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WAV
Wajdovske alpinistične vesti št. 28
Uvodna beseda urednika

Tokratna številka obsega enega krajših obdobij- od maja do začetka avgusta v letu 2014. Sam obseg številke zgovorne pove, kako pestra in obsežna je
postala dejavnost naše sekcije. Še zadnje okuse snega so zamenjala spomladanska vplezavanja. Simon se je izkazal kot neutrudni organizator skupnih
tur. Klasični GM4O ni razočaral. Splezanih je bilo nekaj zelo spodobnih smeri tako pri nas kot v Dolomitih. Urednik pa se ob mentorstvu Marijana
Močivnika trudi postaviti WAV bližje standardom oblikovanja, ki pritičejo duhu časa. Marijan hvala. 28. je boljša od 27. Na poti pa je že 29. Ožbej
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Prvomajski turni smuk nad Mlinarico
»kašna Pakla za prvi maj, smučat…«

Na praznik dela sva se z Mitotam (Mitja Slejko) odpravila
na turno smuko na Mlinarco. Italijani so za dopoldne
napovedovali "šajbo", zato sva, zaradi zgodnjega štarta,
na izhodišče prišla že večer prej in prespala pri cestarski
bajti ob cesti na Vršič. Jasna noč je napovedovala lepo
vreme, a malo pred budilko ob 4.45, so naju zbudile dežne
kaplje na strehi avta. A na srečo je šlo zgolj za krajšo
ploho, tako da sva četrt čez 6 že lahko štartala. Po dobre
pol ure hoje sva bila na snegu. Najprej po plazovinah,
nekje nad 1500 m pa je s snegom zalito skoraj vse. Smuči
sva ves čas nesla, saj se je v spodnjem delu lepo hodilo
po vrhu, v zgornjem delu pa naju je pričakala predirajoča
se skorja, ki je precej otežila vzpon. Zaradi velike količine
snega, se letos lahko smuča čisto z vrha Mlinarice, ne le s
sedla pod njo. Do vrha se je tudi vreme poštimalo, tako da
naju je na vrhu pričalo sonce. Spust je bil v zgornjih 150
višinskih metrih precej naporen, zaradi skorje precej
razdrapane površine, naprej pa cuker, tudi preko plazovin.
Sledilo je še pol urce nošenja do avta in še pivička na
sončku in 25 stopinjah v Trenti. Lepo preživet praznik! Na
desni slika visoko nad Mlinarico.
Tadej Slokar
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Majska plezarija v Arcotu, Pakli in Koglu
»pestra zasedba in ponudba internacionalnih outdoor bejb«

Pakla
Velikonočna Pakla ni postregla z najboljšim
vremenom, smo pa ravno zaradi tega lahko
raziskovali nova plezališča v kanjonu Velike
Paklenice. V veliki želji splezat, po dolgem času
končno eno daljšo smer, smo se v luknji boljšega
vremena, po celodnevnem frikanju ob 6 zvečer,
Tine, Anej in jaz zapodili v Brid za mali čekič. Čas
je dovoljeval samo en poskus in seveda smo veselo
anulirali...za prosto si bo treba vzeti malo več
časa...

Arco
Po prvem maju se nas trojica odpravi v Arco...že
drugič letos sem v tem čudovitem plezalnem
okolišu...Če lahko primerjam, mi je Arco ljubši kot
Pakla...v Arcu me navdušuje okolje, ki "vibrira" z
vsemi outdoor zanesenjaki. In tukaj zanesenjaki te
vrste res imamo kaj početi. Tam je"klajmberski
paradiž", stotine različnih vrst plezališč, tisoč
metrske alpske stene, ki padajo do vinorodnih
vasic...kot bi imel Čaven monolitno steno do
Lokavca...No prvi dan prvomajskega Arca sem se z
drugim delom ekipe ogreval v čudovitem plezališču
San Siro, Simon in Matic pa sta v veliki steni nad
Val de Sarche splezala kar 3 smeri v skupni dolžini
650 m! Naslednji dan prva trentinska daljša smer, s
Simonom splezava 300 metrsko lepotico nad

Arcom, Belo poč, oziroma White Crack, ocenjeno z
VII, oziroma 6b+. Splezam prosto na pogled. Kljub
temu, da so sidrišča pakleniško opremljena,
svedrov v smeri ni ravno veliko in se metulji lepo
podajo v bele poči. Simon je s precej navpično
smerjo opravil suvereno, prav užitek je plezati s
tako suverenim soplezalcem, prijateljem, ki prime
za beli apnenec po več kot pol leta in se vedno tako
suvereno in mirno odziva na naklonino,
izpostavljenost, mojstri ostajajo mojstri! Preostanek
Arcota smo preizkusili še eno izmed naj plezališč,
Red point wall, spali v oljčnih nasadih in se v družbi
italijanskih kolegic imeli fino...

Pakla
Predzadnji vikend maja pa se ponovno znajdemo v
dalmatinskem kanjonu in v soboto skupaj z Vidom
plezam smer Infinito 7a+, 355 m. Ni šlo po načrtih,
za prost, vzpon na pogled je zmanjkalo tisto malo
mirnosti, kljub padcu v detajlu sva oba splezala in
tako s padcem pisala A0. Naslednji dan pa se
zjutraj zaženeva v za mene zadnji manjkajoči del
trilogije, Klin. Odlična smer, prava klasika, ki išče
najlepšo logično linijo čez steno Anice Kuka. Želel
sem si prostega vzpona, in stavil na 6c raztežaj,
uspelo mi je na pogled. Dolžna pa mi ostaja 6a+
prečka v spodnjem delu, ki sem jo plezal kot

Boštjan v Paklenici
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drugi...S Klinom sva opravila v dobrih 4,5 urah,
Za dnevno trilogijo ta dan nisem dobil več
kandidata...verjetno vpliv morja naredi svoje...
Paklo smo zapuščali, sam sem se naslednji vikend
nameraval vrniti še z večjimi načrti, pa se je v Senju
ponovno zalomilo...sprememba načrta, iskanje
novega soplezalca in "pet pred dvanajsto", ko sem
že mislil, da preživim nov vikend frikarije, dobim
pozitiven odgovor Tineta.

Kogel
V soboto zjutraj, zadnji dan maja, hitiva Kamniški
smeri v južni steni Kogla naproti. Že 3 leta kar sem
bil v Zupanovi, tako, da zaradi slabega spomina,
dostop prirediva po svoje, kasneje pa le dobiva pot
in sva v uri in pol pod steno. Kljub napovedanemu
sončnemu vremenu, zmrzujeva v oblačnem na
momente sneženem dnevu. Prvi stik z našo alpsko
kamenino, me ponovno vrne v "pravo " okolje,
krušljivost, mrzla podlaga, popolnoma drug svet kot
prijazna plezališča. V smeri se zaradi mraza
zamudiva nekaj več kot 5 ur, vendar nama hitrost
ne pomeni veliko. Več dela imava z ogrevanjem
omrzlih udov. Ker imava prste tako omrzle, dobim
občutek, da namesto prstov zatikam cepine. Zadnji
najtežji raztežaj se le dovolj ogrejem in splezam
prosto v prvem poskusu. Prestop na veličastno
izpostavljeno polico je res fenomenalen. S Tinetom
sva na vrhu Kogla nekaj minut čez 3 popoldan.
Vesela, da nama je uspelo, in da je najverjetneje
konec tresenja na štantih, se po nekaj abzajli že
grejeva na sestopu v dolino. Kamniško smer VII,
250 m,

Pakleniška vertikala
sem plezal s Tinetom Andrijašičem, plezala sva
izmenjaje, Tine me je ob dejstvu, da je prejšnji

teden opravil izpit za pripravnika, prijetno presenetil
z zelo suverenim plezanjem v alpski smeri.
Boštjan Mikuž
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Bele vode
»včasih se je treba na sestopu zelo potruditi«

V Belih Vodah je še kar veliko snega. En bivak je bil
še pod snegom. Nisem pričakoval, da bo še toliko
snega, ne moreš verjet. Sicer so stene kopne v
kaminih je pa še sneg. Plezanje čez dan je super,
na soncu je toplo, zvečer pa kar hladno. Prvi dan
sva bila v steni 10 ur. Zgrešil sem smer izstopa na
glavni vrh Male Lojtrce. Na vrh sva prišla prva na
špici levo od Male Lojtrce. Nazaj nisva mogla
oziroma nisva želela zato sva naredila spust na
severno stran. Na špici je bila skala tako razsuta, da
nisi imel kam zabit klina. Špica je imela samo eno
veliko čvrsto skalo, ki ni zvenela votlo na to sem
obesil pomožno vrvico in to je bilo vse. Vedela sva,
da je sestopna pot na desni strani zato sva prečila
severno zasneženo pobočje proti desni ampak nisva
mogla skozi škrbino. Zapirala jo je 4 do 5m visoka
snežna opast. Spet sva prečila nazaj in poskusila
levo, kjer sva odkrila kamin po katerem sem še tri
ure na vse možne načine s čim manj porabljene
opreme uredil sidrišča za spust. Opravila sva šest

