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Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 20 
 
 

 

Za nami je še eno leto, čim več uspešnih vzponov v letu 2011. Wajdovske alpinistične vesti pa so 
prispele do 20. okrogle in jubilejne številke. Nov pripravniški rod je močan in z mladostno močjo trka 
na vrata in pomalem brca starejše in okorelejše člane sekcije. Pestrost in težavnost vzponov narašča, 
kar je še posebej razveseljivo. Uvod v leto 2011 je kar se tiče količine, kakovosti in raznovrstnosti 
daleč najboljši v vsej zgodovini. Ožbej 
 

Debela peč 

turni smuk 

Napovedi niso bile preveč obetavne in zato smo se Peter, 

Egon in Ožbej odločili za bolj trim vzpon na Debelo peč. 
Večino časa smo bili v močni megli, zato orientacija ni bila 
najlažja. Smuka tudi ni bila najboljša. Na povratku smo 
pojedli kosilo v koči in se v sneženju spustili nazaj na 
Pokljuko. Prvi vzpon v letu 2011 bo v vseh  ozirih šel hitro 
v pozabo.  Desno slika z vrha Debele peči. Ožbej 

 
Grape na 

Vršiču, Robičje, 
Mlačca… 

Najbolj priden član sekcije po novem letu je bil Boštjan, saj 
je izkoristil razmere, ki so se naredile in v prvem tednu leta 
nanizal kar nekaj vzponov. Podajam kar njegovo poročilo: 
 

"Ker je bilo stanje kolena po Matajurskem vrhu rahlo 
nestabilno, sem 3. 1., opravil skupaj s punco Izabello, lažji 
pristop na Debelo Peč 2014 m. Razmere so bile zelo dobre, 
kot sem bral poročilce Ožbeja, predvidevam, da so bili gor 
v nedeljo, ker v ponedeljek je bil lep mrzel sončen dan. 
Koleno je zdržalo, tako da sem se v torek zjutraj odpravil 
na Vršič v Pripravniško grapo. Razmere na plazu pod 
Mojstrovko sem si ogledal že v nedeljo in se prepričal da 
so odlične. Med vzponom po Pripravniški grapi sem srečal 
3 alpiniste iz Davče, ki so sestopali in poročali, da so v 
Butinarjevi grapi razmere idealne, tako sem se odločil, da 
sestopim po Pripravniški grapi in poskusim še Butinarjevo 
grapo. V vršnjem delu je sicer manj snega a dovolj, da se 
skalni skok da obplezati po levi ali desni,  izbral sem levo 
varianto. Sledil je sestop čez Grebenec. V sredo sem 
popoldan plezal v Mlačcah, kjer me je varovala Izabella. V 
četrtek pa je na obisk prišel Dean, v načrtu sva imela 
preostale grape v Mojstrovki, Sestopna ali Župančičeva, 
vendar sva zaradi slabega vremena (megla, veter in 
sneženje) izbrala nižje ležeče Robičje in opravila vzpon po 
Meniskusovem žlebu  II+/45°. Za popoln plezalni dan sva 
popoldan odšla še na slapove v Mojstrano ter tam porabila 
še zadnje atome moči. Sklenem lahko le, odličen začetek 
novega leta." 

 

 

mailto:As.ajdovscina@gmail.com
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Rauchkofel 
2460 m, turni 

smuk, Karnija 

Z Egonom sva se odpeljala na Rifugio Tolazzi nad Forni 
Avoltri in Collino. V slabih dveh urah sva bila na Passo 

Volaia. Sledilo je gaženje nepredelanega snega in vlečenje 
špure na Valentin Torl 2138 m, Egon je bil z bordom in je 
junaško gazil po moji špuri. Z Valentin Torla sem bil v eni 
uri na vrhu Rauchkofla, sam vrh je precej špičast in z malo 
prostora. Odvijugala sva po zahodnem pobočju proti 
planini Obere Volaya Alm. Teren, razgledi in predvsem to, 
da sva šla prva po tem pobočju so bili veličastni. Sneg za 
smuko pa ne ravno optimalen. S planine  spet 300 
višinskih metrov napornega gaženja do Pichl Hutte in na 
Passo Volaia, s katerega sva odsmučala v dolino po strmi 
grapi v desnem delu doline. Tura je razgibana in poteka v 
izjemno lepem ambientu. Sledila je birra na Tolazziju, 
nekaj pogledov Črnici in meglena pot domov. Ožbej 

 

 
Vršna glava je kar strma 

Smer skozi 
Okno in 

Miklavžev raz  

Danes sva z Trošt Urošem preplezala smer skozi okno V/III 120 m. Nadaljevala sva po Nikolajevi. Na prvem sedlu 
sva se spustila v grapo ter prišla pod Miklavžev raz, ki je bil drugi cilj dneva. Žal pa so nama vrvni manevri ob 

spustu (in zataknjem štrik) ukradli preveč časa, tako da sva se po grapi spustila nazaj do Miklava. Razmere so 
bile dabest. Matej Potočnik 

