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Naš (ajdovski) alpinizem
Wajdovske alpinistiène vesti
WAV št. 10
Avgust 2006
Izdala:
Alpinistièna sekcija PD Ajdovšèina
Urednik: Ožbej Marc
Likovni urednik: Klavdij Zalar
Jezikovni pregled: Darja Brecelj

Naše wajdovske alpinistiène vesti so
prišle že do jubilejne desete izdaje.
Hvala vsem tistim, ki ste jih z nami
soustvarjali. Še posebej hvala Klavdiju
za njegov nepogrešljiv estetski
prispevek. Tokratna številka je
obsežnejša in prviè tudi izdana v nekaj
tiskanih izvodih, ki so namenjeni
promoviranju ajdovskega alpinizma
in alpinistiène šole, ki se zaène v
oktobru. Poroèila z Dolomitov,
najvišjih evropskih vrhov in domaèih
sten, nova spletna stran ter nova
sezona alpinistiène šole so le nekatere
od tem, ki krasijo tokratno 10. številko.
Ožbej

Nova spletna stran
PD AJDOVŠÈINA

Naklada: vsak po svoje

Simon v Vipavski Beli (Foto: Klavdij Zalar)

Izdano v elektronski obliki, avgusta 2006

Ko prebiram jubilejno deseto številko
WAV-a, se veselim vseh uspehov naših
èlanov. Pravo veselje je gledati, kako skoraj
vsak posameznik v alpinistièni sekciji
najde nekaj zase in nato svoja intenzivna
doživetja deli z nami, ali v ustni ali v pisni
obliki. Alpinizem sicer zahteva dokaj
individualen naèin življenja, saj se najveèji
dosežki zgodijo daleè proè od oèi veèine
opazovalcev, alpinist se jih v tistem
trenutku lahko veseli le s soplezalcem.
Najbrž pa prav individualnost spodbuja
ustvarjalnost in dejavnost na drugih
podroèjih. Prenašanje svojih doživetij na
papir je le en del širšega delovanja
plezalcev naše sekcije. Sam lahko reèem,
da me je alpinizem spodbudil k bolj
zavzetemu študiju, delu in javnemu
delovanju. In verjamem, da je še
marsikomu pomagal premagati razne
izzive, ki nam jih postavlja življenje.
Vzrok, da sem pred štirimi leti organiziral
prvo alpinistièno šolo, je bil verjetno ta, da
sem želel nekaj najlepšega, kar se mi je v
življenju zgodilo, deliti tudi z drugimi.
Deliti z ljudmi, ki jih sploh ne poznam, za
katere pa predvidevam, da si želijo novih
spoznanj. In èeprav so bili zaèetki malce
nerodni, sem preprièan, da so bili koraki
pravi. Moto alpinizma je, biti vedno boljši.

Naslovnica:
Matjaž v smeri Gadenz (Foto: Klavdij Zalar)
Po mnenju Ministrstva za kulturo spada
glasilo v sklop glasil marginalno deviantnih
skupin, ki s svojim pozitivnim pogledom
na svet moèno ogrožajo obstojeèe
koncepte nikoli sreène in zadovoljene
potrošniške družbe. Zato je še pred
uvedbo enotne davène stopnje obvezno
plaèevati dvajset klobas in dvajset litrov
vina meseèno v sklad za zdravljenje
obolelih za intenzivnim naèinom
doživljanja življenja.
Kdor bi želel prejemati WAV na
elektronski naslov, naj to sporoèi na:
as.ajdovscina@gmail.com

Planinsko društvo Ajdovšèina ima
novo pridobitev- spletno stran.
Najdete jo na naslovu www.pdajdovscina.si. Za nemoten ogled
priporoèamo spletni brskalnik
Mozzilla firefox. Na spletni strani
lahko spremljate aktualne alpinistiène
dogodke in pogledate številne
fotografije. Stran je iz dneva v dan bolj
polna vtisov, ki so nastali ob osvajanju
nekoristnega sveta.
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Ne najboljši, najmoènejši, najbolj
pogumen, ampak vedno boljši. Boljši od
koga? Od sebe pred enim tednom, pred
enim letom. Stalno izboljšujem sebe kot
plezalca in kot èloveka. Alpinist tekmuje s
sabo, s svojo težo in s svojimi strahovi, ne z
ostalimi alpinisti. Podobno je tudi v naši
sekciji. Marsikdaj ugotovimo, da bi lahko
neko stvar izboljšali, in potem to skušamo
popraviti. Letošnja peta alpinistièna šola
bo gotovo boljša kot vse prejšnje. Prav
tako tudi deseta in petdeseta. Tako bo tudi
s sekcijo. Na zaèetku smo imeli skupno
turo trikrat do petkrat na leto, sedaj pa naši
èlani plezajo skoraj vsak teden, èe ne
drugje, na Kovku. In sreèa je gledati, kako
se sekcija in posamezniki v njej razvijajo.
Ne samo kot alpinisti in plezalci, tudi kot
osebe.
V tem èasu, od kar imamo alpinistièno
šolo, sem spoznal veliko ljudi. Skupaj smo
plezali, potovali, se veselili … Alpinizem je
bil povod, da so se med nami stkala
prijateljstva. Prijateljstva, ki se ne menijo
za družbene nazive in hierarhijo: smo
mehaniki, strugarji, študentje, zidarji,
gradbeniki, umetniki, inženirji, magistri,
ekonomisti- vsi smo si tako razlièni in
hkrati podobni, ko se moramo zadržati na
oprimku, zavarovati soplezalca, pohiteti
na pomoè … Važen je èlovek, njegova
osebnost, in lepo je imeti take prijatelje.
Ob spremljanju vzponov naših èlanov,
obèudovanju njihove aktivnosti,
samoiniciativnosti in veselja, ki ga imajo s
tem »našim alpinizmom«, ugotavljam, da
je bilo dobro zaèeti in da je dobro tudi
nadaljevati. Preprièan sem, da bomo
vedno boljši. In kot je rekel eden naših
èlanov: »Saj ni potrebno, da smo najboljši,
ampak da smo fajn. Treba je gojiti
romantièni alpinizem«.

