strmem, deloma ponovno plezalnem vzponu se ponovno dvigneva na visino 2300 m, 
200 m pod Col de la Esperanza. 

 
Na turi sva brez satelitske povezave, imava le radio,  ki pa od tam ne nudi povezave s civilizacijo. Po napovedih veva, da je 
pred nama viharna sreda. Zato se na primernem mestu vkopljeva, urediva snežno luknjo, ki nama služi kot ABC za vzpon na 
Cerro Torre. V toplih spalkah dobro zaspiva in zjutraj naju zbudi veter in sneženje, ki nama zasuje vhod...zunaj pa je megla, 
močan veter in sneženje, napoved se žal ni popravila. Skrbi naju za naslednji dan, upava, da ne zapade preveč snega, veter, 
sneženje, nista dober obet za dostope po snežiščih...čakava...S seboj imava eno kartušo plina, pinguinov model jetboila, ne 
veva točno, koliko časa nama plin lahko služi, zdi se nama cela večnost, preden se sneg stopi in nastane tako potrebna 
tekočina, kaj šele, da ta tekočina zavre in lahko upava na pašto. Za četrtek je ponedeljkova napoved obljubljala izboljšanje.  
Pripraviva vse potrebno za vzpon in ob 3 zjutraj načrtujeva odhod. Četrtek 31.10. ob 4 zjutraj začneva v vetrovnem, 
meglenem vremenu s sneženjem. Videti ni 10 metrov, po pol ure vzpona, ko ne veva, kje poteka smer vstopa, se odločiva, 
da se vrneva v luknjo in čakava na obljubljeno izboljšanje, ki bi moralo biti že tu. Do sedme zjutraj čepiva v luknji in 
čakava..kar težko verjameva, megla vse gosteje zapira pogled na skupino Torrejev...ob 9 le nenadna patagonska 
sprememba vremena. Napoved z začetka tedna je obljubljala dobro vreme tudi v petek,  torej nama ostaneta 2 možnosti - 
čakanje na petek in upanje da se napoved ne spremni, oziroma start ob 9h in upanje, da nama razmere pustijo v kratkem 
času na vrh. Prevec je bilo čakanja, ne zaupava patagonskemu vremenu, zato ob 9.20 startava na Esperanzo in jo doseževa 
ob 10.30. Naveževa se in začneva s prvimi strmimi metri trdega, steklenega ledu...videti je, da sva po Huberju prva v sezoni, 
ki plezava to ultra klasiko Patagonije. Vreme je odlično, brezvetrje, okrog poldneva se popolnoma razjasni...končno 
plezam...po 4 mesecih rehabilitacije leve rame...ah 8. junij je pokvaril precej načrtov in na drugi strani ponudil nove...ja 
vedno se najdejo rešitve...težave ustvarjajo nove priložnosti... 
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Razbijanje ledu v headwallu je vzelo precej moči... 
Plezava, zabijava v trdi led...ni sledu o želenem škripavcu...vijaki pa dobro primejo...zavedava se, da si ne smeva privoščiti 
napake, vsaj 2 dni oddaljena od civilizacije...plezava previdno..poskušava biti hitra...a čas ni na najini strani...ko plezava mix 
raztezaj, tja do M4, nič posebnega...vendar precej suh...se spomnim poročanja Roka Stublja, da je bil lansko leto lepo zalit 
in hitro preplezljiv...tokrat na simultano plezanje niti ne pomisliva...dereza se v trdem ledu le prevečkrat odbije in ne nudi 
zaupanja vrednega stopa. Pred nama je headwall, 2 raztežaja navpičnega ledu...v drugem plezam prvi, pobere mi res 
ogromno energije...dolgo, predolgo plezam, ter se obešam v tem delu...vendar nočem napake...previsoko sva, predaleč 
sva...litra vode v nahrbtniku že zdavnaj ni več, Dejanu je njegova plastenka že pred dvema dnevoma nesrečno padla v 
ledenik... pojem ogromne količine snega...powergeli in bari izginjajo v kar zdelano telo. Končno sva pod vršnimi gobami 
Cerrota. Precej so nepredelane...ne nudijo varovanja, rijeva skozi prvo, drugo, udira se, zavedava se, da nama zmanjkuje 
časa...ura je 8 zvečer, ko po 9 urah plezanja smeri Ragni, doseževa zadnjo previsno gobo...v daljavi je videti hitro 
približajoce se oblake. Za zadnjih 20 metrov gobe bi potrebovala vsaj 1 uro, sneg pa je popolnoma nepredelan, v navpičnici 
ni možno postaviti varovanja...edina možnost je kopanje tunela, a za to nimava več časa....Cerro hasta la vista...težka, zelo 
težka odločitev...ko sva izmučena po 3 bivakih, dehidrirana, 20 m pod vrhom primorana abzajlati. 

