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

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 6
Šesta številka je pred vami. Zopet bogata z vzponi in vestmi iz naših alpinističnih logov. Zaključili smo
teoretski del alpinistične šole. Čakajo nas samo še praktična predavanja, vaje, ture in številni vzponi
doma in po svetu. V tokratnih novicah je seznam knjig v naši knjižnici. Če kdo v kakšni bukvarni
naleti na alpinistično knjigo jo bomo z veseljem dodali v kar zanimivo zbirko. Dnevi so vse daljši in
sezona skalnega plezanja vse bliže. Ožbej
V organizaciji AO Vipava je potekala tekma v športnem plezanju na boulder steni v prostorih PD
Vipava v Vipavi. Blaž nam je poslal naslednje sporočilce s tekme: Rečem lahko, da je bila stvar sila
interesantna in se jo bo splačalo udeleževati tudi v prihodnje. Menda bo naslednja tekma v
Dobravljah, potem bi pa bili že mi počasi na vrsti.Tekma je bila sestavljena iz treh zahtevnih
balvanskih problemov, pri katerih je štel le dosežen vrh, ter ene daljše smeri (ki je bila po mojem še
najtežja), kjer pa so šteli doseženi gibi (pri zadnji ni nihče prišel do konca). Ženske imajo svojo
kategorijo, torej bi se lahko (beri morale) tekme udeležiti tudi naše punce, saj je tokrat edina
udeleženka pobrala glavno nagrado - pač ni imela konkurence. Zmagal je Miha Stopar (AO Vipava),
iz AS Ajdovščina pa smo dosegli take rezultate: Blaž - 5 mesto, Andrej - 9 mesto, Klavdij - 10 mesto,
Boris - 12 mesto.
Vzhodna grapa Vzhodna grapa v Kalškem grebenu 8.2.
Na obletnico smrti (praznovanje smrti 8.feb in 1.nov / praznovanje rojstva božič - a čmo za nov
v Kalškem
praznik
še koga ubit, ko se to že bolj splača?) domoljubnega ljubitelja alkohola sem po svoji čudni
grebenu
navadi ob 3:00 zjutraj zapustil topel domek in približno po 1 km vožnje ugotovil, da niso šipe
zaledenele, temveč da vozim s pozicijskimi lučmi. Obe luči sta en dan prej crknili in žena me je
40° / 200 m
"pozabila" obvestiti. Ko sem ji to še pred zajtrkom povedal, je bila potem nekaj časa kot star televizor
- slika brez tona. No, popoldne sem imel popravni izpit in ob 13:10 štartal iz Kamniške
Bistrice proti Kalškemu grebenu. Ob 17:25 sem po Vzhodni grapi (40 st, 200m) prilezel ob poštenih
krčih v nogah (to ni EMŠO ampak posledica ½ pravega čaja in velikega kofeta, ki sem ga spil
dopoldne > dehidracija) na vrh. Sonce je že bilo v pižami, cela Slovenija pod tankim kovtrom, jaz pa
sem za popoldansko malico pojedel en tablet in odšibal dol, na koncu seveda
z uporabo baterije. Nazaj sem jo ubral po ta najbližji na Kalce, v ta polpenzion pa je bil vključen
sestop s škrbine med Kalškim Grebenom in Goro. Sestop je bil vsaj za ene 5 st. bolj strm kot vzpon po
smeri, vendar ga zaradi kratke dolžine nima smisla omenjati - poleti je tu en odurn
rumeno rdeč šodr/kamin. V 1 uri in 55 min sem nazaj grede uničil težko pridobljeno potencilano
energijo 1630 m višinske razlike.
Matjaž

