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Prva novica je opravljena izpitna tura za alpinista našega načelnika Boštjana. In to v kakšnem slogu! Čestitke. 
Zelo uspešna skupna tura v Triglav, splezan Čop, Boningtonova smer v Frenejih, The Ginat v Les Droites, 
Matterhorn, Steber SV. Martina, David reševalec letalec, največje število samostojno plezajočih posameznikov v 
zadnjih letih, lepo število tečajnikov v alpinistični šoli, trije starejši pripravniki pred odhodom na izpit za 
alpinista…..Skratka, razturamo!  Postali smo prav simpatičen in že zelo konkreten kolektiv. Načelnik in vsi ostali 
bravo! Po vsebini, pestrosti, vzponih so to daleč najbolj izstopajoče WAV. Ožbej  

Skender Beg, 

VI+/V, 500m 

oziroma 
Boštjan Mikuž 

postane 
alpinist! 

»kaj bo šele na 
internem izpitu?« 

Skender beg, albanski narodni heroj, ki je sprva služil na 
sultanovem dvoru kot talec in kasneje eden izmed 
generalov sultanove armade. V bitki pri Nišu (1443) pa 
izkoristil priložnost in zbral somišljenike ter nato 20 let 
veljal za nepremagljivo trdnjavo krščanske Evrope pred 
turškim osvajanjem Balkana in srednje Evrope, vsekakor 
veliki mož, velikih sposobnosti...Velik mož z velikim srcem 
je moral biti tudi Slavc (Svetičič), ki je pred 23 leti smer v 
severni steni Planje prvenstveno soliral in ji nadel to slavno 
ime-Skender beg.  V četrtek prejšnji teden mi inštruktor 
Blaž Grapar sporoči izpitno turo. Prvič slišano, v dolini 
Mlinarce, severo-zahodna stena Planje, na področju kamor 
me še ni zaneslo...Izpitna tura, ki je predstavljala izziv.V 
soboto zvečer se z Blažem peljeva proti Trenti. Odločiva se 
da prespiva pri vikendu njegovega prijatelja, za primer 
dežja. Tam dobiva še odlično večerjo Blaževih ferajnovskih 
kolegov iz Rašiškega odseka in nato spanje na trentarski 
jasi. Zjutraj pa 2 urni dostop do pod severne stene Planje. 
Z vstopom v smer nisva imela večjih problemov. Smer je 
logično speljana pod previsi in nato vodi v glavno 
nezgrešljivo poč v osrednjem delu stene, ki se kasneje 
razširi v ozek kamin, kjer so zbrane težave smeri. V celotni 

 

Boštjan po pleži v Ojstrici 

smeri sva našla štiri kline, sama pa sva pustila še dodatna 
2, na štantih, kjer se ni dalo izbiti. Precej je tudi poči, tako, 
da pridejo metulji še kako prav. Dejstvo, 
da je smer zelo redko obiskana, botruje k precej krušljivim 
luskam v zgornjem težavnejšem delu smeri. Skala je v 
spodnjem delu zadovoljiva. Poleg krušljivosti, pa je bil 
kamin precej vlažen, tako, da se le ne bi popuščalo do 
konca. Je pa zaradi tega dogajanje pridobivalo na 
intenzivnosti. Smer kakih 100m pod vrhom stene zavije 

 
Zgoraj: Skica smeri, Spodaj: Stena Planje 

 

mailto:As.ajdovscina@gmail.com


                                                                                                     ____________                Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 23 

Oktober 2012 

 2 

desno v lažji svet, ki te nato pripelje na vrhove Planje. Do 
avta pri opuščeni cestarski hiši pod Vršičem, pa je nato še 

3 ure sestopa. Celotna tura je tako zahtevala 14 ur, od 
tega plezanja 8,5. Ob tako idealni liniji, se mi poraja 
vprašanje, kako je lahko smer tako malo obiskana. Razen 
krušljivih ključnih mest, smer ponudi res 
enkratno tekočo plezarijo, ki tudi orientacijsko ni 
prezahtevna.  Kakorkoli, inštruktor je mnenja, da sem turo 
opravil...tako, da sedaj sledi izbira datuma, lokacije, 
potrebnega materiala, ter končne operacije na destilatu 
lanskih hrušk:) Boštjan. Pripomba urednika: Slik ni, ker si 
na izpitnih turah nihče ne dovoli slikati. Vem iz lastnih 
izkušenj. Sem pa dodal par drugih. 

 

Ojstrica, Smer 
Iva Reye 

(Zmaj), VI+, 
500m 

»plezalke in njih 
zgodbe« 

Prav je, da širiš bazo znanja, poznavanja itd...nekaj od 
tega je tudi doprineslo, da sva se z Egonom v soboto 
zvečer odpeljala proti Logarski dolini, na območje, kjer še 
noben od naju ni plezal. Prespala sva kar ob poti proti 
Klemenči jami (petkove posestankovske aktivnosti nekako 

niso dopustile kaj več, kot premik do Logarske doline..) 
Zato pa sva imela zjutraj skoraj dvourni dostop do pod 
severne stene Ojstrice. Kar hladen tuš me je oblil, 
ko sva se pod steno opremljala...na dnu nahrbtnika sta 
ležali 2 desni plezalki...Kdo je kriv za to...hitro jutranje 
pripravljanje, še vedno vpliv petkove noči..? Kdor koli, 
dejstvo je, da je uporabna le ena plezalka. Odločiva se, da 
plezava do kjer gre, itak ima Ojstrica kar nekaj možnosti 
lažjih izhodov. No prvih 5 raztežajev sva solirala, nato pa 
so lotile petice, kjer sem plezal z eno plezalko in copatom, 
zanimivo. Poleg tega sva se zjutraj odločila, da to smer 
oba plezava z malce težjima nahrbtnikoma, tako za 
trening. Z ruzakom in copati je bilo res vsega dovolj. Pod 
zmajevim raztežajem, sva vseeno zamenjala plezalke, 
tako, da sem na levo nogo dobil Egonovo plezalko size 45, 
z nogavicami sem nekako zapolnil prostor. Ta raztežaj pa 
je kar konkreten(v vodničku Logarska dolina ocenjen s VII-
), obtežen z ruzakom in ne ravno idealno levo plezalko pa 
je predstavljal precej resno plezanje, res pa je, da 
ponavadi s sabo nimaš toliko kompletov kolikor je klinov v 
njem. Egon je zaradi moje napake, nato moral raztežaje 
do vrha plezati kot drugi z le eno plezalko..hvala za 
potrpežljivost! Smer sva splezala v 5 urah, pristopila na vrh 
Ojstrice v bolj meglenem vremenu in se nato spustila proti 
Logarski po Kopinščkovi poti. Res lep ambient, vsekakor 
primerna destinacija za skupne ture...Boštjan 

