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Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
As.ajdovscina@gmail.com
Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 8
Konec aprila je zaznamovala izjemno uspešna plezalna odprava v Hrvaško Paklenico. Veliko število
vzponov, viden napredek številnih članov. Igor nadaljuje z odličnimi turnimi smuki. Tokrat objavljamo
zelo dober prispevek s predavanja Petra Podgornika. Bližajo se zaključni izpiti alpinistične šole.
Načrtujejo se nove skupne ture. Plezališča že ponujajo, kar se lepega ženskega in moškega na ogled
postavi. Skoro se pričakuje prihod inštruktorske avto+rit+tete, ki se jo vsi veselimo, da bo spejt mal
rjeda v hiši ☺.
PAKLENICA Letošnja Paklenica je izjemno uspela saj smo uspeli zbrati kar 53 vzponov. Plezalnega tabora se je
udeležilo trinajst plezalk in plezalcev. Tabor je uspešno strokovno in praktično vodil Klavdij Zalar, z
2006
njim je 5 dni molzel štrike Ožbej Marc. Vanja Kovač, Metod Praček, Bojan Blažica, Jernej Hrovatin,
Darja Brecelj in Marko Ipavec so uživali prelepo sončno vreme 3 dni. V tradicionalni bazi ajdovskih
alpinistov Kampu Igor v Selinah pa so dva dni bivali Peter Brecelj, Boris Kodelja, Tina Jarc,
Valentina Mavrič in Egon Pavlica. Skupaj nas je bilo v Paklenici 13. Tokratno usmeritev tabora je
bila posvečena predvsem plezanju nenavrtanih lažjih smeri, ki veljalo v kvoto za alpinistične
pripravnike.
Sobota 22.4.2006
1. Za naše bivše djevojke III, 160 m KUK NOŽIČAR
Dve navezi so napadle to pomenljivo smer v Kuku Nožičarju. Klavdij je vodil Metoda in Petra, Ožbej
pa Tino in Borisa. Smer je lahka III, v kateri roko na srce prevladuje II. Smer ni opremljena. Bivših
deklet smo se spomnili ☺. Prva splezana večraztežajna smer za Tino in Petra. Čestitke.
2. Desno rebro III, 200 m KUK OD PAŠČETNICE
Kuk od Paščetnice je postregel s težjo smerjo. Veliko težjo od Za naše bivše djevojke. Po vsej
verjetnosti bi morali v začetku plezati bolj v levo na raz. Plezali smo naravnost po strmem kaminu.
Recimo, da je dobra III, čeprav je najbrž več. Višje smer pride na raz, ki ga prekinja zanimiva poč.
Lepo in zanimivo. Raz naprej ni težak je pa zračen in izpostavljen. Smer je v celoti gledano zelo lepa.
Klavdij je plezal z Metodom in Borisom, Ožbej pa s Tino in Petrom.
3. Zubatac 4a, 250 m KUK TISA
Vanja je vodila navezo z Bojanom in Jernejem čez Zubatca. V zgornjem delu smer ni navrtana in so
čarali z nekaj gurtnami. Smer jih ni navdušila, ker je preveč hoje.
4. Nosorog 4b, 150 m KUKOVI ISPOD VLAKE
Vanjina naveza je popoldne splezala še eno največjih navrtanih klasik Pakle – Nosoroga.
Nedelja 23.4.2006
1. Sjeverni greben III, 170 m VELIKI ČUK
Nažalost smo na vstopu ugotovili, da je ta smer po novem navrtana. Ožbej je plezal s Petrom, Boris
pa z Metodom. Klavdij je plezal z Valentino in Egonom. Na vrhu smeri smo se rahlo zakvačkali v
kaminih.
2. Bijela rampa III-/II
Za poslastico smo napadli Bijelo rampo. Klavdij z Egonom, Ožbej z Valentino in Boris z Metodom.
