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Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 13 
 
 

 

Pravijo, da je trinajst posebna številka. Naše vesti počasi zopet dobivajo normalni zagon. Tokrat 
moram še posebej pohvaliti Roka in Petro, ki ne samo, da sta bila zelo aktivna ampak sta vse tudi 
lepo opisala in poslala fotografije. Vesel sem tudi tečajnika Matjaža, ki je takoj pokazal veliko 
zanimanje za prispevke v našem listu. Naj bo njihov prispevek vzpodbuda ostalim. Poletje je bilo 
zadovoljivo aktivno, nekaj splezanih smeri je kar ta pravih. Vsaka stvar je ciklična, pomembno je 
vztrajati, prej ali slej se bo našlo tudi več časa.  

Iz repertoarja 
Roka in Petre 
v letošnjem 
poletju 
 
 
 
GROSSVENED
IGER 3670 m 
 
PIZ BERNINA 
4049 m 
 
 
MONT BLANC 
4807 m 

Prvič na Triglavu 
Ker se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da vsak kleni Slovenec stoji vsaj enkrat na Triglavu sva 
šla pa še midva. Okrog 7ih sva štartala s Krme, prek Konjskega sedla, Planike in Malega Triglava na Triglav. 
Ob 17ih sva bila že pri tašči na kosilu. Luštno kondiciranje. 
Grossvenediger – poletna ponovitev 
Po zimskih mukah, ko sem vlekel 20 kg slalomskega borda in trdih pancarjev na vrh Venedigerja, sem se odločil 
še za ponovitev v »alpskem slogu«. Štart ob 5ih iz Ajdovščine, kapučino v Sparu v Lienzu in končno Hinterbich. 
Iz kamnoloma sva začela okrog 10ih. 1 urca do Johannishute (2121 nmv), tam sem si privoščil eno pivce, potem 
pa še 2 do 3 ure do Defregger Haus (2962 nmv). 
Ker sva bila pri koči že zgodaj popoldan sva potem 
do večera pasla dolgčas, jedla sendviče in pila 
pivo… Zvečer sva se zavlekla kar v zimsko sobo 
(bistveno ceneje), zakurila in šla spat. Ob 6ih 
zjutraj sva že grizla kamenje proti ledeniku. Po cca 
3h urah sprehoda po ledeniku sva se »pofočkala« 
na vrhu (3667 nmv) in odhitela v dolino, saj so se 
že zbirali ne preveč lepi oblaki.  
Piz Bernina – za malo 
Start ob 4ih (te jutranje ure ubijajo) iz Ajdovščine, 
cca. 7 ur do Pontresine v Švici – zahvaljujoč 
zastojem na italijanskih avtocestah. Ob prihodu tja 
je bilo vreme oblačno, vendar se nismo pustili 
motiti. Z gondolo smo se dvignili na Diavolezzo 
(2973 nmv) in se spustili po ledeniški moreni par 
100 višinskih metrov na ledenik, ga prečili in začeli grist kolena. Dvignemo se na greben in hodimo po njem in 
greben je vedno bolj strm in ozek… Ko pridemo do skalne stopnje se odločimo navezat in plezamo dalje. Malo 
nas je presenetilo to plezanje, ker je v vodniku omenjena težavnost I do II, ma je bla na momente kar dobra III, 
pa še prijetno zračno je bilo. Ampak so bili svedrovci na pravih mestih, tako da ni bilo panike. Na vrhu te 
plezarije smo prišli že v oblake, tako da ni bilo videt več kot 5 m, ampak se je tam začela gaz, za katero smo 
upali in verjeli da pelje do koče, ter ji zato sledili. Pot se je nekaj časa vzpenjala, nato smo nekaj prečili in se 
spuščali (videt tako ni bilo nič) in pod večer prišli do koče Marco e Rosa (3609 m). Drugo jutro smo startali še v 
temi, ob 4:40 in okrog 6ih stali na rami pod vrhom (cca 4000 m) – tu se spet začne plezarija (v vodniku ocenjeno 
z II…). Ker smo računali, da bi za vrh potrebovali še uro gor in uro dol in potem še cca 8 ur za sestop, smo se 
obrnili, saj gondola vozi samo do 17ih (ponedeljkov šiht). Sam sestop ni nič posebnega, razen tistih zadnjih 200 
višinskih, ki jih moraš naredit da se dvigneš do gondole. Ponovni naskok kmalu! 
 