 
Kompromis,  

 
Egon fajta z eno plezalko 

 

Kovinarska 
smer V/IV, 

400m 

» s kladvom za 
polico« 

Ker so bile za konec tedna napovedane zelo visoke temperature, sem spet razmišljal kam bi se odpravil plezat. 
Hitro je padla stara ideja, severna stena Velike Mojstrovke. V to steno ne posije sonce dokler ne izplezaš na vrh, 
idealno. Izbrala sva Kovinarsko smer. Vstop v to smer je kar težak in David se je moral kar potrudit in malo 
pomagati s tehniko, da je prišel čez. Miheličev opis smeri, kar se tiče opisa skale kar drži, v spodnjem delu kjer 
prevladujejo luske  se dobi kakšen majav kamen, v zgornjem delu v drzno izpostavljenih ploščah pa je skala 
odlična in lahko samo vriskaš. Kar se tiče skice smeri in opisa pa sva imela z branjem rahle težave. Imela sva 

občutek, da skica smeri ni prav natančna oziroma je po opisu več raztežajev kot v resnici. Do Gručaste kotanje 
še nekako gre naprej pa se opis na skici in v stene ne pokrije, zaradi te nejasnosti so nekateri klini zavajajoči. 
Videti je, da tu vsak kvačka po svoje. Posledica te zmede je, da sva zgrešila »slikovito drzno prečnico v levo«. Po 
moji zaslugi sva izbrala 10m nižje pod pravo prečko, poličko , ki se je po nekaj metrih prelevila v gladko belo 
izpostavljeno ploščo, ki je za stop imela žlebiček širok največ 3 cm in za oprimke, ki so bili zelo redki, večinoma 
sloperje. Razen enega klina na sredini 20 metrske poličke, varovanje ni bilo mogoče. Na koncu podviga sem malo 
višje od tega žlebička našel sidrišče kar potrjuje mojo tezo o kvačkanju ostalih navez. David je izbral drugo pot in 
10m višje naletel na avtocesto » drzno izpostavljeno Polico« pravo smer. Z Davidom sva ta moj raztežaj ocenila z 
VI oziroma VI+. Plezanje v steni je trajalo  pet ur in pol. Na vrhu te prelepe smeri sva vriskala David Semič in 
Dean Strosar.  
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Direktna smer 
v Štajerski 

Rinki, VI 600m 
»načelniška 
mušterija« 

V petek popoldne se s Simonom odpraviva proti Logarski 
dolini....iz sušne preostale Slovenije se pripeljeva v 
namočeno Logarsko dolino, namesto nočne poti na 
Okrešelj, naju zato čaka spanje v avtu. Oddremava tistih 
par uric in že pred 5 uro jo, v soparnem in meglenem 
jutru, mahava proti Okrešlju in naprej pod severno steno 
Štajerske Rinke. Pod smerjo nisva sama, za las naju prehiti 
naveza 3 in tako kar nekaj časa porabiva med čakanjem 
na štantih. Z ključnimi mesti opraviva izmenjaje suvereno, 
nad njimi pa se na najino srečo, naveza pred nama, 
umakne po gredini ven iz stene. Nadaljevanje po 4-kah je 
tekoče in mestoma krušljivo. Smer pripelje naravnost na 
vrh Štajerske Rinke, kar da smeri seveda dodatno težo. Le 
poredko te smer pripelje na vrh brez vedno nebodigatreba 
lomastenja čez skrotje proti vrhu. Za smer sva porabila 5 
ur in nekaj minut, če sva natančna, še manj bi jih bilo 
potrebno, če ne bi imela naveze pred seboj. Sestop je 
precej udobna zadeva, skozi turski žleb, ki te ob uporabi 
melišča hitro spusti v nižino, sva že ob 2 popoldne srkala 
hladno in opazovala trume turistov oziroma planincev na 
Okrešlju. Lepa tura v ponovno lepem logarskem okolišu, 
tokrat bolj na zahodni strani. Boštjan 

 

 

Boštjan in Simon na skupni  vrvi. Novi in stari načelnik 

kot kaže nista skregana. Čestitamo k temu za Slovenijo 

skorajda neobičajnemu pojavu. 

Matterhorn 

7./8. 8. 2012 
»Po poteh 
italijanskih 
štemov« 

V prejšnjem tednu se je pokazala možnost dobrega 
aklimatizacijskega vzpona na Matterhorn. Teden je obetal 
lepo vreme in načrti so bili drugje, ker pa je za težje 
vzpone v višjih gorah nujna dobra predhodna 
aklimatizacija, je prišel Matterhorn kot odlična pred 
priprava. V Cervinio smo se Tine, Dejan (AO Vipava) in jaz 
odpravili v torek 7.8. zjutraj in prvi dan prespali v koči 
Abruzzi pri prijaznih/simpatičnih oskrbnicah. Naslednji dan 
smo v lepem vremenu dosegli bivak Corell in se od tam po 
1 uri počitka podali proti vrhu Matterhorna. Dan je bil 

prekrasen in pogled je uhajal na zahod, kjer so se v prav 
tako jasnem vremenu kazali stebri Mont Blanca...da bi le 
bilo podobno vreme, ko bomo tam...Tisti dan se nas je na 
vrh podalo okrog 20, vrh nas je doseglo 6, od tega je 
naveza 3 Rusov-Nemcev v bivak sestopila šele ob polnoči, 
kljub temu, da je vrh dosegla pred nami okrog 12!. 
Razmere na grebenu ob sicer lepem vremenu niso bile 
idealne, precej ledu in snega od preteklega slabega 
vremena. Veličastna tura, vredna vsakega spoštovanja, 
predvsem sestop s tako "ostre" gore zahteva vso 
pozornost, težave pa trajajo vsaj do bivaka na 3800m. 
Kljub temu, da je smer načeloma zavarovana z vrvmi, je 
potrebno pri samostojnem vzponu marsikje preplezati 3/4 
stopnjo (dereze). Pri sestopu smo v koči Abruzzi pri 
simpatičnih oskrbnicah (ki so nas menda prejšnji dan 
spremljale z daljnogledom) dobili radler in nekateri par 
poslovilnih štemov..zastonj:) Italijanke znajo:) Boštjan 
(P.S. v galeriji ni slik oskrbnic ) 