Čestitke Borisu za prvo naprej splezano nenavrtano smer. Večina je belo rampo splezala v telovadnih
ali gojzerjih. Lepa smer.
Ponedeljek 24.4.2006
1. Ranozoreči, III+, 200 m KUK TISA
Smer smo plezali Ožbej z Darjo in Klavdij z Markotom. Plezat sem začel proti levi, ker se mi je
edino tam zdelo, da je III. Klavdij pride malo za mano in me prepriča v plezanje direkt po razu. Smer
smo potem plezali direkt po razu v težavah zagotovo težjih od III s sumljivo skalo. Vroče je bilo za
pop….. Višje pridejo od desne svedrovci smeri Josipa Debeljaka, ki smo se jim s prezirom izogibali v
levo. Smer ni opremljena.
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2. ????????????????????? Še poizvedujemo za ime in oceno KUK TISA Plezala sva v Stupu
desno od smeri Bezazleni tako, da jo midva imenujeva NIJE BEZAZLENI
S Klavdijem sva iskala smer Bezazleni, kjer naj bi Ožbej splezal svojo prvo neopremljeno štirico
naprej. Jasno, da vstopa nisva našla. Vseeno sem začel plezati naprej in splezal po lažjem svetu na
polico od koder so naprej sledile samo še rahlo previsne majhne poči in neki zarustani klini. Klavdij
me spusti okrog drevesa in smer napade kot prvi. In ker je prava trma in brezdvoma tudi odličen
plezalec se mu uspe skobacati po vseh tistih počeh, dokler ne zgreši rahlo v desno in potem delikatno
preči proti levi za varovanje in obup drugemu v navezi pa na desni pusti jebico. Klavdij je izginili za
razom na navzdol nagnjeno polico pod veliko streho, kjer je precej časa iskal prostor za štant. Ni ga
našel in na koncu strehe že okoli raza zabil en približen klin in s silovitim trenjem štrika splezal
nadaljnih nekaj metrov do drevesa, kjer je štantal. Hajd za njim. Po počeh je še šlo. Čeprav je bila
skala zelo ostra. Žurka pa se je začela pri jebici, ki je nikakor nisem mogel pobrati ven. Nekako
prečim na levo splezam više in prečim nazaj v tegu vrvi po jebico. Pod streho ni bilo tako težko, bolj
sitno. Nov projekt je bilo izbijanje klina za razom. Izbijanje v težkem svetu je veliko težje kot
zabijanje (Klavdij se s tem sicer ne strinja, res pa je tudi, da tudi sam nisem zabil še nobenega klina
kot prvo plezujoči v težkem svetu). Splezam višje in se usedem v štrik. Problem pa je v tem, ker gre
vrv v levo in ne dosežem klina toliko na desni. Namestim si varovanje, ki preprečuje visenje v levo in
nekako izbijem klin. Tik pod štantom nepazljivo pošljem v dolino dva večja kamna. Štant sva
prenesla nekaj metrov višje na polico, kjer sva naletela na en star in en skoraj nov klin. Malicava in
rehabilitirava. Nad široko polico sledi prava lepotica – najprej rahlo previsna potem pa previsna 30 m
visoka poč. Klavdij začne, po 8 metrih postavi največjega frenda (edino možno varovanje) in
suvereno spleza celotno poč na vrh. Sledil sem mu in z dvemi počitki poč splezal še sam. Smer se
konča ne izjemno lepem balkonu vrh Stolpa. Upava, da čimprej ugotoviva ime in oceno smeri. Je pa
najmanj krepka V+. Zadovoljstvo po tej splezani smeri je bilo izjemno.