Mont Blanc in trije izgovori zakaj ne 
V petek po šihtu smo se odpeljal proti Courmayeur-ju. Zahvaljujoč zastojem pred Benetkami in Milanom 
(vračajoči-se feragostovci) smo tam parkirali okrog 11ih zvečer, »skuhali« instant pašto in postavili šotor. Spali 
itak nismo nič, oz. par ur po obrokih.  
Zjutraj zarana smo v polni bojni opremi zajahali gondolo in se pripeljali na Punto Helbroner (3371 nmv), od 
koder smo se, v čudovitem sončku, po ledeniku sprehodili do Col di Midi (3800 nmv). Tu smo se navezali in 
začeli grist snežni klanec (cca 40°). Na ramo Epaule di Mont du Tacul (4060 nmv) smo prilezli po cca 6h hoje. 
Tu se je avtocesta (beri: gaz) nehala, tako da smo morali do sedla Col du Maudit (4035 nmv) gaziti.  
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Tam smo zagazili še par kvadratnih metrov za šotor. 
Pihalo je prou po wajdovsko, tako da je bilo to 
postavljanje igluja zelo zanimivo – če odmislimo 
svinjski mraz, utrujenost in višino... Končno smo se 
zbasali v šotor in v spalke. Petro je že po poti matrala 
višina in na Col du Maudit je bla fraj: morilski glavobol 
in še bolj neprijetna slabost. Ostali smo jo odnesli samo 
vsak s svojim glavobolom – nič, kar velika tableta ne 
reši. Zvečer smo hoteli skuhat gobovo juhco, ma 
colemanovi gorilniki (vseh tistih nekaj čez 1000 g, ki 
smo jih vlekli tja gor) niso hoteli goret, tako da z juhco 
ni blo nič. Zabrlizgali so le tisto minutko, da smo stopili 
za 1 liter vode snega... (Naslednjič vzamem industrijski 

štedilnik na mazut!). Nadaljnji plan je bil: vstat ob dveh zjutraj, odsopihat čez Mont Maudit do vrha Mont 
Blanca in se vrnit na Punto Helbroner do 17ih, ko je peljala zadnja gondola v dolino, in se seveda vrnit domov v 
času za ponedeljkov šiht. 
No zdej pridejo na vrsto trije izgovori. Pihalo je ko prasc... in bilo skrajno neprijetno ampak to je manjši 
izgovor, kateremu bi zlahka, z obilico primorske trme kljubovali. Drugi je ta, da je bila ena članica »odprave« 
onesposobljena in bi se do dveh zjutraj težko pobrala (Ob nočnem vprašanju če gremo zjutraj gor je v temo 
zarezal odločen »ne!« in potem še malo bolj tih »nikoli več...«). Tretji in najodločilnejši izgovor je bil ta, da je 
par dni prej zasnežilo ene pol metra in pot na vrh še ni bila zgažena – nobeden od nas ni imel ambicij gazit na 
4800. Tako smo v tihem strinjanju prespali tisto dvejo uro in se zbudili ob 5ih, ko je mimo šotora prirožljala 
prva naveza. Petra je bila zjutraj že dobra, vendar ker nobeden od nas ni imel dopusta v ponedeljek, smo ob 6ih 
pospravili šotor in se odpravili v dolino. No, žal bo treba to agonijo ponoviti, ampak verjetno šele naslednje leto. 
Rok Brecelj 

Škrbinska 
plošča 

Za začetek sezone sva se Vlado in Ožbej odpravila v Škrbinsko ploščo. Dostop je šel veliko hitreje kot pozimi, 
ko smo v globokem snegu gazili na zimsko tehniko pod steno. V plošči je bilo precej prometa. Štiri naveze 
starejših alpinistov s štajerskega konca ter tečajniške naveze iz Cerknega. Najprej sva splezala smer Levi ovinek 
III/II-III, 150 metrov. Smer je lepa in lahka. Na vrhu smeri se je začelo vreme slabšati. Hitro sva sestopila pod 
steno in ocenila, da imava še dobro uro časa do dežja. Ravno dovolj za najlažjo smer v plati, Grapo II, 120 m. 
Večina sva plezala kar štajerca. Vlado pa je zadnji, izstopni raztežaj plezal naprej. Zanj prvi naprej splezani 
metri v hribih. Čestitke. Sicer je v smeri najslabša skala v vsej Škrbinski plošči. Slike: 
http://picasaweb.google.si/Ozbej.Marc/KrbinskaPloA10062007  