 

 
Najvišja točka na Torreju...za naju 
 

 
Nočni abzajli in prihod orkanskega vetra, ki naju premika na abalakih in grozi, da nama vzame štrike, naju prepriča o 
pravilnosti odločitve...vsaka ura porabljena za kopanje tunela bi močno spremenila potek, ter izzid spusta, ki je v 
temni, vetrovni in megleni noči zelo težaven, saj sama smer spreminja strani gore.Po 4 urah spusta sva ob 1.15 ponovno v 
najini luknji. Zunaj veter nosi snežinke...midva si, izmučena, stopiva nov liter vode, 2 tableti za hidracijo, spijeva in zaspiva. 
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Nazaj v najinem brlogu 
 
Petek 1.11. Dan vseh svetih...o obljubljenem lepem vremenu ne duha ne sluha...vse je megleno, sneženo...v četrtek sva 
izkoristila 12 urno luknjo lepega vremena in naredila kar sva lahko...začneva sestopati v Circos del los Altares, sprva po 
trdem, po tem pa zmeraj bolj predirajočem se snegu...že drugi dan brez pravega obroka...pot je še dolga...vsaj 25 km, 15 
km ledenika, skrbi naju plin...drugič zagotovo vzameva 2 kartuši. Ko na začetku prečenja ledenika Marconi zagledava 
snežnico, ki v tankih curkih polzi po granitu, sva verjetno videti precej borno, medtem ko hlastno liževa granitne 
plošče...vesela, da za sicer borne količine tekočine ni potrebno gristi ledu. Plin je skuhal se eno vrečko pašte, kar nama da 
zagotovilo, da lahko pregaziva naslednjih 15 km ledenika Marconi, na prelazu Paso Marconi bova v ledeniških potokih že 
dobila vodo...Začne se, vsaj zame, najbolj mučna in ena bogatejših izkušenj v alpinizmu...Ice Field, sicer ze v Čilu, je ena 
sama pustinja, podoba Antartike....ravnina brez otipljivih mer...prava vaja za preverjanje mentalnega stanja. 
 

 
sej se končaš...? 
 
Udiranje in blizu 20 kg nahrbtniki, dodajo daljavi, pomanjkanju vode in hrane dodatno težo...dogovoriva se, da bo vsak gazil 
5 minut, nato se menjava...po 15 minutah počitek. Minutni intervali se menjujejo, pokrajina se ne spreminja...v mislih 
dogaja marsikaj...najprimernejša mi je misel o relativnosti...ledenik ne more biti neskončen...to lahko traja se nekaj ur, 
največ 10...potem bo boljše, kaj je to v primerjavi s tisoči ur, ki jih preživimo v udobju...torej odklopi misel o hitrosti in 
dosežku, ne zastavljaj si ciljev o koncu..misli le na naslednjih 5 minut, ko bos lažje stopal po prijateljevih stopinjah. V tem 
času neštetokrat pritečem do kapelce na vrhu Kovka...nato je na vrsti Dejan. Po 4 urah gaženja, se dvigne se 
orkanski veter s sneženjem v prsa. Na trenutke se je potrebno polezti, da te ne premakne...Na obronkih grebena Marconi 
slutiva tako želeni Paso Marconi...in res se zgodi, po 6 urah gaženja ledenika je pred nama obljubljeni Marconi 
prehod...tam za nameček dobiva se snežnico v večjih količinah in se prvič po 2 dneh pošteno napijeva...lestvica vrednot se 
v takih trenutkih popolnoma izkristalizira...težko je, a vredno občutiti! 
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Na prehodu 
 
Na prehodu se tudi prej neprijazen veter obrne in naju z močnimi sunki kot jadrnici poganja proti koncu ledenika...zdi se 
nama, da letiva...ne slediva več drug drugemu...z vetrom v hrbtu gaziva vzporedno...in nenadoma se nama, 
istočasno, udre pod nogami...neumnost...do sedaj dobro prekrit ledenik ni potreboval varovanja, sedaj ko se lomi proti 
svojemu koncu, pa se je pokazala razpoka....oba presenečena 1 m narazen sediva na robu razpoke in 
potegujeva štrik...spet je noč...ni nama uspelo prečiti prehoda pred temo...v močnem vetru in sneženju doseževa prve 
skale prehoda in v nekem skalnem zavetrju kopljeva svoj 5 bivak....ta bo res moker...kdor koplje je v zavetrju, kdor zunaj 
odmetuje sneg je izpostavljen močnemu  vetru, zato luknjo izkopljeva le delno, skuhava pašto (plin je zdržal se to). Zavijeva 
se v mokre spalke, bivak vrečo imava za kritje pred dežjem in snegom in precej skrčena zaspiva drug ob drugem...fajn je, ko 
te drugi greje. Bivak je tesen. 
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Sobotno jutro 2. november, 6. dan ture, Veter je čez noč se narasel, sneži...hitro se odločiva za sestop, preden se prelaz 
popolnoma zapre v megli in neurju. Ko plezava čez skalne pragove so sunki vetra tako močni, da sva večkrat na meji padca. 
Odločiva se, da vso plezalno opremo, razen cepinov pustiva v luknji. Itak imava v gorovju Marconi se načrte v prihodnje. Z 
lažjimi nahrbtniki sva okretnejša in lažje kljubujeva vetru. Pravega prehoda čez prelaz ne najdeva. Spuščava se po grapah, 
plezava skalne skoke, prečiva pod slapovi ledeniških vod...končno sva v dolini, ki pelje proti obljubljeni zeleni deželi. Ko že 
misliva, da so težave s pragovi in težko prehodnim ledeniškim terenom mimo, se pojavi reka, ki jo je potrebno prečiti vrh 
brzic...sledijo adrenalinski skoki čez deročo vodo. Zahvala LaSportivinim Batura čevljem, ki tokrat delujejo kot ribiški 
škornji...uspeva prečiti suha...sledi se nekaj ugank in vračanja čez morene, preden zares dobiva pravo pot, ki pelje....saj ne 
morem verjeti...proti koci Fraile... Po 6 dneh ture končno zagledava prvo znamenje civilizacije - stare, lesene klopce, prav 
nič estetske, pa tako lepe, prijazne...in nato...kočo Fraile...doma bi ji rekli baraka...a je tako lepa, prijazna in...kadi se iz 
nje...wau odrešenje, a je mogoce? V koci s prekrasno toplo sobo, igra neki muzikel iz, zdi se mi, 30 let prejšnjega stoletja, 
oskrbnika, mlada Argentinca, mož in žena, nama postrežeta s slastnim panadasom, juicom, koščki čokolade in vročim 
mlekom....neprecenljivo, tako romantično...za plačilo, ki ga nimava, se Deko zmeni na svoj način:) Spomin na to kočo, bo 
gotovo se dolgo grel dušo in ohranjal bogat spomin. V pol drugi uri sva nato na makadamski cesti, kjer naju pobere 
taksistka, ki jo je naročil prijazni fant iz koce Fraile. Veva, da sedaj sledi teden, ko bova lahko uresničila vse prisege, ki sva 
jih v mislih prisegala in sklepala na ledeniku ICe Cap....panadasi in litri tekočine bodo sedaj na dosegu roke. 
 