2

10

Wajdovske alpinistiène vesti/ avgust 2006

10

Wajdovske alpinistiène vesti/ avgust 2006

David Semiè - alpinist!
Torej èestitke vsem èlanom, veselo in
pogumno naprej! Vse pa, ki prebirate
WAV prviè in si mislite, da bi znala biti ta
reè še zanimiva, pridete pogledat.
Letošnja alpinistièna šola se priène 6.
oktobra.

POSEBNO POROÈILO
REPUBLIŠKE KOMISIJE ZA
ZATIRANJE ALPINIZMA

Vaš naèelnik
Simon Ušaj

David v domaèih stenah (Foto: Klavdij Zalar)
David je 22. maja 2006 uspešno opravil
izpit za alpinista, kar predstavlja velik
mejnik v razvoju alpinizma v Ajdovšèini,
saj je prvi, ki se je udeležil izpita (in ga
uspešno opravil) po tem, ko je leta 2002
Simon Ušaj v Ajdovšèini zaèel z
alpinistièno šolo. David se je na izpit
intenzivno pripravljal 3 mesece, pri èemer
mu je bil v pomoè tudi Matjaž Ferjanèiè.
Izpit je vse prej kot lahek, saj so teste pisali
od 17h do 1h ponoèi. Pri praksi pa tako ali
tako nikoli ni bilo odpustkov. Skratka,
èestitke Davidu, Simonu in nenazadnje
sekciji. Del poteka izpitov je razviden iz
priloženega Matjaževega prispevka (bil je
eden od èlanov komisije).
Ožbej

V dolini tema,
po hribih se plazi veèer.
Visoko med vrhovi
žari moje srce.
(Klavdij)
Romantièni alpinizem (Foto: Simon Ušaj)
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Zadnja dva vikenda so bili na Vršièu
republiški izpiti za entuziaste, ki so želeli
doseèi naziv alpinist. V prvem roku je to
uspelo od 32 prijavljenih 19 osebam, v
drugem roku pa od 22 prijavljenih samo
9 osebam. Strokovna obdelava
rezultatov kaže na poveèanje uspešnosti
komisije za zatiranje alpinizma, ki ji je s
prvotnih 59,375 % v prvem roku uspelo
znižati uspešnost opravljenega izpita v
drugem roku na 40,909 %. Pri tem je
bila komisija neprijetno preseneèena s
prijavo nove alpinistiène sekcije
Ajdovšèina, ki je do sedaj v registru
komisije za zatiranje alpinizma ni bilo.
Njen kandidat DAVID je opravil izpit s
tako suverenostjo, da je bil v drugem
roku eden izmed treh najboljših! Glede
na zgoraj zapisano bo komisija za
zatiranje alpinizma organizirala do
prihodnjega leta poseben seminar, na
katerem se bodo inštruktorji
izpopolnjevali v tehniki razkrinkavanja
nadvse podlih in nizkotnih prevar, ki se
jih poslužujejo kandidati novonastale
AS Ajdovšèina pri doseganju naziva
alpinist. Mnenje komisije kot tudi PZS,
zavarovalnic in Ministrstva za zdravje in
zadovoljstvo državljanov je, da je
potrebno do leta 2010 zbrisati
aktivnost, ki sliši na ime alpinizem, iz
narave in zavesti davkoplaèevalcev!
Vršiè, 12.13. in 19. 20. maja 2006,
Republiška komisija za zatiranje alpinizma
Matjaž
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Dolomiti 2006
Pala del Rifugio:
Castiglioni/Detasis (V, 650 m),
Fritsch/Coradini (V+, 650 m)
Cima del Coro:
Gadenz (V+, 400 m)
Sasso d’ Ortiga:
Wiessner/Kees (IV+, 400 m)
V petek, 21. julija smo štirje mušketirji,
Matjaž Ferjanèiè, Simon Ušaj, Klavdij
Zalar in Ožbej Marc oddrveli v Dolomite.
Pod veèer smo dostopili na pravkar
prenovljen Rifugio Tarvisio v Kanalski
dolini v Dolomitih nad dolino Primiero.
Zjutraj smo napadli dve 650 m dolgi smeri
v gori Pala del rifugio. Dostop je frikovski
(20 min). Z Matjažem sva šla v SZ raz,
smer Castiglioni/Detassis (V, 650 m).
Simon in Klavdij pa v SZ glavo v smer

