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Namesto uvoda

Obletnice, takšne in drugačne

Leto 2006 je bilo na našem odseku kar bogato z obletnicami. Saj 
je verjetno vsako leto tako, bo porekel marsikdo. Pa še prav bo imel. Ne 
glede na leto se vedno najdejo razlogi, da se spominjamo dogodkov, 
stvari ali oseb iz preteklih let. Pomembnost oz. “teža” teh razlogov niti 
ni najbolj bistvena. Če je kakšno leto “lažje”, je toliko večji poudarek 
na samem praznovanju oz. obujanju spominov na t. i. lahkotnejše 
dogodke in je tehtnica spet v ravnotežju.

Kaj me je pravzaprav nagovorilo za tokratni uvodnik? Različnost 
teh naših ljubih obletnic. Poznamo jih namreč vsaj dve vrsti. Najprej so tu 
obletnice, ki v nas budijo pozitivne spomine, take, ki jih radi dočakamo 
in ki se jih zelo zelo radi spominjamo, še rajši pa jih praznujemo. Na 
drugi strani so tiste manj vesele, ki v nas budijo spomine na manj 
prijetne, morda tragične dogodke naših preteklih let.

S tistimi prijetnimi običajno ni večjih težav. V bistvu se vse 
vrti zgolj okrog tega, kdaj, na kakšen način in kako se jih spomniti oz. 
praznovati. Veselja tu ne manjka. V današnjih vedno manj družabnih 
časih še kako potrebujemo tudi takšne razloge, da se ponovno srečamo, 
družimo in veselimo. In prav je tako!

Tiste druge zahtevajo več “napora”. Najprej v nas samih, da 
prepoznamo in izluščimo vse tisto, kar se je v nas, zaradi določenih 
neprijetnih in tragičnih dogodkov iz preteklosti,  spremenilo. Da znamo 
tudi v teh stvareh videti smisel in namen našega bivanja in obstoja. Za 
vse našteto ne potrebujemo ravno obletnic, a je ob njih vse omenjeno 
bolj izpostavljeno in potencirano.

Zame osebno – in najbrž pri tem nisem povsem osamljen 
– pomeni nov korak naprej takrat, ko zmoremo na primeren način 
obeležiti tudi obletnice manj prijetnih dogodkov. Pa ne zaradi obujanja 
tragičnosti, žalovanja in razmišljanj v stilu “kaj bi bilo, če bi ...” ipd. Veseli 
me, ko vidim, da zmoremo tudi v takšnih obletnicah ponovno odkriti 
radost in pristno veselje. Da smo lahko bili del teh dogodkov in da nam 
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je bilo – kljub npr. izgubi prijatelja – dano doživeti nepozabne skupne 
trenutke. Tudi takšna pot je zame način ohranjanja življenja v nas, 
življenja oseb, ki smo jih na poti srečali in življenja dogodkov, ki smo 
jih skupaj doživeli. Zaslužimo si tudi takšne obletnice. Tako tisti, ki se jih 
spominjamo, kot tudi mi, ki živimo naprej.

Vse to je bil tudi eden izmed razlogov, da smo v našem 
vsakoletnem biltenu dodali novo rubriko Zgodilo se nam je pred ... Ostali 
razlogi so zelo raznovrstni: od tega, da je marsikaj že bilo kje napisano, 
in žal pozabljeno, do tega, da bi marsikaj še bilo potrebno napisati, 
poiskati še kakšno staro fotografijo. Med nami ni malo tudi takšnih, ki 
menijo, da so stare zgodbe boljše od novih … In da se lepše berejo ...

Da ne bi vse skupaj izzvenelo brez pravega zaključka, le še 
naslednja misel: če želimo praznovati obletnice, se je zanje potrebno 
potruditi. Potrebni so dogodki. Le-te pa moramo ustvarjati sami, vsak 
dan znova ...

Vaš urednik Marko Renčelj

P. S.: Kot urednik sem vam dolžan še nekaj pojasnil oz. opravičil za napake 
v lanski izdaji. Avtor slike na naslovnici ni Andrej Napotnik, temveč Mitja 
Plohl. Tudi nekaj tiskarskih napak se je prikradlo: na vrhu vsake strani (t. i. 
tekoči naslov) bi moralo pisati Tamov alpinist 2005. In črno-bele fotografije 
so bile v tisku preslabe kvalitete,  čeprav je na računalniškem zaslonu 
izgledalo drugače ...