 
Izpolnjevanje priseg.... 
 
Tura, ki nam je dala "le pod vrh Cerro Torreja", je zame zagotovo največja izkušnja v alpinizmu. Po turi je čas za analize, 
zagotovo je nekaj stvari, ki bi jih/jih bova drugič drugače zastavila, načrtovala...saj zato živimo, da se iz izkušenj učimo in 
znamo cenit pravkar izkušeno. Tura, ki je dala veliko odgovorov in rešitev za naslednje več dnevne alpinistične vzpone. 
 
Cerro Dumbo 2465 m - Vstala Primorska VI M6 45 - 85st, 900 m - prvi vzpon   
 
Po nekaj več kot tednu dni celjenja žuljev in zapečenih obrazov s Cerro Torreja, se nama pokaže možnost ponovnega 
plezalnega tedna. Tokrat so najini cilji v pogorju Marconi, ki je še precej nepreplezano. Celoten greben Marconijev sva si 
lahko z Dejanom podrobno pregledala pri sestopu s Torreja cez Ice Cap. Napoved ponovno ni najugodnejša, vendar 
potrebujeva vsaj 2 dni dobrega vremena. V torek 12.11. se zjutraj odpraviva na sedlo Marconi, doseževa ga  v popoldanskih 
urah. 
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Snežna nevihta naju pričaka na Paso Marconi, s težavo odkrijeva najino luknjo in jo poglobiva. Sledi čudovito jutro na Ice 
Capu 
 
V močni snežni nevihti le s težavo odkopljeva dobro zasuto jamo in najino opremo. Sledi najslabši bivak do sedaj, močan 
veter nama stalno zasipa vhod in notranjost jame, tako, da ne vem več, ali ležim v spalki ali kar v snegu. Po kar dolgi noči se 
le naredi prekrasen dan, ki ga v celoti izkoristiva za sušenje naju in vse opreme. V četrtek se tako ob 3 zjutraj odpraviva na 
Ice Cap, 4 urni dostop do načrtovanega vzpona na se neosvojeni Cerro Dumbo. Tokrat prečiva Ice Cap s krpljami, vse je 

drugače kot teden nazaj...točke se hitreje približujejo. 

 
Ob 7 h začneva z vzponom, sprva po ne prestrmih snežiščih do 45 st. Po 400 m se naveževa, pred nama so mix raztežaji. 

Prvi je najtežji, po žrebu pripada meni, dodobra me segreje in odpre pot v zgornjo polovico stene.  

 

  
V detajlu smeri                                                                                    Vrh 
 
Smer nadaljuje po strmih trakovih ledu do 85st in M4. Te težave se nato izmenjujejo do vršnega grebena. Doseževa ga v 
prekrasnem vremenu, in res sva vesela, da lahko po 900 m smeri, prva stopiva na vršno gobo Dumbota ter s pogledom 
proti Cerro Torreju in Fitz Royu zavriskava Vstali Primorski. 
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Vstala Primorska! 
 
Sestopiva z abzajli po smeri, nato pa v desno, kjer se po snežiščih da odplezati nazaj. Pred nama je se dolg sestop, ki pa ga z 
veliko motivacijo, noben noče se ene noči v snežni luknji, solidno opraviva, ter v 8 urah sestopa doseževa ponovno kočo 
Pidero del Fraille. Tam za polovičko 60 m dvojčka, jeva večerjo (zaradi preobilnosti/nezmernosti potem res težko spiva), 
spanje nama Ignacio omogoči kar zraven peci v restavraciji. Ko zunaj patagonski viento dela resno konkurenco vipavski 
burji, se nama zdi prav lušno, ko nama ob peci res ni hudega. 