 
Vrh 

 
Na grebenu 

Plekenski 

prelaz Spigolo 
de infanti 

5b/4b 200 m 
»prvi štant na 
menjalniku wd 
avta" 

V nedeljo sva Ožbej in Peter Logaški odšla na Plekenski prelaz v Karnijo. Nihče me ne prepriča, da tu niso živeli 
Slovenci in to ne le kot manjšina....številni slovenski priimki, vrsta hribov prelazov ima slovenska imena, 
besede....Skratka zanimivi in lepi kraji. Plezala sva smer Spigolo de Infanti, 5/b/4b 200 m, sicer najlažjo smer na 
prelazu. Bolj kot poročanje o tej smeri, pa naj to pisanje izpade kot povabilo k obisku teh krajev, kjer se 
predvsem za našutane plezalce najde obilo dobrih priložnosti v dobri skali. Na tem linku so smeri 
http://calcarea.files.wordpress.com/2010/08/pal_piccolo_topo.pdf. Na Plekenskem prelazu ste po avtocesti preko 
Tolmezza v eni uri in pol. Na prelaz potrebujete nekaj minut več kot do Zoncolana. Dostopa do smeri je za manj 
kot 5 minut. Smeri so odlično navrtane, skala prvoklasna.  Spusti po vrvi urejeni. Smeri  katere lahko plezate tudi 
popoldne... ali pa zapustite domačo posteljo ob 9 zjutraj, potem ko je bila noč zaradi različnih tuzemnih navad 
naporna. V okolico so še drugi zanimivi sektorji in dve večji plezališči. Panetonne di Pal Piccolo in Plache di 
Collina. Res pa je, da v kategoriji "herojske" plezarije ne boste poželi spoštovanja. Zakaj takega manjka vsaj dve 
uri dostopa, nekaj zemljastih previsov, klini zabiti kot svečke na torti......:). Da ne bom predolg, zelo lepe trening 
športno plezalne smeri. Ožbej 
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Skupna tura v 
Triglav in na 

Vršič  
»v jati je lepše… 
plezat, pit in 
kljuvat« 

Drugi vikend v avgustu se je naša sekcija mudila na 
dvodnevni skupni turi v Vratih in na Vršiču. Boštjan Mikuž 
in Egon Pavlica sta splezala Čopov steber VI+/V-VI, 
450 m, pristopila sta po Skalaški in tako vknjižila 1000 
višinskih metrov. Boštjan je v vodstvu splezal vse prosto, 
Egon pa se je tu pa tam povlekel za klin. V novejši 
zgodovini je to prva v celoti ajdovska naveza, ki je splezala 
Čopov steber. Čestitke. Isti dan je Simon navezal na vrv 
Špelo in Sebastjana, Ožbej pa Primoža in skupaj smo 
splezali Kratko nemško smer  IV-/II-III, 800 m. V 
vratih smo pod večerom in v noč Čopa primerno proslavili. 
Pridružili so se nam še nekateri družinski člani in skupaj 
smo prespali v zelo lepem in prenovljenem Šlajmerjevem 
domu. Nekateri zarustanci z mano na čelu smo se po 
daljšem obdobju pojavili na taki akciji in z nekaj težav 
sestavili dovolj moči za plezanje in sestop . Naslednji dan 

smo se preko Vršiča vračali domov. Boštjan je na vrv 

navezal Blaža in Sebastjana in skupaj so splezali Steber 
ob Kamenkovem kaminu V/IV, 150 m, Egon in Ožbeju 
pa sva odšla v Kaminsko IV, 300 m. Spodnji kamin je 
bolj dimnik, izstopni pa prava poslastica. Skratka imeli smo 
se izjemno lepo. Na spodnji sliki del ekipe pred 
Šlajmerjevim domov v Vratih. Ožbej 

 
Na nemškem turncu, Špela in Simon maratonc 

 

Čop VI+/V-VI, 
450 m s 

Skalaško 

»za anale in ne 
analna!« 

Pa smo se le uskladili in končno dobili termin za skupno 
turo, ki je že kar na samem začetku dišala po tistem 
pravem...nadpovprečno število udeležencev, morala in 
volja na zavidljivo visokem nivoju, ja pozitivna energija je 
vidno izhajala iz vsakega posameznika ni dovolila dvoma 
ali omahovanj. Prišel je petek, 10. avgusta, čeprav sem 
pred manj kot 24 urami prišel iz Matterhorna, sem se pol 
pričakovanj odpravil s sekcijo lepemu vikendu naproti. Z 
Egonovim kamperjem (ja kar nekajkrat je že predstavljal 
premični bivak pod steno) smo se odpravili v eno bolj 
zaželenih alpinističnih področji pri nas, v Vrata, tik pod 
mogočno severno steno našega očaka Triglava. Prvi večer 
v Šlajmarjevem domu je minil v pravi klasični alpinistični 
maniri, torej ob hmeljarskih zvarkih, pripravljanju opreme, 
kombiniranju navez in končno izbiri ciljev za naslednji dan. 
Ko sva se z Egonom le ogrela za ponos našega klasičnega 
alpinizma - Čopov steber, sva bila deležna govornega 
nastopa oziroma Miheličevega opozorila. Simon je 
pedagoško predaval: "Nikar mlada prijatelja se prezgodaj 
ne podajata v ta resni in veličastno izpostavljeni svet, ki 
sprejme le zrele može in žene, vajene vsega hudega!" 
Oplašena s tem opozorilom se odpraviva spat, ne glede na 
svarilo je bil spanec v obnovljenem Šlajmarjevem domu 
nadvse prijeten, neprimerno boljši kot 2 dni prej v bivaku 
pod Matterhornom. Ob 5 se odpraviva pod Steno. Druge 
naveze gredo plezat v levi del stene in se tako pri 

Triglavski Bistrici ločimo in zaželimo srečno. Brez večjih 
težav najdeva vstop v Skalaško smer in po njej hitro 
napredujeva. Ob 9 uri se že sprehajava po Nemškem 
Turncu se malce okrepčava in gledava v veličastni steber, 
v katerega je strmel neustrašni junak Joža Čop, 45 leta. Po 
izpostavljeni polici zaplezava v podnožje stebra in plezava 
lažji vendar krušljiv svet. Z višino se podstavek postavlja 
navpično, pod prvi pravi Čopov previs prisopihava v 
zadovoljivem času. Že do tu naju je velikanska luska 
opozorila, da plezarija ne bo potekala v kompaktnem 
terenu, nadaljevanje v previsnih šesticah pa je to le 
potrjevalo in zahtevalo kar precej previdnosti, počasnega 
plezanja. Posledično naju vse to tudi upočasni...ja bilo je 
veliko klinov...med plezanjem se sprašujeva, ali je imel 
Joža tudi tako skalo? So se tudi njemu odlamljali oprimki, 