Fritsch/Coradini (V+, 650 m). Skala je
odlièna. V najini smeri je bilo obilo
prometa, kar 5 navez, v glavnem
vodniških. Vodniki cel raztežaj solirajo
(vmesnega varovanja ne namešèajo),
potem okrog luske vržejo eno gurtnico in
z njo varujejo kliente. Mimo je priletel tudi
tip, ki je smer soliral. Brez èelade, v kratkih
hlaèah in majici, s plezalkami, pasom, eno
matièarko, ki je služila pripenjaju
telovadnih copat na pas, in sprano kapco
za zašèito pred soncem na sestopu.
Sosedje Hrvati bi rekli: »Svašta.« V
zadnjem raztežaju nas je malo opral dež.
Matjaž pravi, da se štirice v dežju pleza
brez težav. Sestop je bil zaèinjen (poteka
po izpostavljenih policah II-III). Tik pred
škrbino nas je ujela prava dolomitska
nevihta, ki sem jo sredi police preždel

privezan z gurtno na svedrovec. V
glavnem, udarjalo je tudi zelo blizu in
vsekakor lahko priznam, da sem poglobil
svojo vero.
Drugi dan so Simon, Matjaž in Klavdij
odšli pod steno Cima del Coro in splezali
smer Gadenz (V+, 400 m). Najtežji
raztežaj je bil prvemu v navezi precejšen
izziv. Sam pravi, da si ga je »zabelil« za
oceno vsaj VI- . Imeli so lepo vreme in ob
dveh popoldne so že bili v koèi.
Tretji dan sva z Matjažem vstala ob štirih
zjutraj in v manj kot dve urah dostopila
pod raz Sasso d'Ortiga do vstopa v smer
Wiessner/Kees (IV+, 350 m). Smer je
popolnoma izpostavljena. Veèina
raztežajev je ocenjena s IV. Na vrhu
prvega stebra sva sestopila na veliko

zagozdeno skalo in se odloèila za lažji
izstop (IV+). Ob 11.30 sva bila na vrhu te
lepe gore. Sestopila sva po stezicah, preko
treh skalnih skokov, èez zadnjega po vrvi.
Nekaj minut èez poldne sva bila že na
sedlu Forcella delle mughe, kjer naju je
èakalo le še 50 min hoje po ne preveè
prijetni stezi do koèe.
S tem se je plezanje žal zakljuèilo, ker so
napovedali precej nestabilne vremenske
razmere in skorajšnji prihod fronte, po
vrhu pa smo imeli še težave z
avtomobilom. Brenta èaka prihodnje
podvige. Plezalne poèitnice so potekale
po znani alpinistièni navadi, po kateri ima
alpinist zmeraj èas za plezat, žret in spat.
Bilo je lepo, škoda, ker je prekratko trajalo.
Ožbej

Zaèinjena preèka v smeri Gadenz V+, 400 m. (Foto: Klavdij Zalar)

V smeri Fritsch/ Coradini (V+, 650 m). Klavdij pleše svoj ples. (Foto: Simon Ušaj)
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Grossglockner (3798 m)

Mont Blanc (4810 m)

30. 6. in 1. 7. 2006. S Stojanom sva se do
najinega izhodišèa Kalsa odpravila že v
petek 30. 6. zgodaj popoldan. Od tam sva
se še isti dan povzpela do Studlhutte (2802
m), kjer sva se najedla, napila in prespala.
Proti vrhu sva se odpravila navsezgodaj
naslednje jutro z vmesnim postankom na
Adlersruhe (3454 m). Vrh Grosslocknerja
(3798 m) naju je prièakal v svoji najlepši
podobi - povsem jasno nebo s èudovitim
pogledom vse do Triglava in še dlje. Tik

7. - 10. 07. 2006. Šest potnikov, lepše se
sliši trije pari, se proti Franciji peljejo v
Peugeotu 307SW: na strehi 900-litrski
kovèek, zapolnjen do zadnjega kotièka.
Prva noèitev pod milim nebom, v bližini
Chamonixa (1500 m). V soboto se
pripeljemo do Fayeta, kjer spijemo kavico
in se z zobatim vlakom odpeljemo do Nid
Aigle (pribl. 2400 m). Od tu naprej pa peš,
najprej do Refuge Tete Rouses in potem
do naslednjega tabora Refuge Aiguille du
Gouter (3800 m).
To je bil najnevarnejši del, predvsem
zaradi zelo velike nevarnosti padajoèega
kamenja. Z Jasno sva bivakirala v šotoru,
ostali pa so prespali v koèi na tleh, pod
mizami, kjer so paè našli prostor. Noè v
šotoru je bila zanimiva prav zaradi moène
burje, kuhanja èaja in riža, ki se ni in ni
hotel skuhati. Mraz pa nama sploh ni bilo,
saj sva grela drug drugega.
Naslednje jutro je sledil vzpon na vrh.
Zaèele so se že prve težave s slabostjo, in
glavoboli. Aspirini pridejo v takem stanju
še kako prav. Moj najveèji problem je bilo
pomanjkanje spanja. Kljub vsemu smo te
zaèetne težave nekako premagali,
predvsem s spodbujanjem drug drugega.
Kmalu smo bili na našem prvem