 
Ignacio, hvala za vse! 
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Zjutraj sva na račun štrika in nove smeri še na zajtrku in kosilu, nato se le odpraviva proti Chaltenu zaključit za naju uspešno 
ter predvsem bogato patagonsko zgodbo. 
Za financno podporo odprave gre zahvala:  
- Komisiji za alpinizem pri PZS, podjetju Jungheinrich d.o.o., Občini Ajdovščina, podjetju Gorenje GTI d.o.o. 
Boštjan Mikuž 

Patagonija drugačnih dimenzij – zapis, ki je nastal po prihodu domov 
 
Sploh nevem kje bi začel...dan po vrnitvi iz nepozabne odprave v Patagonijo...oh duša se kar nasmehne, ko zazna besedo 
Patagonija. To pisanje ni namenjeno opisovanju alpinističnih dosežkov in telegrafskemu navajanju dogodkov, merljivih 
rezultatov, itd...namen je drugje. Namena sploh ne bi bilo, če se kar sam ne bi pojavil... 4 tedne drugačnega življenja, 4 
tedne odklopa od mojega vsakdana, 4 tedne novih dimenzij, 4 tedne novih izkušenj, 4 tedne bogatenja življenja... 
Morda s tem pisanjem dajem občutek, da je bilo ves čas lepo...ne ni bilo, daleč od tega. In prav to daje patagonski izkušnji 
tisto vrednost, ki me sili tudi k pisanju. Zdi se mi, da je ravno v tem čar življenja, da v »težkih« preizkušnjah zaznamo 
potrebni kontra-pol tistim »lepim«. In to mi je bilo dano v Patagoniji doživljati vse 4 tedne, na različnih nivojih, terenih, in 
sploh ne samo v alpinističnem udejstvovanju. 
Pred odpravo mi ni bilo dano se pripravljati na nivoju, ki sem ga želel. (Ne)srečen padec 8. junija mi je načrte popolnoma 
spremenil. Za 4 mesece je bilo skalno plezanje prekinjeno, rama, ki ni utrpela vidnejših poškodb, ni dovoljevala težjega 
gibanja. Psihološko kar težka zadeva...pred mano prva odprava, cilji primerno visoki, jaz pa odrezan...Sprva niti enkrat 
nisem pomislil, da bi kar koli odpovedal. Trening sem popolnoma preusmeril na kondicijo in na to stavil vse...Ko se zadeva 
čez 2 meseca rehabilitacije še vedno ni popravila, težave pa so se v hribih pojavile že v 5. stopnji, sem sredi avgusta v Švici 
pod Jungfrauom, ko me je ne vem zaradi česa dajale neka slabost in celo noč nisem spal, resno pomislil o smiselnosti vsega 
skupaj. No tisto noč sem se odločil, da me to leto Patagonija ne bo videla...se sreča, da sem potem spet ne vem kje dobil 
zalet in doma ponovno tekal na Kovk, namesto razmišljal o smiselnosti. September je le prinesel rahlo izboljšavo v rami in 
takoj po prihodu s službene Kitajske, sem začel s konkretnejšimi treningi v fitnesu, pa tudi Katarinco zraven Trsta sem začel 
pogosteje obiskovati. En mesec, ok, pa vsaj en mesec! Kako je bilo lepo trenirati, prenašati pekoče signale prisotnosti 
mlečne kisline v mišicah, ko sem videl, da rama in njeno zapleteno mišičevje in kite ponovno polno sodelujejo. Občutek, ki 
ga drugače ne bi poznal... 
 
Po vsem tem nama z Dejanom le uspe v solidnem času opraviti z vzponom v Jerebici, za Sivi Ideal res nisva potrebovala več 
kot 9 ur z dostopom in sestopom do avta v Možnici. Kaj več kot to v skali itak na hitro nisem bil sposoben splezati. Nato se 
znajdeva v El Chaltenu. In čez nekaj dni že na poti pod to prečudovito goro, ki sem jo občudoval že od malih nog - Cerro 
Torre. Ja po tisti dolini so me prevevali mešani občutki, kar ne moreš verjeti, da si le tu. Motivacija višje kot kdaj 
koli...pripravljen si na vse. Zgodba, ki se nama je dogajala naprej je znana. Občutki verjetno tudi, tokrat nama ni bilo dano 
stati na najvišji točki Torreta, a tistih nekaj 10 metrov nižje, sem vedel, da je to to. Doživel sem dovolj, izkusil napor, 
dehidriranost in iztrošenost, do te mere, da mi je ob pogledu na previsno in smetanasto zadnjo gobo, ter sončni zahod in 
približevanje nevihte, bil vrh gore popolnoma nepomembnem. Vedel sem, da sem dal vse od sebe, začutil sem mejo, ki 
vem, da bi lahko bila v drugačnih razmerah precej višje. A tudi to je čar življenja, relativnost...ko sem mesec kasneje v 
jutranjem svitu, ko so vsi na letalu še spali, opazoval obalo Španije in kasneje njeno notranjost...letalo se ni zmenilo za 
reliefne ovire, v sekundah smo prečili gorovja, a tam spodaj, je še vedno podobno težko prečiti gorovja kot pred milijonom 
let, če se le odpraviš peš. Le drugačen pristop, razdalja, težavnost ostajata ista. 
 
Zato sem se s Torreta spuščal pokončno, dal mi je neprecenljivo izkušnjo, in to mi je bilo daleč pomembnejše od vrha v 
idealnih razmerah. Vem, da se za take izkušnje in občutja ne podeljuje »nagrad«, a kdo jih pa rabi. V tem nisem zato, da bi 
delal za druge, tu sem, da izkušam, kar želim izkusiti in se tako bolje spoznati, nadgraditi, nadgrajevati... 
 