Tura in grape 
na Vršiču 

Vikend je naokoli, vreme je bilo lepo in ti sporočam 
aktivnosti minulega konca tedna. V petek sem bil v Turi z 
Jakom Rupnikom AO Vipava in preplezal smer Skozi okno 
V/III, 120 m, ter nadaljeval po Nikolajevi do vrha raza. V 
nedeljo pa sva se z Deanom že nekaj čez 4. uro zjutraj 
odpravila proti Vršiču, lovila sva ugodne razmere zaradi 
toplega vremena. Še v temi sva se ob pol 7 odpravila proti 
Župančičevi grapi, ki naju je pripeljala na vrh Male 
Mojstrovke, nazaj grede sva sestopala po Sestopni grapi, 
ki ima v sredi lep poledenel 5 metrski skok. Na izstopu iz 
Sestopne grape sva se odločala o nadaljnjih aktivnostih, 
ker Dean še ni preplezal Butinarjeve grape sva prečila do 
vstopa v Butinarjevo grapo. Dan je bil lep, posledično tudi 
veliko obiskovalcev Vršiča, zato sva v zavetju počakala, da 

se grapa malce izprazni. Med čakanjem sem mimogrede 
zapravil fotoaparat, ki je s precejšnjo hitrostjo odhitel proti 
Vršiču, olajšana za težo fotoaparata sva preplezala še 
Butinarjevo grapo in se na vrhu po kratki malici odločila, 
da zaključiva dan s sestopom po Pripravniški grapi. Sestop 
je potekal brez težav, zahvaljujoč Deanovemu ostremu 
očesu, pa sva na spodnjem delu plaza nad Vršičem odkrila 
izgubljeni fotoaparat, ki je še kar stal skupaj in tudi...delal. 
Canon ni kaj! Lep dan, ki ga je bilo vredno začeti zgodaj! 
Boštjan 
Dva tedna kasneje sta se po Vršiških grapah potepala tudi 
Boris in Vlado. Navzgor sta splezala Butinarjevo, 
Zupančičevo in linijo med Pocarsko smerjo in Pripravniško 
grapo po kateri sta tudi enkrat sestopila. Razmere so bile 
ok. 

Boštjan 
 

 
V grapi 

Rifugio 
Marineli 2221 

m , turni smuk 

Karnija 

Ob osmih zjutraj se Pero Logaški, Egon in Ožbej zberemo na Vrtojbi in se odpeljemo v Karnijo, v Forni Avoltri 
potem pa do Koče Tolazzi, odličnega izhodišča za številne zimske in letne možnosti. V dveh urah smo prišli na 
Rifugio Marinelli, planirali smo vzpon na PIC Cjadenis, še dobre pol ure višje, vendar smo se pri koči zaradi 
izjemno majhne vidljivosti odločili za spust. Turni smuk je lahek, sneg je bil mestoma trd, mestoma kložast. Je pa 
kar šlo. Ker murphy obstaja se je megla razkadila in žal nam je bilo, da nismo šli na vrh. Zaključili smo na slabem 
vino brulee, v rifugio Tolazzi. Če je bilo vino slabo je bila pa baročna kelnarca toliko boljša. 

Smer čez 

ploščo Gradiška 

tura 

V sredo 19.1.11 sva z Boštjanom preplezala Smer čez ploščo, težavnosti V/IV, 145m. V smeri je dosti grmovja in 
nobenega klina, varovala sva z metulji in gurtnami. Skala je dobra in ostra, plezarija je bila zakon. S ploščo je 
Boštjan opravil suvereno in je kar vriskal od veselja. Mene je po treh mesecih pavze kar dobro segrelo. Dean 
Štrosar 
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Sonnblick 3106 
m, turni smuk, 

Visoke ture 

Ob osmih smo začeli s hojo na drugem ovinku 
Grossglockner alpen strasse nad Heiligenblutom. Najprej 

do planine Alter Poche, levo in desno po dolini ogromno 
slapov vseh vrst. Zatem se svet postavi pokonci, izbrali 
smo kar stmejši desni prehod, ker so tam povlekli špuro 
avstrijci pred nami. Na ledeniku se je pričela veselica. 
Minus 17 stopinjam je na pomoč priskočil še močan veter 
v sunkih do 100 km na uro in prvič se mi je zgodilo, da  
me je čez osnovno rokavico in protektor za veliko višino 
zeblo v prste na roki. Neprekrvavljene prste je bilo 
potrebno vseskozi ogrevati. Zadnja ura je bila posledično 
zahtevna. Sam sem prisopihal kot ponavadi zadnji v 5 h 15 
min (kar je še zmeraj v časovnici 4-6 ur), Pero Logaški 
malo pred mano, pred njim Boštjan, Roman iz Poljanske 
doline, pa je bil v igri z močnimi avstrijci in je Sonnblick 
pomalical v 4 urah. Na vrhu so nas sprejeli meteorologi in 
nam prodali pivo. Ob dveh je sledil spust, najprej po 
ledeniku po načelu čimprej dol s tega vetra, potem je pa 
začela orgazmična uživancija 10-20 cm pršiča na trdi 

podlagi. Pršič je mestoma švigal do ušes. Fenomenalne 
razmere. Posledično smo bili ob treh že pri avtomobilu, kar 
1600 metrov nižje. Nazdravili smo z rogačem in kmalu po 
sedmi zvečer smo bili že doma. Skratka zelo uspela tura. 
Na njej smo bili Boštjan Mikuž, Peter Oštir (PK extrem 
Logatec), Ožbej Marc in Roman iz Poljanske doline. 

 

Epski prašič! 

 
Zaslužena! 

Pripravniški 
slap 

V petek je Matej Potočnik preplezal Pripravniški slap v Idrijski beli, WI3, 200 m. Prvi slap zanj.  