                                                              
Splezani smeri 

Vevnica,  
smer Barbara 
V/IV-V, 500 m 
in smer Levi 
Piussi VI-, 500 
m 

S Simonom sva bila domenjena, da ga poberem ob 3:30 v Vrtojbi. Na Bazari sem ugotovil, da sem pozabil 
plezalke in tako v startu pridelam zamudo. Nadaljevala sva v slogu. Že tako sva pozna, najbolje da pri albancu v 
Bovcu popijeva kafe. S Predela je še kar nekaj vožnje do Mangrtskih jezer, kjer parkirava. Na mangrtski planini 
sva hitro, do melišča pod steno prideva v debeli uri. Močno pomalicava in v Simonu lastnemu (nedvomno 
izkušenemu) slogu zreducirava opremo na en švoh nahrbtnik, tri litre pijače, dve jabolki in par frutabel. Melišče 
do vstopa je kar mučno. Nad nama pa v glavnem zid in veliki črni previsi. Vstopiva. Najprej po zajedi, potem v 
odprto plato (prva lažja petica) do skoraj udobnega sidrišča pod previsom. Naslednji raztežaj je edina trojka v 
steni. V tretjem sva imela nekoliko orientacijskih težav. Potem pa v glavnem malo proti levi in naravnost 
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navzgor, prehodi so zabeljeni. Celo štirice poštene. Nekoliko se nama zatakne pri previsu sredi zajede. Simonu 
mojstrsko popusti na desni strani. Ko sva bila že mimo, sva ugotovila, da so klini na levi strani previsa. Desni 
prehod je bogatejši za odlično zabit klin. Višje prideva v sistem kaminov ocenjenih s peto stopnjo. Ponujajo lepo 
plezanje, vseskozi je potrebno razmišljanje, skala je gladka, ker se po kaminih cedi vsa voda iz snežne krnice 
nad steno. Simon zelo dobro napreduje in kamine opremlja s »prijateljskim« varovanjem in jebicami. Klin se 
dobi res poredko. Enkrat se mi uspe razširit v tako raznožko, da me vrh kamina s polnim šusom prime krč v 
ritnico. Naredim dva giba in otresam nogo, kot bi se je hotel znebiti. Predzadnji raztežaj se začne s sitno prečko 
v kamin. Mene je že kar načenjalo. Smer ima 500 metrov v katerih je potrebno vseskozi plezalno razmišljat. 
Skozi zadnji kamin sva po nekaj manj kot osmih urah priplezala na zelene trave ob vznožju velike snežne krnice 
v Vevnici. Pomalicava jabolko in frutabelo in v eni uri prideva po krnici do vrha Vevnice. Ura je bila skoraj šest 
popoldan. Čakalo naju je samo še tri ure sestopa. Sestop je zahteven, po ferrati Via della vita, kar nekaj časa 
sestopaš dobesedno po zraku. Simon suvereno, jaz pa malo bolj obotavljajoče, ker sem že malo načet. Vseskozi 
se varujeva v jeklenice. Dan je bil vroč in sonce naju v steni ni obsijalo, zato je pa prav nemarno izsuševalo 
krnico pod Robom nad Zagačami in najina suha usta. Najprej vertikala, pa prečka pa zopet vertikala navzdol. 
Potem dolgo prečenje proti desni in nazaj proti levi in prišla sva na melišče v Krnici. Sestopiva do nahrbtnika in 
se ločiva. Simon odide proti koči, ker je bil z Matjažem domenjen za nedeljski novi cilj v steni. Pustim mu še 
nekaj hrane, pomalicam in se odpravim v dolino. Ob desetih zvečer pridem do fieste s prebitim škarihom in se 
odločim za pot domov po italijanski avtocesti. Precej utrujen pritiskam do poda, ko pa se pri Udinah začnem 
pogovarjat z navideznim sopotnikom na zadnjem sedežu, zapeljem na prvo pumpo in zaspim kot ubit. Ob štirih 
zjutraj nadaljujem in pred dnevom sem doma.  
Simon se je poleg domotožja ukvarjal še z drugimi težavami. Koča je bila zaprta zaradi obnove. Konec sanj o 
pašti in joti s klobaso. Zavlekel se je v neko sobo in počakal jutro, ko se mu je pridružil Matjaž. Skupaj sta odšla 
plezat smer Levi Piussi v Vevnici. Prva dva raztežaja si smer deli z Barbaro potem pa zavije proti levi. Detajl 
smeri je zaguljen kamin s streho, ki jo je treba obplezati. Zmogla sta ga s pomočjo tehnike. Simon je imel težave 
s premajhnimi plezalniki, zato je lažje raztežaje pod vrhom smeri splezal kar v gojzerjih. Sestop je potekal po 
znani poti. Sprva je Simon nameraval plezati še v ponedeljek z Davidom iz Godoviča, vendar so ga razbolele 
noge in misel na Tjaža in Renato odpeljale proti domu. Ožbej Fotografije: 
http://picasaweb.google.si/Ozbej.Marc/SmerBarbaraVVevnici  