uradnem štiritisoèaku Dome du Gouter
(4304 m). Sledil je na prvi pogled dokaj
enostaven vzpon na vrh. Vendar temu ni
bilo ravno tako. Najveèja težava je bila
višina in vse, kar pride z njo. Na vrhu Mont
Blanca nas je prièakala burja in dokaj
mrzlo vreme, tako da smo se ustavili le za
trenutek, da smo si èestitali in se
fotografirali. Spust v dolino je bil precej
bolj zahteven, predvsem zaradi
izèrpanosti. Ko smo prišli do Nid Aiglea,
da bi se vkrcali, smo ugotovili, da smo
zadnji vlak v dolino zamudili. Odloèili
smo se, da se spustimo 1000 m niže, do
prve vasi in tam izprosimo prevoz do
Fayeta, kjer smo imeli avto. Še so dobri
ljudje na tem svetu. Prvi Francoz, ki smo
ga prosili, nam je priskoèil na pomoè, kljub
temu da je ravnokar gledal finale med
Francijo in Italijo! Ura je bila 11 zveèer, ko
smo prišli do avta. Tam pa so nas doèakali:
pive, pršut, sir, kruh ... V trenutku smo
pozabili vse svoje muke in težave. Izreèi
moram vse èestitke vodièu Bogdanu, ki
nas je uspešno pripeljal na vrh in nazaj, res
je zaupanja vreden èlovek. Vse èestitke
tudi Stojanu, Hedviki, Tei in Jasni za
osvojitev vrha in odlièno družbo.
Metod

Proti vrhu

Ekipa na vrhu najvišje zahodnoevropske gore.

pod vrhom je bilo potrebno malo
pazljivosti zaradi grdega kamenja in skal,
naloženih s snegom, tako da je bilo treba
kakšno skalo dobesedno zajahati, ostalih
problemov pa ni bilo. Spust proti avtu pa
je bil poglavje zase. Spustila sva se po
ledeniku, kjer je bila nevarnost padajoèega
kamenja zelo velika, na dnu ledenika pa
naju je prièakala še deroèa voda. Vendar je
bila izkušnja zanimiva .
Metod

1:0 za Budanje,
Metod na vrhu
Grossglocknerja.
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Piz Bernina (4049 m)
22.- 24. 7. 2006. Zastavljeni cilj je bil nam
najbližji štiritisoèak Piz Bernina. Na pot
smo se odpravili Igor, Vlado, Vasja in
David. Po šestih urah vožnje smo prispeli
v italijansko gorsko vasico Franscia, od
koder smo pot nadaljevali naprej do
umetnega jezera Lago di Gera (1996 m).
Pot smo prièeli v smeri proti koèi Rifugio
carate, ki smo jo dosegli po slabih dveh
urah. Napaèen èas zaèetka vzpona in
pretežki nahrbtniki so bili krivi, da smo
prvi dan prišli le do druge koèe Rifugio
Marinelli (2813 m), kjer smo prespali.
Naslednji dan smo se podali proti tretji in
tudi najvišji koèi Marco e Rosa, in nato na
sam vrh. Odrinili smo zgodaj zjutraj še v
temi in ob jutranjemu vzhodu dosegli
ledenik Vedretta di Scerscen. Ledenik nam
ni povzroèal nobenih težav, poèasneje
smo napredovali le v skalnem vznožju, ki
se nahaja pod koèo Marco e Rosa. Preko
tega vznožja potekata dve ferati: leva in
desna. Leva je v slabem stanju, vendar
smo po njej vseeno prilezli do zadnje koèe.

Pri nadaljevanju vzpona se nam je
pridružil Španec, ki je bil z nami vse do
konca ture. Sam vzpon na vrh tehnièno ni
bil niè posebnega (hoja po ledeniku in
lažje skalno plezanje). Pod vrhom se
nahaja znan greben Spallagrat, ki je bil je
lahko prehoden (nevaren lahko postane v
primeru, da èlanu naveze zdrsne). Na
samem vrhu v razgledu nismo uživali, ker
se je vreme zelo poslabšalo.
Sestop je bil poèasen zaradi spustov po
vrvi, plezanja navzdol in sneženja.
Popoldan, okrog 17. ure smo se vrnili v
koèo Marco e Rosa, v njej smo prespali in
se naslednji dan vrnili v dolino. Vreme je
bilo kar v redu, dopoldan je bilo sonèno,
popoldan se je zaèelo oblaèiti, proti
veèeru in ponoèi pa je deževalo in snežilo.
Sama težavnost ture: fizièno kar naporna
in kar velika razdalja od samega zaèetka do
vrha. Na koncu se je izkazalo, da smo s
seboj vzeli preveè hrane in pijaèe, saj bi
vse to lahko dobili v koèah.
David