Potek smeri »NIJE BEZAZLENI« in Klavdij vrh Stupa v Kuku Tisa.
3. Bijela rampa III-/II, VELIKI ČUK
Vanja je uživala v smeri z Bojanom Blažico.
4. Malena III, VELIKI ČUK
Metod Praček je plezal skupaj z Jernejem Hrovatinom in naprej splezal svojo prvo nenavrtano
večraztežajno smer. Čestitke!
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Torek 25.4.2006
1. Josipa Debeljaka IV, 200 m, KUK TISA
Smer je navrtana. Klavdij je plezal z Markotom, Ožbej pa z Darjo. Smer je lepa vendar se v
osrednjem delu izogne zelo lepemu razu v odlični skali in ga obide po štantu v desno po šodru.
Priporočamo plezanje naravnost navzgor.
2. Desna strana stupa III, 150 m KUK TISA
Isti navezi sta splezali še lahko nenavrtano smer. V zadnjem delu smo si jo zabelili in splezali na vrh
preveč desno po nekakšnem kaminu in zajedi, ki je ponujala sitno gibanje in nobenih šalc (sigurno ni
III). Izjemno lep in sončen dan.
Sreda 26.4.2006
1. Oliver Dragojevič, III, 150 m VELIKI VITRENIK
Smeri tega dne sva plezala Klavdij in Ožbej. Vseskozi sva plezala po razu in se nisva izogibala
težavam v desno. Smer ni navrtana in je milo rečeno čudna. Najprej kao neke trojke?! Potem pa še
več raztežajev dolgo kobacanje po grebenu.
2. Snoopy III, 100 m, VELIKI VITRENIK
Lahka in priporočljiva smer, lep spodnji del. Izstopni kamin na vrh smeri je siten in ne vem, kdo je mu
je dal oceno.
3. Krele V, 100 m VELIKI VITRENIK
Za konec pa še ena malce bolj atletska smer s počmi in previsom. Prav so prišli tudi klini. Klavdij jo
je suvereno splezal naprej.