     
Simon v akciji 

Bavarska 
IV+,500 m z 
Zimmer 
Jahnom IV-/III 
300 m in 
Dolga Nemška  
IV-/III, 1000 m 

Prvega julija smo se odpravili v severno triglavsko steno. Zbrala se je kar pisana ekipa. Simon, Vesna, Ožbej, 
Vlado in Vasja smo šli v nemško smer, David, Stanka in Igor pa v Bavarsko. Simon in Vesna sta spala v Vratih, 
zato smo se našli šele na prvem stolpu v nemški smeri. Do turnca je Simon plezal z Vesno (pa še to le tri 
raztežaje navezan), Ožbej pa z Vladotom in Vasjo. Do turnca nam je šlo zelo dobro, saj smo smer že poznali od 
prejšnjega poletja. V dobrih dveh urah smo že malicali na nemškem turncu. Ker smo bili kar hitri smo se 
odločili za odhod v dolgo nemško in ne v kratko preko Zimmer Jahna. Po nemški grapi smo solirali, prav tako 
prečko v desno od nemške grape. Prehoda naravnost navzgor iz prečke nismo zadeli, kar je terjalo nekaj 
iznajdljivosti, ki jo je izkušeno našel Simon. Višje smo v območju raza nemškega stebra smer v glavnem 
preplezali nenavezani. V višini okna pa smo malo premešali naveze. Simon je vzel Vasjo in Vesno. Z Vladotom 
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V Triglavu pa sva tvorila »primorsko« navezo«,  trdnih in od gradbeništva vsega hudega vajenih »krepkih« alpinistov. 
Priznam, da sem imel malo suha usta, ker se z naprej splezanimi štiricami v tako veliki steni nisem še spopadal. 
Šlo nam je kar dobro, čeprav se težave zgostijo skoraj na koncu. Iskanje prehodov med policami je bilo kar 
zabavno, najbrž smo tiste za IV- zgrešili ☺, morda pa tudi sam preprosto pojma nimam. Prehod v lusko je kar 
zahteven, najprej se skobacaš na polico, potem pa je potrebno kar visoko seči z rokami in noge čim višje pa je. 
Ne vem kaj natančno naredijo tu ljudje manjše rasti. Potem pa luska, Vlado strokovno pripomni, da bi z enim 
malo večjim pajserjem brez težav vse v dolino pometal.  Ni težko, je pa kar psihično zanimivo. Zadnja dva 
metra pred vrhom luske sta težja, moker kamin, človek bi za IV- pričakoval šalce. Najbrž jih nisem videl, 
verjetno pa tudi pojma nimam. Z vrha luske je sledil famozni prestop v steno preko kamina. Po steni je tekla 
voda. Prečka tudi mokra ni težka in ustreza oceni. Po luski pa so se za najino navezo začele težave. Že rahlo 
utrujen sem nameščal vse več varovanja in imel težave z varovanjem soplezalca. Imam slabo navado, da 
soplezalca preveč zategujem, po toliko in toliko cugih vlečenja sem počasi začel dobivati krče v roke zaradi  
varovanja in ne od plezanja. Zadnja raztežaja sta bila kar mučna. Na koncu se je prikazal Simon, ki je prišel 
pogledat kje sva in varoval Vladota v zadnjem plezalnem raztežaju. Še malo in že so bile pozabljene vse muke 
na Kugijevi polici. Zadovoljstvo neizmerno. Zame je bila to prva naprej splezana štirica in to kar v 1000 metrski 
steni. Odločili smo se za sestop preko Plemenic in za sestop porabili pol ure več, kot ponavadi potrebujemo 
preko Praga. Z nočjo smo že srebali prvega zasluženega kozla v koči v Vratih.  
David, Stanka in Igor so bili v Bavarski. Smer je težja od nemške, pa še na promet so naleteli. Izstopili so preko 
Zimmer Jahna in prišli v Vrata za ekipo iz Dolge nemške. Vsekakor, izjemno uspešen dan za ajdovski 
alpinizem.  Fotografije: http://picasaweb.google.si/Ozbej.Marc/DolgaNemKa  