Tura se je
izkazala za
zahtevnejšo, kot je
opisana v
vodnikih.
(Foto: Igor
Furlan)
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Snežišèe nad koèo Marco e Rosa. (Foto: Igor)

Ekipa na vrhu Piz Bernina. (Foto: Igor)

Mala Mojstrovka
Severni raz (IV-/III, 300 m) in
Kaminska (IV+/III-IV, 300 m)
Zadnja nedelja v maju ni obetala
stabilnega vremena, kljub oblaènosti dežja
v napovedi niso omenjali. Ker smo bili v
zadnjem èasu že veèkrat mokri, smo se
odpravili v severno steno Male
Mojstrovke, ki s kratkim dostopom in
sestopom omogoèa dokaj hiter umik iz
stene.
David in Robi sta Kaminsko smer že
plezala in sta se tokrat z Valentino podala
v Severni raz. Z Metodom in Egonom
smo si izbrali Kaminsko smer, ki naj bi bila
za odtenek težja od Severnega raza, ki sva
ga z Igorjem plezala lani. Robi mi je
svetoval, naj v drugem raztežaju ne silim v
desno, kjer tièi klin, ki zgolj zavaja.
Po razkošni razèlenjenosti dolomitske
skale sem kar malo nezanesljivo tipal
zlizane polièke domaèe stene. V drugem
raztežaju sem se vabljivemu klinu izognil
in plezal po zlizani plošèi na levi strani
kamina ter nato po lažjem skrotju prišel
pod strm kamin, kjer sem uredil drugo

varovališèe. Že med varovanjem Metoda
in Egona sem iskal možnosti prehoda
preko širokega kamina. Na levi strani se je
kamin razèlenil v ožji sluzast kamin in èe
bi imel s seboj opis, bi verjetno prepoznal
pravo smer nadaljevanja, zgolj po skici pa
to ni bilo mogoèe.
Nekaj metrov nad stojišèem je bil na desni
strani klin s staro gurtno in do njega
oèitno najlažji prehod. Glede na to, da sem
se že v spodnjem raztežaju ognil desnemu
klinu, sem kljub rahlemu dvomu poskusil
po tej strani. Poskus se je neslavno konèal
s spustom ob vrvi, saj od klina navzgor ni
bilo mogoèe. Prav zadnja dva metra pod
klinom pa sta onemogoèala varno
plezanje navzdol. O tem je torej govoril
Robi. Ob natanènejšem pregledu sem
opazil klin s prusikom tudi na sredini
širšega kamina. Skrajno levi del s sluzastim
kaminom me še vedno ni vabil. Ob za
štirico nenavadnih naporih sem v nekaj
metrih plezanja opazil veè starih klinov in
prišel do že prej videnega primerka s
prusikom. Nad njim je tekla razpoka v
nekakšni èudni zajedi, ki je obetala
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Kovk in Gradiška tura
Možnost varovanja z zatièi. Po dveh
metrih in dveh zatièih pa konec. Ni mi
ostalo drugega kot s previdnim gibom,
polnim nezaupanja, obviseti na zatièu.
Metod me je spustil nekoliko nižje, kjer
sem poskusil bolj levo. Po še vedno èudni
štirici sem nekako uspel priplezati do vrha
kamina in konèno zajetl sapo. Varovana
od zgoraj sta soplezalca raztežaj hitro
preplezala .
Nadaljevanje smeri je bilo lepše, vendar
niè posebnega, dokler nismo prišli pod
visok strm kamin. David in Robi, ki sta
plezala na razu nekaj metrov stran, sta
svetovala, naj zavijemo na raz, saj tako
poteka smer, skica pa je nakazovala
drugaèe. Izstopni raztežaj je potekal po
kaminu. Kljub slabim izkušnjam v
spodnjem kaminu je bila odloèitev
soglasna: »Smer poteka po kaminu in mi
bomo dosledni.«
Dobra odloèitev. Celoten raztežaj
opornega plezanja v vertikalnem kaminu
je dejansko osmislil celotno smer. Lepše
plezanje si v kaminu težko zamislim.
Smer se je na tem mestu konèala in po
kratki preèki v desno je sestop vodil po
Hanzovi zavarovani poti v dolino, ker pa
se je vreme še vedno dobro držalo, sva obe
navezi nadaljevali s plezanjem do vrha
stene. Na vrhu smo si še stisnili roke in
rekli nekaj krepkih na raèun spodnjega
dela Kaminske smeri ter nato sestopili.
Klavdij