Tekma v
športnem
plezanju

Skrita grapa v
Robičju,
Meniskusov
žleb

Skrita grapa v Robičju, Meniskusov žleb 12. 2.
AK Vertikala je imela dvodnevni tečaj na Vršiču. V soboto je 16. tečajnikov zabavalo 6 inštruktorjev,
v nedeljo pa sva prišla še dva inštruktorja in je vsak vzel eno navezo pa hajd v smeri. Jaz sem zavil v
Robičje in sicer v Skrito grapo. Izbira ni bila najbolj posrečena, saj sem spodaj imel II v travi, rušju in
skali, zgoraj pa še malo OK snega 40-55 st (250 m). Sestopili smo kar po Meniskusovem žlebu (45 st,
250 m) in sedaj vem odkod mu to ime! Na samem vrhu sem z desno nogo padel v špaltno oz. luknjo,
ki je bila tako globoka, da ji nisem prišel do dna, Tako sem z levo nogo "obvisel" na snežni flanki in
ker nisem Bruce Lee, imam sedaj velike probleme s hojo zaradi poškodovanega kolena. No, vseeno
pa, dokler je stvar vroča, je treba izkoristiti gužvo, zato sva jo z enim tečajnikom mahnila še v
Uroševo grapo (Nad Šitom glava). Ta ima slaba 2R pred koncem skok v skali. Tu je bil do nedavnega
zagozdena ena skala, na katero je po pripovedovanju za šankom stopilo vseh 16 včerajšnjih srečnežev,
ki so včeraj to smer skoz dali. Potem je pa prišla ena neroda iz Ljubljane, med guzenjem to skalo
(faktor 3 glede na skalo iz Vršaca, Simon bo že vedel) iz ravnotežja spravila in direkt na nogo
varujočemu tečajniku. Ta je imel (pa jaz tudi) neznansko srečo, da mu je jezik na gojzerju prestregel
večji del udarca in je bila samo koža rahlo odrgnjena. Vseeno pa sva zaradi bolečine obrnila in brez
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večjih zapletov sestopila na Vršič. Potem pa pivo in modrovanja - modra noga, modre misli.
Matjaž

Veliki draški
vrh 2243 m in
prečenje
Viševnika 2050
m

Veliki Draški vrh s prečenjem Viševnika 12.2.
Na skupno turo se je odpravilo, kar 14 članov naše sekcije: Klavdij, Vlado, Tamara, Mile, Darja, Igor,
Ožbej, Sonja, Metod, Andrej, Blaž, Boris, Petra in Rok. Mrzel in sončen dan nas je pričakal na
Pokljuki. Po peš poti nad Konjščico (en odsek je bil težak, nevarnost zdrsa in padca!) smo se povzpeli
do Jezerc, kjer smo trenirali ustavljanje s cepinom. Opazovali smo tudi turnosmučarsko tekmovanje
Pokljuški gams, ki je potekalo istega dne. Sledil je vzpon pod Studorski preval in naprej proti vrhu
Velikega draškega vrha, katerega smo vsi uspešno osvojili. Prelestno vreme na vrhu nas je zapeljalo k
neubranemu petju Vstale Primorske. Naslednjič bo bolje ☺. Igor in Ožbej sva smučala z vrha in
izvedla svoj najtežji turni smuk do sedaj. Večina se nas je preko Konjščice vrnila na Rudno polje.
Klavdij, Vlado, Boris, Blaž in Metod pa so sestopili pod Malim draškim vrhom in po grapi prečili
Viševnik ter sestopili na Rudno polje. Tura je izjemno uspela. Tako zaradi doseženih ciljev v lepem
vremenu kot zaradi izjemnega vzdušja, ki nas je krasilo skozi ves dan.

Jurišni 14. članski oddelek Alpinistične sekcije Ajdovščina na Vrhu Velikega draškega vrha

Turni smuk s
Krna

Turni smuk s Krna
Težavnost:
II ( zahtevno)
Nadmorska višina:
2244m
Izhodišče:
1020m planina Kuhinja
Višinska razlika:
1220m
Dolžina smuka: 3km, pristop in smuk 4h
Smer spusta:
jugozahod
Datum:
03.02.2006
Prisotni: Igor Furlan AS Ajdovščina, Hari Furlan in dva člana AO Nova Gorica ter član AO Bovec,
Milan iz Bilj, Marko iz Solkana, Darko iz Bovca
V petek 03.02.06 sem se udeležil turnega smuka s Krna po južni strani. V smuku so sodelovali člani
Novo Goriškega AO, član AO Bovec ter sam iz AS PD Ajdovščina. Že nekaj dnevne, sončne in tople
vremenske razmere so narekovale ugodne razmere za izvedbo smuka. Na povabilo sem se odzval ter
se pridružil skupini. Snežne razmere so bile zelo ugodne za hojo vendar smo zaradi strmine pustili
smuči na nahrbtnikih. Pot se je vila čez pašnike v osrednjo grapo ter strmo po njej do njenega vrha.
Strmina v grapi je večinoma do 40°, le v zgornjem delu se naklonina poveča. Od tu dalje se usmerimo
proti Gomiščkovem zavetišču ter od tu na vrh Krna. Spust s Krna je vodil alpinist iz Bovca. Z vrha
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smo se spustili 100m ob grebenu levo ter od tu nadaljevali smuk v dolino. Sneg je bil v zgornjem delu
delno pomrznjen. Skalne skoke pod nami smo obsmučali po desni strani ter se ob srednji grapi
spuščali v dolino. Sneg v dolini se je že začel topiti. Smuk je trajal okrog 50 minut. Pogoji za izvedbo
ture so bili idealni, tako za vzpon kot tudi sam smuk. Igor Furlan