Dean v gorah
spustov. Za konec pa nam je dan postregel s še eno
lepo izkušnjo. V predzadnjem spustu nisva mogla
potegniti vrvi to pa zato, ker sva hotela šparat z
opremo in sva vrv samo položila okrog skalnega
rogla, ker je bil kot vleke vrvi zelo oster je bilo trenje
vrvi preveliko. Tako sem se moral za kazen 60m še

enkrat povzpeti po vrvi z tehniko samo reševanja in
okrog roglja posatviti gurtno, vrvice nisem imel več.
Drugi dan je bil skoraj identična ponovitev prvega
dne. Vendar sva pri spustih imela več sreče oziroma
več prakse iz prejšnjega dne tako, da sva bila pod
steno v 6 urah. Smeri, ki sva jih plezala nista bili nič
posebnega IV+, IV dolžine 250m. Seveda moram
pohvaliti Jerneja (Jernej Zavrtanik), ki je pokazal
suvereno gibanje v smeri. Ja, to je bil dokaz, da je
naša AŠ dobra in, da naši tečajniki imajo osnovna
znanja. Drugo leto jih bomo še bolj terali, ha, ha.
Tudi ostale naveze so imele veliko dela z izdelavo
sidrišč za spust. Tako, da je bilo slišati zabijanje
klinov in preklinjanje po vseh sestopnih grapah in
kaminih. Je pa bo moja oprema spet varna, ker
narava poskrbi za našo varnost in sledi priporočilom
proizvajalcev opreme glede menjave dotrajane
oprem. Dean Strosar
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Živela klasika v Rušici, VII/VI+, 250 m
»snežno, sončno, mokro in vlažno«
V nedeljo 8.6. sva z Anejem Kodeletom (AO Vipava) plezala v Rušici,
nad eno lepših krnic, Pod Srcem. Na jugu veličastna severna stena
Špika in Frdamanih polic, na severozahodu pa južna monolitna stena
Rušice. Prespiva v bivaku in se v nedeljo zjutraj odpraviva plezat smer
Živela klasika. Verjetno naju je pritegnilo zanimivo ime in pa imena
prvenstvenikov, Jake in Valiča. Dostop je še vedno snežen, stena pa je
na prvi pogled izgledala suha. Živela klasika prva dva raztežaja ponuja
lepo plezanje nizkih težav, do spodnje 5 stopnje. 3 raztežaj pa pokaže
pravi karakter. VI+ plitva poč v vertikalni steni kar malce nerazumljivo
zarine navzgor. Vrsta je na meni, plezam in iščem možnosti za
varovanje. Ni jih na pretek. Po zelo koncentriranem plezanju, tudi runouti
mi niso najbolj dišali, priplezam na dolomitsko izpostavljen viseči štant.
Naprej zgleda poč bolj človeška, in tudi »detajl« smeri, previs VII stopnje
se zdi naravnejši. Vrsta je na Aneju, ki se pogumno poda v akcijo. Žal
mu v zadnjem gibu na previsu zmanjka tisto malo in že visi v klinu nekaj
metrov nižje. Naposled le izpleza. Sicer sem ta raztežaj splezal kot drugi
v prvem poskusu, mi je bil prejšnji VI+ raztežaj kompleksnejši in psihično
bolj zahteven. Plezanje nadaljujeva v vročem poletnem soncu...in že v
naslednjih raztežajih se srečujeva s kar neudobnim kontrastom...vročina
na eni in vse pogosteje mokra skala na drugi strani...V zajedi dva
raztežaja pred koncem smeri pa naletiva na slapič snežnice, ki zajedo in
izhod v prečnico dobro zamaka. Izhod po Črnem stebru sploh ni bil težja
odločitev...dovolj je bilo. Ker sva v Rušici prvič, imava kar nekaj težav z
iskanjem sestopnih abzajlov. Po več neuspešnih poskusih le dobiva
pravi macesen in kasneje, nižje spodaj tudi »frikovsko« urejeno abzajl
pisto.
Boštjan Mikuž

Vris smeri Živela klasika v Rušici
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Zupanova smer v Koglu V (A0), 220 m
»klasična petica«

S Tinetom Andrejašičem sva se med tednom
dogovorila, da greva v soboto plezat v Kogel.
Prišla je sobota in ob 6:00 se dobiva v Postojni ,
ob 9:30 sva že pripravljena pod Zupanom. Prvi
zaplezam jaz in potem izmenjaje plezava. Prva
polovica smeri do gredine nama gre kot po
maslu. Na gredini si vzameva nekaj časa za
počitek in opazovanje prelepih okoliških gora.
Zdi se nama, da bova z enako lahkoto opravila
tudi z zgornjim delom smeri, vendar se stena v
zgornjem delu postavi navpično in plezanje
postane res napeto in predvsem zračno. V 15
metrski navpični zajedi (V-, A0) plezam jaz kot
prvi. Tudi v drugem poizkusu mi ne uspe in ni
druge – potegnem se za komplet, Tine pa
prepleza brez potega in ima v žepu šestico,
čestitke. Najtežji detajl naj bi bil gladek žleb
(V+). Vendar najlepši detajl smeri je bil vsaj meni
izstopna polička, ki kot pika na i zaključi to
prelepo smer. Dean Strosar

V Zupanovi smeri
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Kranjska poč, Tandara Mandara in še kaj več
»mladcev popotovanja«

Bil je plezalni izlet v okolici Vršiča, tokrat z razliko,
da med nami ni bilo izkušenega alpinista. Start je bil
že zgodaj zjutraj in, kot mi je v navadi, sem tudi
tokrat zaspal. Na srečo mi je zazvonil telefon in iz
sanj me je predramil angelski glas. Bil je Vid. Hitro
sem bil odpravljen in pred hišo ravno, ko so prišli
mimo. Ker nisem imel možnosti zaužiti ničesar pred
odhodom, sem na poti zahteval, da se ustavimo na
Petrolu, kjer sem si kupil šoferski sendvič. Je eden
izmed boljših, ki jih na Petrolu nudijo, definitivno
najboljši glede na razmerje kakovosti in cene. Stane,
se mi zdi, da 3,14€ in notri dobiš majonezo, sir,
šunko in kumarice. In glede na to, da je šoferski,
mislim, da o sami dolžini ni potrebno diskutirati. Od
tam do prelaza Vršič se ni zgodilo nič omembe
vrednega. Parkirali smo na parkirišču pod Tičarjevim
domom. Zanima me, od kod takšno ime? Ker smo
bili sami psihofizično zajebani (Tadej, Jure, Vid in
jaz) smo pred plezanjem skočili na Nad Šitom glava.
To smo storili zaradi romantike na takšnem
intimnem jutranjem izletu in zato, da bi se ogreli. Na
zato, ker bi že pri parkirišču zgrešili smer, ampak
zaradi prej omenjenih razlogov. Kasneje smo se
spustili nazaj do parkirišča in šli v drugo smer, po
zasneženem pobočju do vznožja smeri. Na skalah
smo sedeli, pripravljali opremo, jedli in še kaj
drugega. Z Vidom sva imela plan preplezati dve
štirki in kasneje še eno navrtano, da bo lepše za
statistiko. Ker sva imela do najinih smeri še precej,
sva se enotno odločila, da bova plezala kakšno

smer zraven Jureta in Tadeja. Odločila sva se za
Ribo. Ko je bilo vse urejeno smo se odpravili v smer.
Da pa bi do tja prišli, smo morali premagati snežno
oviro. Ker sneg ni bil še dovolj mehek in naklon ne
ravno majhen, smo si morali pomagati z zidarskim
kladivom (alpinističnega ne premoremo), katerega
smo zabivali v sneg kot cepin in si z nogami sproti
delali stopnice. Vsa sneg mi je metalo v obraz in
roke so mi skoraj zmrznile, ko sem se vzpenjal po
tistem snegu. Če bi zdrsnil, bi me spodaj pričakale
skale, zato je bilo pametno, da nisem. Ko sem se
prijavil v alpinistično šolo, si nisem mislil, da te stvari
potekajo tako. Na začetku itak obljubljajo vse možno
(nemke v kočah, džakuziji, lepo plezarijo,..). Ne