V velikem Vitreniku
Nekaj besed o življenju v kampu. Lastnica je še vedno izjemno prijazna, kuhinja izpod Klavdijevih
rok je bila odlična. Topla voda je bila ves čas. Večeri so bili polni zanimivih debat. Počutje med
udeleženci odlično. Ko sva se s Klavdijem vračala z jadranja sva se ustavila pod tunelom Sveti rok
nad katerim so Tulove grede. Izjemno lepo in zanimivo plezalno področje. Pozanimati se je treba če je
še minirano. Gospa nam je svetovala naj se obrneva na alpinistični odsek v Obrovcu. Izgleda pa
skrajno zanimivo. Nedvomno je Paklenica popolnoma uspela. Edina manjša težava je bila to, da je
bilo nekoliko premalo plezalcev, ki so sposobni plezati naprej in sva s Klavdijem »movzla« skoraj vse
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dni s po dvema na vrvi. V uteho nam je to, da sta vsaj dva toliko napredovala, da sta prestopila mejo
in bosta lahko plezala naprej lažje smeri. Poročilo sestavil: Ožbej

Nova smer v
Kovku:

Pionirski duh nas je 9.aprila zopet zvabil v Kovk. David, Metod in Igor so šli na prvo ponovitev
Krvave svatbe s Klavdijem in Ožbej pa sva si zamislila novo smer desno od Gamsje.

Pušelc V+

Začela sva na dnu osrednjega stolpa desno od raza po katerem se začne Gamsja. Vstop smeri gre
desno od vhoda v jamo (
hram) znam predvsem med Budanjci, ki so se v njem skrivali pred
naborom in odhodi v vojske raznih imperijev in držav. Najtežji del smeri je prav na samem začetku,
ob vstopu v zajedo, ki se nadaljuje v kamin (V+). Kratek kamin je kar siten, ker skala ni ravno
Pakleniška in je izbor dobrih oprimkov in stopov omejen. Iz kamina gre smer levo v območje zelo
dobre in zelo lepe skale na trebušastem razu, kjer je treba čez mini previsek ali bolje skokec. Vrh raza
ponuja odlične možnosti za naravno varovanje. Sledita dva manj atraktivna raztežaja v katerih se
izmenjujeta hoja in plezanje. Čez skalne skoke lahko splezaš III, možno je pa tudi več. V tem delu
smer naredi rahel S. Iz raza z borom in naravnim varovanjem rahlo desno, potem na skalne skoke v
levo (tu se precelj približa gamsji), potem pa prečenja po »stezi« desno do pod večjega skalnega
skoka, ki ga splezamo v diagonali iz desne proti levi (IV). Vrh skoka zopet prečenje po stezi v desno
rahlo navzdol do vznožja velike plate, sidrišče ob mladih hrastih. Po plati naravnost navzgor, lepa in
čvrsta plata z zatravljenimi policami izgleda lažje kot je v resnici. Plezamo v smeri travnata police
sredi plate (neobičajno gibanje po polici s travnato zdrsljivmi stopi in nizkimi podprijemi pod
trebušast previs). Z leve strani police nadaljujemo po zajedi navzgor na polico vrh plate in pod
začetkom raza. Nekaj metrov v desno in že smo pod poslastico navpičnim (morda še malce več kot
navpičen) kaminom, ki se nadaljuje v zajedo. Oprimkov in stopov je dovolj zato ni težaven. Višje
lahko nadaljujemo po naloženi zajedi ali pa se umaknemo meter ali dva levo na črvst in z uživaško
skalo posejan raz. Višje naš čaka še nekaj skalnih skokov z dobro skalo do vrha smeri. Sestopimo na
desno v grapo in potem preko Rebra na plaz 30 min.

