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

Wajdovske alpinistične vesti WAV št. 7
Pravijo, da je sedem pravljično število. Naše vesti so uspešno prišle do sedme številke in nič ne kaže,
da bi jim pojemala sapa. Razmere v visokih gorah so zaradi preobilice snega slabe, zato pa nas rešuje
domače skalovje in pečevje. Očitno je letos Kovk najbolj in. Potekal je občni zbor, Sonja je
organizirala predavanje Petra Podgornika, dobili smo Gamsjo in Ranjeno, ponovno odkrili Trnovo
skratka imamo se fajn. Načeloma smo vsak lep vikend v akciji. Vzemite si čas in se prepustite čarom
skal in gora. Ožbej

Občni zbor
Alpinistične
sekcije

4.3. je na Čavnu potekal občni zbor alpinistične sekcije PD Ajdovščina. Ob sedmih zvečer smo se
dobili na Predmeji in v dežju in pišu odhodili v kočo na Čavnu. Občnega zbora se je zaradi izjemno
slabih vremenskih razmer udeležilo solidnih 10 članov sekcije. V rednem delu smo analizirali
preteklo leto in ugotovili, da smo bili zelo uspešni saj je sekcija v vseh pogledih naredila velik
kakovostni in kvantitativni napredek. Volili smo novega predsednika in soglasno odločili, da nam je
stari še zmeraj najbolj všeč in tako potrdili Simona Ušaja za alfo in omego. Tajnik je postal Ožbej
Marc. Funkcijo blagajnika pa smo v navdihu volitev v Belorusiji ukinili. Hec, naloge bosta prevzela
predsednik in tajnik. Podeljene so bile tudi nagrade. Absolutno je največ vzponov zbral David Semič,
Tamara Srebot in Renata Semič sta bili najuspešnejši dekleti. Ožbej Marc in Igor Furlan sta sekcijo
zaznamovala z zahtevnimi turnimi smuki. Po rednem programu je sledila odlična jota in Over mura
moving cake začinjena s primerno količino sadov rodne trte. Vrhunec večera je bil kulturni program
v kateremu sta nastopila slovensko-ruska mojstra baleta Zalaraskis in Simonov. Vso noč je padal dež
in pobral kar nekaj snega nadpovprečno zasneženem Čavnu. Zjutraj smo se vrnili na Predmejo. Igor
in Ožbej pa sta prvič smučala v dežju in opravila turni smuk s Čavna.

Uradni del občnega zbora, slike z neuradnega dela so s soglasnim sklepom namenjene samo
udeleženim in niso za javno objavo.
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Nove smeri v
Kovku:

Gamsja IV/IIIII, 240 m
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Lepa sončna nedelja (19. marca) nas je zopet zvabila v Kovk. Prva ga je napadla postava David,
Klavdij, Ožbej in splezala novo smer – Gamsjo, kasneje so se nam pridružile še Sonja in Valentina in
skupaj smo potegnili Ranjeno, novo smer v najbolj desnem razu Kovka. Naslednjo nedeljo smo zopet
jurišali in odkrili staro, že preplezano in težjo smer.
Gamsja IV/II-III 240 m 3 h
Prvi plezali: Ožbej Marc, Klavdij Zalar, David Semič 19. 3.2006
Dostop: Iz parkirišča na plazu do skal, ki na desni strani melišča pridejo zelo nizko.
Vstop: Neposredno pod silhueto sfinge v skalah, ki pridejo v Kovku najnižje, desno od velikega
melišča.
Opis smeri: Po odlični skali v smeri »sfinge« oz. stolpa (III), po levi strani stolpa nanj. Najprej v
prehod (kot kamin) med dva stebra in desno na plato in do velikega bora vrh zadnjega stolpa. Najprej
navzgor po pečevju. Hoje je kar nekaj. Preplezas več skalnih skokov, ki se izmenjujejo s travnatatimi
policami in drevjem. Težave le tu pa tam presežejo (II). Načeloma se vseskozi držis naravnost
navzgor ali levo po skalah. Obvezno je preplezati vse male raziče, ki so navoljo. En skok je težji in
smer ga obpleza po levi strani. Drevje pojenja mi pa vseskozi levo navzgor do bulbastega stolpa v
gozdu, ki ga obidemo po desni in nas pripelje pod skrito stenico. Tu naš čaka ključ smeri, 15 metrov
visok kamin z detajlom smeri (IV), po 5 m postane kamin lažji (III). Smer se zaključi na stolpu na
vrhu kamina. Smer je neopremljena.
Sestop: Na vrh Kovka 20 min in preko Podrte gore nazaj 30 min ali pa zahteven sestop po levi ali
desni grapi. 1 h
Odlično počutje je botrovalo temu, da smo smer presolirali. David je presoliral tudi kamin, Ožbej in
Klavdij pa sva ga splezala v navezi. Smer pelje v najbolj divja območja Kovka in čeravno je kar nekaj
hoje ponuja zelo lepo izkušnjo divje narave Kovka. Poslastica smeri sta njen začetni del (cca 80
višinskih metrov) in pa kamin na samem koncu smeri. Smer je dobila ime po številnih gamsjih
stečinah, ki jih prečka. Čista romantična plezarija.

