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

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 17 
 

Tokratna številka pokriva obdobje od zgodnje pomladi 2009 pa do konca leta 2009. Prejšnjo zimo smo končali s 
turnimi smuki, nadaljevali s poletnimi vzponi v skali, jesen pa je prinesla opravljeno izpitno turo za alpinista z 
moje strani, začela se je nova alpinistična šola, z novim, mladim in klenim rodom fantov, ki si želijo osvajati 
nekoristni svet. Spletna stran se je v delu sekcije dodobra uveljavila in sproti lahko spremljamo kar nekaj 
opravljenih vzponov, žal pa ne vseh. Ko sem končal te vesti sem napisal zadnji stavek uvodnika: AS Ajdovščina je 
zopet v polnem zagonu in z izjemno obetajočimi trendi za prihodnost. Pa Srečno v 2010. Ožbej  

 
 
 
 
 
 

 

 
IGLIČEVA SMER V MALI RINKI V/IV+, 350 m – 
IZPITNA TURA ZA ALPINISTA - OŽBEJ: Smer sem dobil 
za izpitno turo v ponedeljek, v sredo 23.09.2009 pa sem jo 
plezal z Alenom Marinovićem inštruktorjem Šaleškega AOja. 
Dan prej sva prespala na Okrešlju, se primerno pripravila na 
vzpon, zjutraj pa vstopila v steno. Vso smer razen dveh 
krajših raztežajev, kjer je inštruktor preverjal menjavo v 
vodstvu sem splezal najprej, tudi obe petici, čeprav je 
kompleksno najtežji del IV+ moker kamin v vrhnjem delu. 
Smer je lepa. Sploh prečka (V) preko plati. V zgornjem delu 
je nekaj podrtije. Splezala sva jo v nekaj minutah manj kot 4 
urah. Slik pa ni, ker si nisem upal slikat. Skratka: zdej naj bi 
bil izprašan alpinist, Simon se s tem seveda ne strinja, ker me 
mora izpraši(a)ti še domača komisija. Po petih letih od 
začetka ukvarjanja z alpinizmom mi je uspelo narediti izpit in 
to brez sence dvoma. In rek, ki iz tega sledi, če sem ga lahko 
naredil jaz, ga lahko vsak. Vsekakor uspeh tako zame kot za 
sekcijo. Hvala Tini, ki mi je to omogočila.  
 

 
      Ožbej v hribih… 

 

 
CENTRALNI STEBER LEPEGA ŠPIČJA, IV, 500 m 
Na pot sva Vesna Kobal in Ožbej Marc odšla že v soboto zvečer. Ker je 
ponoči deževalo, sva spala pod streho tovorne žičnice Golobar. Zjutraj 
se zapeljeva do Vasi na skali in skupaj še s tremi štajerci jo mahnemo 
proti Ravni dolini. Stezo sprva najdemo, ko pa pridemo na planino se 
zgodi Trenta in lomastenje po splazenem gozdu in rušju vohajoč 
približke steze, po uri in tričetrt hoje in muk prideva v Ravno dolino od 
koder je slaba ura do pod gruščnate glave, kjer vstopi smer. Po grapi še 
solirava, naveževa se dva raztežaja pred uradnim začetkom smeri. Do 
uradnega začetka smeri sva dostopala skoraj 4 ure. Sledi kar lepo 
plezanje, konstantno, le skala je v spodnjem delu mestoma obupna. 
Previs v 4. raztežaju preplezam po desni (skopi prijemi, vendar dobra 
skala). Največja podrtija je raztežaj nad previsom. Sledita prečka, 
kamin in prečka nazaj. Zajeda te pripelje v ključne 3 raztežaje smeri, 
vseskozi lepa zajeda IV stopnje z detajli plusa, odlična bela skala. 
Uživaško plezanje. Sledi slikovita polica (po vseh štirih z nahrbtnikom ni 
šlo, tako, da sem prva dva metra puzal) in mimo okna (trije biceps gibi) 
po zajedi v vršnje skrotje ter na sam vrh Velikega špičja. Za smer sva 
potrebovala 7 ur. Uro do dve več od časovnice. Ožbej sem vseskozi 
plezal v vodstvu. Sestop je bil zgodba zase. Za sestop po Tumovi smeri 
(I-III) nazaj v Ravno dolino se nisva počutila. Zato sva v 3 h 45 min 
sestopila preko Prehodavcev na Log v Trento in nažicala prevoz po avto 
v Vas na skali. V celoti gledano, grande tura, zanimiva in lepa smer, 
katere perfekcijo zmoti le slabša skala v spodnjem delu. 