Nove smeri v  
Čavnu, 
Krvava, 
V+/III, 205 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravem vrhu  
Žepuski raz, 
IV/III, 120 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David in Robi sta dokončala delo, katero je bilo začeto in prekinjeno z Robijevim padcem in nesrečo. Vstop v 
smer je na samem dnu skal v stenah male gore, ki se bohotijo nad lokavškim plazom. Plezati začnemo po lažji 
razčlembi (5m, III). Nato pridemo do prvega klina, zabitega v levem balvanu. Rahlo desno v izrazito zajedo (V). 
Sidrišče na drevesu vrh zajede. 30 metrov po lažjem svetu(I-II) rahlo proti desni. Vstopimo v kamin (5m, V), ki 
se nadaljuje v gladko zajedo (V, 8m). Nadaljujemo po grebenu na desni (III), dva raztežaja. Preko kamina (IV-) 
izplezamo v lahek svet pod srednje čavensko potjo. Preplezamo skalno zaporo nad potjo (15 m, III). Pridemo na 
travnato polico, nadaljujemo desno čez skalnat skok do hrastiča, kjer si uredimo varovališče. Nato skrajno desno 
mimo bora in potem v levo, kjer se začne pokončen raz (Smer malega miha, gre na tem mestu po rampi na desno 
strani). Čaka nas detajl smeri (V+, 15 m), detajl je dobro opremljen s klini. Višje smer zavije levo in navzgor 
(IV). Na koncu nas čaka še trideset metrov lažjega sveta do roba Male gore. Vse težave v smeri so opremljene s 
klini. Skico moram še prerisati v računalnik.  

 
Čavenski skladi 
V območju levo od Pravega vrha (Zelenega škola) nad Zagrižo sem imel že več časa ogledan raz, ki sem ga želel 
preplezati. Jesenske sobote sem na podvig zvabil Vesno in odšla sva kar peš izpred hiše na Lavričevi po stezi 
proti Zelenemu školu. Na višini Zagriže se odcepi levo navzgor najstrmejša steza, ki pripelje na Zeleni škol, 
stezi sledimo še približno deset minut dokler se na levi v strmem gozdu ne začnejo pojavljati prve skale (dno 
raza v gozdu). Sledimo skalam in razu naravnost navzgor dokler ne pridemo do melišča pod razom, kjer pelje 
naša smer. Vstop je na najnižji točki. Najprej rampa deset metrov levo navzgor do vznožja strmega kamina. 
Kamin je pokončen, vendar lahek (III+), sredi kamina je klin. Vrh kamina sledi lažje plezanje na stolp na desni 
(II) in prehod v nov raz, ki vodi proti levi. Varovališče (klin). Sledi navidezno lahek raz (II-III), plezanje je kar 
zračno. Raz se položi in zoži na vsega 30 cm in postane v najožjem delu krušljiv. Umaknil sem se na levo stran, 
zabil in ga potem prejahal na desno stran, kjer pridemo na strmo travnato vesino, ki se konča v prepadni grapi. 
Na desni strani travnate vesine varovališče na drevesu. Sledi široka zajeda v kateri se dobi tudi nekaj solate in 
zemlje, berivke nisva zaznala, v zajedi klin. Pridemo pod stolp, kjer je ključ smeri. Lahko ga obplezamo na levi 
(III), smer pa gre najprej rahlo levo (klin), potem pa desno in naravnost navzgor v škrbinico sredi stolpa (IV), 
gibanje je zaradi položaja stopov nekoliko previsno.  Vrh stolpa naš čaka še nekaj lažjih stolpov. Varovališče 30 
metrov pod vrhom raza. Sledi lahko plezanje do vrha (I-II). Smer je kar logična, hoje je izjemno malo. Skala je 
razen v enem delu kar dobra. Smer sva poimenovala po vasi Žapuže, ki jo najdemo v vpadnici raza v dolini. 
Upam, da jo čim prej kdo ponovi in pove svoje mnenje glede ocen. Slike: 
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Kovku,  
Jesenska IV-
/II-III 
 