�

poročila
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Poročila

Poročilo načelnika o delovanju odseka v letu 2006

V letu 2006 je v alpinističnem odseku TAM aktivno delovalo 
48 članov. Pogojem za registracijo (opravljenih več kot 10 vzponov) 
je zadostilo 29 članov. Po kategorijah oz. nazivih pa je bilo stanje 
naslednje:

    skupaj     aktivni
Članica alpinistka    3      2
Član alpinist   17     11
Starejša pripravnica    5      3
Starejši pripravnik    7      5
Mlajša pripravnica    5      2
Mlajši pripravnik  11                            6
Tečajnik     2                    1

Leto so nekateri zaključili oz. začeli s silvestrovanjem na Uršlji 
gori, bolj zagreti pa so se odpravili na plezanje slapov kar v Švico. Teh 
smo nekaj preplezali tudi doma: Sušico, Ivovce in Palenk v Logarski 
dolini, Ledinski slap na Jezerskem in slap Lucifer v Gozdu Martuljku, 
Stiriofobijo, slap Raztočnik, Lopčki slap, Centralni slap v Prisojniku in 
Levi Brezovski slap v Robanovem kotu. Preplezane so bile naslednje 
grape: Desna (Mangart), Centralna (Mrzla gora), Tihotapska (Košuta) in 
Centralna (Kočna).

Med turnimi smuki je bilo nekaj novih v avstrijskih Alpah, z 
Breithorna v Švici, doma pa z Mojstrovke, Raduhe, s Pece, Palca in z 
Velike Dnine. Maja Lobnik je opravila tudi zahtevne alpinistične spuste. 
Presmučala je Tihotapsko grapo s Košute, Žrelo in Kramarjevo smer s 
Črnim grabnom v steni Storžiča, Kačji jezik v Oltarjih ter Skrito diagonalo 
v ostenju Velikega Špičja. Veterani smo v januarju izvedli tudi pohod s 
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smučmi z Areha na Tri žeblje.
Ponovno je bilo veliko več smeri opravljenih v kopni skali. Tu so 

v prednosti  niže ležeče južne stene doma ter v okolici Gradca in seveda 
Paklenica. Dvignila se je stopnja zahtevnosti, kar je razvidno iz izbora 
smeri, kjer presegamo šesto stopnjo, nekateri pa posegajo že po osmi. 
Doma smo ponovili Helbo v Triglavu, Direktno v Špiku, Direktno v Rinki, 
Centralno v Dedcu, Levi Piussi v Vevnici, Akademsko v Vežici, Puntarsko 
v Vršacu. Težje smeri so bile preplezane še v Paklenici, italijanskih 
Dolomitih in francoskem Verdonu.

Samo Žnidaršič je bil februarja na Kilimandžaru, jeseni pa v 
Nepalu, kjer je svojo skupino vodil po dolini Mustang, kasneje pa še 
okoli Anapurn. Zadnji treking je s svojo skupino opravil tudi Mitja Plohl, 
Roland Volmut pa je bil uspešen na najvišjem vrhu Evrope, na Elbrusu.

Kot že nekaj let smo tudi letos veliko več smeri preplezali v tujini, 
kar dve tretjini. Skupaj smo zbrali 720 vzponov, od tega 538 letnih in 
48 zimskih. Preplezali smo 66 zaledenelih slapov, opravili 19 pristopov 
na vrhove nad 2000 metrov, 2 pristopa na vrhove nad 3500 metrov, 26 
turnih in 20 alpinističnih smukov. 

Po številu vzponov je tudi letos pred vsemi Maja Lobnik, saj 
jih je zbrala preko 160. Izstopata še Lea in Saša Kontler, vsak ima 105 
vzponov, sledijo jima Beno Vajdič, Jožica Meglič in Mojca Hribar, ki 
imajo vsak okoli 40 vzponov. Zelo aktivna sta bila tudi naša veterana 
Gusta in Davorin Podrepšek, saj sta opravila vsak po 31 vzponov.