 
Vesna v zadnjih metrih slastne poči 
 

 

mailto:As.ajdovscina@gmail.com
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VPLEZAVANJE V OSPU in KARNIJI: Simon Ušaj in Ožbej Marc sva 
majske nedelje zgodaj zjutraj odšla v OSP in najprej splezala Italijansko 
smer 6B, 80 metrov. V najtežjih delih sva uspela z A0. Smer konstantnih 
težav nad 5c in psihadelično prečko. Drugo smer sva plezala Il Giardino del 
aephiornis 75 m z raztežaji 6/a,5b,5b, 6b. V zadnjem je bilo A0 za oba. 
Navilo je in bilo je lepo 
 
SPIGOLO DE INFANTI 5 b, 200 m, PAL PICOLLO, PASSO SANTA 
CROCE, KARNIJA  Aprilske nedelje smo se Egon, Vlado Slejko in Ožbej 
odpeljali na Passo Santa Croce in po nekaj malega iskanja vstopa, ki smo 
ga imeli pred nosom, vstopili v to zares lepo in uživaško ter lahko smer, 
neposredno nad prelazom. Skala je najboljša možna. Z 200 metri smeri smo 
opravili v dobrih dveh urah. Smer je lepa in jo toplo priporočamo. Na 
sestopu smo nekaj zašuštrali in se prebijali skozi ruševje, kasneje pa le ujeli 
stezico v dolino. Zelo lepi in zanimiv kraji, Pal Picollo je v bistvu veliko 
plezališče z ogromno pretežno zahtevnimi smermi. Še se vrnemo. 
 

  
    Simon v italijanski smeri 

 

 
VIA ATREZATTA GAMSPITZ  PRVIČ A0/IV+/IV-III, 650 m, Karnija 
Majske nedelje sva Egon in Ožbej ob 6:40 vstopila v to navrtano smer nad 
vasjo Timau. Prvi del nama je šel zelo dobro, s 300 višinskimi metri opraviva 
v uri in pol. Do tu 5 posiljenih in en kratek raztežaj. Na prvem izhodu se 
nam pridruži še naveza z Jesenic s katero smo potem delili usodo do pive v 
dolini. Sledijo trije raztežaji po lažjem razu, kjer je Egon malo zgrešil, sledi 
lutanje po gozdu približno 50 višinskih metrov na kar pridemo pod osrednji 
del smeri. Ves čas sva plezala izmenjaje. Ob 13:20h sva izplezala pri velikem 
suhem macesnu na drugem izhodu. Zadnjih dvesto višinskih metrov sva 
pustila za prihodnjič. Po malici skupaj z Jeseniško navezo sva sestopila v 
Timau (debelo uro in pol). Smer sva plezala zelo suvereno (sicer večkrat A0) 
in se odlično pripravila za nadaljne podvige.. 
 
VIA ATREZATTA GAMSPITZ  DRUGIČ A0/IV+/IV-III, 900 m, 
Karnija Z Egonom sva imela neporavnan dolg, prejšnjič sva splezala 
Gamspitz le do drugega izhoda. Tokrat se nama je pridružil še Boris. V 
Timau se pripeljemo še v trdi temi in zato odspimo pol ure v avtu. Po 
kratkem dostopu ob sedmih vstopimo v smer, ki je razdeljena na tri dele. 
Dogovorimo se, da vsak spleza en del naprej. Prvega dobi Egon in sedem 
raztežajev ter nekaj hoje v gozdu je v dveh urah za nami. Drugi del napade 
Boris in za 12 raztežajev smo potrebovali debele tri ure. Boris suvereno 
spleza najtežji raztežaj osrednjega dela (prosto zagotovo V-), midva pa tudi. 
Prejšnjič sva tu dobila A0. Tretji del napadem Ožbej in prvi raztežaj še gre 
prosto. V drugem pa popustim pod počjo in se oprimem kompletov in 
odplezam A0, še ta se mi ne zdi prav lahek. Prosto je ta del najmanj 5+, 
toliko sem že splezal v hribih, da si to upam trditi.  Borisu in Egonu uspe 
prosto premagati 8 metrsko poč. Bravo. Sledi lep raztežaj konstantnih težav 
zgornje četrte stopnje. Tu Egon zaradi smole dobi A0, Boris pa še kar 
neumorno prosto. Za konec pa še 5 raztežajev po pretežno travnatem razu. 
Tretji del nam je vzel tri ure.  Za celotno smer smo potrebovali 8 h 40 min, 
kar je manj od predpisane časovnice (9-12 ur). Smer je lepa vendar tudi 
kompleksna, plezanja je veliko, raztežajev pa 27 (brez gozdnatih). Do 
tretjega dela smo funcionirali superiorno, v tretjem delu pa smo že bili malo 
utrujeni in zato počasnejši. Na vrhu malica in slabi dve uri najprej sitnega 
sestopa v Timau na obvezno pivo v gostilno nasproti cerkve. Za celotno turo 
smo potrebovali 11 h in pol, dve manj od predpisanega. Na sliki desno detajl 
smeri, po mnenju tistih, ki smeri niso še plezali ni več kot III. Bo že res…. 