Dovški križ, 

Jugova grapa 
III+/45 

Odhod je bil v nedeljo 06.02.11, ob štiri uri zjutraj. Bilo nas je šest in sicer; Igor, Vlado, Egon, Dean, Igor iz Nove 
gorice, in David. Iz Gozd Martuljka smo odšli okrog šeste in pol. Pri treh macesnih po približno treh urah hoje so 
Igorja iz Nove Gorice izdale noge, odločil se je za povratek. Zaradi nevarnega sestopa v dolino, ga iz varnostnih 
razlogov pospremi tudi Egon. Mi nadaljujemo na zgornja snežišča med Široko pečjo in Oltarjem. Tam zavijemo 
levo v izrazito grapo ( Jugova Grapa), ki vodi levo na Škrbinico tik ob vrhu Dovškega križa, ki ga pa mi nismo 
dosegli zaradi južnega snega in nemogočega dostopa. Razgled je bil fenomenalen in imeli smo kaj videti. Za 
pristop in sestop smo potrebovali približno 10 ur. Dean 

Smeri v turi S Klavdijem sva bila v turi in se spravila v SKB IV+/II, 140 m, kjer še nisva plezala. Prvi raztežaj ponudi 40 
metrov kar konstantne plezarije malo pod in nad IV stopnjo. Preostanek raztežaja je slabša skala. Udobno 
sidrišče nad njim pa malo po džungli, skozi kratek kamin, čez nekaj metrsko ploščo proti desni. Sidrišče. Preko 
manjše strehice prekobalimo v kotanjo, ki se nadaljuje v zajedo. Levo od zajede je odlična plošča, preko katere si 
lahko začinimo smer (10 m, en detajl 5, drugo lažje), sledimo razu na desno, nato pa levo do vrha smeri pri 
suhem hrastu. Sestop desno direkt v grapo za Miklavom. Dan je bil zelo lep, plezala sva izmenjaje, celo smer v 
kratkih rokavih. Ožbej 
 
Štorija IV+/III, 180 m Podraška tura. Danes sva z Urošem Trošt izmenjaje plezala Štorijo IV+/III 180m. 
Glede na kulturni praznik plezanje v prečki ni bilo nič kaj kulturno. Verjetno smo videli tudi kakšno novo zvrst 
plezanja alla po trebuhu in podobno. V tretjem raztežaju sva plato prijela po sredini ker sva jo že enkrat obšla po 
levi grapi. Nekaj metrov kar zaguljenih. Lepa plezarija naprej do vrha. Smer ima tudi prvi klin, ki sicer ni zabit, 
ker nam je padel ob izbijanju. Matej Potočnik 
Isti dan sva pa v Gradiški turi z Renato zlezla kombinacijo Stebra, Ciklamna in ponovno Stebra z neko 
desno varianto na vrhu. Moja prva smer letos in Renatina v zadnjih 3-4 letih. Simon 
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Slapovi v 
Maltatalu 

Pretekli vikend sem se pridružil članom AO Vipava, ki so 
odšli plezat slapove v dolino Maltatal v Avstriji. Iz Vipave 

nas je odšlo 6, poleg mene še soplezalec Jaka, Marko, 
Jurij, Klemen in Helena, na Jesenicah pa se nam je 
pridružila še Nataša. V Maltatal smo prispeli ob 9 uri, kjer 
smo na hitro rezervirali kočo za prenočišče ter nato odšli 
iskat naš prvi slap. Izbire je v dolini res na pretek, namreč 
okoliške granitne plošče ne prepuščajo vode, tako, da ta 
curlja čez vsak rob v dolino, na voljo so slapovi težavnosti 
od 1 do 7 stopnje ter seveda nekaj kombiniranega 
plezanja. V soboto smo splezali slap Mittlerer Maralmfall 
WI2/5, 200m. Plezali smo v treh navezah, sam sem plezal 
v navezi z Jakom Rupnikom, plezala sva izmenjaje. Za slap 
smo zaradi 2 neuigranih čeških navez pred nami, porabili 
precej časa, tako, da nas je sonce na vrhu prehitelo in 
odvzelo zadnjo svečo. Sledilili so trije abzajli in sestop do 
ceste. Naslednji dan smo se odpravili v slapove na osojni 
strani doline, kjer jim sonce še ni prišlo do živega. Po 
daljšem dostopu, 1,5h, smo prišli pod slap Keesbachfalle 

WI 3/4, 200 m, efektivnega plezanja je bilo dobrih 100 
metrov. Led je bil odličen, čeprav blatno rjave barve, rahlo 
ojužen, zato so cepini še bolje prijemali. Plezali smo v istih 
navezah kot prejšnji dan. Po sestopu do avtomobilov je 
sledila še piva v koči in odhod proti domu. 
Odličen vikend, odkrito novo sanjsko zimsko plezalno 
okolje, kar kliče po tem, da je take vikende potrebno 
ponoviti. Obisk doline pozimi toplo priporočam, plezanje pa 
je mogoče šele po 1. januarju, zaradi lovske sezone. 
Boštjan Mikuž 