Izvedli smo tri plezalne tabore, in sicer dva v Paklenici ter enega 
v Gozdu Martuljku (Rušica). V februarju smo uspešno izvedli skupno 
turo in zimski tečaj na Okrešlju.

Novembra so se v spomin na našega člana Ivana Cverlina - Cvrća, 
ki se je smrtno ponesrečil pred tridesetimi leti,  na kmetiji Bukovnik 
srečali štajerski in koroški alpinisti. Žal smo to leto izgubili še nekoga: 
poleti je nenadoma umrl naš član Slavko Cimerman - Cimi.

Naši člani so sodelovali tudi na raznih tekmovanjih. Na tekmi v 
žemarjenju na Lentu je po enoletnem premoru ponovno zmagal Niko 
Šumnik, uspešno pa je tekmoval tudi na tekmah v lednem plezanju, saj 
je dosegel skupno drugo mesto v hitrostnem plezanju. Nekaj članov 
je sodelovalo tudi na spominskem teku za Bena Dolinška, Gusta in 
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Davorin Podrepšek pa na veleslalomu na Grohotu.
Redno skrbimo tudi za vzgojo mladih in vzgojnega kadra. Že 

od začetka oktobra uspešno poteka alpinistična šola, ki jo vodi Niko 
Šumnik. Po potrebi smo nabavljali novo opremo ter plezalne vodničke 
in strokovno literaturo. Jeseni se je povečal obisk na plezalni steni v 
Rušah. Smeri se opremljajo z novimi oprimki, tudi za plezanje s cepini, 
aktivno pa so se vključili skoraj vsi tečajniki. 

Vse novice in posebnosti so redno objavljene na naši spletni 
strani, za kar skrbijo Marko Renčelj, Mojca Hribar in Aleš Bombek. 

Šest članov aktivno deluje v GRS Maribor, pri nabavi opreme za 
alpinistično šolo pa nam je tudi to leto pomagala trgovina Iglu šport.

Andrej Napotnik

Poročilo vodje šole

V preteklem letu so bile v okviru alpinistične šole AO TAM Maribor 
izvedene naslednje dejavnosti:

• v mesecu oktobru smo začeli s šolo; vpisanih je bilo kar nekaj 
tečajnikov in tečajnic, a le trije so vztrajali do konca predavanj;

• januarja sta bila na Okrešlju začetni zimski tečaj ter plezanje 
zaledenelih slapov v Logarski dolini; udeležencev je bilo kar 24;

• izpit po končani šoli sta opravila le Borut Topolovec in Gregor 
Makotar;

• med prvomajskimi prazniki smo organizirali tabor v Paklenici;
• avgusta je bil izveden plezalni tabor v Julijcih – Rušica;
• septembra smo že začeli z novo šolo; vpisanih je devet tečajnikov 

in predavanja so že v polnem teku;
• v začetku novembra so se nekateri zopet podali v Paklenico;
• med letom se je s tečajniki plezalo po dogovoru.

Podrobnejši pregled po zaključku šole 2005/2006:

• v obdobju 2005/2006 so le trije tečajniki redno obiskovali 
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alpinistično šolo; šolnina je znašala 25.000,00 SIT za študente in 
dijake ter 35.000,00 SIT za ostale; v zimskem času so potekala 
predavanja, kot je bilo načrtovano, in se končala v marcu, skupno 
nekje 16 terminov;

• po končani šoli smo izvedli izpite;
• na izpite sta se prijavila le dva kandidata;
• 12. aprila 2006 so v prostorih društva potekali teoretični preizkusi 

znanja;
• praktični preizkus znanja je bil v plezališču Kamnik pri Šempetru, 

in sicer 17. aprila 2006; v plezališču smo izvedli naslednje sklope 
tem: izdelavo vozlov, pripravo na vzpon (povezava dvodelnega 
pasu), izdelavo varovališča, gibanje naveze, spust ob vrvi, 
samoreševanje, praktično plezanje nekaj smeri z varovanjem od 
zgoraj;

• izpiti so potekali pod vodstvom vodje šole;
• šolo sta uspešno zaključila dva tečajnika, in sicer Gregor Makotar 

ter Borut Topolovec.
           Nikolaj Šumnik

Poročilo gospodarja

Tudi v letu 2006 je bila naša glavna naloga nabava nove opreme in 
pregled stanja obstoječe.
  