Poslastica Gamsje – kamin. Na sliki zgornji, lažji del kamina (III)..
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Ranjena III/II, Po kosilu so se nam pridružile tudi Sonja in Valentina in zapodili smo se v najbolj desni raz v Kovku.
Zelo lep raz v lepem vremenu. Smer smo plezali dve navezi (Ožbej, Sonja in Klavdij, Valentina) ter
120 m, 1,5 h
David solo. Smer je dobila ime po ranjeni roki plezalke, ki ji je vrv sprožila kamen na vrhnjo stran
dlani.
Ranjena III/II, 120 m, 1,5 h
Prvi plezali: Ožbej Marc, Sonja Lovrekovič, Klavdij Zalar, Valentina Mavrič, David Semič
19.3.2006
Dostop: Najlažji dostop je z vrha. Vzpon od Budanjske koče na Kovk in potem sestop po grapi levo
od raza. Vrh raza ima viharniški bor, cca 20 višinskih metrov pod sedlom na robu Kovka. 1h Dostop
je možen tudi po rebri Kovka s parkirišča na plazu. Kondicijsko in orientacijsko zahtevno! 1 h 15 min
Vstop: Dno raza se razcepi na dva kraka. Smer vstopi na dnu desnega kraka.
Opis smeri: Smer se vseskozi drži raza. Prvi stolp obide po desni strani. Po stolpu preči na levo
izpostavljeno stran raza in preko 3 m visokega skoka (III) nadaljuje po razu. Smer naprej sledi razu.
Skala je mestoma krušljiva in naložena. Smer ni zahtevna in ima dve mesti (III) večino težav pa je na
meji med drugo in tretjo stopnjo. Smer ponuja uživaške razglede in lepo romantično plezarijo.
Varianta na vrhu smeri ponuja možnost, da po dveh skalnih skokih splezamo do pod samega roba
Kovka. Smer je neopremljena.
Sestop: K budanjski koči 20 min ali čez Podrto goro in Zagrižo na plaz 30 min.

Sonja v Ranjeni v družbi lepih razgledov in padalcev na nebu.

Trnova VI-/VIV

Naslednjo nedeljo 26. marca smo bili zopet v Kovku. David, Klavdij in Ožbej. Tokrat nas je pionirski
duh zvlekel v eno najbolj logičnih diretissim v osrednji steni Kovka. Začeli smo na jeziku pečevja, ki
se spusti desno od osrednje stene na melišča Kovka. Začetni lažji del do vznožja stebra smo
presolirali. Steber je precej naložen in mestoma je potreben vrhunski občutek za goljufanje v
naloženem. Mimo starega klina in prve robide smo zlezli na zeleno polico. Vseskozi je v vodstvu
plezal David. Našel je svoj prusik izpred 4 let, ko je še manj izkušen in slabo opremljen obrnil v tej
isti smeri. Kamin je mantra te smeri. Skala je čudna, porasla z mahovi in travo, detajl pa rahlo
previsen. Odličen trening za loško steno. Nameščanje varovanja je težko. Više pridemo v lepo zajedo
in preko stolpa na lep štant v rogovili hrasta. Za posladek pa še poč (izgleda, da je to značilnost vseh
višjih smeri v Kovku). David napade, zabije klin in nadaljuje. Poč je atletska, edino možno varovanje,
ki ga lahko namestimo je okrog v poč vkajlanega kamna. David se z nogo zagozdi v poč in nekako
namesti gurtno. Ob tem bližjem občevanju s počjo je strgal hlače. Padale so šale o temu, da bi lahko v
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poč zataknili tudi nabrekli ud. Klavdij je v strahu za svoje hlače (dekleta v odseku so ga proglasila za
manekena gorniško alpinističnih oblačil) zastavi zelo na široko in uspešno pride čez. Na vrsti sem še
sam. Najprej naguzim grm robide poleg votline. Izbijem klin in hajd v poč. Oporno, naporno vendar z
že več pameti in kontrolo. Poseben projekt je bilo pobiranje gurtne. Visenje na eni roki, niti ne na
šalci, noge postavljene popolnoma oporno in ne na kak majhen stop. Z drugo roko pa vlekel gurtno
izza kamna in jasno, da se je zataknila. Strela, robida in podobne besedne opazke so deževale. Še par
metrov uživaške plezarije in konec smeri na prelepem kraju v rogovili hrasta. Po grapi smo se
povzpeli na vrh Kovka in sestopili čez Podrto goro.
Trnova VI-/V-IV, 150 m, 3 h v Kovku
Prvi plezalci niso znani.
Smer ponovili in naredili opis: David Semič, Klavdij Zalar in Ožbej Marc 26.3.2006
Ponavljalci o smeri niso imeli nobenih informacij so pa v njej naleteli na dva stara klina. Smer so
poimenovali po treh grmih robide, ki te v ključnih delih izrazito motijo.
Dostop: Iz parkirišča na plazu po dostopu za Nedolžno. Prečkanje melišča do vstopa.
Vstop: Desno od osrednje stene v Kovku se nad melišča spušča jezik pečevja in trave. Začnemo na
levem najbolj skalnatem delu.
Opis smeri: Od vstopa plezamo naravnost navzgor ali pa rahlo levo. Prvi raztežaj je lahek. Če
izbiramo najtežje skalne prehode bomo skoraj do vznožja stolpa pod steno plezali III, če pa se bomo
težavam izognili bomo plezali II. Naprej splezamo na stolp, ki je krušljiv (IV) in po njem na z
zelenjem obraslo polico (štant). Tik pod polico je star klin. Smer gre s police v desno navzgor preko
krušljive vesine (III+) do vznožja kamina. Kamin ponuja precej trave in zelo kosmato skalo IV+
(trentarska plezarija). Sredi kamina je rahlo previsen detajl (V) s starim nezanesljivim klinom. Nad
kaminom sledi zajeda (IV) v dobri skali. Po desni strani splezamo na stolp (III+) in naredimo sidrišče
na hrastu. Po dvajset metrskem sprehodu po travi med drevesi pridemo pod mično 10 m visoko poč, ki
se začne nad votlino. Sidrišče na peterokrakem hrastu. Poč ponuja odlično oporno plezarijo z zelo
omejenimi možnostmi za namestitev varovanja (V+/VI-) in skrajno pičlimi stopi za noge. Možno je
namestiti gurtno okrog v poč zataknjenega kamna, kar je v opornem položaju težko. Po atletski poči
sledi še lažje plezanje do vrha smeri (III) in zelo lep štant v rogovili hrasta..
Sestop: Najbolje se je po grapi povpeti na vrh Kovka (15 min) ali pa kot opcijo splezati še vrhnje tri
raztežje Rdečih nogavičk in sestopiti preko Podrte gore in Zagriže nazaj na plaz (30 min).