 
Džeka 
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nato stopi...in nobenega klina nikjer. Dober je bil, res, 
dober! Pod slavno prečnico se naberejo oblaki in nekaj 

kapljic dežja, v ta raztežaj se odpravim in dejansko nevem, 
da je to to...ko pa zagledam tisti prestol nad dolino Vrat, si 
rečem, ja to mora biti to, Čopova prečnica. Res je lepo 
gledati v 1000 metrski prepad pod sabo in se zavedati, da 
ti je uspelo, to Čopovo mojstrovino, prosto preplezati. Z 
Egonom ob 3 popoldan vrh Plemenic pojeva še zadnje 
ostanke najinih rezerv v modernem stilu "light and fast" in 
se po Bambergovi poti spustiva na Luknjo in od tam k 
družbi v Aljažev dom. Menda prvi v celoti ajdovski vzpon v 
Čopu smo seveda dodobra zalili z razno raznimi tekočinami 
in jestvinami. Ah, v taki družbi je užitek malce več časa 
posvetiti tudi manj športnim, oziroma ob športnim 
dejavnostim. Boštjan 

 

Mont Blanc - 

Centralni 
steber Frenejev 

(Boningtonova 
smer) (VI/A1, 

500 m) 
»no comment« 
 

Mislim, da so bili Frenejski stebri in tragična zgodba 
Bonattijevih fantov pri osvajanju centralnega stebra 61 
leta, ena izmed prvih zgodb iz knjige Pitta Shuberta, ki se 
mi je vtisnila v spomin med še zelo začetniškim 
zanimanjem za alpinizem. Po nekaj letih pa je v mislih 
postajala ta smer vse bolj realen/zaželen cilj. Seveda te pri 
odločitvi za plezanje nad 4000m v tako težko dostopnem 
terenu precej stvari odvrača ali vsaj vzbuja vse 
spoštovanje do celotnega načrta. Torej, čim več priprav in 
treninga, preden se znajdem v tistem okolju, kjer 
Bonington in Rebuffat opozarjata, da je povratek v primeru 
težav, vprašljiv. Z Dejanom Korenom postaviva okvirni 
načrt, ki vsebuje vzpon od 1. avgusta naprej-odvisno od 
stabilnih vremenskih razmer. Sledilo je neprestano 
spremljanje vremenskih razmer v Cormuyaeru in 
Chamonixu. Po uspešni aklimatizacijski turi na Matterhorn, 
pa se odločiva, da je pravi čas za odhod torek 14.8.  
V Val Veney prispeva do poldneva in se v vročem soncu 
vzpneva do koče Monzzino, kjer prenočiva. V torek so 
Montblanški stebri cel dan v soncu, kar nama vliva 
optimizem za naslednje dni. V sredo se ne prezgodaj 
odpraviva proti bivaku Eccels. To je v bistvu začetek ture. 
Pot do bivaka na 3880m vodi preko precej razbitega 
ledenika Boulliard. Ledenik je naravnost veličasten, seraki, 
razpoke v velikosti dvoran. Vsekakor si to čudo narave 
želiš le čim hitreje prečkati in njegovo glasno delovanje 
opazovati iz varne razdalje.  V bivaku Eccels se naseliva 
okrog 14. ure in se po krajšem počitku odpraviva na Pic 
Eccels, kjer si ogledava dostop do pod Centralnega stebra, 
ki pa je ta dan zavit v meglo. Pod njim pa precej glasno 
nase opozarja Freneyski ledenik, ki z zamolklim bobnenjem 
pošilja tone ledu in snega proti Cormuyaerju. Veličastno in 
odbijajoče.. Noč prespiva v bivaku, ob 4 zjutraj pa pogled 
v megleno in sneženo jutro obeta še en dan počitka in 
pošiljanje smsov proti Sloveniji o razmerah za naslednje 
dni, ki so ugodnejše. Megla se razkadi okrog 3 popoldan, 

lepši napovedi za naslednje dni še bolj verjameva, ko daleč 
pod bivakom na ledeniku zagledava dve navezi. Naslednja 
noč bo v bivaku za 6 precej manj udobna. Švicarska 
naveza je namenjena plezati greben Innominata, Nemca 
pa nama bosta delala družbo v stebru...čez uro pa je ob 
bivaku še avstrijska naveza, prav tako namenjena v 
Centralni steber. Petek 17.8. se torej 3 naveze odpravimo 
ob 4 zjutraj pod Centralni steber. Na začetku je čutiti še 
nekaj tekmovalnosti, nato si prve dostopne abzajle delimo 
in skupaj iščemo vstop. Ker prehitro zavijemo v granit, 
smer sprva precej zgrešimo. Sledijo 4 ure iskanja prave 
linije, padajočega kamenja itd. Ko pa sva z Dejanom 
naposled v smeri, plezarija steče. Naveze se med iskanjem 
prave linije ločimo, tako, da do pod Chandella (sveče) 
dobiva obe navezi pred nama. To pa predstavlja vsaj 2 uri 

 
Dean in Boštjan vrh Mont Blanca 

 

 
Veličastna izpostavljenost 

 

 
Sveča 
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mučnega čakanja, preden sama zaplezava v svečo. Sonce 
se nagne proti zahodu in vzhodna stena Centralnega 

stebra ostane v senci, kar nas spomni, da plezamo na 
4500m. Čakanje v sveči naju stane sončnega zahoda vrh 
Mont Blanca. V precej mrzlem jasnem vremenu izplezava 
iz sveče šele ob 8 zvečer in z zadovoljstvom zamenjava 
plezalke za čevlje dereze in cepine. Sledi abzjal in nato kar 
strm (45°) utrujajoč vzpon po mešanem terenu na greben, 
ki vodi preko Mont Blanc Courmuyaerja proti glavnem vrhu 
Mont Blanca. Grebena je še za uro in pol, na tej višini pa 
resnično pobira zadnje atome moči. Vrh Mont Blanca 
doseževa ob 22.30. Pred nama je končno "avtocesta", ki 
vodi do Valloa in nato na zajtrk v Dom Gouter ob 1 
zjutraj...tam pa je že nekaj postelj praznih...ki jih seveda 
zapolniva midva. 17.8. sva Dejan Koren (AO Vipava) in 
Boštjan Mikuž (AS Ajdovščina) plezala Boningtonovo smer 
v Centralnem Frenejskem stebru. Komentar Simona Ušaja, 
dolgoletnega načelnika: Bravo...brez besed....oziroma... S 
tem vzponom je Boštjan, v navezi z Deanom napravil 
ogromen korak naprej. Zagotovo najboljši vzpon v 10 
letnici ajdovskega alpinizma in morda tudi že prej. Naj bo 
to pozitivna spodbuda za vse ostale! Iskrene čestitke še 
enkrat! Simon 