Jure in Tadej

vem, če lahko za kakšno turo rečem, da mi je bilo
res lepo, razen mogoče za turno smučarijo, kar se
pa plezanje tiče (Kovk, Viš, nek krušljiv balvan);
slabi spomini. Čeprav v Arcotu ni bilo tako slabo. Če
nadaljujem.. Ko sva z Vidom končno prišla v smer
(druga naveza se je takrat še mučila z njihovim
snežnim delom, ki je bil precej daljši), sva smer hitro
odkrila, le da ni bila Riba ampak Tandara - Mandara.
Onadva pa sta plezala Kranjsko poč. Plezanja ne
bom opisoval, ker pač vemo kako to iz gleda. Eden
čepi na štantu in zmrzuje ter preklinja soplezalca, ko
mu spušča kamenje dol. Oni drugi razmišlja, če je to
sploh zanj in zakaj ni ostal doma in v senčki pil piva,
namesto, da je stalno v dvomih ali bo ta klin zdržal,
ali je frenda pravilno vstavil in ali se ne bo vse
skupaj odkrušilo ter te poneslo pod štant. Roke ti še
niso odmrznile od tistega snega in že moraš praskati
po mokrih skalah ter iskati kakšen klin v smeri in
konstantno razmišljati, če ti to sploh upaš splezati in
če je to sploh zate. Takrat enkrat je nad nami tudi
letel policijski helikopter. Kdor je od stroke bo vedel,
da tak helikopter v gorah ne išče kriminalcev,
temveč ga uporablja GRS. Baje se je skupini
plezalcev odkrušila skala in so se poškodovali.
Amaterji. Kaj takega se nam že ne more zgoditi,
zato ker smo izkušeni in vemo kako se takšnim
stvarem streže. Plezanje je potekalo dalje in z
sosednjo navezo smo bili stalno v stiku. Tadej je
veliko slikal, med drugim tudi mene, ko poziram in to
dal na fejsbuk. Od takrat mi telefon ne neha zvoniti,
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razmišljam, da bi zamenjal številko. Kar je preveč je
pa preveč in itak me je dovolj za vse. Čeprav sem bil
za detajl na vrsti jaz, se ga je lotil Vid in z njim
suvereno opravil. Jaz sem le mehkužno priplezal za
njim. Naslednji raztežaj je bil moj in bil je tudi
nekakšna petica. Takrat smo pod seboj zagledali
nove naveze, ki so juriširale v našo smer. Bili so
komaj pri tistih skalah in na snežišču. Vidi se, da so
pametni in so imeli s seboj cepin ter, da je bil tisti z
cepinom navezan na vrv in jo na štantu fiksiral, ter
omogočil ostalim, da so prišli za njim brez težav,
kakršne smo imeli mi. Kmalu sem tudi jaz prišel na
štant, ki pa ni bil le štant. Bil je kamnolom. Kamni so
padali name kot muhe na drek, kot levi na edino
levinjo, kot potrebnice na Bredda Pitta, kot najstnice
na Justina Bieberja ali kot penzionisti na četrtkove
popuste. Bilo je mi je skrajno neprijetno. Svedrovec
je bil na najbolj izpostavljenem mestu in če sem
želel pobirati odvečno vrv sem moral priti iz mojega
zavetišča na plano ter opraviti, kar je bilo pač
potrebno. Tukaj sem pustil več kot pol ure svojega
življenja. Končno je naveza Slokar-Ličen izplezala
ven in kamni so nama dali mir. Ko sem se jaz
odpravil iz tega štanta, pač ko je bil Vid že na
naslednjem, je tista naveza z cepinom že prišla do
tu. Kako je to mogoče? Rekel sem samo "Ej mwž",
on me je pogledal in nato "Dejte mal pazt, kr tuki j
kamnje zlu krušlivu". In že me ni bilo več. Proti
koncu smeri sva bila že zelo depresivna in samo
čakala sva konec. Ker sva mislila, da plezava Ribo,
sva pričakovala trojko do vrha, smer pa ni šla pod
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Jure
V smeri
štiri. Tadej in Jure sta že izplezala in čez čas sva
tudi midva prišla na plano. Končno! Šla sva do
grebena, kjer naju je začel bičati veter. Kljub vsemu
sva si poiskala zavetišče in se hranila, pila,
komentirala, se smejala ter poklicala par ljudi.
Noben se ni oglasil. Misel nama je skočila tudi na
ultra maratonce, ki so takrat enkrat končali zloglasni
GM40. Svaka jim čast. Nek ljudski rek pravi, da se je
treba starim ljudem prilizovati, zato iskrene čestitke.
Posnela sva še par homoerotičnih fotografij in
počasi odšla dol. Na parkirišču sva se ulegla, vrtela
The Who, Vid je sortiral opremo in, ko je šla mimo
ženska vrgel vso opremo v zrak, da se je videlo, da
sva plezalca. V knjigi Zgodovina Slovenskega
Alpinizma je na strani 45, na drugi polovici strani
zelo podrobno opisano kako sva se obnašala. Čez
čas sta prišla Jure in Tadej in prinesla moj nahrbtnik
izpod tistih že omenjenih skal. Oba sta gorska

tekača in sta to storila iz ali dobrega srca ali iz želje
po dobrem treningu. Ker z Vidom preferirava fast
and light način plezanja, sva nahrbtnik pustila pod
smerjo. Odpeljali smo se nato v gostilno in picerijo
Gala. Tam nudijo izvrstne pice, kjer je cenovna
razlika med veliko in malo le 10 centov. Nudijo tudi
domačo pivo. Jure in jaz sva pila temno, medtem ko
sta Vid in Tadej skrknila svetlo. Seveda smo med
seboj tesno povezani in sem imel priložnost tudi
sam okusiti svetlo in obratno. Posebnost te picerije
je tudi ta, da lahko za 15€ dobiš 9l te pive. Če kupiš
5 plastenk po 1,5l, dobiš eno gratis. In cena
plastenke polne piva, je samo 3€. Bomba. Pot proti
domu je bila začetka precej prešerno orientirana, a
je proti koncu zahajajoče sonce naredilo svoje (slepi
ti direktno v oči in zaspiš). To je to.
Matic Štrancar
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Bitke začelja na GM4O
»ali kako ti metla za ritjo maha«

Zaradi splošne preutrujenosti sem še v petek razmišljal o neudeležbi, potem pa
spal bori dve uri zaradi zabave ob prijateljevi okrogli obletnici, zjutraj pa vseeno
odrinil s Simonom in Tomijem proti Baški grapi. Grem, pa bom sproti videl kako bo.
Po startni promenadi skozi Podbrdo, tečem po makadamu. Čez čas se obrnem in
vidim tri tekmovalce in metlo, hudiča to je pa hitreje kot lani, no morda pa je z
menoj kar narobe. Nekoliko kasneje ulovim Simona, ki ima težave s hrbtom. Pod
Kovcami (uro 7 minut od starta) navija ZZTOPKA - super, držim pa priključek
skupini 20 borcev začelja. Na Kobli me prehiti Simon in skupina mi pobegne. Celo
pot od vrh Koble do Čez Suho uživam v samoti, verjetno je to krivo za deset minut
slabši čas od lanskega, skratka Čez Suho ob huronskem navijanju sem po 2 urah
50 minut. Pokonzumiram gel in vidim spodaj na pobočju zajca za 8, uf verjetno bo
šel na Porezen hitro. Na sestopu spoznam Majo, pa srečam brata Slejko
(reševalca na progi) in kmalu sem v Stržišču, kjer je vedno prešerno vzdušje. Pred
Znojile 1 že spet vidim zajca za 8 ur, vendar me druženje na okrepčevalnici oddalji.
Sledi grozna kriza in še tam kjer bi lahko, ne tečem. Ultraš z Istre mi pobegne, sam
pa se smilim sam sebi in se odločam o odstopu v Hudajužni. V Oblokah sem bil
prepričan, da je konec, pa me je Srečko LD Podrdo vzpodbudil in po 4:56 za las
čez časovno omejitev v Hudajužni. Navijač Cvetko, Lilijana in Simonovi otroci
huronsko navijajo. Prijazno dekle mi zmasira mišico in pravi, da če ne bom
pretiraval lahko pridem do konca. S Srečkotom, kot zadnja skozi time limit
kresneva v DOBRI DVE URI RESNICE na Porezen. Pod Durnikom zopet ZZ
TOPka z odličnim navijanjem sledijo pa poslastice letošnjega Durnika - Bosanska
služba spašavanja. Moje gibanje spominja na počasni posnetek in ta prvi mi pravi,
da je prepričan, da bom prišel do cilja, ker izgledam snažan dečko, oba se
smejeva (94 kil čiste mase). Ta drugi pa na temo čuvaj se gromova na vrhu, a
zašto ti ne igraš basket? Spet smeh. Svetovni prvaki v humorju. Na Durniku 2 me
zopet šraufa zdravnica na kar reče, zdej pa hlače gor, ker prihaja moj mož (metla s
Srečkotom , smeha do doline). Letos sem cel Porezen šel počasi vendar se razen
na okrepčevalnicah nisem nikoli ustavil. Ob 7:36 sem na Poreznu, čez uro 15 min
pa 8 minut do time limita v Podbrdu. Nekaj minut za menoj uleti še Srečko. Lani