Sestop do civilizacije je nato trajal 2 dni. 2 mučna dni, ki jih težko lahko izkusiš v vsakdanjem življenju. V glavi si že 
neštetokrat premislil situacijo, ki ni rožnata, ni bližnjic, nič ni podarjeno. Zmanjkuje vode, hrane, energije, časa...bo telo 
zdržalo gaženje brez hrane in pijače? Poslušaj se, ne pretiravaj. Ah kakšni občutki, nič ni več pomembno, pomemben je le 
od snežnice moker granit, ki ga kar noče biti, pa tako bi ga lizal...spomnim se pripovedovanja kolega iz šoferskih dni, bivši 
srbski vojak v nesrečni balkanski katastrofi 90.let, ki mi je pripovedoval, da je med vojno pil iz umazanih cestnih luž. Takrat 
si resnično nisem predstavljal, da bi to lahko storil tudi jaz...tukaj sem spoznal, da bi pil vse, kar bi bilo vsaj nekoliko užitno, 
okus že dolgo ni bil več pomemben. V tej najini prvi epizodi sva imela 5 bivakov v snežnih luknjah, in prav vsi so bili 
zadovoljivo vredu, sključen, skrčen, rahlo ozebel, samo, da si mirno prestal noč. Telo lahko, če to želiš in mu dopoveš, 
pripraviš na delovanje z zelo omejenimi viri...in nič ne pogrešaš, če le lahko nekaj popiješ, poješ in se zariješ v spalno vrečo. 
Po 6 dneh sva le prispela v prvo kočo, občutki pa tako kristalno, boleče lepi, prepričan sem, da tega ne moreš občutiti, 
uživati, če prej nisi čutil popolne negacije pravkar občutenega.  
V tej koči se tudi začenja naslednji pomemben element odprave - ljudje.  
Tako čudoviti ljudje živijo tam dol, tako preprosti, tako pošteni, iskreni, pozitivni, popolnoma neokrnjeni z našim svetom. 
Iganicijo in Sasha ter njun nekaj mesecev star sinček, sta name naredila res močan vtis. Zaradi nju in izstopajočih ljudi v El 
Chaltenu sem začel verjeti v popoln svet. Ja, da se! Ne rabiš policije, mejne kontrole, zakonov, rabiš le poštenje, iskrenost, 
prijaznost, neskončno vero v dobro, pozitivo, oziroma rabiš ljubezen! In hvala vam, Ignacio, Sasha, Nestor, natakarica iz 
Casablance, mali Massimo, picopek, uslužbenec v hostlu v Calafatih (žal mi je, ker se z vsakim nisem slikal, pozabil imena, 
oziroma nekaterih niti vprašal), hvala vam, da ste mi že sluteno, dokazali! V Chaltenu sem pozabil na varnost, na možnost 
biti ogoljufan...nisem skrbel za drago opremo v šotoru, hrano v hladilniku...to je bilo tam moje, in to so vsi vedeli in imeli za 
samoumevno. Neko sobotno jutro v pekarni, trgovec ne more izmenjati mojega 100-taka, in predlaga, perfavor, vzemi 
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kupljeno, denar prineseš, ko menjaš v manjše pesote...oh kakšen občutek, ko vidiš, da ti ljudje zaupajo. Kako lažje je delati, 
živeti, ko čutiš zaupanje.  
In na drugi strani so ta isti ljudje tako površni, da ne rečem malomarni v našem pogledu. A s svojo pozitivo, ljubeznijo, 
šarmom, mi dajo kar resnično potrebujem. Luč, kljuko, vrata, plin bodo že popravili,pico bo morda Massimo v prihodnje 
pripravljal v kaj uglednejši restavraciji od sedanje barake, upam pa, da ne bodo s temi pridobitvami izgubili tisto, veliko 
pomembnejše, ker potem ne bodo pridobili nič! Ja zgodnejši odhod v to oddaljeno deželo je imel zagotovo to prednost, da 
sva se lahko, zaradi odsotnosti množičnega turizma značilnega za visoko sezono, veliko bolje zbližala z ljudmi. 
 
Po Cerro Torreju je sledil teden počitka. Oba z Dejanom sva ga neskončno potrebovala. Dejan s popolnoma uničenimi 
ustnicami in opečenim obrazom, jaz z močno ožuljeno desno nogo. Kri je kar tekla. Nejc, sprva načrtovani tretji član 
odprave, doktor medicine, mi je preko maila dajal diagnoze, ter postopke zdravljenja. S preparati, ki nama jih je dal na 
odpravo in napotki, sem dejansko v enem tednu rano osušil in se pripravil na naslednje vzpone. Hvala ti! 
Ta drugi teden je bil teden zase. Oba sva bila poškodovana in najraje sama. Čas za branje knjig, premišljevanje, odhode 
vase...bolje sem spoznal stavek, če ne greš vase ne prideš nikamor. Teden, ki mi je na eni strani močno porušil motivacijo, 
saj zaradi žuljev nisem niti normalno hodil v sandalih, vseskozi pekoč občutek v nogi, mi je že tako oddaljene gore nad El 
Chaltenom, še oddaljeval. V takih trenutkih pomisliš na dopust, ki si ga celo leto hranil...nato pa ga kar cel teden »skuriš« 
leže v šotoru. Kar kupil bi karto in šel domov, sej mamo Chamonix blizu...in spet, ne ni vse v merljivih uspehih. Veliko več mi 
pomenijo uspehi, ki jih občutim le jaz in so drugim skriti. Iz noge mi je še v soboto odtekal gnoj, a prepričan sem bil, da bom 
v ponedeljek pakiral za hribe, v sredo se je obetalo vreme! Hvala tednu, ki je bil prav zaradi nezmožnosti premikanja, prava 
mala meditacija in spoznavanje tistega drugega...tako pomembnega.  
 
