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

  

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 5 
 
 

 

Pete wajdovske alpinistične vesti so prve v letu 2006, ki se za našo sekcijo začenja zelo uspešno. S 

številnimi vzponi, pristopi, grapami, slapovi in lepo novico, da je Sonja zopet aktivna. Skrbno 

preglejte novice in predvsem njihov birokratski del in upoštevajte navodila in priporočila. V teh 

novicah bomo pregledali uspehe leta 2005  Zaključimo lahko, da je sekcija naredila izjemen 

napredek .Klavdij se je ob kulturnem prazniku dodatno potrudil in objavlja nekaj svojih pesmi. .    

Ožbej 

Članarina v 
Planinskem 
društvu 
Ajdovščina 
in ostala 
birokracija 

Kot že veste smo postali registrirana alpinistična sekcija. Posledično imamo povečan birokratski 
aparat, ki je potreben vsaj minimalnega vzdrževanja. Osnova tega pa je, da si vsak redno beleži 
ture in jih prinese ali pošlje po mailu. Prvič bomo registrirali člane sekcije in lahko registriramo le 
tiste pripravnike in alpiniste, ki so v letu 2005 naredili vsaj deset smeri (če je to zmogel 
prezaposleni Vasja ni hudič, da kaj takega ne uspe študentom). Kdor ni registriran se ne more 
prijaviti recimo na izpit za alpinista... Popolnoma razumem, da alpinisti nismo birokrati, obstajajo 
pa določene zahteve, ki jih je treba izpolniti. Vse spodaj napisano ne velja za tečajnike v 
alpinistični šoli, razen tega, da morajo plačati članarino.  
Postopek za registracijo  članov AS Ajdovščina pri Komisiji za alpinizem PZS je naslednji: 
1. Oddaš seznam tur v mapo na društvu ali pošlješ po pošti (večina naredila) 
2. Podaljšaš članarino v PD Ajdovščina (v trgovini Promontana) do petka 10.2.  
3. Do petka 10.2. na kakršenkoli način dostaviš izkaznico o članstvu v PD Ožbeju ali 

Davidu S. 
4. Zraven dodaš še tisočaka za registracijo. Tisočaka po osebi se plača PZS za kar na 

koncu leta dobiš dva zbornika Slovenski alpinizem. 
5. Čez ? dni dobiš nazaj izkaznico in kartonček, ki potrjuje, da si član sekcije in 

registriran pri PZS. 
 Če se pojavijo še kakšna vprašanja pišite mail ali me pokličite na: 041 315 396 

Pregled 
vzponov v letu 
2005 

      
vzpo
n. metrov 

1 Skalne ture   195 48268 

2 Slapovi   23 4060 

3 Kombinirane ture   7 2400 

4 Ledne ture   15 5350 

5 Pristopi   31 41961 

6 Turni smuki   4 6159 

    skupaj 275 108198 

 
V tabeli je skupni rezultat sekcije za leto 2005. Bili smo zelo pridni. Število vzponov se je glede 
na leto 2004 povečalo za enkrat. Malo sem se igral tudi z metri in ugotovil, da smo splezali, 
prehodili ali presmučali 108 km vertikale. Celoten seznam vseh vzponov vam pošljem v 
naslednjih dneh, ko dobim še zadnji posamezen seznam vzponov.  Ožbej 
 

Grape 
Grapa desno 
od Krna 
 
 
 

Simon je poslal naslednji zapis: 
Ena od grap desno od Krna najbrž v Masleniku; (Desna grapa po informacijah od Sonje) 
Študijski obisk podjetij in različnih ekonomskih področij, ki jih moj Škotski faks organizira vsako 
leto je letos začuda potekal v Mariboru. Zato sem izkoristil en dan in sva se z Renato odločila za 
krajši potep na Krn. Na parkirišču pod Krnom pa sva srečala Sonjo, pa Nabergoj Jurija in Fabčiča 
in se enega. In glej ga zlomka oni so se odločili za eno prijazno grapo. Ker hoja ni moja močna 
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Wisiakova v 
Planjavi 
350 m 
III/60/30,40 
 