 
Pod prvim sidriščem… 

 
Slap v Maltatalu 

Brennkogel 
3018 m, turni 

smuk Visoke 
ture 

Vinjeta je veljala še en dan in zopet smo odrajžali v 
Heiligenblut. Tokrat Ožbej, Pero, Roman in Barbara. Za 
dvanajst eurov nas je žičnica dvignila na vrh Sharecka od 
koder smo odsmučali pod Wallack haus, kjer smo pripeli 
pse na smuči in se začeli dvigovati po grebenu. Prehode v 
dolino Gutalbach smo zgrešili, ker smo bili previsoko, 
posledično smo se držali grebena in prišli na sedlo s 
katerega se spustijo strma pobočja v dolino Gutalbach. 
Sledil je spust v dolino, ki je bil kar problematičen. 
Izmenjevanje spihane, mehke in trde klože. Potem pa 
ponovni vzpon proti vrhu Brenkogla 3018 m, ki smo ga 
dosegli po 1100 višinskih metrih vzpona v 4 urah. Zadnji 
metri pod sedlom so bili strmi in trdi. Vršna glava pa 
razrita od močnih vetrov. Sledil je spust, ki je bil nad vsemi 
pričakovanji. Pričakovali smo slabe razmere, dobili pa v 
vrhnjem delu trdo spihano kložo, ki je držala človeka in 

omogočala suvereno vijuganje, nižje pa spomladanski 
srenec. Smuka je bila odlična. Vseskozi smo izbirali težje in 
strmejše prehode, možnosti pa je ogromno. V eni uri smo 
prismučali na Grossglockner Hoch alpen strasse, se 
sprehodili 2 km, potem pa odsmučali po smučišču v 
Heiligenblut. Vreme je bilo odlično, razmišljal sem da bi 
hodil v gatah. Obraze pa imamo vsi opečene. Lep smuk z 
impresivno okolico Grossglocknerja. Ožbej 

 
Zgoraj slika z vrha, spodaj vris vzpona modro in pusta rdeče. 

 
Veliki Oltar 
skozi grlo in 

Kačji jezik 

V soboto zvečer sva z Dejanom zavihtela po poznani poti do bivaka na Aku. Bivakirala sva prvi krat, zato nas 
gosta megla ni ustavila. Pošteno sva zakurila in zavila, kajti pričakovala sva da bo zelo mraz. Izkazalo se je ravno 
obratno, zjutraj sva rjavo zapečena odhitela do treh macesnov, in naprej po prejšnji teden zgaženih stopinjah. 
Med tednom je te kraje verjetno obiskal še en turni smučar. Izpod Jugove grape sva odtavala proti vrhu krnice v 
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skoraj desno. Tam se nam je razodel prehod Kačji jezik, a žal le za dve minuti. Megla je zopet zakrila pogled nanj, zato 
sva se odločila, da ne bova nadaljevala. Ko sva se spuščala nazaj je začelo še snežiti. Baje da v tretje gre rado. 

Bomo videli! Egon Opis je poslal tudi sopotnik Dean: Ker je Egon prejšnjo nedeljo pri pristopu na Dovški križ 
izpadel iz ekipe, so ga to nedeljo močno srbeli podplati. Dvoglasno sva se odločila da starava v soboto ob 18 
popoldne iz Ajdovščine. Ob desetih in pol v soboto zvečer sva v gosti megli končno našla bivak III. Po odprtju 
vrat sva skrajno presenečena, bivak je kot hotel. Zakuriva in polniva peč z drvmi do onemoglosti. Čez dobri dve 
uri se odpraviva spat, Egon ponoči še enkrat naloži drva v peč. Ob treh zjutraj je v bivaku kot v savni, sem moral 
odpret okno. Zaradi megle zjutraj spiva do sedme in ob pol sedmih se končno odpraviva na Veliki Oltar. Mimo 
treh Macesnov na zgornja snežišča me Široko pečjo in Oltarjem, ter naprej pod steno Velikega Oltarja gre kot po 
maslu. Egona res močno srbijo podplati in tempo je kar hud. Ob deseti in pol sva že pod steno Velikega Oltarja 
vendar zaradi megle ne vidiva prehodov v steni zato se modro odločiva, da pojeva panin. » Mogoče pa se v tem 
času megla odpre« To se ni zgodilo in odšla sva v dolino. Ob dveh sva že v dolini. Ker nisva dosegla cilja ter 
enkratno doživetje z bivakom bova to sigurno ponovila. Seveda ste vabljeni tudi vsi ostali. Dean 

Monte Dimon 

in Monte 
Paularo 2043 

m, turni smuk, 
Karnija 

Uživaški lažji turni smuk, primeren za dneve, ko zapade 
veliko novega snega in je nevarnost plazov prevelika za kaj 
resnejšega. Izhodišče Grad Valdajer nad Paluzzo in 
Ligosulom. Na Dimon smo v kar korajžnem tempu prišli v 
uri in pol. Še slabih 50 minut smo potrebovali na Paularo, 
za cel giro pa 4 urice, vse višine v vzponu pa je dobrih 
1000 višincev. Pse smo snemali in natikali 3x. Vse razen 
same smuke je bilo odlično. Smuko je zaznamovala 
zahbrtna skorja začinjena z globoko ojuženim snegom. 
Potepali smo se Ožbej, Roman in Pero. Od doma smo šli 
ob 8 zjutraj in bili ob 16 h že doma. 