 
Varovališče v veličastnem okolju 

Kombinacija 
Igličeve in 

smeri Nos v 

Mali Rinki VII- 
A1/V-IV, 

»a kdo pozna 
Čito?« 

Na pobudo Ožbeja, ki nam je odstopil turo, hvala Ožbej, 
sva v soboto z Egonom odšla v Logarsko dolino. Prespala 
sva v udobnem Egonovem bivaku (kombi bivak). V Nedeljo 
napad na Igličevo Smer. V steno sva vstopila ob sedmih 
trideset. Plezala sva spodnji lažji del Igličeve smeri. Kjer 
smer prvič zavije v levo sva od plezala še malo naprej, 
delala sva daljše raztežaje in to naju je popeljalo v 
džunglo. Znašla sva se čisto pod rumeni odlomom. Plezala 
sva po majhni zajedi navzgor. Sredi pokončne plataste 
zajede prečiš v levo in si pomagaš s prusikom (VII-A1), ki 
visi nad tabo. V celi zajedi visijo prusiki  s katerimi si lahko 
pomagaš, ko odplezaš v levo in navzgor čez kamin prideš 
do sidrišča v katerem je zagozden metulj. To je zadnje 
sidrišče, ki ga imaš, če se hočeš priključiti nazaj na 
Igličevo smer. Plezaš navzgor levo gor okrog kamina, 
krušljivo (V-IV) in potem se z leve priključiš nazaj na 
Igličevo smer. Na vrhu smeri Nos sva pri odcepu zavila 
desno, vendar ne po platah, original smer (V-) v katerih je 
nekaj klinov, ampak sva izbrala poklino, na desni, ki je 
vidna iz razcepa smeri. Poklina je od daleč izgledala super 
(V+), ko pa sem zaplezal vanjo je bila vsa razbita in 
krušljiva, tako da sem moral uporabit vsa možna 
varovanja, da sem se spraskal čez.Za smer sva 
potrebovala šest ur in pol. V smeri sva kot Tarzana brez 
Čite, uživala Egon Pavlica in Dean Strosar. 

 
 

 
Paklenica 
» Tina kratka 
zgodba, dvajsetih 
let…« 

V Paklenico smo se odpravili 10.09.2012. V torek sva z 
Darjanom Kodele (AO Vipava), splezala Sjeverno rebro 
4b+ 170 m ter Celjski stup 5a+, 150 m. Sredo smo 
namenili počitku, ki se je zaradi slabega vremena razvlekel 
še preko četrtka in petka. Izkoristili smo ju za obisk Male 
Paklenice. V soboto smo plezali še Tinin smer 4b+,110 m 
in Tinin smjer - desna varianta 4b+, 110 m v nedeljo 
pa Danajo 5b, 100 m. V Paklenici smo uživali Blaž Likar AS 
Ajdovščina, Darjan Kodele in Beti Turk AO Vipava. Slika je 
iz začetke Tinine smeri.  
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Tabor Ojstrica, 
Sanje delfina 

VII/VI, 400 m 
» look dolphins 

ali kej si ti 
flipper? Alora 

pridm več 
ksnu…« 

Pretekli vikend je potekal plezalni tabor pod Ojstrico, ki ga 
je organizirala Komisija za alpinizem. "Baza" je bila na koči 
na Klemenči jami, trajal je od petka zvečer do nedelje. 
Udeležilo se nas je 8 alpinistov, tabor sta vodila Karel 
Završnik in Matic Jošt. V soboto sva se s soplezalcem 
Jakom Capudrom odpravila v Dušakovo smer (VII-,550m), 
ki poteka v desnem delu severne stene Ojstrice. Po 
preplezanem detajlu smeri, se je Jaki kot drugemu, odtrgal 
oprimek. Ker je detajl v mokri, previsni prečnici, si je ob 
nihaju poškodoval koleno, tako, da sva morala z abzajli 
nazaj pod steno. Ostanek dneva sva tako preležala na 
soncu pred kočo. V nedeljo pa sva se z Maticem Joštom 
odpravila plezat smer Sanje delfina (VII/VI, 400m). 
Lepo smer, v dokaj zgledni naklonini sva v izstopnem delu 
začinila še z 2 raztežajema smeri Zmaj (VII-/VI), ki sem ju 
plezal mesec in pol nazaj.  Lepo preživet plezalni vikend v 
odlični družbi in dobri postrežbi oskrbnika koče na 
Klemenčji jami. Boštjan Slika je iz srednjega dela Zmaja 
izpred meseca in pol. 

        

Veliki Klek – 

Grossglockner 

»pa smo jo le 
našli, rdečko..« 

 

V petek 7.9 točno opoldne se nas je zbrala peterica 
ajdovskih in en vipavski alpinist, se naložila v Egonov 
kombi in via Kals... Celo leto  je že govora o nekih višjih 
podvigih v Alpah, dejanja pa še nobenega,  zato smo rekli 
da se prvo aklimatiziramo. Vreme je, volja tudi, gremo na 
Veliki Klek (Grossglockner)! Pozno popoldan smo prispeli 
do parkirišča nad Kalsom, kjer se obujemo, oprtamo in za 
ta dan odpravimo do  Stüdlhutte na 2802mnm. Sledi 
obilna večerja v lični koči, česar  povprečen obiskovalec 
gora ni vajen, luksuz res. Tudi za spanje je lepo  
poskrbljeno, prostorna soba, čiste postelje... res lepo. Ob 
4:30 zvoni budilka in ob 5h se že vzpenjamo proti ledeniku 
nad kočo. Napravimo  ledeniško navezo in David nas 
pripelje točno na vstop smeri po grebenu  
Stüdlgrat. Tu se začne zares! Vodniki s svojimi klienti 

tečnarijo,  prehitevajo in se prerivajo po grebenu vse do 
vrha. Vmes ti podrejo še  kakšno varovanje in se 
arogantno režijo. Težko verjameš, vendar se  
navadiš na tak tempo do vrha. Greben je sicer prijazen, 
brez posebnih  težav, nekje II/III, na težjih mestih so vrvi. 
Primerno zračen in razgleden, vreme idealno. Če le nebi 
vsa masa ljudi tako tiščala gor, bi bilo še prelepo. Vrh 
3798m dosežemo ob 9h, dokaj hitro, predvsem po  
zaslugi izkušenih dveh članov ekipe. Kratka malica in 
sestop po klasiki do Ercog-Johan hütte. Vmes seveda še 
srečanja z rdečo kamikazo ki nas je ves čas prehitevala v 
polni bojni opremi a vendar solirala :). Na  Deanovo 
vprašanje, če je pot težka, je čehinja lepo odgovorila:"No, 
no, people are difficult..." Sledil je abzajl na ledenik in kar 
naenkrat je  bilo vse mirno... Samo še uživali smo v soncu 
in se spuščali nazaj proti dolini. Gor smo šli in dol prišli 
David, Vasja, Egon, Dean, Dominik,  vsi AS Ajdovščina in 

Klemen iz AO Vipava. 