Kakorkoli, v torek zjutraj sem, po Nejčevih navodilih rano, ki se je v zadnjem dnevu osušila, dobro potejpal, in v čevljih sem 
se počutil zadovoljivo, torej brez skeleče bolečine, vse drugo sem že prej sprejel. 
Še isti dan sva z Dejanom prigazila na Paso Marconi, 1000 višincev v novo zapadlem snegu in snežnem viharju. Med 
tednom, ki je sledil 6 dnevni turi, nisem zaradi žuljev opravil nobenega pravega strečinga, in sedaj po 1000 višincih, me je 
koleno opozorilo na še nepopolno ozdravljen tractus iliotibialis. Le s težavo sem se privlekel do kraja, kjer sva imela bivak 2 
tedna nazaj. V močnem neurju, sva luknjo dobila, ponovno izkopala nasut sneg, in legla v popolnoma mokre spalke. Pred 
nama je bila dolga noč brez spanja, samo drgetanje v mokri spalki in zasipanje z novim snegom, ah ta patagonski viento, a 
boš dal kdaj mir. Ponovo prepričevanje, bom zaradi kolena, ne žuljev, sedaj primoran sestopiti, ponovno brez vrha, brez 
smeri...? Noč je bila dolga, in zato dovolj časa za nove misli in prepričevanja, jutri bo vse vredu. In nato se naredi sreda s 
popolnoma umitim nebom, prekrasno, čudovito, noro, neverjetno! Še ponoči me je koleno skelelo, če sem le otresel nov 
sneg na bivak vreči...in ker sva bila premočena seveda ni bilo drugega, kot sušenje cel dan...in posledično čas za pozabljene 
strechinge med tednom. Masaža, streching, masaža, hvala Petra za toliko masaž in svetovanj, da sem lahko tu, to opravil 
sam. In ja...ta bivak je bila še zadnja negacija dobrega, od tu naprej, se je začelo odvijati, tako kot sva resnično želela. V 
četrtek sva zgodaj začela z vzponom. Zaupal sem, da bo koleno zdržalo, vendar vseeno ni bilo tistega filinga, ko veš, da te 
ne more nič ustaviti...vsak korak je bil previden...a koleno se od takrat ni več oglasilo. Smer se je postavila pokonci, se 
položila, merila sva sestop, vse je delalo...in tudi zaradi tega sem bil na vrhu srečen. Nisem premagal samo težav v steni, 
premagal sem omejitve, ki mi jih nudi fizično okolje, telo... Izkušnja, ko veš, da si bil še 3 dni nazaj nesposoben za tek po 
ulici, in nato polno pripravljen v še neosvojeni steni, je res fenomenalna, in zavedanje pomena poti, ki te je do tega 
pripeljalo, je neprecenljivo. 
 
Boštjan 
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Alpinistične 
šole 

2013/2014  
»rekordna 
udeležba - razni 
nabor trših besed 
klenega 
alpinističnega 
besednjaka je 

burjasto odmeval« 

Alpinistično šolo obiskuje kar 20 tečajnikov, kar predstavlja 
precejšen logistični zalogaj.  V nedeljo 1. decembra je potekalo 
plezanje dolgih športno plezalnih smeri pri katerem so tečajniki 
pod vodstvom alpinistov prvič izkusili sladkosti nekaj višje 
vertikale. Podali smo se v območje gradiške ture, razmere so 
bile po besedah Jurija  "something to remember", par stopinj 
plusa in nekaj do srednje veliko vetra... Rdeča lička, občasno 
nohtanje in razni nabor trših besed klenega alpinističnega 
besednjaka je burjasto odmeval. Splezane so bile naslednje 
smeri: 
1.) Vrnitev v večnost, 6b+, 95 m.  
                                                   Boštjan M. in Tine A. 
2.) Skriti raz, 5 b, 90 m:    
                                            I.) Ožbej M. in Jure L. ter Peter V. 
                                         II:) Dean S. in Edi H. ter Jernej Z. 
3.) Steber do vrha, V-/III, 160 m:  
                                               I.) Maja A. in Damijan P. ter Elvis F.  
                                             II.) Ožbej M. in Elodie K. ter David S. 
                                           III:) Anže D. in Tadej S. in Jurij P.  
4.) Kombinacija zahodne v Oltarju (4b 45 m) in Veselega 
Matička IV-/II-III, 100 m: Simon U. in Katja Ž. in Miloš Š. 
S tem je del alpinistične šole povezan s skalno tehniko končan. 
Sledi nekaj teoretičnih predavanj in prehod na zimski del 
alpinistične tehnike. Ožbej  

 

 
Vrh skritega stebra v turi 

 

Veliki draški 
vrh, Korito v 

Krnu 
» so različne 
oblike korit« 

Ker je bilo za soboto napovedalo lepo vreme, ter majhna nevarnost snežnih plazov sva se z Andražom Likarjem odločila, da 
osvojiva kakšnega dvotisočaka, odločila sva se za Veliki Draški vrh 2243m nad Pokljuko. 
Avto parkirava na koncu ceste na Pokljuki, odlične razmere nam omogočijo da v manj, kot 3. urah že stojiva na vrhu! Dan 
pa prekrasen, super razgledi na okoliške gore. Tudi sestop je dokaj preprost in ob 13. že pijeva kavo na Bledu. 
Ker je za nedeljo napovedano ponovno lepo vreme , se z našim načelnikom odločiva, da greva pogledat razmere v Sz steno 
Krna in sicer v smer Korito IV/III-II 700m. Ob 7.30 začneva dostopati pod smer iz Drežnice. Ob 9.30 vstopiva v smer, 
razmere pa od do, od škripavčka do pršiča , vmes pa smer postreže tudi s par kopnimi raztežaji , kar pomeni, da se morava 
skoraj v vseh raztežajih varovati, tako da šele ob 14.15 izstopiva iz smeri. Za sestop se odločiva za nekoliko daljšo varianto 
čez greben Krnčice. Tako v svojo malho pospraviva še dodatna dva dvotisočaka Srednji Vrh 2134m m ter Krnčica 2142 m.  
Blaž Likar 