 

http://picasaweb.google.si/Ozbej.Marc/EpuskiRaz  

 
Žepuski raz 
Tokrat sva se v Kovk odpravila Ožbej in Blaž in splezala novo smer v razu levo od Ranjene. Dostop preko rebri 
je kar dolg in zaguljen. Vstopu na samem dnu, na skrajni desni sistema skal, ki jih v Kovku najdemo v območju 
med Pušelcem in Ranjeno. Orientiramo se s pomočjo večjega zelenega bora vrh skalnatega stolpa. Smer poteka 
v njegovi vpadnici. Najprej lahko plezanje I-II do pod stolpa. Stolp je navpičen in ima 30 m. Napadla sva ga po 
zajedi/kaminu na levi strani. Priplezamo na polico. Ker je nadaljevanje na desni izgledalo precej podrto sem 
prestopil levo s police in nadaljeval po nekakšni zajedi. Ni težko (III+, morda IV-), skala je bolj tako tako zato je 
»kompleksnost« nekoliko večja. Sidrišče na boru, vrh stolpa. Sledi prvi 20 metrski sprehod po gozdu, za njim pa 
4 m visok skalni skok (III+). Za njim zopet sprehod po ravnem 30 m med gostim drevjem do nadaljevanja raza. 
Nadaljevanje raza ponudi zelo dobro skalo. Prvi naslednji stolp je visok 10 m in ponudi lepo plezanje v zelo 
dobri skali (III+). Pridemo na manjše sedelce in pod nov vitkejši stolp (12 m, III) dobra skala, lepo plezanje. 
Sledi neugleden sprehod po travnatem robu nad steno. Sidrišče. Zopet v skale nad steno, lahko plezanje (II) po 
razu nad steno na levi, ne desni je žal par metrov stran šuma.  Svet se odpre in pridemo na stolpič v razu. 
Nadaljevanje izgleda zelo zanimivo. Žal potem temu ni tako. Najprej se malo spustimo, preplezamo zanimiv 
ploščo (kot streha hiše) in pridemo na nov vrh raza, za njim pa žal travnato sedlo. S sedla se spustimo v nekaj 
metrov v zadnjo steno na levi. Odlična skala. Zanimiv detajl (IV-), ki bi ga sicer lahko obhodil. Sidrišče na vrhu 
zadnjega stolpa v razu. Veliko lepšo smer je mogoče speljati z leve strani. Smer sva poimenovala jesenska. 
Slike: http://picasaweb.google.si/Ozbej.Marc/JesenskaKovk  

Domača 
pečina: 
 
Nikolajeva 
IV/II, 375 m 
 
 
 
Smer malega 
Miha, V-/III, 
200 m 

Oktobrske nedelje smo napadli Nikolajevo smer v Podraški turi. Zjutraj sta vstopila David in Robi in bila za 
kosilo že  doma. Po kosilu pa se je prikazala ekipa ljubiteljev dolgega nedeljskega spanca v postavi Ožbej, 
Valentina, Vesna in Egon. Najprej peš do Miklava, še par minut in že smo bili na vstopu. Vstop smo pokazali 
tudi navezi iz AO Idrija. Fajn dečko s še bolj fajn dečvo. Ožbej sem plezal z Valentino, Igor pa z Vesno. Obe 
navezi sta smer splezali suvereno. Še posebej velja izpostaviti uspeh Igorja, ki je splezal svojo prvo štirico 
naprej in to brez kakršnihkoli težav. Drugi raztežaj je zares uživaški. Višje sva z Valentino nekoliko pobegnila, 
kasneje pa počakala Egona in Vesno.  Smer se konča na lepi polici pod vrhom. Obvezno martinčkanje in 
zadovoljstvo ob opravljenem vzponu. Sestop preko Triptiha do parkirišča pod turo. Pravi konec pa smo pribili v 
pizzeriji Na placu.  
 