 
Sandkopf 3019 
m, turni smuk, 

Visoke ture 

Sandkopf je bil včeraj slovenska gora. Pred nami so ga 
osvojili 3 korošci in pes za njim pa še 10 članski tutti fruti 
vod veselega nasmeha (2 gorenjca, 3 primorci, 5 
notranjcev. 9 smučarjev (1 s speedom) in border. Do 
izhodišča se je lažje pripeljati iz Heiligenbluta iz drugega 
ovinka GAS, cesta z Dolacha je sicer zelo zanimiva vendar 
zamudnejša. Prva jakostna skupina je bila na vrhu v treh 
urah in pol, ostali pa najkasneje v okviru časovnice (4 ure 

in pol). Snega je malo. Prevladuje spihana kloža vseh vrst. 
Na rami pod vrhom pa so popolnoma kopni odseki, ki na 
3000 metrih višine terjajo snemanje smuči. Sledila je 
smuka, ki je ponudila vse možno (no pršiča ni bilo) vendar 
smuka ni bila slaba. Ob tem, da je snega zelo malo, mi je 
uspelo sprožit kar veliko kložo spodaj nad planino (sicer 
nenevarno pa vendar). Vrh je izjemen razglednik, tehnično 
nezahteven, zaradi značilne spihanosti pa terja previdnost 
glede plazov, smučarsko najmikavnejši strm del v konto 
pod vrhom smo izpustili zaradi že od daleč vidne počene 
klože. Super dan v odličnem lepem vremenu ter fantastični 
družbi. Ožbej 

 
 

 
Smeri v turi Aborigin IV+/III V nedeljo 27.02.2011, sva z Egonom odšla v Podraško tura splezati SKB smer. Ob prihodu do 

vstopa v smer sva opazila tri kline in v zadnjem klinu rumen prusnik. Ob pogledu na zadnji klin in hladno vreme 
sva sklenila opustiti ta detajl za drugič. Egon se odloči da gre v smer malo višje ca 8m levo. ( »Kao lažja varianta 
SKB smeri«) Egon že vpne štiri varovanja, ko pride mimo Marko iz AO Vipava in mi razloži da sva ubrala smer 
Aborigin. Hitro še doda, da je vstopna varianta z klini in rumenim prusnikom ocenjena na 6a+, in zaradi 
današnjega mraza, ob dotiku s hladno skalo težko izvedljiva. Plezanje je uživaško in bila sva kot Spider man, to 
pa zato ker so se nama roke zaradi mraza kar lepile na skalo. Smer je ocenjena s IV+/III, 130 m Dean 
Makabi, Jesenska, Piramida Ker razmere v gorah niso najboljše sva se z Boštjanom ogločila, da malo 
popraskava po skali. Prejšnji teden sva; 10.03.11, preplezala Makabi, IV/110m. Naslednji dan, 11.03.11 sva 
preplezala Jesensko; IV / 110m. Včeraj 20.03.11, pa sva preplezala Piramido; V- /III 200m. Skala v smereh je 
zadovoljiva in plezanje ni težko. Tudi najtežji detajl v Piramidi pod previsom je varovan z že obstoječimi tremi 
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klini, tako da je plezanje sproščujoče. 
Gozdarska V petek pa sva se z Deanom mudila v Turi in ker je bilo kar mrzlo presolirala Gozdarsko, nato pa sva 

se namenila ogret roke in skočila na drytooling prizorišče, plezanje s cepini po skali pa je povsem drugi svet, 
odlična stvar, soglasno sva spoznavala, kako lepo je plezanje v svoji široki ponudbi udejstvovanja v tej aktivnosti. 
Ja cepini so za uživanje:) Boštjan 

Sinji Slap in 
Teranova grapa 

Že nekaj časa je bil obisk Jezerskega v načrtu, vedno je prišlo nekaj vmes, bile so že boljše razmere, vendar smo 
jih izkoristili drugje...no ta vikend pa se je vse ˝poklapalo˝ in z Deanom sva bila zmenjena za Jezersko že med 
tednom, vendar sva zaradi dela (ali vremenskih razmer) vse prestavila na soboto, in tako se nam je pridružil še 
Egon, načelnik Simon pa je poskrbel za potrebno ˝orožje˝, ki ga sami še ne premoremo, hvala! V soboto zjutraj 
smo štartali proti Jezerskemu in se ob 7 uri že vkopali nekje na Ancljevi planini, Deanova popolna bojna 
pripravljenost nam je omogočila izkop z lopato, ki smo jo verjetno krstili v odkopavanju, k sreči Egonovega 
fokusa, posodili pa še drugim, ki so imeli podobne težave s trdim snegom. No po jutranjem ogrevanju in pripravi 
smo jo mahnili pod Sinji slap (II/3, WI 85°/60°,4R, 150 m) in prišli ravno pod Vikijevo svečo, ko jo je sotrpin v 
odkopavanju avtomobila na Ancljevi planini že pridno in zagnano soliral (potem je soliral še Nemško smer IV/3,M, 
do vrha Dolgega hrbta, kapo dol..), sami smo preko plošč posutih s pršičem prečili pod Sinji slap in nekako ob 9 
uri naskočili prvi raztežaj. Zaradi števila navez v slapu smo verjetno z njim opravili kakšno minutko pozneje, kot 
smo načrtovali, so nam pa zato na štantih delali družbo alpinisti iz Ravn in Cerknega. Led je bil sinje odličen, 
pikanje pa uživaška zadeva. Pred 12 smo se že greli na terasi Češke koče in uživali v prelepem sončnem 
vremenu.  Dan bi lahko zaključili in se odpravili v dolino, vendar mi misel še na en vzpon kar ni dala miru, odločili 
smo se, da se odpravimo pod vstop Teranove smeri (III/3, M, 80°, 45°-60°, 350 m), vsaj da pogledamo razmere. 
Sestopili smo na levo stran Sinjega slapu preko ˝zavarovane˝poti, ki v zimskih razmerah pomeni nevarovana pot, 
kjer bi si marsikje želel jeklenice, ki je skrita globoko pod snegom. Nekje pod vstopom v Teranovo smo se 
odločili, da poskusiva jaz in Egon, Dean pa nama do povratka, verjetno že v mraku, ogreje in odkoplje avto. V 
smer sva z Egonom vstopila ob pol 3. Varovališča so v smeri še kar urejena, na vsakih 60 metrov, vmes pa lahko 
na nekaterih odsekih uporabljaš ledne vijake. Sneg ni bil povsem idealen, pa vseeno zadovoljiv, izjeme so bili nič 
kaj prijazni talarji, ki so se tu pa tam naredili pod cepinom. Napredovala sva kar hitro in pred zadnjo psihadelično 
prečko bila še ob dobri sončni svetlobi. Uredila sva varovanje in jo suvereno prečila. Iz smeri sva izstopila nekaj 
minut čez pol 5, in tako za 350 m smeri porabila 2 uri. Pogled na Ledine je bil prečudovit, občutki popolni, kljub 
temu, da so rokavice začele zmrzovati. Sestopila sva skozi Žrelo in se do 6 ure vrnila k odkopanem! in ogretem 
avtu. Ni kaj, Dean se je potrudu, da nismo zgubljali časa še s to zadevo. Po aktivnem dnevu se je prilegla večerja 
na Jezerskem, ki je Egonu omogočila premik enote v domače kraje. Skratka enkraten dan! Boštjan 