 
 
 
Pripravniška v 
Mojstrovki 
III/II 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spekter, 
centralni slap 
pod 
Prisojnikom 
 
 
 
 
 
 

stran in pa ker grapa ni obetala hujših težav sva se z Renato odločila da jim slediva. Grapa je bila 
res prijazna naklon enih 40 stopinj razen ena prečka na začetku v samo grapo je bila cca 60 
stopinj. Tako da sva zaradi "kvalitete" Renatinih čevljev morala sekati stopinje. Ampak je šlo. (ne 
vem pa kolk je grapa dolga) Ne vem zakaj sem na vrhu grape mislil da je Krn dokaj blizu. 
Dejansko sva se kar nekaj časa vlekla samo do Batognice in nato spust na sedlo, ki sploh ni tako 
majhen in ponovno vzpon na Krn. No dol je šlo malo hitreje na koncu tudi po riti. Vsega 
skupaj sva non stop hodila 7 ur. (Pa sem mislil da greva samo na sprehod). Kakorkoli 
priporočljiva tura za nabiranje kondicije in izkušenj v zimskem gibanju v gorah. Sonja in ostali so 
pa sestopili nekje desno dol in se tako odpovedali sicer lepemu prečenju Batognice in Krna. 
 
Wisiakova v Planjavi  
Glede na letni plan je moja bera po pričakovanjih bolj švoh. V nedeljo (22.1.) sem zaranil v 
Planjavo Wisiakovo grapo in bil 8:10 zjutraj na izstopu. Grapo sem lezel tretjič in do sedaj še 
nikoli ni bila tako zalita kot sedaj, zato lahko pišem samo 40-50 st., 360 m oz. kompleksna ocena 
II. Imel sem še manjšo željo iti do vrha Planjave za Rdečim kupom, pa sem se premislil, ker le ni 
tako veliko snega, da bi pikal do vrha, vmes pa so ene IV v skali in imam premajhna jajca in 
prevelike možgane, da bi to soliral z derezami! Tako! Matjaž 
 
Pripravniška v Mojstrovki 
Po pripravniški grapi na Malo Mojstrovko in nato  na Veliko in še na Zadnjo Mojstrovko 
se je 15.januarja 2006 odpravil manjši vod wajdovskih horolezcev. V izjemno lepem 
dnevu so uživali:  David, Vanja, Vlado, Vasja, Igor, Boris, Klavdij 

      
Huodi, kr če nje te ujem u ret                             

 

Spekter, Centralc v Prisojniku 
21. 1. 06 sem z Alešem Bajcem in Dejanom Korenom (AO Vipava) treniral vertikalo v 
ledu in v mixu. Dejan je naprej zlezel smer Spekter (mix ob Lambadi), nakar sva z 
Alešem na top rope plezala do strehe. Prvi poskus zame s cepini v mešanem svetu! Po 
pestri noči s kompanijo z našega mladinskega odseka smo se naslednji dan z Alešem in 
Dejanom odpravili v Centralni slap pod Prisojnikom, vendar smo zaradi prehude moče v 
drugem raztežaju obrnili, nakar smo v Levem slapu na spodnjem strmem skoku na top 
rope trenirali hitrostno plezanje. Klavdij 
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Nad šitom 
Glave 2087 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Klavdij v spektru  

Nad šitom glave 
Blaž, Vanja in Andrej so 22. 1. 06 Pristopili na Nad šitam glavo in nato po pripravniški se na M 
Mojstrovko.  