 
Egon in Ožbej na drugem izhodu… 
 

 
Ekipa na vrhu Gamspitza 
 

 Boris v detalju 
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KAMENKOV KAMIN, VI-/IV-V, 150 m, NAD ŠITOM GLAVA Boris 
Semenič in Ožbej Marc sva najprej imela druge načrte,  zaradi 
neodložljivih žurističnih obveznosti sva morala prilagoditi plan in že 
ponoči po številnih ovinkih in tekočih postankih zaspala na travah na 
Vršiču. Naporna pot naju je prisila v podaljšano spanje. Nekaj po 
sedmih zjutraj pa sva vstopila v Kamenkov kamin. Prvi plezalni raztežaj 
je pripadel Ožbeju, najprej lahko potem pa nekaj metrov petice, preko 
zglajenega pragu v kaminu.  Naslednji raztežaj je plezal naprej Boris, ki 
ga ni želel zaključiti pod detajlom VI-, ampak je detajl hrabro napadel in 
ga v tretjem poskusu prosto preplezal. Bravo. Sledilo je nekaj hoje in še 
en kar zabeljen raztežaj (IV+, V) ter naložena prečka ven iz stene. 
Smer sva splezala suvereno v nekaj manj kot dveh urah. Žal sva morala 
zaradi neodložljivih obveznosti predčasno domov. Smer je lepa, skala 
dobra, detajl pa mikaven.  

  

 
     Pastir Boris in njegove ovčke  

 
 

WIEGELE HEINRICHER IV+/III-IV, 400 m, CRETE CACCIATORI, 
KARNIJA Izhodišče za smer je parkirišče visoko nad Sappado v Karniji. 
Vožnje je časovno natanko toliko kot na Vršič iz Ajdovščine.  Tokrat sva 
se na potepanje v nove in izjemno lepe kraje odpravila dva ljubitellja 
lepih in uživaških smeri (Ožbej in Valentina). V dobri uri in pol sva mimo 
koče Calvi in preko sedla Sesis in Passa Caciatori dostopila do pod 
severne stene Crete Caciatori.  Lep svet, vse naokoli je polno svizcev. 
Robno zev sva ukanila z leve strani in vstopila skupaj z italijanskima 
plezalcema Aldom in Emanuelom s katerimi smo uživali do vrha smeri. 
Smer je lepa, ponudi lepo plezanje v dobri skali, poslastica pa je 40 
metrov visoka, izpostavljena poč. Ves raztežaj terja konstantno plezanje 
IV stopnje z detajli plusa. V osrednjem delu sva plezala po varianti 
Mythos, katere detajl (6 stopnje 2 metra v pišoarski plati)  sem obvozil 
po desni. Soplezalka pa je kot druga z dvemi počitki zmogla tudi detajl. 
Smer ima 12 raztežajev. Po 4 urah in 15 minutah sva skupaj z 
Italijanoma izplezala. Sestop po grušnatih policah na jug in po stezi v 
dolino. Še pridemo v ta svet. 
 