V nedeljo 4. novembra so David, Robi in novi tečajnik Matjaž splezali Smer malega Miha v Čavnu oziroma 
Mali gori. Smer danes že zelo dobro poznano, saj je bila že večkrat preplezana. Ve se za najmanj šest ponovitev. 
Doživeli pa so zelo neprijetno srečanje z modrasom, ki jih je agresivno napadel na travnatih policah pod srednje 
čavensko potjo. Glede na datum in siceršnja opozorila glede kač v domači pečini nadaljnja previdnost ne bo 
odveč. Matjaž se je zelo dobro držal. Sestopili so že v temi. Matjaževe slike sem dal kar na svoj blog:  
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http://picasaweb.google.si/Ozbej.Marc/ZaEtekAlpinistiNeOleInSmerMalegaMiha   

   
Robi                                                                                                 David in Matjaž P. 

Začetek 
alpinistične 
šole in 
orientacijski 
tek 
 

Pričela se je letošnja alpinistična šola. Letos nam je uspelo pridobiti tri tečajnike. Glede na manjše število 
tečajnikov se je program šole prilagodil in bo potekal v blokih. Andrej je zopet  zoorganiziral orientacijski tek s 
startom na gori pri Majeriji. Tek je potekal v izjemno zahtevnih pogojih, megla z dežjem in vetrom. Pomerile so 
se štiri ekipe. Iz Nove Gorice, Vipave in dve ekipi ajdovskih alpinistov. Ekipo Podganc smo sestavljali Egon, 
Valentina in Ožbej, nasproti so nam stali Simon, David, in Matjaž P.. Tekma je bila zelo zahtevna. Absolutno je 
presenetljivo zmago s precejšnjim naskokom zabeležila ekipa podganc, predvsem po zaslugi Egona, ki je več 
kot odličen orientacist. 

Steve House v 
Ajdovščini 

Kot strela z jasnega je priletel Perkotov mail, da bo v Ajdovščini predaval Steve House, v teh časih zagotovo 
eden najboljših alpinistov na svetu. Ni nam bilo težko odšteti deset evrov. Steve je dvorano prve slovenske vlade 
napolnil do zadnjega kotička, pojavili so se skoraj vsi najboljši slovenski alpinisti. Steve je predstavil svojo 
plezalno pot od malih nog, natančneje pa se je ustavil ob njegovem vzponu v Rupalski steni Nanga Parbata. 
Izjemno zanimivo predavanje, ki je pokazalo izjemno prvinskost Steva, ki daje velik poudarek »adventure« in » 
fun«. Predavanje je potekalo v slovenščini, saj je Steve študiral dobro leto dni v Mariboru. 

Poletna 
potepanja 

Še nekaj poletnih vzponov o katerih pa nimam drugih informacij: Matjaž F., Egon in Valentina so bili v kratki 
nemški. Matjaž F. in Robi sta plezala v kraju sten. David in Stanka raz v Mojstrovki.  

Slika meseca 
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Cerkljanska naveza v Škrbinski plošči. Fotografija se mi je zdela zanimiva zaradi dvojne diagonale. Upam, da naslednjič 
pošljete kaj boljšega kot je ta moja fotografija. 

Zimski oglasi Ožbej iščem sopotnike za turne smuke v Sloveniji in Avstriji ter izkušenega mačka s katerim bi splezal 
manjkajočih pet zimskih smeri. Za novo leto sem doma od 22.12. do 7.1. Pripravljen na vse izzive.  

 
Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina              Urednik: Ožbej Marc  
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje                                                         
Fotografije: Ožbej Marc in Matjaž Posega 
      
Izdano v elektronski obliki, decembra 2007 
 
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. 