 
Pripadnica gibanja Hamas Mojstrovka 
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Samova grapa 
IV, 70 

Samova grapa 
28.1. 06 sva se odpravila v Maslenik (mogoče Srednji vrh-vprašaj Davida), kjer sva z Davidom 
splezala Samovo grapo (70 stopinj, IV v skali obliti z ledom) nakar sva skoraj bivakirala, ker 
zaradi megle nisva dobila sestopa, posledično sva abzajlala čez skalni skok in nato ritensko 
odštemala se 350 m. Pri tem so se nama pridružili se trije Riječani, ki so v megli sledili najinim 
krožnim sledem. Vsekakor moja najlepša tura! Klavdij 

   
 Samova grapa - pod zabeljenim detajlom       

 

Tečaj zimske 
tehnike, občni 

zbor, 
Alpinistična 

šola 

Načelnik Simon sporoča: 
Dogovorili smo se. da bomo imeli v vikendu 25.-26. februar tečaj zimske tehnike. Zvečer (iz 
sobote na nedeljo pa občni zbor alpinistične sekcije). O tem vas obveščam mesec dni prej zaradi 
naslednjih razlogov: 
- da imate čas načrtovati vikend 
- da poskrbite za izposojo vse potrebne alpinistične opreme (in da mi ne pride kdo brez derez in 
cepina).  
S seboj morate imeti: dereze, cepin, plezalni pas, dve pomožni vrvici, eno gurtno, 2 matičarki, 
čelado in en štrik na navezo. Predlagam, da si vse skupaj od koga izposodite razen če niste 100% 
prepričani, da boste to uporabljali tudi v prihodnje  
- navadno imamo vikend na Vršiču in spimo v Koči na gozdu. Če pa ima kdo izmed vas vikend na 
primer v Trenti ali pa njegovo podjetje oddaja sobe (za cca15-20 ljudi) potem ima sedaj 14 dni 
časa da to uredi. V poštev pridejo tudi drugi predlogi za destinacijo tečaja.  
- v nasprotju s prejšnjimi leti morate letos tisti, ki se nameravate udeležiti tečaja in pa tudi 
občnega zbora povedati 100 % en teden vnaprej. Zaradi rezervacij in ostalega. Prosim za resnost. 
  
Zvečer bo občni zbor. Na njemu bomo pogledali, kaj smo lani naredili in kaj bi lahko letos 
naredili. Dobrodošli so vsi komentarji in predlogi predvsem pa kvalitetne in utemeljene kritike na 
delovanje sekcije in alpinistične šole. Kajti le če se bomo zavedali naših slabosti bomo lahko 
napredovali. Prav tako je dobrodošlo, da člani sami predstavijo svoje predloge, kaj bi naredili, da 
bi povečali kvaliteto odseka in ob temu seveda prevzamejo odgovornost za izpeljavo predlogov.  
  
In še nekaj kot bi se reklo za smetano na vrh torte. Tisti tečajniki, ki se bodo udeležili tečaja 
zimske alpinistike se lahko nato naslednji teden (če bodo izrazili interes seveda) udeležijo skupne 
ture v Slovensko smer v S Triglavski steni. (če bodo razmere dopuščale seveda). V kolikor bo prvi 
vikend slabo vreme bomo preložili tečaj za en teden. V tem primeru Triglav seveda odpade. 
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Pesmi ob 
kulturnem 
prazniku 
 
Klavdij Zalar 

Poklon našemu pesniku skozi alpinistično srce: 
 
Prislužil sem si mir. 
Do njega sem prilezel 
po majhnih oprimkih 
in se ga oklenil 
s trdimi rokami. 
S tresočimi nogami 
lahko zdaj rečem: 
Orli letajo v mojem srcu, 
veter gnezdi v mojih prsih.     
Miren sem. 
 
Stisnil sem mir 
za šelesteči vrat. 
 
_______________________ 
 
 
Ko v hribih  
dočakam večer, 
je vse dopolnjeno. 
Le glavo še lahko naslonim 
v tvoje naročje 
in štejem utrinke 
v tvojih očeh. 
 
________________________ 
 
 
Tišina. 
Šum vetra 
in utrip srca. 
Le redko se pridružijo ptice. 
 
________________________ 
 
 
Za robom, 
šumijo bori. 
 
Za robom, 
modrina neba. 
 
Za robom, 
mir. 
 
Do tja še nekaj oprimkov. 
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Fotografija 
meseca 
 (rubriko ureja 
Klavdij Zalar) 

 
 
 
 
 
 

Ali je to na Luni? Prejšnja fotografija je bila s Krna.  

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