Z leve: Simon Ušaj, Meta Trampuž, Stojan Kodele, David Semič, Ožbej Marc sem
bil zadnji uvrščen, letos predzadnji, morda se pa naslednje leto še izboljšam. Ne
glede na ravno atletski izgled in vse možne težave sem prečkal cilj in s tem moram
biti zadovoljen. Simon me je spet gladko premagal z dobrimi osmimi urami, David
in Meta sta razturala s 5:48, Stojan je bil prvič in odličen s 5:55. Odlična
organizacija, super ljudje, tokrat masaža tudi za tiste bolj v ozadju. Drugo leto pa
spet mar ne, počasi bi lahko postal zajec za 9 ur. Ha ha to je že metla . Ožbej
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Spomladansko vplezavanje
»Barbi v akciji«

navezali in Simon kot prvi kar naenkrat obstane in le
krili z rokami. Od spodaj ne izgleda nič kaj

Medtem, ko se je sneg v pomladnih mesecih v
gorah topil, sem vmesni čas izkoristila za plezanje
po Kovku, Gradiški in Podraški turi ter Glinščici, saj
so ta plezališča časovno prijazna do uporabnika. V
želji, da čim bolj vplezana pričakam lepe dneve, sem
se najprej s Silvotom odpravila v skale Kovka. Kako
nerodno sem se počutila v lahki smeri Ranjena
(III/II, 120 m) na začetku sezone, čisto nevplezana.
No, sem jo naredila vsaj kot prva. Pa sva ponovila
vajo še v smeri Sablja. Vreme oblačno in že v
prvem raztežaju sva zaslišala grmenje, nato bliski,...
in ko se je vlilo se je Silvo tako pognal navzgor, da
nisem bila več prepričana al plezam z njim al je pred
mano pajkec Vid. Takrat se mi je zdelo, da sem za
sedem let zadostila statističnim potrebam po takih
razmerah v skali. Bila sem prepričana, da me bliski
in treski vsaj letos ne dobijo več v vertikali. Biiippp!!
Kako napačno razmišljanje. Ko je za prvomajske
praznike Marijan napisal, Simonu sms, če pride v
teh dneh na pivo v Dobravlje, se je Simon pri nas
prikazal že v dobrih desetih minutah in smo takoj
pod vplivom žlahtne grenčine naredili načrt za
naslednji dan, gremo pogledat v novo smer Dekota
in Silvota v Turo, ki takrat še ni imela imena. In smo
šli. Ker pa se smer začne šele na sredi Ture, smo
namesto hoje navzgor, šli v Steber in potem iskali
vstop v smer nazaj grede navzdol. Steber je moja
prva dolga

problematično, zato mi ni bilo jasno čemu ta
indijanski ples z rokami. Res, da je oblačno, vendar
jaz sem že plačala davek naravi, torej danes ne bo
dežja! Potem se kriljenju pridružijo kletvice in čez
čas se Simon le zvleče čez detajl. Ko pridem do tja,
mi je jasno zakaj. Zdi se mi, da bom podrla Nanos,
če se dotaknem skale. Le pogled zadostuje, da se
vse podira. Nekako se zvlečem čez, čeprav leti
kamenje na Marijana, medtem ko kričim: ‘‘Paziiii!''
Pridružim se Simonu in čakava kaj bo naredil moj
možek. Še preden ga zagledava, se štrik napne,
zaslišiva grmenje skale in Marijan preklinja kot
čistokrvni Bosanec. Če oni zgoraj obstaja, je bilo
jasno, da bomo ta dan še mokri. Sledilo je še kar
nekaj podobnega poplesavanja. V enem trenutku
sem dobila željo, ki je nisem imela že od pubertete,
da bi imela večje sprednje balkone, s katerimi bi se
naslonila na skalo pred sabo. To je bil edini način za
malo ravnotežja, da potem dosežem še tisti
centimeter dolžine do skalice, ki je bila videti malce
stabilnejša. Pod nogami se mi je že vse majalo in na
noge se nisem več upala opreti. K sreči je Simon
zategnil vrv in sem nekako zlezla naprej. Pred
vrhom, že med grmenjem in bliskanjem pridemo do
trdne skale in lepega raza, na katerem je delovalo
trenje in se je vsem trem zdelo, da smo na pragu
nebes. Ko pridemo srečno na vrh pa se ulije in do
avta plačujemo davek naravi. Kasneje ob pizzi in
pivu modrujemo kako bomo dali ime prvenstveni
smeri. Izgubljeni, Granolom, ... ?

Britev
smer in še vedno se natančno spomnim občutkov,
ko sem lezla za Simonom pred več kot letom dni. Ni
mi bilo jasno, kako se lahko tako brez skrbi giblje
navzgor. Leto dni kasneje mi ni bilo jasno zakaj bi bil
Steber problem vpenjati. No, potem smo na poti
navzdol Simon, Marijan in jaz hitro dobili možica, ki
kaže proti vstopu v smer Trije Stebri in njeno
nadaljevanje Božji stolček. Ko smo nekaj časa
hodili in iskali začetek smeri, smo se enostavno
odločil, da je sedaj tega dovolj in je čas za navzgor.
Prepričani, da smer že najdemo, čeprav smo se
plazili po robidi, jesenčkih, grmovju,... Potem smo se
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Par dni kasneje sem Tri stebre in Božji stolček (III,
260 m) splezala s Silvotom. Prvega junija
nadaljujeva v Spigolo verde v Glinščici (IV/III-IV,
140 m). Teden dni kasneje se odločiva za Veliko
drčo, kjer sva v dveh vikendih splezala Britev (V+
/IV, 100 m) in Silvesterski raz (IV+/III, 165 m). Obe
krasni smeri, vsak je šel enkrat naprej. Jasno, da
Silvo v Britev, kajti tiste petice jaz ne bi zmogla v
vodstvu, še posebej ne tistega detajla v prvem
raztežaju. Upam, da bom nekoč o tej smeri mislila
podobno, kot danes mislim o Stebru. Silvesterski raz
je lažji, čeprav je nekdo dal pripombo, da je v njej
Frančkova štirica. Vsekakor je desna stran Velike
drče zelo zračna in lepo pripravi psiho na plezalno
sezono.
Potem pa so vremenarji napovedali sončni vikend in
hitro sem dahnila da Silvotovemu predlogu za
Visoko belo špico. To je bila tista sobota, ko je naš
‘najlepši alpinist' plezal Tandaro Mandaro in so
nekateri naši člani tekli GM4. Bravo za vse, pa ne
zaradi upoštevanja kakih starih rekov :-) Ob 4h
zjutraj se že peljemo mimo Nove Gorice proti Belim
vodam. Vreme čisto, sončno in brez oblačka.
Uživamo v hoji navzgor in ko dosežemo bivak, nama
ni bilo jasno kako je lahko toliko ljudi spalo v njem.
Ta dan je bilo v okoliških stenah ogromno
slovenskih navez. Prva se odpraviva v smer
Severni raz (VI-/III, 200 m) in prav sva storila, kajti
kasneje bi le stežka v slabih dveh urah in pol
dosegla vrh. Za nama je bilo v steni vsaj pet navez,
ki so napredovale zelo počasi.