   
Plata v varianti Mythos 

 
JUGOZVHODNI RAZ Z VSTOPNO VARIANTO V JEZERSKEM 
STOGU V/IV-III, 160 m Boris in Ožbej sva bila vsak na svojih 
družinskih kratkih počitnicah v Bohinju. Pol dneva vsa vseeno namenila 
plezanju in izbrala temu primeren cilj - Jezerski stog. S planine Blato 
sva preko Krstenice v uri in 40 min (pol ure manj od časovnice) 
dostopila do pod smeri s tem, da sva se enkrat malo zgubila in 
dostopila kar po melišču in preko rušja z zahoda. Dilemo kdo bo plezal 
prvi je razrešilo vlečenje slamc, Ožbej potegnem daljšo in prvi raztežaj 
je moj. Po zajedi navzgor do previsa, čezenj (malo aerobike) in naprej 
na prvi stolp. Šele popoldne v dolini sem kupil vodniček in ugotovil, da 
sva plezala vstopno varianto z oceno V/IV. Ni se mi zdelo tako težko, ali 
pa sem uplezan. Sledil je Borisov cug zabeljen z lepim trenjem. Čakala 
sta naju še dva raztežaja, naprej IV v slabi skali, potem pa lažje do 
vrha. Izplezala sva v uri 15 min (15 min manj od časovnice). Sledila je 
malca in eno uro 15 min dolg marš do avtov in po obvezni pivi k 
familijam in dekletom. Za kosilo sva bila doma. Čeprav smer ni težka so 
kraji, sploh pa Planina Krstenica pravljični. Mestoma je skala slaba. 
 

 
Na vrhu Jezerskega stoga… 
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TEČAJ PLEZANJA V KOPNI SKALI NA KAMNIŠKEM SEDLU Boris Semenič se je v začetku julija udeležil tečaja 
plezanja v kopni skali namenjega alpinističnim pripravnikom. Poroča o odličnem vzdušju in pridobljenih obilo novih znanjih. 
V okviru 4 dnevnega tečaja, ki ga je motilo deževno vreme je splezal naslednje smeri: Zajedo (V-/IV, 140 m) in Zgornji 
steber (IV, 160 m) v Brani, Smer Y (III, 150 m) in Poševno zajedo IV, 110 m v Planjavi. 
 
NOVA CENTRALNA SMER IV+, 700 m, VELIKA BABA   V soboto 11. julija sva se Ožbej Marc in Vlado Slejko odpeljala 
na Jezersko in uro kasneje začela s plezanjem nove centralne smeri za katero sva potrebovala 5 ur. Plezala sva izmenjaje, 
vsak je dobil dva težja odseka. Nekaj težav sva imela z mokrimi platami, sicer pa je smer lepa in zanimiva. V zadnjem 
raztežaju je mimo prišel fant, ki je smer suvereno soliral. Povzpela sva se na vrh Velike Babe in v dveh urah sestopila po 
grebenu na Jenkovo planino in do avtomobila. Na sestopu naju je opral dež. 
 
SEVEROVZHODNI RAZ MOJSTROVKE, III-IV, 400 m Egon in Valentina Pavlica sta plezala v Mojstrovki. Imela sta se 
lepo, le nad skalo v gornjem delu sta pridušala nekaj nenajboljših besed. Čestitke za samostojen in suveren vzpon. 
 
JUŽNI RAZ PODRAŠKE TURE IV-/II-III, 350 m Zaradi silnih družinskih in žurističnih obveznosti ni bilo časa za 
resnejše smeri, zato sva Ožbej in Egon septembrsko nedeljo presolirala skoraj celoten Južni raz Podraške ture 350 m, 
navezala sva se samo v detajlu smeri, 20 metrov visoki zelo lepi plošči z odlično skalo in oceno IV. Za smer sva 
potrebovala 1 h 10 min. Bolje kot nič. Decembra sem južni raz v samostojni režiji še enkrat soliral Ožbej. Detajl sem 
splezal po desnem obvozu IV-. Razveseljevala me je burja.  
 
STEBER IN NIKOLAJEVA SMER IV/II, 375 m 27.12. sta Matej Potočnik in Uroš Trošt najprej preplezala Steber 4c 
160 m v Gradiški turi, potem pa sta se odpravila še v Nikolajevo smer IV/II, 350 metrov v Podraški turi ter jo do noči 
uspešno preplezala. V prednovoletnem času sta steber ponovila tudi Boštjan Mikuž in Dean Štrosar in sicer izmenjaje. 
Čestitke. Bravo.  
 
KRN David Semič in Igor Furlan sta bila 20.12.2009 na Krnu.  
 
MATTERHORN, David Semič, Vasja Lozar in Robi Kovač so bili na Matterhornu iz italijanske smeri. Na predvrhu so zaradi 
slabih razmer obrnili.  
 