 
Ekipa z leve: Egon, Klemen, Dean, David, Vasja, 

Dominik 

 
Studlgrat 
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Tabor 
Chamonix - The 

Ginat IV 5, 
1000m - Les 

Droites 
»no comment II« 

Pretekli teden od 21.9. do 29.9 sem se udeležil 
alpinističnega tabora, ki ga je KA pri PZS organizirala v 
francoskem Chamonixu. Na tabor smo prispeli v petek 
ponoči in se nastanili v hostlu v Argentierju. V soboto 
popoldan se nas je, zaradi kratkotrajnega izboljšanja 
vremena, ki je obetalo nekaj sonca le v nedeljo, nato 
ponovno poslabšanje, vseh 10 udeležencev odpravilo na 
ledenik Glacier du Tour pod Aiguille du Chardonnet (3826 
m). Po 3 urnem dostopu smo prespali v zimski sobi koče 
Refuge Albert 1. Ob 4 zjutraj je tako 5 navez napadlo 
severno steno Chardonneta in plezalo  različne smeri. Sam 
sem s Tadej Kračunom (AO Grmada) plezal lepo linijo 
Aureille-Feutren Gully, III 4+,500m. V ponedeljek 
smo nato v slabem vremenu plezali na umetni steni. V 
torek se odpravimo plezat daljše športno plezalne smeri 40 
km iz Chamonixa, ne poznam imena niti imena smeri. Sam 
sem plezal z Primožem Lavričem (AO Kamnik) neko 6b+, 
260m, ki nam jo v detajlu ni uspelo prosto splezat, tudi 

drugi so imeli težave z ocenami, Jaka pravi, da so v tem 
delu ocene kar navite. Še dobro, da obstaja izgovor:) 
V sredo 8 udeležencev drytoola v bližini Chamonixa, dva 
pa se z Jakom odpravita frikat. V četrtek se končno vreme 
izboljša in tako se ob 8 zjutraj odpravimo iz Argenitierja 
(žičnica ne dela) do Refuge Argentier pod Les Droites, jaz, 
Janez Svoljšak, ter naveza Martin Žumer in Miha Šošteršič. 
Po 7 urnem dostopu po obupno razbitem ledeniku (nekje 
smo zgrešili pot) se sušimo v zimski sobi Argentierske koče 
in gledamo v megleno nebo. Ob 1 ponoči vstanemo in ob 
2 štartamo pod Droitese. Z Janezom se odločiva, da 
poskusiva v The Ginat,  IV 5, 1000m. V Ginatu začneva 
ob 4 zjutraj in imava sprva odlične razmere, nato višje 
slabše (pršič) vendar nenavezana doseževa prve težave ob 
8 zjutraj. Nato navezana plezava v odličnih razmerah do 
predzadnjega raztežaja, kjer spet naletiva na slab led in 
sva primorana zaviti v skalo. To nama vzame nekaj časa, 

vrh smeri doseževa ob 14.45. Sledi dolgotrajen sestop, čez 
neskončne ledenike in v Chamonixu naju Jaka pobere ob 
polnoči. Kljub kar precejšnemu številu deževnih dni, je 
končni vtis odličen, za to imajo zasluge; dobra družba, 
vodji Tomaž Jakofčič in Peter Mežnar, ter seveda odlične 
razmere v Droitesih:) Boštjan 

 
The Ginat 

 
The Ginat 

 
JZ raz Mangrta 

IV/II-III, 350 

m 
»možda do you 
know Wca z 
Bca?« 

Smer je možno opisati z dvema besedama: Uživaško in 
udobno! Zjutraj je bilo kar hladno in prva dva raztežaja  
smo bili nekoliko zarustani. V drugem sem želel biti 
orientacijsko nekoliko preveč kreativen in sem ga splezal 
pol tudi navzdol :). Detajl smeri je črna plošča v 5 
raztežaju ocenjena s IV, zelo lepo. Izplezali smo na idilične 
visokogorske travice z razgledi, ki jemljejo sapo. Skočili 

smo še na vrh Mangrta in sestopili po italijanski poti, kjer 
je skala na stezi vseskozi visokega sijaja. Uživali smo Nejc, 
Špela in Ožbej. Kasneje sem izvedel, da je plošča v 4 
raztežaju ocenjena s V-, se mi je zdelo nekam težko za IV. 
Na sliki Nejc in Špela zaključujeta drugi raztežaj. 
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Steber sv. 
Martina VII/V-

VI, 400 m – 
Jerebica 

»en glž vina mi 
dej…« 

Že dolgo sem bral, poslušal, vedel, da stoji nekje v Trenti 
markantno ostenje Jerebice, odmaknjeno od ljudi in navala 
plezlacev, kot se to redno dogaja v bolj znanih stenah 
slovenskih gora. Čakal sem na lep jesenski dan, ko bom v 
tej južni steni zares užival lepote narave, ki se počasi z vso 
čarobnostjo odpravlja počivat. Saj ni važno v katerem 
obdobju je, vedno je čudovita in vedno dovolj hitro 
spremeni svojo podobo, da se je nikoli ne naveličamo 
občudovati. Ob 6 zjutraj z Nejcem Kurinčičem (Soški AO) 
sopihava v prebujajočem se jutru navkreber iz Možnice 
proti tem lepim stenam. Izbrala sva si smer dveh velikih 
imen slovenskega alpinizma, Petra Podgornika in Pavleta 
Kozjeka. Nekako sva prepričana, da naju Steber Sv. 
Martina (VII/V, 400m)  ne bo razočaral. V veliki vnemi sva 
pod steno Jerebice v uri in pol, a v temi zgrešiva vstop in 
tako naslednjo uro in pol prečiva v levo pod markantni 
steber. Posledično s plezanjem pričneva pol 10, prvi 
raztežaj pa že ponudi ogrevanje v šestici in res kompaktni 

skali. Mislim, da je bila sploh celotna smer ena izmed bolj 
kompaktnih kar sem jih dosedaj plezal. Plezala sva tekoče, 
le sonce je skrbelo, da je tisti liter rezervne tekočine hitro 
izhlapel, "prijeten" občutek žeje je bil zagotovljen. V smeri 
res ni veliko klinov, razen ključnega raztežaja, vendar se 
vmesna varovanja lahko ureja z metulji in kakšnim 
dodatnim klinom. Celotno smer sva plezala nekaj manj kot 
5 ur in pred 3 popoldan uživala na vrhu travnate Jerebice.  
Tura, ki potrdi izrek: So dnevi, ki odštevajo življenje in so 
dnevi, ki ga prištevajo... in ta je zagotovo bil eden takih! 
Boštjan 