Plezala sva tekoče, Silvo je s to smerjo opravil že
vsaj 20x, tako da se ne bi izgubil niti miže. Smer ni
nikjer težka in ima opremljene štante, tako da ni
potrebno dosti razmišljanja. Sledilo je, juhuhu, nekaj
atraktivnih spustov, kjer se štrik ni niti enkrat

zataknil! V Belih vodah sem bila prvič in sedaj
razumem vse, ki imajo to dolino tako radi. Res je v
njej ogromno lepih smeri, zato vem, da sem bom
tudi jaz vrnila. Barbi Močivnik
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Bratovska smer v Srebrnjaku
»vrh smeri je šele pol poti«

V nedeljo sva z Deanom Strosarjem plezala v
Srebrnjaku in sicer Bratovsko smer (V+). Nočno
vstajanje ob 2:50 mi je pustilo posledice vse do
vstopa v steno okrog 8:00, ko se je telo sprijaznilo,
da bo cel dan v akciji. Po drugi strani sva se z
zgodnjim startom izognila soncu, ki zjutraj posije v
dolino Trente. Po cca 15 min hoje od planine, se pot
odcepi levo pod vznožje severozahodne stene
Srebrnjaka. Takoj pod steno opaziva navezo na
vrhu prvega raztežaja. Pa ne ravno v najini smeri!
Hudiča. Nekaj pojeva, se opremiva in hopa-cupa že
plezava. Prvi raztežaj je bil nekoliko čuden ali pa se
je psiha morala navaditi. Hitro dohitimo navezo treh
alpinistov in jih po parih raztežajih prehitimo.
Najstarejši član naveze iz AO Kozjek Maribor je imel
71 let. Kljub nahrbtniku in zavidljivim letom je plezal
tudi naprej. Kapo dol. Po večini so raztežaji ocenjenj
s IV+, kamin na pol poti je nekoliko težji, detajl pa je
proti koncu smeri, kjer smer zavije v plato. Dejan je
bil na vrsti za plezati naprej. Detajl je splezal
elegantno z opiranjem na steno ob plati, sam sem
preplezal poko po sredini plate. Ocenil bi jo nekje
VI+. Naslednji razrežaj vijuga levo-desno. Trenja

toliko, da obupam, naredim sidrišče ter komaj
potegnem preostalih 20 m vrvi. Sledi 100 m dvojkice
in že sva na vrhu. Kakšen razgled-Jalovec, Mangart,
Šite, Travnik,...Sestop s Srebrnjaka je malce štorast.
Če se s tem dejstvom sprijazniš že pred vstopom v
smer je veliko bolje. Abseil, jahanje borovcev in
macesnov, znova abseil in sva na sedlu. Nato zopet
čez borovce na potko, ki to ni, prečenje in spust po
travah ki ne držijo... ne grem se več. Dejan zahakla
bližnji macesen in abseilava dol. Vrv se izteče deset
metrov nad meliščem. Super. Vlečeva vrv dol in ko
že mislim da je ok, vozel sproži nekaj kamnov proti
nama. Nastavim roke, pa gre med prsti direkt v
ustnico. Odpre ustnico in oškrbi zob. Jeb..ti...m...
boli. Seveda mi potem v zadnjih desetih metrih
spusta pade na roko še en velik kamen, mi razbije
palec in koleno.
In odšepala sva domov, bogatejša za še eno
izkušnjo. Če odvzamemo spust, je bil dan odlično
izkoriščen. Dean, hvala. Tine Andrijašič
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Začetni alpinistični tečaj na Kamniškem sedlu
»pleža in zabava odgovora sta prava«

Od 2.7 do 6. 7 Sem se udeležil Začetnega tečaja v
kopni skali na Kamniškem sedlu. V sredo popoldne
smo se v Kamniški Bistrici zbrali tečajniki, pripravniki
in inštruktorji iz različnih odsekov. Bilo nas je 18
tečajnikov in 9 inštruktorjev. Prvi dan smo dostopili
do koče na Kamniškem sedlu, kjer je sledila večerja
in uvod v tečaj. Vodja Alen nas je razdelil po
navezah . Za inštruktorja sem dobil Dekota,
soplezalko pa simpatično Lidijo iz ŠAO-ta. Prvi
večer smo zaključili z pripravo na prvo turo in
spoznavanjem ob pivi ali dveh. Zajtrk ob 7, nato pa
prva tura in sicer po Severozahodnem grebenu
Planjave. Smer je lahka, z nekaj krajšimi detajli,
vendar precej krušljiva. Varovali smo se čez celotno
smer, predvsem zaradi izobraževalnih namenov.
Veliko smo zabijali in izbijali kline, tudi tam kjer so že
bili, tako da sva dobila občutek, kdaj je klin dobro
zabit in kako ga najlažje spraviti ven. Veliko
varovanja smo postavljali tudi na skalne roglje, ki jih
je v smeri ogromno. Popoldne smo bili nazaj, sledila
pa so še predavanja o pripravi na turo in zaključek
večera z analizo in pirom.
Naslednji dan smo začeli z Zgornjim stebrom
Brane. Skala je bila tu precej boljša, pa tudi
plezarija boljša. Po nekaj lažjih raztežajih, je Deko
na vrhu izbral varianto čez manjši previs, ki je
plezarijo malo popestrila. Po kosilu smo se odpravili
v Steber Planjave(X), kjer mi je Deko zaupal nekaj
raztežajev v vodstvu, v lepi, kompaktni štirki. Sestop
je potekal po atraktivnih abzajlih in sicer je bil start

Skupinska
prvega na vrhu stebra. Po 3 metrih si šel čez previs
in sledilo je kakih 50 m po luftu. Zvečer je imel Deko
še predavanje o svojih alpinističnih podvigih.
V soboto smo se odpravili v Zajedo Brane. Smer je
zelo lepa, sploh v zgornjem delu, kjer imaš dva
fantastična raztežaja v odlični skali. Najprej prečka
po zajedi in ko misliš da je lepega že konec, za piko
na i še malo plate, do izstopa. Smer sva splezala
izmenjaje z Lidijo, en raztežaj pa je šel naprej Deko.
Tudi tu smo sestopili z abzajli, pokazal nam je abzajl
s poškodovano vrvjo in tudi spust dveh plezalcev
skupaj. Popoldne smo imeli na sporedu orientacijo,
najprej predavanja, nato še praktične vaje. Zvečer je

Tadej in Lidija
sledil zaključek tečaja, z zabavnimi igrami, kjer smo
se pošteno nasmejali. V nedeljo smo zjutraj plezali
še Smer y v Planjavi, s soplezalko sva naprej
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plezala vsak polovico smeri. Tudi tu smo sestopili z
abzajli.
Po kosilu v koči in krajši analizi tabora, smo se
odpravili proti dolini. Sledil je še zaključek Pri Juriju v
Kamniški Bistrici, kjer je v prijetni senčki in
poležavanju na travi, padla še kaka runda. S
tečajem sem zelo zadovoljen, odnesel sem veliko.
Napredek je viden predvsem v orientaciji in
postavljanju varovanja, delanju sidrišč, s čemer smo
se res veliko ukvarjali. Treba bo še delati na hitrosti,
a ta bo že prišla s kilometrino. Inštruktorji so bili
face. Na vse imajo odgovore, veliko so že doživeli in
znajo se tudi pošteno zabavati.
PS:
1. Po poti domov me je napadla lakota in ustavil
sem se na Lomu. Po dobrih priporočilih kolega
soplezalca, sem si tudi jaz privoščil šoferski sendvič,
ki pa me ni tako navdušil. O kakšnih epskih
dimenzijah sploh ne moremo govoriti, pa tudi malo
presuh je bil za moj okus. Mogoče sem imel samo
nesrečo pri izbiri ali pa ima Matic res zelo slab okus.

2. V besedilu se večkrat omenja konzumiranje
alkoholnih pijač. Izjavljam da se zavedam nevarnosti
takšnega početja, posledic in poti v katere to pelje,
zato upam da tudi jaz ne bom deležen moraliziranja
v stilu hribi.net.
Tadej Slokar

Dejan Koren – Deko, Tadej in Lidija
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Nova centralna
»nejso lhke«
Ko sem prvič listal Miheličev vodnik, se mi je pojem
"navrtana alpska smer" zdel zanimiv. Predstavljal
sem si ga kot nekakšen uvod v plezanje v hribih.
Moja naivna filozofija je bila preprosta: IV+ je v
prevodu nekakšna 4b, kar ni neko hudo plezanje.
Če slediš svedrovcem, ne more biti orientacijskih
težav, torej lagano izplezaš v nekaj urah in ob štirih
piješ pivo ob jezeru na Jezerskem. No, ni bilo čisto
tako. Tura: Dovolj izgovorov - AŠ je konec in
namesto frikat bo treba v hribe. Cilj je bil jasen Nova centralna. Hiter dostop. Prva dva raztežaja
lepih plat (IV/IV-). Lepo poplezavanje, dober
občutek, stvari gladko tečejo. Vse super! Potem
prvo mesto (IV+), kjer že moraš narediti dva
frikovska giba - stvar sama po sebi ni nič
posebnega, s to razliko, da sem navajen kvečjemu
na tiste 1,30 m "runoute" iz Plezalnega centra - ko
prideš iz plate v previs in ni bilo mogoče postaviti
svedrovcev na 1 m; tu pa če padeš, padeš 10 m do
svedrovca in potem vsaj še toliko naprej bogve kam.
In zadeve se moraš lotiti nekoliko drugače. Vsaj
mentalno. Tam sem se spomnil Ožbejevih besed s
predavanja: "Plezanje u hribih - tu ni, ku da splezaš
šjstko u Turi in greš pol direkt u Ašenbrenerja". Tisti
"aha" trenutek. Tempo pade. Peter faše neroden
skok (IV+), čez katerega se mojstrsko prebije. Ko
mu sledim, sem potihem vesel, da ga je dobil ravno
on. Za tem sva nekje na polovici, kjer malicava. Prav
nič se ne bi pritoževal, ko bi se smer zaključila že tu.
V nadaljevanju opažam nekaj zanimivega: mišice
ubogajo, fizično je vse v redu, ohranjanje