Zelo lepa skala na vrhu prvega raztežaja

Predavanje
Petra
Podgornika

V petek 17. marca 2006 se je v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščina zbralo več 100 ljubitelj
gora, ki je prišlo na predavanje alpinista Petra Podgornika z naslovom Po domačih in tujih gorah
Letos mineva trideset let, kar sta se z bratom Pavlom navdušila nad alpinizmom ter dvajset let
odkar so člani slovenske odprave, med katerimi je bil tudi Peter, spoznali krutost in lepoto
Patagonije. Tudi ti obletnici sta bili razlog, da je Planinsko društvo, Ajdovščina povabila Petra, ki
sedaj biva z družino v Šempetru, doma pa je iz klene družine v Vrtovinu, da z diapozitivi predstavi
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svojo alpinistično pot. Toda Peter ne bi bil Peter, če ne bi na prvo mesto postavil svojega vzornika,
prijatelja, tudi rojaka iz Šempetra dr. Jožeta Andlovica. Z diapozitvi, med katerimi so nekateri imeli
že zgodovinsko vrednost, nam je prikazal njegovo delo kot »odpravarskega zdravnika«. Fotografije
ambulant na prostem delujejo kot, da so z drugega sveta, v bistvu pa nam razkrivajo dr. Jožeta
Andlovica kot pogumnega in odločnega zdravnika, ki je tudi v nemogočih razmerah znal za bolnika,
pa naj je to bil reven domačin iz oddaljenih Himalajskih prostranstev ali pa omrznjen alpinist visoko
v gorah (tudi na višini 7000 m) nuditi največ, kar je bilo mogoče- predvsem reševati življenje. Z
diapozitivi nas je Peter popeljal po Andlovčevi bogati alpinistični preteklosti
Kot alpinist – zdravnik je sodeloval na vseh treh odpravah JAHO (1964, 1969, 1974) , 1979 je
sodeloval kot zdravnik in inštruktor na prvem tečaju za šerpe v Manangu – Nepal. 1980 je kot vodja
zdravnikov sodeloval na mednarodni odpravi EVEREST, 1982 je kot zdravnik in duhovni vodja
sodeloval na prvi primorski odpravi ACONCAGUA
V drugem delu nam je Peter predstavil svojo alpinistično pot, ki se je začela v skalah pod Čavnom, ki
so jih trije bratje, pa tudi sestra, med delom na domači kmetiji zrli iz rojstne vasi Vrtovin. Z bratom
Pavlom sta po opravljenem alpinističnem tečaju v Novi Gorici, začela odkrivati stene Juliskih Alp,
Dolomitov in Zahodnih Alp. Kot perspektivna alpinista sta odšla v Himalajo, v popolnoma drugačen,
nenavaden in zanimiv svet, ki ju je zaznamoval za vse življenje. Dva meseca so se v slabem vremenu
trudili v južni steni Lotseje, kjer je Peter na višini 7000 omrznil, brat Pavel pa je uspel priti z
soplezalci do višine 8250m.
Leta 1982 se je primorska alpinistična odprava petnajstih alpinistov odpravila proti vrhu Aconcague,
najvišje gore obeh Amerik. Med njimi sta bila tudi Peter in Pavel ter Tamara Likar po rodu doma iz
Otlice. Odprava je bila uspešna, saj so kljub izredno slabim vremenskim razmeram preplezali novo
smer v južni steni, kar je šokiralo Argentince pa tudi ostalo alpinistično javnost. Zanos nove težke
smeri, jim je komaj štiri mesece po vrnitvi domov pretrgala tragična nesreča Pavleta in Tamare, ki sta
v hudi poletni nevihti v stenah domačega Mangrta prestopila prag med tuzemljem in onostranstvom.
Za Petra, domače ter vse, ki so poznali Pavla in Tamaro je bil to nepopisna tragedija. Moč za življenje
je Peter našel le v gorah, kjer ga je brat Pavel, po njegovih besedah, še dolga leta nemo spremlja na
vseh njegovih poteh.
V Himalajo se je vrnil še leta 1983 in 1985, v letih 1984 in 1986 pa je sodeloval na mednarodnih
odpravah na Grenladiji, kjer je opravil mnogo prvenstvenih smeri in dal imena dvema do tedaj
neimenovanima gorama - enega v spomin na Pavla, drugega pa v spomin na Tamaro.
Leta 1985 je obiskal Kanado in Ameriko, kjer sta s se Pavletom Kozjekom preizkusila v težkih
granitnih smereh Half Doma in El Capitana. Južna Amerika pa ga je začarala, saj jo je obiskal
štirikrat. V Patagoniji je s slovensko odpravo v letu 1985/86 uspelo preplezati novo smer v vzhodni
steni Cerro Torreja. Leta 1990 sta morala s soplezalcem Ravhekarjem zaradi zdravstvenih težav
izstopiti iz stene Fortalezze,. Smola ga je spremljala tudi leta 1991, ko je na Aconcagui na višini 3500
m obolel soplezalec Pavle Kozjek. Z avtobusom se je sam odpravil proti Patagoniji. Iz zadnje vasi je
po večurni hoji po ledeniku prišel pod vzhodno steno Cerro Adele. Kot osamljeni jezdec, saj je bil
daleč naokoli edini človek v tem prostranstvu, se je ob siju polne lune, podal preko 1200 m visoke
stene in jo po čudovitem vzhodu , zaradi podivjane narave, z begom za življenje in smrt, hitro