 
Boštjan in Nejc 

 
 

Čaven, Krvava 

smer V+/IV-5, 

200 m 
»kompresor brez 
zraka« 

Z Egonom sva se popoldan spravila v Čaven, upajoč, da ne 
bo sonca (zaradi plazilcev) in da bo smer suha. Plezala sva 
Krvavo smer. Vstopila sva v popolnoma suho smer odeto v 
prijetno sonce in izmenjaje opravila s težavami v spodnjem 
delu, nakar je sledil Egonov zug (na grebenu skok pod 

srednječavensko) v katerem sta se iz oči v oči gledala z 
narožičeno beštijo, ki je sikala kot kompresor. Ker je bilo 
oba nekoliko strah in ker sta se oba težko umaknila, je 
beštija vendarle popustila in odsikala nekam v nedrje 
skalovja. Nadaljnje plezanje je favnistični vložek 
upočasnil....kladivo se lahko uporabi za marsikaj, če vržeš 
kamen gor ti lahko prileti tudi nazaj :). V steni nad 
srednječavensko so trije klini. Zadnji raztežaj nad detajlom 
je Egon splezal kar naravnost navzgor po razu (in ne levo 
po rahlo travnati zajedi). Super varianta v dobri skali, ki za 
varovanje ponudi vijoličen zatič, ki ga nekomu ni uspelo 
izvleči. Očitno pa je, da se v Čavnu precej pleza.  Po dveh 
urah in 15 min  sva bila na vrhu in odšla do Koče na 
Čavnu, kjer naju je čakala Valentina z otroci in hmeljasta 
hidracija.   

 

 
Prvi raztežajKrvave 

Domača pečina 
 

David in Anita Semič sta splezala Avrikelj v Čavnu V/IV, 
150 m, zelo lepa smer, ki jo priporočata. Ožbej pa sem s 
Petrom Logaškim nameraval v Nikolajevo, zaradi preveč 
prometa sva prilagodila plane in opravila s Smerjo skozi 
okno V/III, 120 m, se povzpela pod Miklavžev raz IV/III in 
odvriskala po njemu do vrha Podraške ture. Včeraj sem 
ulovil vremensko okno in v precej zoprnem vetru soliral 
Južni raz Podraške ture III+, 350 m, v detajlu sem šel po 
desni. Zadelo me je tudi nekaj kapelj dežja. Za smer sem 
potreboval 52 min konstantnega gibanja. Sestopil sem po 
ferati, pri čemer mi zadnjega skoka ni uspelo splezati brez 
uporabe ene skobe. Na desni Peter v smeri skozi okno. 
Ožbej 
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Cordillera 
Huayhuash 
»el condor pasa« 

Letošnje poletje sem obiskala južnoameriško meko 
andinizma - Huaraz v Peruju, kjer sem preživela 
nepozabne dni v Cordilleri Blanci in desetdnevno avanturo 
Cordilleri Huayhuash. Ni ravno alpinistična odprava, je pa 
vse kar si gornik želi: čudovite visoke gore, neokrnjeno 
naravo in nepozabne razglede na enem najlepših klasičnih 
trekov. Izhodišče za deset dnevni treking v Huayhuashu je 
Huaraz - manjše mesto na višini 3100 m, ki ga obkrožajo 
veličastni vrhovi Cordillere Blance. Prav zato je izhodišče 
številnim andinističnim odpravam (tudi Slovenci so pustili 
svoje sledi), ki se osvajajo najvišje Perujske vrhove: 
Huascaran in mnoge druge. Višina je takoj po prihodu iz 
Evrope kar velik problem. Zato smo se za aklimatizacijo 
odpravili do lagune 69, ki se skriva pod mogočnimi vrhovi 
Pisca (5725 m) in Chacrara (6112) in za najvišjim vrhom 
Perujskih Andov - Huascaran (6768 m). Cordillera 
Huayhuash je zaradi svoje oddaljenosti in težke 

dostopnosti zaenkrat še odmaknjena od glavnih turistično-
trekerskih poti, prav to pa ji daje poseben čar. 10-dnevni 
trek je prav gotovo dobra preizkušnja, saj bližnjic ni, pot 
se samo enkrat spusti pod 4000 m, edini približek 
civilizacije so samotni in borni pastirski stani. Ledeniški 
vrhovi segajo visoko nad 5.000 m in se zdijo na dosegu 
roke. V dolinah, ki so vse nad gozdno mejo, so mrzli 
ledeniški potoki in številne lagune, ki se napajajo v 
ledenikih - drugi najvišji perujski vrh - Yerupajá (6635 m), 
Jirishanca (6126 m), Siula Grande (6356 m), ki je poznana 
iz Dotika praznine (Joe Simpson). Vsak dan je bil poln 
presenečenj, premagovanje težav z višino - ko se telo 
navadi in spoznaš, da tako visoko hitrost ni odgovor, 
prijetnih dnevov in ledeno mrzlih noči, od prečkanja 
prelaza Punto Cuyoc, ki je na 5042 m, neverjetnih 
razgledov na vrhove, kondorjev, ki letijo nad glavami, do 
blagodejnih toplic sredi ničesar, ki so po več dneh nudile 
namakanje v vroči vodi in kratkotrajne snežne nevihte... in 
predvsem malo ljudi in še manj turistov. Vesna Kobal 

 

 

 

 
 

 
Vesna na prelazu Punot Cuyoc 5042 m (v ozadju ledenik 

Cuyoc) in Yerupaja v vsej svoji veličini. 