       

Cima Avostanis 

turni smuk 

karnija  

Začeli smo pri Plockenhaus na avstrijski strani Passo Monte Croce Carnico. Namesto običajnemu pristopu po 

dolini smo sledili zelo dobri špuri vseskozi rahlo desno navzgor po pobočjih Pal Piccola in Freikofla, najprej po 
stezi 436, pri kapelici zapustimo 436 im sledimo špuri skozi gozd.  V uri in pol smo tik pod vrhom Pal Grande 
1809 m. Zanimiv in kar varen cilj ko pade več novega snega. Zapustimo špuro in prečimo levo po širokem hrbtu 
do Passo di Pal grande pod severno steno Crete di Timau. Nadaljujemo proti Cimi Avostanis, približno na 2000 
metrih višine (do vrha je manj kot pol ure) nas objame tako močna megla, da je vidljivost manjša od 10 metrov 
zato se po 10 minutnem čakanju modro odločimo za obrat. Smuka do konte pod Creto di Timau, skorja, ki je 
mestoma tudi zdržala zavoj. Sledilo je območje napol ledu. Potem pa že malo predelan pršič, vendar brez skorje, 
ki je omogočal lepo smučanje do potoka Angerbach v dolini. Potem se je pa začela veselica. Tereni na obeh 
straneh potoka niso ravno turnosmučarska poezija. Potok je potrebno večkrat prečkati in pri enem od teh 
prečkanj se mi je porušil snežni most, nakar sva se s potokom tudi pobliže spoznala. Sneg je bil ojužen, vsem se 
nam je delala cokla na smučeh, napredovali smo počasi, iskali smo ideje za odrešitev muk (skok na cepin, s 
smučo po glavi....itd he he). Ker po dolini nismo pristopali smo verjetno tudi kaj zgrešili. Končno najdemo stezo, 
ki nas je kar hitro pripeljala nazaj na Plockenhaus.  V dobri vidljivosti je tura zelo lepa, samotna. Le smučati je 
potrebno nazaj čez Pal Grande ali pa se držati desno nad potokom čim višje do Obere Tschintemunt Alm. Polinik 
je v spodnjem delu pod planino praktično gol. Smučali, coklali in spoznavali avstrijske potoke: Uroš, Pero in 
Ožbej  
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Pic Cjadin 2302 
m, turni smuk, 

Karnija 

Iskajoč kolikor toliko varne snežne razmere smo se 
odpeljali v Karnijo in jih tudi našli. Odločili smo se za 

karnijski Viševnik - Pic Cjadin 2302 m, ki je primeren cilj v 
nekoliko slabših razmerah. S Tolazzija smo v 2 urah 10 
min prišli 952 metrov više na vrh.  Plazovi s Floriza so se 
odleteli, flanka pod Marinellijem pa je bila stabilna, tudi 
sicer je nevarnost plazov v Karniji do 3 stopnje. Te konce 
že dobro poznamo zato smo na vrh v lepem sončnem 
vremenu prišli kar hitro. Celo napovedanega vetra ni bilo. 
Razgledi sanjski. Coglians danes smučan, prav tako Floriz 
na sever, Cjanevate ni imel obiskovalcev. Razmere za 
smučanje so bile različne, mestoma skorja, ki se je 
predirala ali pa tudi zdržala zavoj. Nižje pa prvoklasna 
spomladanska veselica, ki je omogočala uživaško 
smučanje. Na Marinelliju smo naredili postanek in si 
privoščili suhe klobase in sir iz nahrbtnika. Bravo Uroš. Po 
treh urah in pol uživanja smo bili nazaj na Tolazziju in 
Chiara je postregla z birro. Zjutraj smo jo prehiteli med 
tekom iz Forni Avoltrija na Tolazzi. Maksimalno smo uživali 