ŠKRBINA POD PRESTRELJNIKOM Ožbej sem bil za praznike v Bovcu in šel peš z B postaje do Škrbine pod 
Prestreljnikom in imel nekaj težav z ledenim Kaninom 29.12.2009. Snega je od 1500 nm naprej. Prismučal sem do 1600m. 
Zadnji dan starega leta sva šla z Borisom pogledat na Vršič in zaradi slabih razmer obrnila in nadaljevala s pitjem kafeta in 
ogledovanjem grebenov od kelnarce.  
 
VEČ ČLANOV SEKCIJE (predvsem DAVID SEMIČ, VLADO SLEJKO, VASJA LOZAR, ROBI KOVAČ, ANITA SEMIČ) so v 
različnih postavah prečili Želeniške špice in Južni raz Dolkove špice. 
 
 
 
NOVOLETNO VOŠČILO NAČELNIKA: 
 
Ker se tokratni izid WAVa sovpada s novim letom je prav in spodobi 
se, da vam kot načelnik zaželim srečno. Sicer je navada, da se ob 
raznih čestitkah najprej napiše kakšen citat, nato lepe želje in nato če 
podpiše. No, ker v tej številki nisem uspel pripravil »literarnega 
kotička« pa vam bom na tem mestu posredoval nekaj (kot je navada 
bolj marginalnih) misli. V času novoletnih praznikov sem prebral en 
članek, ki se sicer nanaša na naše delo oziroma službo vendar mislim, 
da lahko poanto članka prenesemo tudi v naš, bolj gorski del življenja.  
Skratka, da ne nakladam, v Harvard Business Review sem naletel na 
članek o novoletnih sklepih vezanih na naše delo oz. službo. Članek 
govori o našem odnosu do podjetja oz. organizacije v kateri delujemo 
in o našem delu. Avtor pravi, da podjetja sicer nimajo pravice 
pričakovati od nas več, kot zahtevajo ustaljeni normativi (opisi nalog, 
norme,…). Vendar pa bi morali pričakovati več od nas, mi sami. 
Morali bi se zavezati višjim standardom dela in hkrati nikoli dopustiti 
drugim, da definirajo naš karakter ter naše obnašanje. Moramo dati 
več in bolje, kot dobimo. Ne zato ker podjetje to zasluži ampak zato, 
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ker smo to dolžni sami sebi. Produktivnost, uspešnost in zadovoljstvo 
z našim delom je nagrada sama po sebi, ki odtehta druge nagrade. 
Narejeni smo da združujemo, ustvarjamo in osrečujemo – in če bomo 
tako delovali bomo naredili naše življenje vredno in svet v katerem je 
veselje živeti. Zakaj torej ne? Avtor zaključuje, da je na nas (in ne na 
drugih), da se odločimo kako želimo živeti in delovati naprej (tudi v 
naslednjem letu). 
Morda se sedaj kdo sprašuje, kaj ima to zveze s plezanjem? Morda 
nič…morda polno… Mislim, da če bomo zadovoljni s svojim 
delovanjem »v dolini« bomo potem še mnogo bolj v gorah. Bomo 
organizirani, urejeni, na-trenirani, imeli bomo veliko časa, bomo… 
Človek je celovito bitje. Predvsem pa članek napeljuje k aktivnosti, 
angažiranosti, treningu če hočete. Torej paralel je kolikor hočete. 
Torej kakšna naj bi bila primerna novoletna obljuba? Angažiraj se 
(engage yourself) 
V novem letu vam želim veliko energije, zmožnosti samo-motivacije, 
veselja ter veliko lepih trenutkov na delu in v gorah. Pa srečno!  
Simon 
 

 

     
 
 

 