AŠ 2012/2013 
Uvodno 
predavanje, 
plezanje v 
plezališču, 
zgodovina, 
gibanje naveze 
»si že kej 
plejzou?.. ma 
nejkej malga.. 
včeraj sem vpel 
drži ritem 
punca…« 
 

Prvega oktobrskega petka smo pričeli z alpinistično šolo v 
novi sezoni. Pojavilo se je 13 nadobudnih tečajnikov in 
tečajnic. Na uvodnem predavanju je inštruktor Simon Ušaj 
natančno predstavil potek šole. V nedeljo pa je že potekala 
prva praktična vaja v Plezališču Črni Kal s katere je zapis 
pripravil Boštjan Mikuž  Preteklo nedeljo smo izvedli 1. 
točko praktičnega dela letošnje Alpinistične šole - 
varovanje in plezanje v plezališču. Ker je bilo vreme v 
naših in ostalih severnejših predelih Slovenije precej kislo, 
smo se odpravili proti Obali, v Črni Kal. Vaje se je udeležilo 
9 novih tečajnikov. Nekateri so se s plezanjem spoznali 
prvič in uživali v prvih metrih vertikale. Kar nekaj 
tečajnikov se je s plezanjem spoznalo že prej in so tako le 
utrjevali znanje. Po pedagoškem delu, kjer so se imeli vsi 
možnost naučiti pravilnega navezovanja, dvojnega 
preverjanja, rokovanja z varovalnimi napravami ter 
varnega prevezovanja na sidriščih brez vponk, je sledilo 
plezanje smeri težavnosti od 4a pa tja do 6c+. Vreme je 
zdržalo in preživeli smo še en lep dan v Črnem Kalu. 
Naslednji petek je sledilo predavanje iz zgodovine in 
pomena alpinizma. V nedeljo pa je inštruktor Simon v 
Gradiški turi izvedel Gibanje naveze v kopnem svetu.   

 Črni Kal 
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DAVID – gorski 
reševalec letalec 
dežura na 
Brniku 
»bravo in hvala 
fantje!« 

V letošnjem letu sem opravil izpit za letalca reševalca in se 
tako pridružil ostalim reševalcem pri dežuranju na Brniku. 

Dežurstvo se izvaja le v poletni sezoni: v juniju in 
septembru le čez vikend, v juliju in avgustu pa vse dni v 
tednu. V vseh ostalih mesecih se reševanje izvaja tako, da 
se aktivira najbližjega letalca reševalca ter zdravnika 
letalca reševalca.  V času dežurstva ekipo na letališču Brnik 
sestavljajo posadka helikopterja, zdravnik letalec  
reševalec, policist in letalec reševalec. Dežurstvo se začne 
ob 8 uri dopoldan in konča ob 8 uri zvečer oziroma po 
končani akciji. Moj drugi dan dežurstva sem doživel 
ognjeni krst. V enem samem dnevu smo bili vključeni v kar 
4 akcije. Začeli smo po 10 uri, ko so nam iz centra 
sporočili, da se je v Severni steni Triglava ponesrečila 
plezalka. Medtem, ko smo izvajali reševanje v tej nesreči, 
smo dobili nov poziv za nesrečo na Kobariškem stolu. 
Ponesrečeno padalko smo transportirali v bolnišnico na 
Jesenicah ter se po tem odpravili nazaj v Steno, kjer so 
ponesrečeno plezalko s klasičnim reševanjem reševalci iz 

Mojstrane spustili v nižji predel smeri, kjer megla ni več 
ovirala reševanja s helikopterjem. V naslednji uri po 
zaključeni akciji smo prejeli spet nov poziv za reševanje v 
nesreči, ki se je zgodila na Komarči. Planinka je zdrsnila 
približno 20 metrov po pobočju na zelo izpostavljenem in 
nevernem terenu. Ko smo že mislili, da je vsega konec in 
si bomo malce oddahnili od vsega dela, ki je bilo za nami, 
smo ponovno dobili poziv. V poznih popoldanskih urah je 
helikopter spet poletel proti Tolminu. In kaj drugega bi na 
tolminskem lahko bilo kot ponesrečen padalec. Bila je že 
tema, ko je helikopter pristal na letališču. Po končanih 
akcijah pa še zdaleč ni bilo konec dežurstva. Potrebno je 
bilo napisati poročila ter pregledati vso opremo. Tako se je 
tistega dne moje dežurstvo zavleklo skoraj do 11 ure 
zvečer. Domov sem se odpravil zelo utrujen, pa vendar 
poln elana, saj sem se zavedal, da sem nudil pomoč 

ljudem v stiski, ko so to najbolj potrebovali. David Semič 
 

 

 
David v helikopterju, letijo čez Vršič nazaj na Brnik. 

Slikano z Nad šitom glave 12.08.2012.  

 

 
Reševanje v nemški smeri, Vir: GRS Mojstrana, inet 

 

Kondiciranja 
»polejti zgoraj 
brez…« 

Letos poleti smo uvedli dobrodošlo novost in sicer skupna 
nočna kondiciranja na okoliške griče. Dobivamo se vsako 
sredo ob 20:30 h in z naglavnimi lučkami grizemo v hrib. 
Iz Lokavca na Čaven, na Okno, na Kovk… Nekatere srede 
nas je bilo tudi več kot deset. Skupna kondiciranja so se 
pokazala izjemno pozitivno. Kondicija je osnova alpinizma 
in trenirati skupaj je vedno lažje kot vsak sam zase. Kdor 
trdo trenira, naj vrhu tudi kaj malega hmeljastega 
pohidrira. Kondiciranja se po uvodnem štartu spontano 
spremenijo v merjenje znotraj posameznih kategorij. Prva 
je kategorija Felix, ki se vzpenja vsaj tako hitro kot 
Baumgartner prosto pada, sicer gre za lepe suhe fante, 
poudarjenih kit in mišic, v ozadju pa kategorija buldožer, 
nekoliko manj suhi fantje, zaokroženih linij…Punce so 
ponavadi vmes, lovijo kategorijo Felix (le zakaj ) in 

bežijo pred kategorijo buldožer. Ker papir ne prenese 
vsega, na desni nisem pripel slike kategorije buldožer 
zgoraj brez. Ožbej    

 
Na Oknu, škure so odprte 
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Foto meseca  
 

Pogled na Grand Jorasses z vrha Les Droites, Francija foto: Boštjan Mikuž  

 
Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina               
Urednik: Ožbej Marc  

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  
Naklada: vsak po svoje                                                           

Fotografije: člani sekcije inu drugi 
Sponzor: žena, ki časti računalnik 

  
      

Izdano v elektronski obliki, oktobra 2012  

 
Po mnenju Ministrstva za kulturo (u šit so ga ukinli, mi smo pa še) 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. 