zapustil. Neugodno vreme ga je spremljalo tudi naslednje leto, ko je po štirinajstih dnevih sneženja
moral zapustiti steno. Njegova neustrašnost in vztrajnost so občudovali tudi Afričani, ko so videli
belega človeka z berglami, kako osvaja najvišji afriški vrh- Kilimandžaro.
Leta 1996 sta z ženo Slavico in prijateljema obiskala S. Ameriko in Kanado, kjer so plezali dva
meseca. Naslednje leto je se je družina povečala s hčerko Saro, zato so sedanji plezalski cilji bližji, v
domačih in evropskih stenah ter plezališčih.
Že petindvajseto leto deluje tudi kot gorski reševalec, v zadnjem času kot član Civilne zaščite. Reševal
je tako doma kot tudi v tujini, pred dvema letoma se je udeležil iskalna akcije pogrešanega prijatelja
Jožeta Šepiča v Himalaji.
Z družino živijo pravo športno življenje. Z ženo Slavico in hčerko Saro se najbolje počutijo v toplih
skalah bližnjih plezališčih, večkrat skupaj kolesarijo, pozimi smučajo, ko pa si zaželi popolne svobode
z jadralnim padalom kot ptič poleti visoko nad zelenjem Vipavske doline ali pa se ob soju lune
odpravi s smučmi po kristalnih poteh zimskega Trnovskega gozda .
Takrat je sam s seboj in v sozvočju s svetom na tej in s svetom na oni strani..
Diapozitov je prehitro zmanjkalo. Za lep večer so se obiskovalci Petru, po kratkem pogovoru z njim,
zahvalili z glasnim aplavzom.
Iz Petrove dokumentacije povzela in priredila Sonja Lovrekovič
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TURNI SMUK Z MANGARTSKEGA SEDLA
Težavnost:
II ( zahtevno)
Nadmorska višina:
2055m
Izhodišče:
941m Belopeška jezera
Višinska razlika:
1110m
Dolžina smuka: 4km, pristop in smuk 4h
Smer spusta:
sever
Datum:
23.04.2006
Prisotni: Igor Furlan AS Ajdovščina, Hari Furlan in Gregor
AO
Nova
Gorica.
V nedeljo smo s prijatelji izvedli turni smuk izpod Mangarta. Z avtom se pripeljemo zjutraj v Fužine
do Belopeških jezer. Parkiramo na koncu ceste, ki je okrog omejena z debelo snežno odejo.
Nataknemo smuči in oddrsamo po uhojeni stezi v smeri grape v Plazjem. Pokrajina je še debelo zavita
v snežno odejo. Dostopna grapa je večji del dokaj strma.
Snežne razmere se menjujejo od pomrznjenega snega do
že vodenega, na soncu. V zgornjem izhodnem delu nas
preseneti izredno močan veter, ki skozi kanal brez
prestanka močno piha proti dolini. Na vrhu se nam
odpre pogled na Mangartsko sedlo in Mangart, ki je
zavit v meglico. Po zasneženi okolici ne kaže, da bo
letos stekel promet na sedlo. Po okrepčilu in ureditvi
smuči se odpravimo v dolino. Začetek spusta je izjemno
strm, okrog 50°. Imaš občutek, da če se nagneš naprej za
izvedbo obrata, da boš padel v dolino. Zgornji del grape
oddrsam. V nadaljevanju izredno slab sneg. Razmere se
menjajo iz zavoja v zavoj, sneg je precej razmočen. Presmučamo še gozd in spet smo na parkirišču ob
avtomobilih. Vročina že močno pritiska in odpravimo se domov. Igor Furlan
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Športno plezalni treningi v plezališčih so v vse večjem zagonu. Prosil bi vas, da mi sporočate vaše
mejne splezane smeri, če bi nas radi seznanili z vašim napredkom.
8. aprila smo plezali v Beli: David, Klavdij, Renata, Stanka, Metod, Ožbej in Sonja. David še zmeraj
za šalo opravi z Lobotomijo 6c, Ožbej vpenjam tik pod mejo 6a (6a ponavadi odletim), Klavdij vsaj
6b, dekleta obljubljajo, da bodo začela več vpenjat. Metod je navkljub zelo kratkem plezalnemu stažu
začel vpenjat lažje smeri. Čestitke.
9. aprila smo šli na post Kovk razgibavanje v Gradiško turo in v sektorju Oltar plezali Tamara,
Valentina, Vesna, Klavdij in Ožbej.

Triglav

Velika večina sekcije je plezala v Beli lepe sobote 15. aprila. Velikonočni ponedeljek pa je bil odlična
priložnost za seznanjanje z grškimi imeni smeri v Mali plošči Gradiške ture. Valentina in Egon sta
plezala v limskem kanalu in zelo priporočata plezališče. Andrej brez težav vpenja 5c.
Na velikonočni ponedeljek sta Metod in Boštjan v družbi Stojana osvojila Triglav. Metod ima za
seboj zelo uspešno zimsko sezono. Za prvomajske praznike je bil vnovič na Kredarici. Z Vrha
Triglava so nam poslali tole sličico:
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Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 8
Maj 2006

Fotografija
meseca
(rubriko ureja
Klavdij Zalar)

Walking on the moon. Kdo ve, kje se sestopa po »nožih«?

Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje
Fotografije: Klavdij Zalar in ostali
Izdano v elektronski obliki, maja 2006
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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