 
ALPINISTIČNA ŠOLA 2009/2010. 
Razen lanskega leta smo v okviru AS do sedaj vsako 
leto organizirali alpinistično šolo. Vendar se z izjemo 
prvih treh let ne spomnim, kdaj bi prišlo toliko 
tečajnikov za katere lahko upravičeno računamo, da 
se bodo razvili v alpiniste – če bodo seveda hoteli 
oziroma če bodo ostali motivirani (to pa je odvisno od 
njih in deloma tudi od nas starejših članov). 
Alpinistična šola 2009/10 se je začela sredi 
septembra in takoj smo organizirali spoznavno turo v 
Zeleniške špice. Udeležba je sicer bila bolj skromna 
nekaj izkušenj iz grebenov pa smo vseeno dobili. 
Nadaljevali smo pridno (po učbeniku) s teorijo in po 
dobrem mesecu in pol mesecih z zaključnim 
predavanjem iz prve pomoči začeli s prakso. Ker so 
tečajniki sami kleni fantje smo kar po dežju imeli vaje 
iz varovanja in plezanja v plezališču (Gradiška tura). 
Lepše vreme je bilo na Velikem Robu pri izdelavi 
varovališč in spuščanju preko stene (še lepše pa 
kasneje ob pokušini vin pri Vladotu na Ravnah-morali 
bi nadaljevati). Reševanje padlega je potekalo že 
malo ob mrazu. Klenost tečajnikov pa je bila ponovno 
preizkušena, ko so jih alpinisti in pripravniki vodili čez 
Steber v Gradiški turi. Na programu je bilo plezanje 
smeri z več raztežaji in nizke temperature ter veter že 
ne bodo razlog, da bi odpovedali turo. Skratka do 
sedaj je bilo vse lepo in prav. Upam da tudi za 
letošnje reveže (tečajnike). 
V januarju bomo, pod pogojem primernih razmer, 
skušali speljati še plezanje v ledu, zimsko in ledeniško 
tehniko in ostalo. Čaka nas še eno orientacijsko 
tekmovanje, ki bo organizirano predvidoma spomladi 
(tukaj se prilagajamo terminu tekmovanj). Potem pa 
bomo še kaj splezali in marca ali aprila pa bodo 
tečajniki morali pokazati svoje pridobljeno znanje. 
Mislim, da bodo imeli kaj pokazati. Simon 
 

 
Reševanje padlega… 
 

 
Po plezanju v stebru 
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ZELENIŠKE ŠPICE II, UVODNA TURA ALPINISTIČNE ŠOLE V 
nedeljo (20. septembra) smo s tremi udeleženci alpinistične šole opravili 
spoznavno turo po grebenu Zeleniških špic (II). Vse skupaj je trajalo 
slabih 8 ur. Tečajniki so sploh prvič bili v Kamniških Alpah in tudi prvič 
opravili grebensko prečenje z odstavki plezanja. Lahko rečemo, da smo  
turo speljali suvereno. S Srebrnega sedla smo šli še preko vrha Planjave 
na Kamniško sedlo. Edino spodaj podpisanega so proti koncu dajali krči 
- kaj pa češ ob tako veliki količini treninga :(.  
Trije ali štirje udeleženci AŠ se ture niso udeležili, za kar jim je lahko 
žal. Žal je lahko tudi ostalim članom sekcije ki so nedeljo preživeli brez 
rekreacije. Simon   

Ekipa z načelnikom… 
 

 
 
BUTINARJEVA GRAPA IN JUŽNI RAZ V PODRAŠKI 
TURI: 
Zadnja leta me pogosto obleti misel ali jaz nadziram in 
kreiram dogodke ali oni mene. Morda pa je splet obojega. 
Tako se tudi konec tega leta sprašujem ali se letna bera 3 
smeri sploh še šteje, da se ukvarjaš s alpinizmom? Ali je 
urejeno življenje v družini in službi res tisto, ki onemogoča 
resnejše plezanje? Mislim, da ne. Je bolj stvar prioritet. No, 
glede na to da želje še imam, da nekaj tudi učim v alpinistični 
šoli in da pogledam skoraj vsako skalo mimo katere se peljem 
potem si bom tokrat še rekel da me ta dejavnost še nekako 
mika. Kako bo jutri…??? 
Skratka včasih moraš narediti kaj nenavadnega, pa čeprav je 
samo malo nenavadno oziroma je nenavadno samo tebi, da 
spet občutiš stik s skalo in samim s sabo. 
Prva taka nenavadna zadeva je bila konec novembra (25.nov) 
ko sem skušal združiti koristno s prijetnim saj sem imel v 
Kranjski Gori en službeni sestanek. Miselna povezava med 
krajem in gorami je bila takoj tu in škoda bi bilo zavreči 
priložnost. Pridružil se mi je še Boris. Nekaj  
do dveh popoldan sva pustila avto na Vršiču in se namenila v 
Butinarjevo grapo (40º/ II). Seveda snega ni bilo ravno v 
izobilju. Kot dva amaterja pa nisva niti vedela ali bi plezala z 
derezami ali brez - no prvi način je v strmih travah lažji. Kar 
lepa tura oziroma kot sem se izrazil »better bad climb than 
good day in the office«. Preko vrha Male Mojstrovke sva bila 
nekaj pred šesto že pri avtu. Ponovno sem se »igral« s 
cepini, derezami in vrvjo in bilo je fajn. 
Druga nenavadna zadeva, vsaj zame, je bilo plezanje 
Južnega raza Podraške ture (IV-/II, 350m). Najprej me je 
zanimalo zakaj vsi tako silijo z gozdom poraščene stene 
potem pa še kako je sploh plezati po dolgem času. No na 
prvo sem si odgovoril, da gozda sploh ni veliko in da je v 
svoji težavnosti kar lepa smer. Kot drugo pa sem si uspel 
ponovno pričarati svoj mali »adventure«. Bilo je skoraj konec 
leta (27/12). Na začetku je malo deževalo, na vrhu malo 
snežilo. Vmes pa je bilo kar lepo. Ob zgrešenem vstopu sem 
zadel smer in jih zvesto sledil do vrha. No, seveda se nisem 
toliko dobro počutil, da bi jo splezal v telovadnih copatih 
(Ožbeju se očitno že pozna kilometrina ) je pa samota v 
plezanju bila zelo prijetna. Po tako doživetem jutru si potem 
doma še boljši mož in očka – garantirano (no še boljše bi bilo 
če bi prinesel svež kruh-pa drugič). 
Skratka obe turi, čeprav lahki, so mi dale mnogo lepih 
doživetij in motivacije. Še bom plezal…zakaj že…Simon 
 