Nova centralna
koncentracije je pa iz raztežaja v raztežaj bolj
naporno. Lahke stvari postanejo težke. In vedno bolj
sem vesel tistih raztežajev, ki jih dobim kot drugi.
Malce zaideva, nič posebnega, vzame pa precej
časa, da vse to zmanevrirava. Še ena malica. Za njo

lepi plati (IV-, III). Zadnja dva raztežaja sta mora.
Na predzadnjem (IV-) sem že zdelan in se težko
spravim naprej. Ne zaupam rokam, ne zaupam
nogam, ne zaupam skici, ne zaupam opisu. Stojim
pred nekim pragom, naslednjega svedrovca ne
vidim. Mečkam, dvomim, ne znam se odločiti, kaj bi.
Po predolgem mečkanju se za silo zberem, si
rečem, da grem probat. Kar bo, bo. Pri plezanju
moram ozavestiti vsako dejanje, da se ne zapletem:
roka, nasprotna noga, druga noga, težišče; roka,
nasprotna noga, druga noga, težišče ... Po nekaj
metrih vidim blesk svedrovca. Oddahnem si.
Splezam do sidrišča. Sidrišče postavljam kakšnih 20
min. Vse najmanj 25-krat preverim. Nisem
zadovoljen. Podrem. Ponovim. Zadnji raztežaj (IV-)
dobi Peter. Raztežaj je precej zračen. Daleč najbolj
zračen v smeri. Ko pleza čez sitno mesto, se vrv
zatakne na korenini pod mano. Od tod se je moral
vrniti, da sem jo lahko rešil. Z vsem tem mečkanjem
in komplikacijami sem že kar konkretno preizkusil
njegovo potrpežljivost. Prideva do izhodnega rušja.
Konec Na vrhu sem apatičen. Vesel samo tega, da
je konec. Pa še to komaj. Romantičnih občutkov
zmagoslavja, kot jih opisujejo v alpinističnih knjigah,
ne čutim. Sprašujem se, ali zadovoljstvo še pride.
Slabo kaže. Sestop po sitni ferati, prečenje sitnega
snežišča z vrvjo, potem po sitni izpostavljeni podrti
poti preko sitnega šodra. Vse skupaj že predolgo
traja. Nikoli več v hribe. Pri avtu sva ob 22. uri, 14 ur
kasneje. Dan potem je bolje. Dva dni kasneje že
listam Miheliča. Plezala sva Edi in Peter
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Dolomiti
»lejpa plezarija«

No, lepo vreme je za nami. Upam, da ste se ga
naužili in izkoristili v hribih ali kjerkoli v skali. Midva z
Majo sva se v torek dopoldan pridružila taboru AO
Želežničar v Cortini d' Ampezzo. Najprej sva za
ogrevanje zavila direktno v Cinque Torri in povezala
vstop v smer Myriam s Fessuro Damai. Lep in
tesen kamin, kjer se ti še čelada vmes zatakne.
Detajl je iz izhoda kamina, ki se malo razširi. Skupaj
7 raztežajev, ocena VI-. Raztežaje sem plezal
naprej z malim nahrbtnikom, ki se mi je v kaminu
neprestano zatikal in sem moral plezati bolj po robu.
Takoj, ko sem izdelal zadnje varovališče na vrhu
smeri je začelo močno deževati. Maja se je kar
namučila izplezati po mokri skali. Poleg tega se je
dvojček tako namočil, da sva imela na spustu velike
težave. Po namestitvi v taboru sva si Tinetom
Ščukom (AO Želežničar) zastavila drzne cilje za
naslednji dan. Smer Love my dogs na prelazu Giau
(5b, 32m; 6c+, 30m; 6c, 30m; 6a, 33m; 6b 32m; 6b,
48m; 6c+/7a 35 m; 5b, 22m; 5b, 20m). Moram
priznati, da me je precej navil drugi raztežaj, saj sem
vanj ustopil še neogret. Plezala sva izmenično.
Name je prišel drugi raztežaj, na Ščukata pa sedmi.
Sestop je lepo urejen po najbližji grapi. Trije 25 m
spusti po vrvi in malo melišča. Ponoči zopet dežuje.
V četrtek sem počakal kolega iz Ljubljane Tadeja
Kodriča in odpeljala sva se proti prelazu Giau.

Odrinila sva v stolp Lastoni di Formin, kjer sva lezla
Pilastro Ovest. 300 m smerca ocene VI. Super
izpostavljena 35 m prečka ocene VI na višini 200m,
ki se izogne previsni plati v tem delu stene. Psiha
dela na polno. Nato se vrstijo lepi raztežaji med 5+
in 6 po zajedi in previsnem kaminu. Pravi užitek.
Izstop je zopet prečnica, ki pride na vrhu nad
platami. 6 ur lepe plezarije. Po treh dneh težkih
smeri sva v petek z Majo plezala v Cinque Torri Via
Ignazio Dibon, 130 m IV+. Če začneš v levem
vogalu stene, imaš lepo diagonalo cca 15 m brez
klina do jame. Bi kar rekel bolj V. Spust na južno
stran z vrha. Seveda se ti mora štrik zagozditi na
vrhu-še dobro, da sva prehitela dve navezi in so
nama pomagali odmotat štrik. Sobota je bil dan za
ferate. Odšla sva na Monte Cristalo z vlečnico na
3000 m in pretekla na Monte Cristalo in v dolino po
ferati Ivano Dibona. Po opisu 10 h, časovnica 4:25.
Žal je bila vremenska napoved do 28.7. dež in smo
v nedeljo že pakirali. Lepo vreme sva izkoristila v
plezališču do 14:40, ko naju je dokončno domov
pregnal dež. Razmere v Tofani so OK, sestop je
možen le iz prvega stolpa. Tre Cime so tudi že
plezali. Cestnina je povečana na 24€. Tine
Andrejašič
Love my dog
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Smer mladosti Vršac
»mladost neugnana«

V soboto 19.7. sva z Rokom Kurinčičem (Soški AO) plezala smer
legendarne primorske naveze bratov Podgornik, Smer mladosti
v severni steni Vršaca (VII, 400 + 600 m) . Oba sva se počutila
dovolj mlada, Rok malo bolj, jaz, po delno pozdravljenem vnetju
komolca, malo manj, a je bila Rokova "zihr" beseda, bova že
pokombinirala, dovolj, da sem le odšel v to željeno smer. Sploh
prvič v Zadnjici? ja verjetno ja, mogoče sem bil kdaj v tej čudoviti
trentarski dolini še zelo mlad...dostop pa čudovito lahek, z
mogoče 200 vm do pod stene...udobje, ki se ga ne braniš:)
Spodnji podstavek mogočne Vršacove stene sva presolirala po
Ceklinovi in bila čez 2 uri 600 m višje, na vstopu v Mladost.
Sprva po krušljivem nato pa kar kompaktnem navpičnem svetu
je plezarija kar stekla, tako, da sva se pod drugo polovico stene
spraševala o težavah. No prvi raztežaj, kjer so zabeležene A2
ocene, mi je zadevo popestril in z nekaj muke sem le prišel do
lesene zagozde in uredil štant. Z naslednjim najtežjim
raztežajem je Rok opravil suvereno, mene pa je v prečki motil
majav podprijem, ki mi je z vsakim gibom, izpod leve roke izginjal
v globino, tko, da sem za zadnji gib uporabil podaljšan
komplet...jah jebi ga, vse ne rata, važen je bil
komolc...Nadaljevanje smeri ponudi odlično navpično poč/lusko,
višje gor pa pakleniški kamin. Izstopila sva po direktni varianti in
stala na vrhu Vršaca po nekaj več kot 9 (7) urah plezanja.
Odlična, po daljšem času, prava alpska smer velikih razsežnosti.
Boštjan Mikuž