Bovško, goriško, wajdovska naveza se vzpenja na KRN

Turni smuk z Glede na določila pogojev za izpit za alpiniste sem nekaj časa mislil, da je alpinistična tura tudi turni
Malega Golaka smuk z več kot 300 m višinske razlike in ne samo z 2000 m. Zdelo se mi je nelogično in sem pobaral

Pepelka
V+, IV-II
130 m

Matjaža, ki mi je razložil, da temu ni tako. Vseeno pa se mi zdi prav, da opišemo tudi domače vzpone,
ki niso ravno alpinizem. Na Golakih sem naletel na ODLIČNE razmere. Snega je ogromno, preko 2
m. Na vrhu se zelenja ne vidi. Z vrha sem smučal na gozdnat greben in pri merilcu temperature in
snega zavil levo navzdol. Bukve so redke, sneg odličen, ena sama poezija. Naslednja orientacija je
otoček smrek, ki jih lahko obideš ali pa najdeš prehod med njimi. Nadaljuješ navzdol po vlaki do poti.
Po prečkanju poti sem se držal v levo (pazi, če greš preveč levo prideš v vpadnico brezna) in po
nekakšnem grebenu prismučal v Bdn. Špica!!!! Z vrha do piknik placa sem prismučal v 21 min.
Pepelka
S Klavdijem sva se zopet odpravila v Kovk, natančneje v steno njegovega drugega raza z leve. Zopet
sva imela namen potegniti novo trojko, končalo se je rahlo drugače. Plezati sva začela v prvem
skalnem skoku vznožja drugega raza in sredi grmovja našla zelo lep švoh deset metrov dolg skalni
skok, ki ga posredi prekinja mična zajeda (IV). Po skoku sva štantala v vodoravnih počeh na začetku
raza in lepa polica naju je zvabila v prečenje v levo. Zelo lepo prečenje v odlični skali, povečini III le
v enem prehodu malo zmanjka prijemov (IV) in je treba malo počarati ali pa iti nižje. Ko se je skala
poslabšala je bil Klavdij ravno pod mičnim previsom. Odločitev je bila jasna – naravnost navzgor.
Zabil je klin (pustila sva ga notri), ki omogoča odlično varovanje v detajlu smeri (V+). Če najdeš
prave prijeme in z malo uporabe gibanja ni težko. Nad previsom je skala slabša in sva se ji umaknila
rahlo desno, potem pa naravnost navzgor po razu. Težave so tu III-IV, odvisno koliko si greniš
življenje. Skala je dobra in plezarija uživaška. Zug se zaključi na zeleni polici, kjer z leve pride
Krvava svatba. Naslednji zug gre po razu do samostojnega bora, ki je obenem tud štant. Od bora je
treba na levo izpostavljeno stran raza. Težave so najprej skromne III, potem pa prideš v vpadnico
zajede in pred tabo je posladek smeri. 20 metrov dolgo prečenje levo navzgor po plati, ki ponuja
odlične prijeme za roke, za noge pa ni kakšnega razkošja (IV+) v popolni izpostavljenosti. Kar
naenkrat zaslišim zamolkel pok in slišim kamenje kako pada v dolino. Pričakujem padec in nateg
štrika, Klavdij pa se mirno odzove in pove, da se je ujel na roko. Zug in smer se zaključi na koncu
plate, ko zlezeš zopet na raz. Izjemno lepa smer, ki bi jo bilo smiselno nabiti s klini. Smer je dobila
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ime po čeveljcu, ki sva ga našla pod skalo na vrhu smeri. Zelo priporočava. Smer je že dodana v
Vodnik Stene nad Ajdovščino.

Slike sezone
2005
Knjige in
revije v
Knjižnici
Alpinistične
sekcije

Klavdij ima za dva DVDja slik z vzponov v letu 2005, kdor bi jih rad dobil naj mu prinese dva DVDja
in mu jih bomo zapekli. Priložene so tudi slike Igorja in Vasje in najbrž še koga.
Pred vami je seznam plezalno alpinistične literature, ki jo poseduje AS Ajdovščina in je nastanjena v
omari na društvu. Obvezno vpisujte izposoje in vrnitve literature.
Plezalni vodniki, zborniki, knjige:
1. Valais alps west
PV
2. Valais alps east
PV
3. Mont blanc massif Volume 1
PV
4. Mont blanc massif Volume 2
PV
5. Dolomites
PV
6. Bernese Oberland
PV
7. Mont blanc Massif
PV
8. Stijene Hrvatske
PV
9. Kamniške alpe Ravenska kočna
PV
1977
10. Vežica – Železni graben
PV
11. Kamniške alpe Ravenska kočna PV
1977
12. Raduha, Peca, Uršlja gora
PV
13. Nanos, Zahodna stena ture
PV
14. Možnica in Koritnica
PV
1985
15. Sella
PV
1984
16. Lučka bela, Robanov kot
PV
1985
17. Zbornik 2. posvetovanje Gore in varnost 1984
18. Martuljek
PV
1986
19. Dolina bele vode
PV
1982