 
Iz smeri Korito v Krnu 
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Ojstrc 
(Hochobir) 
2139 m in 

Kotovo sedlo 

(2134 m 
oziroma 2250 

m) 

 »drajsej drajsej« 

Prvo nedeljo v decembru se pridružim Deanu, Dominiku in Jerneju pri vzponu na Ojstrc (Hochobir) 2139 m na avstrijski 
strani Karavank. Na poti se nam pridružita še Peter in Urban iz Logatca. Po dolgi vožnji smo na Kurnikovem sedlu, ki je naše 
izhodišče. Midva z Jernejem uporabiva krplje, saj se sneg precej vdira, ostali se na pot podajo s smučmi. Vzpon ni težak, niti 
nevaren. Na vrhu smo bili v približno treh urah, navzdol pa je šlo še hitreje. Bil je krasen sončen dan in prav je prišla krema 
za sončenje ter očala. Gora pa je bila zaradi lepega vremena precej obiskana. 

Na še večjo gnečo smo naleteli naslednjo nedeljo, ko smo se napotili na Kotovo sedlo (2134 m). Tokrat smo bili brez 
Jerneja, ki je imel tečajniške učne obveznosti iz orientacije. Kljub lepemu vremenu sončnih očal in kreme nismo 
potrebovali, saj sonce ne obsije severnega dela Jalovca. Avto smo pustili v Planici ter se peš in na smučeh odpravili do 
izhodišča. Prvi del poti je minil kot bi trenil. Tudi skozi gozd smo prišli zelo hitro, sledil je vzpon, ki je po nekaj časa postal 
tako strm, da sta morala fanta odložiti smuči. Sneg je bil super, saj se ni vdiralo, niti ni bilo poledenelo. Logistika s smučmi 
je Dominika in Deana tako zaposlila, da sem prevzela vodstvo, saj zaradi mraza nisem zdržala pri miru.  
  
Pobočje je bilo polno ljudi, predvsem smučarjev. Hrib, ki od daleč izgledal zelo nevaren, je bil, ko smo stopili nanj, do nas 
prijazen kot mucka. Okoliške gore so žarele v soncu, po strmini polno ljudi, v stenah pa so se oglašali plezalci. Vsemu 
navkljub pa nas je navdajal velik mir in tišina, saj ni bilo niti vetra. Ko se srečujemo z neznanci, si izmenjamo le kratke 
vzpodbudne poglede, ki te včlanijo v nek virtualen klub ljudi, ki v nedeljo bolj ceni tako 'martranje' kot govejo juhico in 
pražen krompir ter poležavanje na kavču. Za to je še čas, ko bo slabo vreme. 
  
Povzpeli smo se še malce nad Kotovo sedlo in po Deanovih podatkih smo zlezli na 2250 m nadmorske višine. Potem pa 
malica. Dean ugotovi, da se mu je kruh nekam posušil, beri, bil je zmrznjen pa tega ni spoznal :-) Nato pa hitro v dolino. 
Fanta s smučmi, jaz pa naravnost navzdol po neshojenem mehkem snegu, saj se je ravno prav ugrezalo in je bilo kot da 
hodim po melišču. Previdno le pri prečenju in nato spet naravnost navzdol. Fanta sta se ves čas ustavljala in preverjala, če 
jima sledim. Dober občutek.  
Na koncu pa se je, kot ponavadi, najbolj vlekel raven del poti do avta.  
  
Pa še to, vsi trije se še enkrat opravičujemo Egonu, ker smo se prijavili na orientacijo in nas potem ni bilo. Egon saj veš, klic 
gora....oprosti! Spodnja slika je z vrh Obirja. 

Barbi V. Močivnik 
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Slapovi v 
Sappadi 

»krašowci niso od 
muh…« 

Prejšnji teden v torek sva se z Voukm odpravla v Sappado 
pogljdt če je kej ledu. V primeru de nebi blu pogoju bi se 
pomaknla pruti val d`Ansei oz pruti Serrai di Sottoguada. No na 
najino veselje nam ni blo treba jt dlje od Sappade in tku sva že 
ob 7 in pov veselo tekala okuli reke Piave in z mosta opazovala 
linije sektorja Orrido dell`acquatona.  Nu ker pa sm prebrov de j 
malu naprej slap »3 Grazie«, ki je prov namenjen začetnikom 
sva se najprej odpravla do njega. Slap leži dobesedno pod cesto 
in bi lohku štant nardili ne na menjalniki ampak kr na premi( tku 
j rjku Vouk). Uglavnm ku sva ene par botu splezala prvi cug, sva 
se željna plezanja in raziskovanja odpravla pruti sektorji 
Diagonal. Nu še prej ku sva prkjrla je Martin vidu eno drzno 
linijo in j reku d jo mormo splezt, jst kukr logistik pa linije slapa 
nism spoznu ( kasneje se je izkazalo da gre za slap Diagonal). Ker 
pa se je smer zdela prevelik zalogaj za začetek sva ostali del 
dneva plezala po krajših slaph v tem sektorju. Po dvournem 
iskanju prenočišča se okuli 6ih udobno namestiva u apartma. 