V smeri
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Kratki in fajhtni dolomiti
»Lokavčana v akciji«
V četrtek (14.8) sva se z Marjanom Slejkotom
odpravila plezat v okolico Cortine. Vremenska
napoved za četrtek je bila malo slabša, naprej pa so
napovedovali boljše vreme. V Cortino sva prispela
ravno po končanem nalivu in nič kaj dobro ni kazalo
za plezarijo. Tofana je bila ovita v meglo, zato sva
se odpravila proti prelazu Falzarego. Megle so se
naprej razkadile na stenah desno od prelaza in tudi
sonce je za kratek čas posijalo, zato sva si izbrala
lažjo, 400m smer v steni Col de Bois-a, Via Ada
V+/IV+. V tem delu stene je zgledala skala še najbolj
suha. Vstopila sva okrog 11 in hitro napredovala,
predvsem zaradi velikih vbetoniranih rink na štantih,
ki ti prihranijo veliko časa. Plezarija je lepa, z precej
konstantno težavnostjo, detajli dobro opremljeni. V
zgornjem delu sva zaradi slabše skice, malo zašla v
sosednjo smer, ki je ponudila tudi 2 mokra detajla
VI. Vreme je vmes 2x zagrozilo z rahlim rosenjem, a
vseeno zdržalo. Na Passo Sella je cel dan deževalo,
na Marmoladi pa snežilo. Izplezala sva po treh urah
in pol, pozdravila svizca, ki naju je čakal na vrhu in
nato sestopila naokrog po muletjeri. Na izhodišču
sva srečala starejši nemški par, ki je sušil opremo.
Teden dni nazaj sta šla plezat v Švico in se po 3
dneh dežja vrnila. Srečo sta poskusila tudi v
Dolomitih, a jih je tudi tu, na Passo Sella 2x zapored
ulovila nevihta v sredini smeri in morala sta abzajlati.

Popoldne sva pohajala po Cortini in pasla oči na
hudi a dragi opremi v trgovinah. Zvečer sva se
odpeljala do koče Dibona, ki je izhodišče za
plezanje v Tofani. Kljub dobrim napovedim, je že
zvečer začelo padati in padalo celo noč. Tudi zjutraj
se megle niso dvignile in napoved za soboto se je
poslabšala. Vrhove je pobelil sneg. Razočarana sva
se odpravila proti domu a sklenila da se vrneva
septembra. Kljub nesreči z vremenom, so me
Dolomiti navdušili in še se bom vračal, predvsem
zaradi odlične skale. Pa tudi z bicikli se še vrnemo,
saj so odlične možnosti za MTB. Desno Tadej in
Marjan.
Tadej Slokar
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Smer JLA Šite
»Tine je klasa«

No, pa je zopet prišlo vreme za v hribe. Po treh
tednih slabega vremena in to še na vikend nimam
namena izpustiti priložnosti za kako turo. Z Nejcem
Česnom, sva bila dogovorjena za plezat v Šitah že
za prejšnji teden, vendar se je vreme izjalovilo.
Tokrat je napoved obetavna. V petek z Majo pohitiva
in končava tekoče stvari v podjetju do kosila, Doma
vrževa stvari za frikat v nahrbtnik, kramo za v gore
pa v prasico. Nesreče na cesti botrujejo, da ubereva
počasnejšo varianto po stari cesti do Ljubljane.
Mojbog, tako počasi pa že dolgo ne. Uro in pol od
Postojne do Ljubljane. Naprej steče tekoče in okrog
16:30 sva v Dovjem v plezališču Urbasova skala.
Temperature so sicer še previsoke za kaj
konkretnega splezati, malo razgibavanja pa nama je
več kot dobrodošlo. Ob 19h odrineva proti Tamarju.
Temperature padejo in sprehod od Planice do koče
je prav prijeten. Oskrbnik naju namesti na zakonski
postelji v sobi za gorske reševalce kljub rezervaciji
postelj na skupnih ležiščih – kaka faca. Pet do šestih
zvoni telefon. Nejc že neučakano postopa pred
kočo. Od zadnje plezalne ture v hribih je minilo kar
nekaj tednov pripomne. Z Majo se posloviva. Ona
odrine v Hanzovo na Mojstrovko, midva pa v Šite v
smer JLA. Tempo do stene je hiter in že pred
meliščem ujameva skupino, ki je štartala pol ure
pred nama. Ko se odcepiva od glavne poti proti steni

Smer JLA, Šite

»Tine je klas

Potek smeri v zgornjem delu
zagledava še eno navazo pred nama-pa ja ne
gresta v isto smer?. Ne, bil je Šorn, ki je peljal
klientko v smer Zupan-Belač. Ko se odpravljamo
vržemo eno debato, nato pa vsak v svoj vstop. Nejc
začne prvi raztežaj. Pleza počasi, saj je skala v tem
delu slaba. Vse kar vidiš in primeš ostaja v rokah.
Dobro, da smer poteka nekoliko bolj desno, ker ves
čas podira stvari. Priplezam za njim, naredim prečko
po polici in že štantam. Škoda, da nisem dobil
tretjega raztežaja, ker je res lep. Sledi lepo plezanje
pete stopnje, odlično se ujameva. Stena je
navpična, zato se nama ni potrebno dreti. Priplezam

do pod previsov. Slabi klini na varovališču, vse kar
zabijem noter je bolj gnilo, ker se kamen drobi.
Končno mi zapoje profilni klin. V sidrišče za vsak
slučaj povežem še en star klin-bolj za psiho. Nejc
pripleza do mene in nadaljuje v težji svet. Ko
nadaljuješ od previsa navzgor se začnejo težji
raztežaji. Najprej tehnična prečka okrog previsa in
nato v kamin. Kamin je tako ozek, da se seveda z
nahrbtnikom zatakneš. Pavza pred previsnim
izhodom kar paše. Sledita dva najlepša raztežaja po
zajedi. Prva šestka pripada meni, drugi del pa
Nejcu, ki potegne do jame pod najtežjim raztežajem.
Ta je malo moker, vendar se brez težav prebijem
čez oba previsa (VII-) in izplezam v lažji svet. Na
vrhu si čestitava – šest ur z malico vred. Sestopiva
po Jesihovi navzdol. Brezpotje poteka po naloženih
sklalah 2-3 stopnje, v smeri proti Škrbini peš do
zadnjega skoka. Tukaj se je potrebno dvakrat
spustiti po vrvi. Oba sidrišča sta revna, vrvice
preperele in klini majavi. Urediva vse potrebno za
varen spust in že drsiva proti snežišču pod steno.
Sestop poteka po meliščih ob steni Šit, kjer je več
drobirja in je lažje teči. Ob 16:20 sva v Tamarju, kjer
naju v senci čaka nasmejana Maja, ki je v
rekordnem času opravila s svojim vzponom. Skupaj
še nekaj spijemo, se zahvalimo oskrbniku in
oddirjamo proti Planici. To bo treba ponoviti si
obljubiva z Nejcem, preden se razidemo. Tine
Andrejašič
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Skupne ture – Plockenpass in Logarska dolina
»dogodki vseh vrst, v igri tudi bejbe, a Matica nikjer«

Kot je večina članov AS Ajdovščina obveščenih tudi
letos poskušamo pospešiti plezanje in izkušnje z bolj
organiziranim pristopom do skupnih tur. V zadnjem
mesecu smo tako organizirali dve. Za prvo (27.julija)
je bil mišljen Vršič vendar nas je deževno vreme
prisililo v iskanje alternativ. Jaz, Jernej in Barbi smo
tako alternativo dobili nad Plöcken passom. Malo v
dežju, več pa na suhem smo splezali smer Spigolo
del Infanti (5b/4a-4b, 200m). Ambicije so bile še za
kakšno smer v Panetone vendar s (plezalno)
starostjo izgubljam tudi moj čut za orientacijo.
Včasih sem imel problem najti potek smeri, včasih
vstop v smer. No sedaj pa niti ne dobim več prave
steze do stene. Kam to gre… Tako smo hodili 1 uro
po napačni stezi. Seveda velik P. na skali in puščica
nista »prižgala svetilke«, da lahko dostop gre tam.
Ampak sedaj vemo za drugič. Naslednja skupna
tura je potekala 2 in 3 avgusta v večinoma lepem
vremenu v Logarski dolini. Tokrat se je ture
udeležilo 7 plezalcev, 2 pohodnici in 1 družina, ki si
je v nedeljo popoldne ogledala pravljični svet
Logarske doline – poleg lepot imaš možnost obiskati
domovanje 36 pravljičnih bitij. Če se fokusiramo
samo na plezalni del je večina prespala že večer
prej na Okrešlju. Jaz in Danijel pa sva po nočni
vožnji bivakirala v avtu pri Rinki. Ko spiš v avtu je
predvsem pomembno, da je avto tako parkiran, da
imaš glavo višje od telesa ali nog. Najboljši je kot
cca 10 stopinj, pa se spati tudi od 5 stopinj naprej. V
kolikor je to obratno zalo težko spiš. To sva