 
 
 
 
 
 

 
Južni raz 
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PRIPRAVNIŠKA GRAPA:  
Po uspešnem vzponu Simona in Borisa v Butinarjevi, sva se z Borisom odpravila 
v soboto v Pripravniško grapo. Spodnji skok je šel lepo, vmesna flankica je 
imela prav soliden sneg. Detajl smeri pa je bil kopen, oziroma deloma požleden 
in poprhan deset metrski skok, ki je takrat ko ni snega previsen. Boris je večkrat 
poskusil, bil že skoraj čez (manjkal je en gib), ko pa ga je skok zavrnil še v 
obliki krajšega poleta in izdrtega klina sva se odločila, da poskusiva naslednjič in 
sva obrnila. Morda bi šlo z več izkušnjami z dry toolingom. Ne glede na vse, sva 
se veliko naučila. Predvsem pa glede vremenske napovedi, ki je bila 
katastrofalna. Na Vršiču pa naju je ob 9 h zjutraj objemalo sonce. Sneg začne 
šele v višini dna Butinarjeve grape in ga je v grapi od 20 do 50 cm. Če 
parafraziram Simona, bolje nesplezana smer in obrat, kot ležanje doma na 
kavču in javskanje, da ni razmer... Na sliki je Boris v detajlu. 
 

 
     

 

 
 
OLTAR 2621 m II/I, 250 m 31.10.2009 so Vladimir Slejko, Igor Furlan, 
Vasja Lozar in David Semič v zimskih razmerah osvojili Oltar. Razmere 
niso bile najboljše, predvsem zaradi nepredelanega snega.  

     

 

 
Na Oltarju, Vlado, David, Vasja… 
 

 

 
STEBER IN CIKLAMEN – ALPINISTIČNA ŠOLA: Mrzle 
nedelje smo se zbrali na prvi res pravi uverturi v osvajanje 
nekoristnega sveta in skupaj s tečajniki plezali v Stebru. David 
Semič in Boštjan Mikuž sta preplezala Ciklamen 5b in nadaljevala 
po stebru do vrha 160 m. Ostali smo se nagužvali v smer Steber 
do vrha 4C, 160 m. Boris Semenič je pod svoje okrilje vzel 
Mateja Potočnika in Domna Furlana, Robi Kovač je plezal z 
Martinom Šrajem. Ožbej Marc pa sem navezal Domna Pirjevca in 
Deana Strosarja. Razmere so bile mrzle, dobre 4 stopinje in 
nekaj malega vetra, z malo muje pa smo smer brez težav 
izplezali in na vrhu nas je že grelo toplo zimsko sonce. Tečajniki 
so pridobili prve izkušnje v dolgih večraztežajnih smereh. Boris in 
Matej sta se na obveznem pivu po vzponu odločila, da jima še ni 
dovolj. Odšla sta do Miklava in preplezala Južni raz IV/II, 350 m. 
Impresiven borbeni duh. Bravo 
 

 
Robi      
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VIKI GROŠELJ NA LOZICAH: Turistično društvo Zdravljica z 
Lozic je medse povabilo Vikija Grošlja, ki je predaval predvsem o 
Himalaji. Eno in pol urno druženje ob čudovitih slikah in 
komentarjih s strani Vikija nas je navdušilo. Orisal nam je pot 
večine odprav na katerih je bil udeležen, nam zaupal marsikatero 
zanimivo podrobnost, zaključil pa s tem, da so v Himalaji najbolj 
impresivni ljudje, ki živijo pod najvišjimi gorami na svetu. 
Predavanja se je udeležile tudi večja zasedba  članov AS 
Ajdovščina. Slika desno: od leve Vlado, Ožbej, Boris, Anita, Viki, 
David na Lozicah.   
 