Štajerska Rinka:
Modec/Režek
V+/IV-V, 600 m
Na mladinskem planinskem taboru
našega društva na Jezerskem je bilo z
alpinistiènega stališèa bolj kot ne suho.
Nekateri vodniki smo pridno nabirali
kondicijo. V nedeljo po koncu tabora sva z
Matjažem splezala smer Modec-Režek v
Štajerski Rinki (V+/IV-V, 600 m). Z
noènim dostopom do bivaka pod Skuto,
nato s plezanjem v steni naslednji dan, s
skoraj nepretrganimi težavami, se je tura
izkazala za kar zahtevno. Z izjemo deloma
krušljivega zgornjega dela je smer gotovo
vredna obiska.
Simon
Spodnji rokav
David, Igor in Vlado pa so se odpravili v
Spodnji rokav, vendar so zaradi snega
izbrali drug cilj ter se v drugi smeri zaradi
krušljivosti in pozne ure 120 m pod
vrhom obrnili.
Simon

Tri bele zvezde. (Foto: Valentina Mavriè)

V nedeljo, 13. avgusta je bilo vreme
nestabilno in neprimerno za odhod v višje
ležeèe hribe, stene in gore. Zato smo se po
kosilu hitro organizirali in šli plezat v
Kovk. Zbralo se nas je kar 10. Splezali pa
smo naslednje: Nedolžno (III+/II, 100
m) so splezali Klavdij Zalar, Valentina
Mavriè, Boris Kodelja; varianto Pepelke
(IV/III, 140 m) David Semiè, Egon
Pavlica; Ranjeno (III/II, 120 m) 1. naveza:
Ožbej Marc, Vanja Kovaè, 2. naveza:
Metod Praèek, Blaž Kodelja, Vesna
Kobal. Vreme nam je dobro služilo, viden
je bil le en modras. Po novem je v
Nedolžni klin na kljuènem mestu. Naj tam
tudi ostane.
Na državni praznik smo se na podoben
naèin zbrali pod Gradiško turo. Klavdij,
Ožbej in Vesna v eni ter Simon, Valentina
in Egon v drugi navezi smo splezali eno

od neopremljenih trojk, ki pridejo na vrh
plezalne poti. Viden je bil še en modras.
Na vrhu nas je ulovil še David. Vseh
sedem se nas je v lovu za kondicijo
odpravilo na pivo do Abrama. Normalno,
da ni bilo samo eno pivo. Nanos smo
skoraj pretekli in se zveèer vrnili na
parkirišèe pod turo. Lep dan!
Ožbej

V domaèi skali. (Foto: Ožbej Marc)

Gasilska pod Kovkom. (Foto: Ožbej Marc)
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Alpinistièna in gorniška literatura
Citat v razmislek
Herman Buhl: Nanga Parbat
Knjiga enega najveèjih svetovnih
alpinistov je takoj po izidu požela velik
uspeh. Buhl je svoje vzpone v domaèih
gorah, Dolomitih, Centralnih Alpah in
konèno na sam Nanga Parbat opisal s
takim navdušenjem in goreènostjo, da ob
prebiranju te knjige noben bralec ni mogel
ostati ravnodušen. Veliki veèini alpinistov
je postal zgled požrtvovalnosti, zavzetosti
in brezkompromisnosti. Še danes knjiga
navdušuje množice alpinistov. Podobno
kot knjiga pa nas s spoštovanjem
navdajajo tudi njegove smeri in opisi
njegovih podvigov.
Buhl nas v svoji knjigi popelje od zaèetkov,
ko so vsi mislili, da nikoli ne bo postal
alpinist, do zaèetnih vzponov v gorah nad
Insbruckom, ter dalje v Dolomitih in
Centralnih Alpah. Alpinist Buhlovega
kova ima za seboj ogromno zgodb, ki jih
eno za drugo podaja bralcu in ga s tem
vedno bolj navdušuje. Beremo lahko, kako
se na primer s kolesom pelje v Dolomite,
tam prepleza težko smer in se nato pelje še
domov. Ali pa, kako se z veèdnevnimi
vzponi pripravlja za težje vzpone v
Centralnih Alpah in Himalaji.
Vrhunec knjige predstavlja opis vzpona
na Nanga Parbat. Gora je bila šele tretji
osvojen osemtisoèak in prvi, ki so ga
osvojili brez kisika. Nemci (in posledièno
tudi Avstrijci) so ga že veèkrat
brezuspešno naskakovali, kar je zahtevalo
tudi mnogo žrtev. Nanga Parbat je tako
postala pravi nacionalni projekt. Nemci so
prišli pod goro z veliko odpravo, vendar

so po veè - meseènem plezanju na goro
alpinisti drug za drugim obnemogli. Buhl
je bil eden redkih, ki so vztrajali. Že ko je
vodja odprave z gore odpoklical vse èlane
odprave, je Buhl iz zadnjega tabora krenil
proti vrhu in ga pod veèer sam tudi
dosegel. Ob vraèanju ga je zajela noè in bil
je prisiljen bivakirati. Bivakirati nad 8000
metri in še brez kisika, je takrat pomenil
gotovo smrt. Ostali v taboru so bili o
njegovo smrti že povsem gotovi. On pa je
zjutraj, s spremstvom navideznega
soplezalca, nadaljeval sestop v dolino.
Svoje zgodbe je opisal v knjigi na preprost
in osupljiv naèin. Knjigo priporoèam v
branje vsakemu alpinistu.
Simon