Egon, Marijan in Danijel nad Okrešljem
ugotovila šele ob 2 zjutraj in obrnila avto. Spanje je
bilo potem boljše še vedno pa ne tako, da ne bi ob 5
zjutraj hitro vstala in odšla novim pustolovščinam
naproti. Okrešelj je izredno lepa ledeniška dolina.
Poleg naravnih lepot pa v koči pečejo še izjemno
borovničevo in ja-bučno pito. Podobno pito sem
hotel narediti tudi doma vendar mi še ni uspelo.
Običajni recept za pito, je da damo noter sladkor,
maslo, moko, jajce, premešamo in damo v hladilnik.
Ko se testo strdi ga naribamo na pladenj malo
popečemo, dodamo sadje (po izboru) in še malo
popečemo. Vendar je meni doma takšna pita
postala malo trda. Na Okrešlju je bila bolj mehka,
kot bi bila kvašena. Zato sumim, da imajo še kakšno
skrivnost, katero pa še moram ugotoviti. Sobotni
večer po prvi preplezani smeri je bil tudi čudovit.

Lepe plati v Igličevi smeri
Družbo so nam delali člani in članice AO Celje.
Pridih romantike je dodala kitara. Kitarist je poleg
številnih znal ene take lepe narodne pesmi, da je še
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trdnim možem, preizkušenim v raznih situacijah, ob
večernem mraku stopila solza v oči. O damah pa, da
sploh ne govorimo. Seveda smo peli tudi na bolj
poskočne ritme in pa dodali tudi kakšno primorsko
(še dobro, da smo imeli Egona). Herojske zgodbe,
dobra družba, kitara, hribi,… ni čudno da so si
nekatere plezalke na glas želele tesnejše družbe
drugega spola. Vendar mlajših od 25 let !?! Žal pri
nas ni bilo nobenega takšnega in jim nismo mogli
ustreči.
Drugače, pa smo v Mali Rinki jaz, Barbi in Jernej
splezali Igličevo smer (V-/IV, 350m) in pa
Vzhodno smer (IV/II-III, 350m). Predvsem prva je
izredno lepa in v nekaj ključnih raztežajih moraš kar
potegniti. Skala je dobra, mestoma pa zahteva
zanesljivo preverjanje in korak. Prav tako je na dveh
ali treh mestih potrebno malo pogledati za potek
smeri. Zato velja vabilo mladim članom, da se v njej
preizkusijo vendar s pravšno pozornostjo oziroma
mero orientacije. Ne hitet mladi prijatelji brezglavo
skozi težave ampak se razglejte in z glavo, ne
mišicami naprej! Drugače pa sta Barbi in Jernej zelo
suvereno opravila s smerjo.
Egon, Marijan in Danijel pa so v Turski gori poskusili
v Szalay-Gerinovem razu (III+. 300m) vendar jih je
začetek nevihte prisilil v spust. Le-ta je trajal kar
nekaj časa vendar je bila odločitev pravilna. Smer
Egonu ni dala miru zato jo je drugi dan splezal z
Juretom.

Tako smo vsi dobili svojo porcijo plezanja (nekateri
pa tudi borovničeve pite). V galeriji so tudi slike iz
vzponov v Rinki in Turski gori (komentarjev pod
slikami ni ker še ne vem kako). Sedaj pa novim
dogodivščinam naproti! Simon Ušaj
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Via della rampa, Panetone, Karnija
»naravni pralni stroj in tozadevna roba«
Ta vikend je bila na sporedu dvodnevna tura v
Triglavsko Steno vendar, ker vreme ni hotelo ne v
soboto pa tudi za nedeljo je bilo bolj švoh, smo
morali iskati alternative, ki bi omogočile dokončanje
ture do 14:00, ko so bili napovedani popoldanski
nalivi. Ta pravi oziroma tisti, ki se trudimo biti ta
pravi, se pač ne damo in skušamo kaj izvleči tudi iz
tega bolj monsunskega poletja. Žal so vreme in pa
razne obveznosti oklestile tudi udeležbo na turi
(manjkalo nam je predvsem vodilnih v navezi).
Ampak kaj hočemo, tako to je in upamo na boljše
čase. V glavnem, jaz, Barbi in Marijan smo tako
alternativo dobili v steni Panettone in sicer v smeri,
ki sploh ni enostavna za našo kategorijo. Pod
kategorijo mislim splet let, kilogramov,
netreniranosti, časa, … skratka vsega kar je preveč
ali pa premalo odvisno o kateri stvari je govora.
Panettone je sicer milanska slaščica, ki jo večinoma
uživajo Italijani za božič in novo leto. Ima obliko
kupole in ker ima omenjena stena enako obliko je
pač dobila to ime. Drugače pa je Pannetone mehek
sladek kruh, ki je 3 krat vzhajan v kalupih, da dobi
takšno obliko. Vzhaja najmanj 20 ur. Poznali so ga
že Rimljani. Komercialni uspeh pa je doživel z nam
znano blagovno znamko Motta in Bauli. Če pustimo
slaščico ob strani smo v omenjeni steni splezali
smer Via della Rampa, ki ima nekaj mest 5c, kar

Barbi in Simon

Vstop

nekaj mest 5b, cele rastežaje pa po 5a. Če to
prevedemo v UIAA lestvico dobimo VI, spodnjo VI in
V stopnjo. Marijan in Barbi sta jo zmogla zelo
suvereno, ob vseh peripetijah in jima lahko samo
čestitamo. V zadnjem raztežaju gladkih plošč, nas je
začelo »prati« zato tudi nista zmogla vse prosto
ampak si je bilo potrebno pomagati s klini in vrvi.
Vendar ob dežju in gladkih platah je to normalno.
Važno je bilo priti čez. Smer je tako postregla z
vsem po malo kar je možno, da se v hribih lahko
pripeti. Na začetku sem po stari navadi zgrešil sicer
lahek vstop in naredil »varianto za pridne«. Vmes je

bilo kar nekaj mokrih in spolzkih mest. V smeri je
sicer nekaj svedrov vendar premalo za povsem
varno plezanje zato metulji in zatiči dobro mesto
najdejo. Zadnji raztežaj in spust pa sta minila ob
dežju. Na koncu, ko so deževni spusti po vrvi minili,
pa sonce, kaj hočemo. Ker je stena, mi in naša
oprema ostala mokra nismo silili še v eno smer
ampak smo brez slabe vesti sestopili. V galeriji
spodaj je kratka foto reportaža smeri. Smer in steno
priporočam vsem »uplezanim«. V sami steni se
dobijo tudi bolj oziroma kar težke smeri. Vsekakor
pa priporočam, da se steno obišče po nekaj dnevih
suhega vremena. V nasprotnem primeru, lahko
pričakujete kar nekaj mokrih mest. Simon
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Fotka številke

Fotografija

Barve
narave
nad Okrešljem.
»barve
narave
nad Okrešljem«

Marijan Močivnik
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Kolofon
»številk je več kot klobas«

Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Elektronski naslov: info@ao-ajdovscina.si
Spletna stran: www.ao-ajdovscina.si
Trdopoštni naslov: Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc, ozbej.marc@gmx.com
Lektor: Jenzik Živastvar - Za najdene pravopisne, slovnične in tipkarske napake ne izplačujemo honorarjev. Enkrat letno pa sprejemamo neposredne pripombe jezikovnih
puristov. Pripombe lahko oddate tretjo nedeljo v avgustu na Gorenjskem turncu v severni triglavski steni
Naklada: vsak po svoje
Fotografije: člani sekcije inu drugi
Sponzor: prostičas.com
Prejeti honorarji ustvarjalcev: ne zastopim pomena te besede
Izdano v elektronski obliki, avgusta 2014, vesti niso vpisane v razvid medijev, ker delujejo pollegalno.
Po mnenju Ministrstva za kulturo spada glasilo v sklop glasil marginalno deviantnih skupin, ki s svojim pozitivnim pogledom na svet močno ogrožajo obstoječe
koncepte nikoli srečne in zadovoljene potrošniške družbe. Zato je še pred uvedbo enotne davčne stopnje obvezano plačevati dvajset klobas in dvajset litrov vina
mesečno v sklad za zdravljenje obolelih za intenzivnim načinom doživljanja življenja.
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