Tako smo nabavili sledečo opremo:

• plezalno vrv Beal, 2 x 60 m, 8 mm   2 kom
• plezalno vrv Millet, 2 x 60 m, 8 mm   1 kom
• plezalni vodnik Raduha     1 kom
• knjigo Peca in Uršlja gora    1 kom
• knjigo Plezališča Koroške    1 kom
• plezalni vodnik Zadnja Trenta    1 kom
• plezalni vodnik Dolomiti – Band »N«    1 kom
• knjigo Osnovne tehnike vodenja                 1 kom
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Oprema je bila kupljena s sredstvi, ki smo jih pridobili z delovanjem 
alpinistične šole.
 
Prav tako smo izvedli letni pregled zadolžene opreme in ugotovili 
zadovoljivo stanje. Ob inventuri smo zaradi dotrajanosti odpisali 
naslednjo opremo:

• ležalno podlogo      1 kom
• lavinsko žolno      8 kom
• plezalno vrv      5 kom

 
V letu 2007 bomo skušali obnoviti manjkajočo opremo za nemoteno 
delovanje alpinistične šole in za potrebe tečajev. 

  Beno Vajdič 

Poročilo vodje sekcije za informiranje

V letu 2006 se je na področju “informatike” dogajalo marsikaj. 
Spomladi smo – sicer z nenačrtovano malo večjo zamudo – izdali bilten 
našega alpinističnega odseka o našem delovanju v letu 2005, torej 
Tamov alpinist 2005. Mislim, da smo lahko z njim zadovoljni, pa tudi 
kakšnih enormnih stroškov našemu ferajnu ni povzročil. Hvala vsem, ki 
ste sodelovali pri tem projektu ter vsem, ki ste prispevali svoje zgodbe 
in slike.

Poleti smo imeli težave z našo internetno stranjo. Strežnik 
Zavoda za šport Slovenije, kjer je gostovala naša spletna stran, je bil 
ukinjen in zagotavljanje rednega servisiranja spletne strani ni bilo več 
možno. Še posebej so bili “tečni” t. i. hekerji iz arabskega sveta. Spletno 
stran smo preselili na nov strežnik, ki je brezplačen, če objavimo 
reklamo gostitelja. Sedaj je situacija boljša. Novice na naši internetni 
strani v veliki večini pripravlja in objavlja Mojca Hribar, za kar se ji prav 
vsi iz srca lepo zahvaljujemo.

Septembra smo pripravili predavanje o odpravi Daulagiri 
VII, ki je bila mišljena tudi kot promocija našega odseka, z najavo 
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bližnje alpinistične šole. Žal je bil obisk manjši od pričakovanega oz. 
minimalen. Septembra smo pomagali tudi pri oglaševanju pričetka 
naše tradicionalne alpinistične šole. Kot lahko vidimo po rezultatih 
– mislim na zelo srečne in zadovoljne množice letošnjih tečajnikov – je 
bila reklama in vse v zvezi z njo zelo uspešna.

Za letošnje tečajnike smo letos prvič zbrali vso “digitalno solato”, 
torej gradivo v digitalni obliki – predvsem razne prezentacije ipd., ki ga 
naši predavatelji uporabljajo za svoja predavanja – in vse skupaj zapekli 
na CD-je ter jih razdelili tečajnikom. Mislim, da je s tem narejen prvi, res 
da skromni, korak k morebitni izdaji naših lastnih skript za alpinistično 
šolo v bližnji, srednji ali daljnji prihodnosti.

In plan za drugo leto? Predvsem bomo poskušali ohraniti “naš 
internet” pri življenju, izdati novo številko našega Alpinista in še kaj, kar 
bi mogoče radi, pa se nam bo mogoče celo dalo oz. bomo imeli čas. 
Bomo videli. Še enkrat vsem “sotrudnikom” najlepša hvala. Povabilo za 
zavihane rokave tudi v prihodnje!