20. Dolina bele vode
PV
1982
3x
21. Logarska dolina Matkov kot PV 1982
2x
22. Klek (Hrvaška)
PV
1985
2x
23. JA Izbor Tomo Česen
PV
24. Zadnja trenta
PV
25. Storžič
PV
1984
26. Stijene Jugoslavije 1
PV
1975 27. Stijene Jugoslavije 2
PV
2x
28. Plezališča Slovenije
PV
1994
2x
29. Naš alpinizem
2x
30. Dolomiti Civetta
PV
2x
31. Dolomiti Pala
PV
32. Tri cine
2x
33. Alpamayo
1979
2x
34. Plezalni vzponi Vzhodne julijske alpe 2x kopije
2x
35. Na sončni strani Julijcev kopije

3x

Revije:
GRIF št. 11.-33., 36-41
ALP grandi montagne št. 1 in 24
ALP Grandi storie
Alpinistični razgledi: št. 1.-12., 14.-24., 26.-35., 50, 56, 59, 60, 62, 71, leto 94, leto 95

Treningi
Steber v
Gradiški turi
4c, skoraj
100m
Športno
plezanje
Južni raz
III+, 300 m

Grife bom dopolnil tudi iz moje osebne zbirke. Sicer pa pozivam vse, ki imate še kakšne druge
plezalne vodnike, da nam jih posodite, jih bomo kopirali.
Na zadnjem sestanku AS smo se dogovorili, da se dobivamo vsak torek ob 20 h na boulder steni v
ŠRC Police in v primeru lepega vremena vsak četrtek ob 16 h v Gradiški turi.
V prejšnjih novicah sem pozabil objaviti vest, da sva Ožbej in Rok januarja plezala navrtano smer
Steber v Gradiški turi. Smer si zasluži objavo predvsem zato, ker je bila to prva večraztežajna smer, ki
jo je splezal Rok. Čestitke! Do pod stene sva gazila sneg, stena je bila kopna, le v najbolj sitnem
začetnem delu, ko se zmotaš okrog raza je bil na poličkah sneg. Ker bi bil peš sestop po zasneženi
Gradiški turi prenevaren sva zabzajlala na smer vstopa.
Zadnjo februarsko nedeljo smo se potikali po Gradiški turi. Blaž, Boris, Pavle (AO Vipava) in Ožbej
smo se najprej preizkušali v sektorju Tri votline, kasneje pa v Pikapolonici našli še Simona in Renato.
Zeblo ni preveč, malo pa je nohtalo.
Južni raz v Podraški turi 8.2.
Klavdija je prevzelo slikarsko ustvarjanje na dan kulturnega praznika zato sva se Blaž in Ožbej sama
zapeljala do cerkvice Sv. Miklava (Nikolaja) pod Podraško turo. Dostop do pod stene je trajal odličnih
10 min. Po stezi za cerkvico vseskozi v levo pod stenami in naprej po melišču do vstopa v raz. Južni
raz je najbolj izrazit raz v Podraški turi, levo od cerkvice. Blaž je napadel prvi zug in namesto najlažje
linije, ubral precej direktno smer, ki je ponudila težave rahlo težje od III v krušljivi skali. Smer sva
plezala izmenjaje. Potrebno pa je poudariti, da je Blaž fasal oba težja cuga. Smer je lepa in primerna
tudi za začetnike. Omembe vredna je plata v zgornjem delu smeri. Dopuščava možnost, da tu nisva
zadela prave smeri, kajti prehod preko te plošče ni samo III+, za varovanje ponuja pa dva totalno
zarustana obročkarja. Sonja pravi, da je pravi prehod bolj v desno. Smer je sicer povečini
neopremljena. Pod vrhom se nabere kar nekaj metrov z zemljo in kamenčki naloženih polic, ki terjajo
previdnost. Skico smeri dobite pri Blažu. Skratka, smer zelo priporočava.
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Fotografija
meseca
(rubriko ureja
Klavdij Zalar)

Ali je to nadzornik TNP? Prejšnja fotografija je bila z Mojstrovk.

Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje
Fotografije: Klavdij Zalar in Igor Furlan
Izdano v elektronski obliki, marca 2006
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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