V sredo sva se namenila v slap Carpe Diem ki leži par kilometrov 
iz Sappade pruti Val Visdende.  Slap, ki je le streljaj od ceste , če 
je narejen v celoti je dolg 220m v izrednih letih pa celo 500m. 
Slap sva plezala izmenjaje v vodstvu, na žalost zadnji raztežaj ni 
bil narejen tku da sva ga splezala samu 170m. Sestopla sva s 
spusti ob vrvi do izhodišča. Na vstopu sva še vsak enkrat 
splezala drugo vstopno varjanto in oba napolnjena z dozo 
plezanja za tisti dan odšla v apartma. 

Tretji dan že bol pogumna in »izkušena« se odpraviva pogledt 
od blizk drzno linijo od Vouka (do prihoda domov nisva vedla de 
gre za slap Diagonal). De sva jo šla plezt je še botrovalo 
priporočilo od enga lokalca ki je označil slap za »facile facile«, 
kasneje se je izkazalo da pleza sveče ku nč od tega in mi j blu 
tkoj jasnu zakaj je slap njemu lahek. Uglavnem Vouk zarine u 
slap pleza dobro in zanesljivo in po kšnih 50 metrih štrika naredi 
štant. Jst ku drugi mu sledim do jame kamr j štant in med 
plezanjem ugotavljm de sploh ni tku lahek ta cug, zatu ku pridm 
do njega se soglasno odločva ,da sva dobila dobro dozo in se 
spustiva na tla. Ker pa imava še dosti cajta se odpraviva do 
sosednjega slapa Massacro delle Caprette , ki leži prov zravn 
Diagonala. Splezam prvi raztežaj in štant naredim v ledu ker je 
bil led do navrtanga štanta slab. Med plezanjem sm jmu 
probleme z zankami od cepinu in pole še sz štrikm  ma smo use 
rešli. Martin spet suvereno vodi drugi raztežaj, ki se začne sz 
svečo in hmali pride do sidrišča na katerem se spustiva do reke.  

Popovdne okuli štere se polna novih idej in ciljev vračava 
domov. Marko 

  
Carpe Diem 

 

Plezala sva: Tre Grazie, I 3, (prvi raztežaj),  

Carpe diem, II 3+ 170m ( zadnji raztežaj ni bil narejen), 
Diagonal, II 4 (prvi raztežaj),  

Massacro delle caprette, II 3 65m,  

 

 
 

 

 

Stubeck – turni 
smuk »silvestrski 
kiss…« 

Glede na to, da so slovenska plazovna poročila podobna 
srhljivkam sva s Petrom iz Logatca za zadnjo turo v letu poiskala 
nekaj širokogrudnega, varnega in lahkega. Vse to in še več je 
ponudil Stubeck, 2370 m visoki vrh nad Gmundom. Avto sva 
pustila kakih pet kilometrov pod kočo, cesta do koče je lepo 
zasnežena in primerna tako za dobro obut avto kot za turne 
smuči. Ker so nama psi bližje kot goodyear sva do koče porabila 
pol ure. Koča je res lepa. Nad kočo sva napadla širokogrudna 
pobočja Stubecka in v uri in pol tekmovanja, kdo porine višje 
pulz pritisnila selfie na vrhu pri križu. Ljudi je bilo kar nekaj, na 
celem hribu preko 50. Z vrha sva smučala proti Maltabergu in 
tam našla odličen, od masovke skrit in nedotaknjen pršič na trdi 
predelani podlagi. Širokogrudno vriskanje, ki se lahko primerja 
samo z najtežjimi miksi pri plezanju na monte veneris. Do 
prečke (steza/pot za sedlo Torschartese) se nabere kar nekaj 
uživaških višincev, ki kot kaže večini domačinov niso poznani. Po 
prečki je letelo nazaj v območje sankaške proge, še malo po njej 

 
Akterja vrh Stubecka 
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in že sva hmeljarila v pravljični koči. Po tem krepčilnem trenutku 
pa po cesti s turnimi smučmi prehitela dva Audija in dva 
Touarega, pri čemer so se Aborigini skrivali v bližnjem gozdu. 
Brez hauba partija na nasproti vozečih vozilih sva pridrsala do 
avta in odpujsala proti domu, pozdravljajoč iztekajoče se leto. 
#zivljenjejelepo  

Foto meseca  
 

Torre massiv z vzhodne strani, Patagonija  

 
Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina               

Urednik: Ožbej Marc, ozbej.marc@gmx.com 
Lektor: Jenzik Živastvar - za najdene pravopisne, slovnične in tipkarske napake ne izplačujemo honorarjev, enkrat 

letno pa sprejemamo neposredne pripombe jezikovnih puristov in sicer tretjo nedeljo v avgustu na Gorenjskem turncu v 

Severni triglavski steni  
Naklada: vsak po svoje                                                           

Fotografije: člani sekcije inu drugi 
Sponzor: prostičas.com 

      
Izdano v elektronski obliki, decembra 2013  

 
Po mnenju Ministrstva za kulturo spada glasilo v sklop glasil marginalno deviantnih skupin, ki s svojim pozitivnim pogledom na 

svet močno ogrožajo obstoječe koncepte nikoli srečne in zadovoljene potrošniške družbe. Zato je še pred uvedbo enotne davčne 

stopnje obvezano plačevati dvajset klobas in dvajset litrov vina mesečno v sklad za zdravljenje obolelih za intenzivnim načinom 

doživljanja življenja. 
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