         Marko Renčelj 





1�
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Kronika AO v letu 2006

Januar

�. 1. V novo leto so nas popeljali naši “veterani” – kot kaže so se oni prvi 
zbudili ... Na pobudo Draga Kavnika so se podali s turnimi smučmi od 
Ruške koče do Osankarice in seveda tudi nazaj. Prisotni: dva Mirana, 
Andrej, Borut, Jože, Boris in Drago. Ob povratku se jim je pridružil še 
Mitja Plohl; z Napijem sta nato odsmučala v Ruše.

“Veterani” na pohodu [Andrej Napotnik]

12. 1. Če so naši podatki pravilni, je od naših članov (članic) prvi vzpon 
(pristop) v letu 2006 opravila Alenka Tonij. S sestro Andrejo sta osvojili 
vrh Begunjščice. Čestitamo!
14. 1. Mojca Hribar in Ivan Pešl sta se podala k steni Mrzle gore: 
preplezala sta Centralno grapo (80°/40°–60°, 500 m) ter Zahodno smer 
z varianto skozi okno (III, 50°/II, 450 m).
15. 1. Tokrat so se naši člani “razdelili v dve skupini” – eni so plezali 
v Mangartu, drugi pa slapove. Maja Lobnik, Blaž Navršnik in Beno 
Vajdič so v južni steni Mangarta preplezali Desno grapo (VI–/4–5, III–
IV, 1000 m, 9 h). V Logarski dolini so Andrej Napotnik in Davorin ter 
Nejc Gomilšek preplezali Spodnji Ivovec (4+/60°–85°, 100 m) ter Slap 
pod tunelom (4, 90°/50°–70°, 130 m), v Martuljku pa Ivan Pešl in Mojca 
Hribar Luciferja (V–, 200 m).
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16. 1. Tadej Kosmačin, Maja Bajec in Dušan Sernc so turno smučali v 
Avstriji: Nockberge, vrh Kilprein (2405 m).
21. 1. Uh, ta vikend nas je bilo povsod polno. V Avstriji so bili zakonca 
Kontler (Koralpe, Seespitz) in Podrepšek (Eisenerzer Alpe, Speikkogel), 
Maja Lobnik je z Andrejem Mesnerjem in Urošem Cerarjem presmučala 
Tihotapsko grapo (IV+, III, 700 m) v severni steni Velikega vrha, v 
Logarski dolini so plezali slapove: David Lešnik in Mojca Hribar Slap 
pod tunelom (4, 90°/50°–70°, 130 m), Nejc Gomilšek – Robert Detiček 
in Roland Volmut – Aleš Rokavec pa Levi slap (4, 50°–70°, 100 m), 
Skriti slap (4–, 60°–80°, 150 m) in Palenk (3, 30°–90°, 100 m).
22. 1. Vlado Fras in Dejan Firm sta v Jezerski Kočni – Špegovcu 
preplezala Smer S (75°/40°–50°, 300 m, 2 h) in v sestopu še Smer 
izgubljene rokavice (60°/40°, 300 m, 1 h). Maja Lobnik je skupaj z 
Andrejem Mesnerjem, Urošem Cerarjem in Davidom Mišičem v Kočni 
presmučala smer Povnova dolina (IV, S5, 1200 m).
26. 1. En avto “ledenjakov” je obiskal slapove v dolini Maltatal čez 
mejo: Aleš Rokavec in Andrej Napotnik sta preplezala Kleiner 
Dreifaltigkeitsfall (3, 3–4, 70°) in Strannerbach (3, 2–3, 300 m), Tadej 
Kosmačin in Nejc Gomilšek pa Rechter Dreifaltigkeitsfall (3, 65 m) in 
Strannerbach (leva varianta) (3, 400 m).