 
      

 

 
 
TURNI SMUK IZPOD JALOVCA: Še novice iz prejšnje zime. 
25.4. smo se Egon Pavlica, Domen Pirjevec in Ožbej Marc 
odpravili v Tamar z namenom, da smučamo Jalovčev ozebnik. 
Od koče do pod ozebnika smo vseskozi gazili nov sneg in temu 
primerno porabili več časa. Domen je vlekel peš špuro, Ožbej 
pa turno. Domen ima nov vzdevek - ratrak (veliko kondicije se 
dobi v tej mladini). Na dnu ozebnika -pri skali smo se odločali 
kaj narediti, novega snega v ozebniku je več kot 40 cm, potem 
je pa prišla še ekipa avstrijskih gorskih reševalcev, ki je 
ocenila, da je prenevarno in se obrnila.  S tem se je sesula tudi 
naša psihološka bojna nastrojenost in smo odsmučali v dolino. 
V to nas je spodbudilo tudi stalno osipavanje snega z okoliških 
sten. Zgoraj je bilo lepo, mal moker pršič, v sredini je bil sneg 
že bolj moker, spodaj pa lepo smučljiva čofta. V Tamarju smo 
v lepem sončku popili nekaj kozorogov in odtekli še do Planice 
k avtu. Snega je do skakalnic.   
 

      Ožbej in Domen v lepih gorah… 

 

  
 

 
SREDNJA GRAPA IN SMUČANJE S KRNA: V nedeljo 23.02.2009 
smo se Vlado, Vasja, David in Igor s smučmi na ramenih in cepini v 
rokah odpravili v Krnsko pogorje, Srednji vrh v desno grapo. Razmere 
so bile dobre. V sredini grape smo naleteli na snežni skok. Ker sneg ni 
obetal zanesljivega prehoda, smo skok po levi strani obšli in se vrnili v 
smer. Po dveh urah in pol plezanja in hoje s cepini smo smer zaključili 
na vrhu. Pot smo nadaljevali levo po grebenu vrhov proti Batognici. 
Zaradi količine snega smo Batognico obšli po desni strani, se spustili 
delno v dolino ter ponovno vzpeli na sedlo med Batognico in Krnom. 
Na sedlu je bilo ogromno snega. Vreme je bilo delno jasno delno 
oblačno, ravno pravšnje, da se sneg ni topil. Pot smo nadaljevali s 
zimskim pristopom na Krn. Z Davidom sva ves čas na ramenih 
tovorila smuči. Po počitku sva pripravila opremo ter se z vrha spustila 
v dolino. V zgornjem delu je bil sneg pomrznjen, snežna površina je 
bila gladka in ravna kot zelo strm tepih. Ob zavojih sva kar hitro 
zgubljala na višini. Skalnemu skoku smo se izognili po desni strani, 
kjer naju je pričakal kložast sneg, ki se je vdiral ravno takrat, ko ni 
bilo treba. Mišice na stegnih so po več zaporednih vijugah že močno 
pekle in večkrat sva se morala ustaviti in počiti. V srednjem in 
spodnjem delu sva iskala gladke plošče, na katerih sva vijugala proti 
dolini. Po eno urnem smučanju, na koncu tudi po plazovini sva se 
pripeljala do avtomobila.Res krasna in naporna tura, za zaključek pa 
še smučanje v dolino. Igor Furlan 

  

      Krnska flanka v ozadju Batognica… 
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Fotografija meseca: Cretta Caccatori. Slikal Ožbej Marc. Upam, da bo k tej rubriki zopet pristopil Klavdij, ki je nedvomno 
kompetentnejši fotograf….Pošljite mi slike… 

 
Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina              Urednik: Ožbej Marc  
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje                                                         
Fotografije: Ožbej Marc, Simon Ušaj, Igor Furlan, Egon Pavlica  …..     
Izdano v elektronski obliki, decembra 2009 
 
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. 