»Zdaj vem, zakaj mi je pred leti ljubeèa starka dejala: Pojdi dete, èas je …
Dotikam se sonca, trav, kamnov, prašnih poti …
poznam velike bele cvetove, ljubeè obraz,
èarobne sanje, stare škripajoèe klopi, soj, ki obdaja ostarele ptice, pušèavo, posušene
struge, drget zapušèenih noèi, molèanje neba, okus sonènih sadežev, bele kipeèe
solze, opojen dim, poglede zapušèenih otrok, mir kamnitih templjev, senco ki izginja,
vonj po znoju, smrti, ljubezni …
Vse to je z mano in vse bolj èutim, da bo nekoè prišel dan, ki ga ne bom veè
potreboval, morda že kmalu, in tudi on bo pozabil name …
ne da bi se izgubil en sam bežen trenutek,
ne da bi se odprla katerakoli vrata …
in tudi takrat bom šel naprej, z obèutkom, da ne bo nikoli konca, da se zaèenja vedno
znova,
prav blizu tam, kjer smo že bili …
in takrat me poèakaj, sonce, daj mi delèek svojega zatona, tam nekje daleè sredi
mokrega neba, sredi èistih belih oblakov …«
Milan Romih: Takrat me poèakaj, sonce

Proti soncu. (Foto: Blaž Kodelja)

Šepet trav. (Foto: Klavdij Zalar)
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ZAKLJUÈEK
Na zakljuèku vsakega vsebinskega sklopa se opravlja praktièni in/ali teoretièni izpit iz
snovi, ki je bila podana v doloèenem sklopu. Teèajniki tako opravijo tri izpite, ki so
pogoj za sprejem v staž mlajšega alpinistiènega pripravnika. Izpite mora opraviti vsak,
ki si želi še naprej plezati v gorah in sèasoma opravljati izpite za alpinista.

PROGRAM ALPINISTIÈNE ŠOLE
AS Ajdovšèina PD Ajdovšèina
2006/07

NAMEN IN CILJI
Alpinistièna šola je namenjena vsem, ki bi se radi nauèili varnega gibanja in plezanja v
gorah (in plezališèih) v poletnih in zimskih razmerah. Primarno podaja tehnièna
znanja, ki so nujno potrebna za alpinistièno udejstvovanje. Seveda pa bodo v okviru
šole podana tudi gorniška in ostala znanja, ki se jih alpinisti poslužujemo.
Namen šole je torej, ponuditi èim veè teoretiènih in praktiènih znanj s podroèja
alpinistike. Vzporedno s tem pa je eden od ciljev, pridobiti èlane v alpinistièni klub, ki
bo deloval v okviru PD Ajdovšèina in združeval vse ljudi, ki jim je alpinizem blizu.

PREDVIDEN VRSTNI RED PREDAVANJ IN IZVAJALCEV

UVODNO PREDAVANJE
PREDAVATELJ
Simon Ušaj

1

Alpinistièna šola bo organizirana v tri glavne sklope, ki se medsebojno dopolnjujejo.
Trije glavni sklopi so:
Športnoplezalni skop: predstavlja uvodni del v šolo, torej vsebuje predavanja iz
osnov plezanja, varovanja, prehrane in podobno.
Letni alpinizem: podaja znanja, ki so potrebna za gibanje v kopnih stenah. Sklop
letnega alpinizma je zaradi znanj, ki so potrebna tudi v zimskem alpinizmu, podan v
dveh manjših sklopih. Najprej decembra v okviru predavanj o zimskem alpinizmu, ki
se nato spomladi še dopolnijo z manjkajoèo snovjo.
Zimski alpinizem: podaja znanja, ki so potrebna za varno gibanje v gorah v
zimskem èasu, plezanje zaledenelih slapov in preèenje ledenikov.

15

KRAJ
Prostori PDA

ŠPORTNO-PLEZALNI SKOP
TEORETIÈNA PREDAVANJA
PREDAVATELJ
Oprema za športno plezanje in osnovni Simon Ušaj
vozli
3
Prva pomoè
David Semiè
4
Prehrana
Sonja Lovrekoviè
5
Orientacija
Andrej Špacapan
PRAKTIÈNA PREDAVANJA – VAJE – SKUPNE TURE
6
Varovanje in plezanje v plezališèu
7
Plezanje v plezališèu
8
Orientacijsko tekmovanje
9
Plezanje v plezališèu / Trening
2

VSEBINA IN ORGANIZACIJA ŠOLE
Predavatelji v alpinistièni šoli bodo posredovali potrebno znanje preko teoretiènih in
praktiènih predavanj ter preko skupnih tur. Teoretièna predavanja bodo potekala v
prostorih planinskega društva. Praktièna predavanja bodo v plezališèih nad Vipavo
ter na Èavnu. Skupne ture se bodo odvijale po programu v raznih gorstvih.