Življenje je lepo. Pod vrhom Kovka se martinčkajo: Klavdij, Valentina, David, Sonja in Ožbej
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17. marca je v Dvorani prve slovenske vlade potekalo predavanja alpinista Petra Podgornika. Daljši
Predavanje
zapis o tem, si boste lahko prebrali v naslednjih vesteh.
Petra
Podgornika
Nedolžna III/II 12.3. sta David Semič in Igor Furlan ponovila Nedolžno v prvem razu Kovka in potrdila njeno oceno

Otvoritev
spletnih strani
AS Ajdovščina

III/II. V tem obdobju je David Semič Nedolžno tudi soliral, kar je prvi uradno zabeležen solo vzpon.
25.3. sva Nedolžno plezala Ožbej Marc in Metod Praček. Čestitke Metodu za prvi skalni vzpon. 26.3.
sta Nedolžno splezala Blaž in Boris Kodelja. Po predvidevanjih postaja Nedolžna prav hit. Odlikuje jo
relativno kratek dostop in ne pretežka plezarija. Vse bolj je očiščena nestabilnih skalnih gmot in
kamenja. Smer je neopremljena. Smiselno bi bilo nabiti tri kline. Od tega enega v detalju enega od
srednjih stolpov raza. Vztrajno iščem sponzorja klinov.
V kratkem pričakujemo dolgo pričakovano otvoritev naših spletnih strani.

Paklenica

V Paklenico se odpravljamo od četrtka 20. do nedelje 23. aprila. Plezalnega tabora se lahko udeležite
tudi samo za dva dni. Nastanjeni bomo v kampu ob morju. Lani je nastanitev stala 30 kun (1000 sit)
po osebi na dan. Za nemoteno prenočevanje potrebujete šotor in toplo spalno vrečo. Za prehrano
bomo skrbeli v lastni režiji. Zaželjeno je, da si pred taborom vsak pripravnik pripravi okviren načrt
plezalnih želja. Tečajnikom slednje ni potrebno.
Obvezna oprema za tečajnike: plezalke, pas, čelada, kakšna vponka in gurtna
Letos bomo skušali dati nekoliko več poudarka nenavrtanim smerem, ki štejejo kot alpinistični
vzponi. Prijave za Paklenico zbiram Ožbej, ki sem po novem spet dosegljiv na telefon.

Športno
plezanje

18. marca smo se potikali po Gradiški turi. Klavdij, Vesna. Darja, Marko in Ožbej smo se pretegovali
po Pikapolonici. Lepo in sončno! 25. marca je bil v turi Klavdij z Vesno in Tamaro. 1. aprila sta Ožbej
in Sonja splezala smer steber 4c v Gradiški turi. Klavdij in Darja sta plezala v levih ploščah. 2. aprila
je velika večina članov sekcije plezala v Beli.

Fotografija
meseca
(rubriko ureja
Klavdij Zalar)

Nedvomno, pomlad prihaja!
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Izdala: Alpinistična sekcija PD Ajdovščina
Urednik: Ožbej Marc
Lektor: za najdene pravopisne ne izplačujemo honorarjev Naklada: vsak po svoje
Fotografije: Klavdij Zalar
Izdano v elektronski obliki, aprila 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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