Pero logaški, Egon s Tabra, Uroš s Šembida in Ožbej iz 
Wajdušne 

 
Uroš, Peter, Ožbej in Egon 

Gran Paradiso 

4061 m, turni 
smuk 

V petek zjutraj smo pol osmih pomahali Sloveniji v slovo in 
ob pol treh popoldne parkirali v Pontu v dolini 
Valsavarenche. Snega je do doline. V 2-3 urah smo bili vsi 
na Koči Vittorio Emanuele na 2735 m. Sledila je obilna 
večerja. Zjutraj ob 6 zajtrk (cela koča), pol sedmih smo 
začeli vzpon v lepem sončnem vremenu. Samo v Sloveniji 
hodimo v gore ob 3 zjutraj, tega na nobeni turnosmučarski 
gori v tujini ni. Razmere za vzpon so bile zelo dobre, 
smučina trda in hitra. Po 4 do 4 urah in pol nas je 7 od 9 v 
zelo zmernem tempu doseglo sedlo pod vrhom. Sledilo je 
nekaj telovadbe po grebenu, ki je bila lažja brez derez. Na 
polici je priporočljivo varovanje, mi smo napeljali pomožno 
vrvico. V izjemno lepem vremenu, praktično brez vetra 
smo objeli kip Madone 4061 m visoko in občudovali 

razglede na same alpske prvokategornike. Par minut 
strahu na grebenu in zopet smo bili na sedlu, pripeli smuči 
in odsmučali na kočo. Razmere za smuko so bile v 
gornjem delu zelo dobre, trda spihana kloža, nižje je pa le 
ta kar globoko odpustila in smučanje je bilo dobro samo 
na strmejših predelih. Postanek na koči, večina nas je 
potem odsmučala naravnost v dolino po globoko 
predirajočem se gnilcu, sledijo je še grše smučanje po 
sami mulatjeri v dolino. Roman in Emil pa sta se odločila 
slediti prvotnemu cilju. Od Koče Vittorio Emanuele sta se v 
pol ure dvignila na Colleto di Ciarforon (snežni prelaz viden 
od koče tik pod začetkom skalnatega grebena Ciarforona 
označen z dvema možicema). Spustila sta dolgo prečko in 
prišla v turnosmučarski raj Vallone de Etret, kjer sta našla 
še obilo pršiča, predvsem pa turnemu smučarju zelo 
prijazne terene. V Pontu sta bila 20 minut za nami, s tem 

da sta vriskala od veselja za razliko od nas, ki smo od koče 
navzdol bolj slabo smučali. Skratka priporočam. Zadovoljni 
z opravljenim smo bili po 6 in pol urni vožnji doma. Na 
potepu smo bili Peter, Mitja, Tadej (PK Extrem Logatec), 
Barbara, Roman (Poljanska dolina), Emil (freelancer), 
Egon, Dean in Ožbej (AS Ajdovščina). Ožbej Na desni 
najtežje mesto vzpona, polička nekaj metrov pod vrhom. 

 
Vrh 

 
Vršni greben 
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Tečaj zimske 
tehnike na 

Zelenici 

Pretekli teden sem se udeležil tečaja zimske tehnike, ki je 
potekal na Zelenici od srede 23. 3. do nedelje 27. 3. Med 

tečajem sem preplezal 7 zimskih smeri. Plezal sem v 
samostojni navezi z Robertom iz Slo. Bistriškega odseka, 
inštrukor Miha Habjan pa je plezal z nami, v navezi z Lauro 
iz AO Lj. Matica. Mihi vse pohvale za nasvete v sami steni, 
sproščeno in samostojno plezanje, ter seveda za 
generatorja dobrega (veselega) vzdušja v smereh kot tudi 
v koči. Preplezane smeri so: SV greben Vrtače, sestop po 
grapi v severni steni Vrtače, ne vem imena, ocena pa 40° 
z enim poledelim skalnim skokom 60°+, kombinacija 
Direktne smeri in smeri Poni/Bor v vršnjem delu-Srednji 
Vrh, , sestop po Centralni grapi, Frelihova smer ter 
Škratova smer, SZ greben Begunjščice ter ponovno sestop 
po Centralni grapi. Smeri so ocenjene z III/2-3, 200-250 
m, 45°-70° Zaradi toplejšega vremena, je večina skokov 
kopnih, posledično je prišlo bolj do izraza kombinirano 
plezanje. Po plezanju, ki se je vsak dan zaključilo okoli 2 
popoldan, so sledile vaje iz zimske tehnike, gibanje naveze 

v zimskih razmerah, zaustavljanje s cepinom, spust po 2 
cepinih, iskanje zasutega pod plazom s pomočjo žoln, 
prerez snežne odeje...sicer že vse poznane vaje, vendar je 
vsako utrjevanje zelo koristno, če ne kar potrebno. Odličen 
teden, dober program in strokovno vodstvo, dobra družba, 
vsekakor se je splačalo. Boštjan 

 
 

 
Creta di Timau, 

2217 m, turni 
smuk 

Z avtom do Casere Pramosio, mimo Rifuga Morgante in jezera Avostanis na ramo 10 min pod vrhom. Brez derez 
in cepina si na sam vrh nisem upal, poleg tega sem mi je zdela vršnja flanka nekam sumljiva. Skratka pripnem 
smuči in po odličnem snegu smučam do jezera Avostanis nad katerim je navrtan vrtec z več smermi do 150 
višinskih metrov. Odlična ideja za družinski izlet do jezera, zraven se pa še katero od smeri spleza. Pod jezerom 
in do Morganteja je bilo vse slabše, pod Morgantejem pa kriza, vse kar lahko narediš je, da spustiš naravnost in 
drsiš. Za kosilo sem bil že doma. Ožbej 