DATUM
6.okt.06

10 Dolge športno-plezalne smeri / Spust po
vrvi
11 Izpiti iz športno-plezalnega sklopa

DATUM
13.okt.06

KRAJ
Prostori PDA

20.okt.06
27.okt.06
3.nov.06

Prostori PDA
Prostori PDA
Prostori PDA

20.okt.06
3.nov.06
11.nov.06
18/19.nov.06

Bela
Vipava/Bela
Gora/Predmeja
Glinšèica/Èrni
kal
25/26.nov.06 Osp
2/3.dec.06

Prostori
PDA/Vipava

UVOD V ALPINIZEM
TEORETIÈNA PREDAVANJA
12 Alpinistièna oprema in vozli
PRAKTIÈNA PREDAVANJA – VAJE
13 Gibanje naveze v kopnem svetu
14 Spust po vrvi in samoreševanje
15

Reševanje padlega soplezalca

PREDAVATELJ
Simon Ušaj

DATUM
8.dec.06

KRAJ
Prostori PDA

Simon Ušaj/David
Semiè
Simon Ušaj/David
Semiè
Simon Ušaj/David
Semiè

9/10.dec

Èaven/Vipava

16/17.dec Èaven/Vipava
23/24.dec Èaven/Vipava
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ZIMSKI ALPINIZEM

SKUPNE TURE
27 Pristop na vrh v zimskih razmerah
28 Plezanje zasneženih grap
29 Plezanje zaledenelih slapov
30 Turno smuèanje
31 Izpiti iz zimskega sklopa

DATUM
5.jan 07
12.jan 07
19.jan 07

KRAJ
Prostori PDA
Prostori PDA
Prostori PDA

26.jan 07

Prostori PDA

2.feb 07

Prostori PDA

Jan/feb 07
Jan/feb 07
Jan/feb 07

Vršiè
Vršiè
Log pod
Mangartom/Vršiè

Jan/feb 07
Jan/feb 07
Jan/feb 07
mar 07
3/4 mar 07

Wajdovske alpinistiène vesti/ avgust 2006

Skupno alpinistièna šola vsebuje eno uvodno predavanje, 13 teoretiènih predavanj, 13
praktiènih predavanj oziroma vaj, predvidoma najmanj 8 skupnih tur in tri opravljanja
delnih izpitov. Skupno torej 30 predavanj in 8 skupnih tur.

TEORETIÈNA PREDAVANJA
PREDAVATELJ
16 Vremenoslovje
Vanja Kovaè
17 Poznavanje gorstev, poti, ekologija
Ožbej Marc
18 Priprava in izvedba ture, orientacija v Simon Ušaj / David
steni, terminologija in opisovanje vzponov, Semiè
bivakiranje, GRS
19 Nevarnosti v gorah poleti in pozimi, bivak Simon Ušaj
in taborjenje
21 Fotografiranje v gorah
Klavdij Zalar
PRAKTIÈNA PREDAVANJA – VAJE – SKUPNE TURE
24 Gibanje v gorah pozimi in zimska tehnika
25 Gibanje po ledeniku in ledeniška naveza
26 Plezanje zaledenelih slapov
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Prispevek za organizacijo alpinistiène šole znaša 15.000,00 SIT za zaposlene, za
študente pa 10.000,00 SIT.
Program je v sodelovanju z ostalimi èlani pripravil
Simon Ušaj
Naèelnik AS Ajdovšèina

Izbira glede na
razmere

Iz samotnih poti

Prostori
PDA/Golaki

foto Galerija

LETNI ALPINIZEM
TEORETIÈNA PREDAVANJA
PREDAVATELJ
32 Pomen in vsebina gorništva ter zgodovina Ožbej Marc
alpinizma doma in v svetu
33
David Semiè/Ožbej
Trening
Marc
33 Psihologija v alpinizmu
Simon Ušaj
PRAKTIÈNA PREDAVANJA – PONOVITVE IN VAJE
34 Gibanje naveze v kopnem svetu, spust po Simon Ušaj/David
vrvi in samoreševanje
Semiè
35 Reševanje padlega soplezalca
Simon Ušaj/David
Semiè
SKUPNE TURE
36 Hoja po brezpotju
37
Plezanje kratkih smeri (do 200m)
38 Plezanje smeri (do 500m)
39 Plezanje dolgih smeri (nad 500m) s
naèrtovanim bivakom
40 Izpiti iz letnega sklopa

DATUM
9.mar 07

KRAJ
Prostori PDA

16.mar 07

Prostori PDA

23.mar 07

Prostori PDA

30.mar 07

Èaven/Vipava

6/8.apr 07

Èaven/Vipava

Nov 06 oz.
april 07
April / maj
07
April / maj
07
Maj / junij
07
20/21. apr
07

Loška stena /
Zeleniške špice
Bele Vode / Novi
Vrh /
Planina Zapotok

Skale na južnem poboèju Ratitovca so
samosvoj svet in prava kiparska forma
viva.

Vipava
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Skulptura
foto: Klavdij Zalar
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