Monte Rosa  Včeraj zvečer smo se vrnili iz 3 dnevne odprave na Monte 
Roso. Po celotedenskem spremljanju vremena in odločanju 

gremo ne gremo, se je napoved v petek pred odhodom 
izboljšala in 5 se nas je odločilo, da se v nedeljo ponoči 
odpravi osvajat (skoraj za vse) prve 4-tisočake. Po 5 urah 
vožnje smo prispeli v Alagno ob 7.30 zjutraj in kupili karte 
za 2400 vm prikrajšanega vzpona (7 ur hoje). Nihalka nas 
je pripeljala na 3260 m visoko Punto Indren. Počutje je 
kljub hitri spremembi višine ostalo dobro. Tu se je 
dejansko začel naš vzpon. Do koče Gnifetti na 3646m smo 
se povzpeli peš v prvem občutenju redkejšega zraka. Po 
predhodnjih načrtih smo nameravali še isti dan opraviti z 
aklimatizacijsko turo na Vincent Piramide 4215m. V koči 
Gnifetti smo imeli rezervirano sobo, kjer smo lahko odložili 
odvečno prtljago in kmalu po 12 uri odšli proti Vincent 
Piramidi. Ledenik nad kočo je bil v večjem delu dobro zalit, 
kljub temu pa je postregel z kar nekaj zahrbtnimi 
razpokami, navezali smo se v dve navezi. V približevanju 
4000 m nadmorske višine nas je večina prvič občutila 
omejitve, ko vzpon na vrh ni odvisen več od kondicije, 
želje in motivacije. Ob pomankanju kisika pa se je začelo 
slabšati še vreme. V megli in snežnem metežu smo po 4 
urah in pol vzpona, vrh Vincent Piramide (4215m) dosegli 
Dominik, Herman in jaz. Jaka in Dean sta aklimatizacijo 
zaradi počutja zaključila nižje. Sledil je hiter sestop v kočo 
in opazovanje počutja, ki se razen manjših glavobolov in 
kakšnega aspirina ni slabšalo. Večerja, smeh, nasploh 
dobro počutje ekipe je izboljšalo še tiste male višinske 
težave. Spanje, budilka ob 5 zjutraj, zajtrk, lepo vreme, 
pred 7 smo bili že na poti proti vršnjim vrhovom Monte 
Rose, dolga pot čez ledenike, ki se le počasi vzpenjajo je 
načenjala voljo, počutje pa je bilo veliko boljše, hitra 
aklimatizacija prejšni dan je uspela. Tik pod izbranima 
vrhovoma se je Deanu udrl most čez zakrito razpoko, k 
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sreči ni prišlo do večjih težav. Odločili smo se, da Dean, 
Jaka in jaz splezamo na Zumsteinspitze 4563 m, Dominik 

in Herman pa na Signalkuppe 4554m. Zumsteinspitze je 
ponudil lep zračen vzhodni greben, ki je zadnjih 50 metrov 
skalnat, kjer vsaj za nekaj časa pozabiš na pomanjkanje 
kisika. Na vrhu smo bili ob 11.20, odločili smo se, da se 
vzpnemo še na Signalkuppe, kjer smo se slikali ob 12.10. 
Sledil je še dolg sestop preko ledenika h koči v upanju, da 
bi ujeli zadnjo žicnico, ki pelje v dolino. Dominik in 
Herman, ki sta bila na Signalkuppe pred nama sta tako 
poskušala med sestopom osvojiti še vrh Balmenhorna 
4167m, kjer pa jima je tik pod vrhom pot preprečila velika 
ledna razpoka. Zadnjo vožnjo nihajke smo seveda 
zamudili, in ob 4 uri začeli iskati prehode proti dolini. 
Vzhodno od žičniške postaje smo v megli opazili kočo, 
kasneje smo spoznali, da je to opuščena žičniška postaja 
Punta Indren. Zaradi megle in bližine noči, smo si v 
opuščeni stavbi uredili bivak, s pečjo, jogiji, dekami, 
dvema Heinikenoma rok trajanja 06/2011, čajem, 

pašto...bilo je kar lepo, kar uživaško na 3260 m. Ko 
naslednjič zaidemo v te kraje verjetno ne bomo pozabili na 
to... 
Zjutraj smo z nihalko premagali 300 višinskih metrov, nato 
je sledilo 1800 m peš spusta po smučišču, saj smučišče iz 
te strani med tednom ne obratuje več. V Alagni smo bili ob 
13.00, zadovolnji z opravljenim. Odprava je v vsem 
popolnoma uspela, prve izkušnje nad 4000, 3 osvojeni 
vrhovi, brez večjih aklimatizacijskih težav, dovolj lepega 
vremena in seveda nepozabni bivak na Punti Indren. Na 
Monte Rosi smo bili Boštjan Mikuž, Dominik Mikuž, Dean 
Strosar, Jaka Rupnik (AO Vipava) in Herman Slokar (AO 
Vipava).  

 
 

 
 

Foto meseca  
 

 

Pogled na francoske Alpe z Gran Paradisa 
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Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina              Urednik: Ožbej Marc  

Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje                                                          

Fotografije: člani sekcije 

      

Izdano v elektronski obliki, maja 2011 

 
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. 