V lednem slapu, Kleiner Dreifaltigkeitsfall [Andrej Napotnik]

2�. 1. Roland Volmut in Branko Kljajič sta odkrivala “skrivnosti” 
Laneževih grap: preplezala sta Detektivsko grapo (III/II, 100 m) in Mišino 
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(III/II, 100 m).
28. 1. Prvi dan napovedane skupne ture v Logarski dolini je bilo vreme 
slabo – megla s pršenjem ... Kljub temu se nismo dali: Mojca Hribar 
in Ivan Pešl sta preplezala slapova Kristal (4, 100 m) in Levi slap (4, 
120 m), Nejc in Davorin Gomilšek sta preplezala Centralni Ivovec (3, 
60°–85°, 100 m), Levi slap (4, 50°–70°, 100 m) in Palenk (3, 30°–90°, 100 
m), Marko in Miran Renčelj sta preplezala kombinacijo Bele piramide 
in Tschadove smeri v Turski gori (60°/30°–40°, II, 400 m), Drago in Eta 
Kavnik sta osvojila Savinjsko sedlo (2001 m). Tadej Kosmačin pa je bil 
na “drugem koncu” – v Nockbergu je smučal s Konigstuhla (2396 m).
2�. 1. Drugi dan je bilo vreme bistveno lepše, razmere pa tudi: Mojca 
Hribar, Ivan Pešl, Gorazd Čretnik, Blaž Navršnik, David Lešnik, 
Marjan Horvat, Robert Detiček, Davorin in Nejc Gomilšek so 
preplezali kombinacijo Bele piramide in Tschadove smeri v Turski gori 
(60°/30°–40°, II, 400 m), Andrej Napotnik, Drago Kavnik in preostali 
udeleženci skupne ture so se povzpeli skozi Turski žleb na Tursko 
goro. Nekateri so Žleb ob povratku tudi presmučali. Niko Šumnik je 
v Logarski dolini z Marjeto Brežnik preplezal Rastočki slap (4, 90°/60°–
40°, 160 m).

Skupna tura, Okrešelj - naši “šolarji” Borut, Matjaž in Grega [Andrej Napotnik]

Februar

1. in 2. 2. Silvij Morojna je opravil pristop na Tursko goro in preplezal 
slap Palenk (3, 30°–90°, 100 m), naslednji dan pa z Barbaro Korošec še 
Slap pod tunelom (4, 90°/50°–70°, 130 m) in Sušico (4, 100 m).
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�. 2. Blaž Navršnik, Maja Lobnik in Jan Pinter (AO Kozjak) so v vzhodni 
steni Stenarja preplezali Tomazinovo smer (III+/4, 2, 1000 m).
4. 2. Tudi ta februarska sobota je bila zelo “bogata”: Maja Lobnik 
je z Andrejem Mesnerjem, Urošem Cerarjem in Davidom Mišičem 
presmučala Žrelo V v Storžiču (S6–, 500 m), Beno Vajdič in Robert 
Detiček sta v Robanovem kotu preplezala Lopčki slap (4+, 80°/60°, 120 
m), Tadej in Maja Kosmačin sta na začetku Logarske doline preplezala 
slapa: Avtocesta (2, 30°–60°, 70 m) in Kaskada (3–, 85°/40°–60°, 60 m), 
Vlado Fras je z Gorazdom Buncem v dolini Maltatal preplezal slap 
Strannerbach (70°/40°, 500 m), Davorin in Gusta Podrepšek sta v 
Raduhi preplezala Vetrne police (III–, 160 m).
5. 2. No, nedelja je bila podobno “plodna”: Katarina Majer je s 
kompanijo v močnem vetru osvojila vrh Pece (2126 m), Jožica Meglič 
je z Bojanom Štumbergerjem opravila pristop in turni smuk z Obirja 
(2139 m), Ivan Pešl in Aleš Rokavec sta v S steni Storžiča preplezala 
Kramarjevo grapo (III–, 80°/30°–50°, 600 m) ter sestopila po Petem 
žrelu (II–, 70°/40°, 550 m), Davorin in Gusta Podrepšek sta v Lanežu 
preplezala Butalsko grapo (55°/50°, 100 m) in sestopila po Mišini grapi 
(45°, 120 m).
8. 2. Kulturni praznik so prenekateri preživeli “kulturno” – v gorah: Beno 
Vajdič in Mojca Hribar sta v dolini Maltatal preplezala slap Wintasun 
(4, 200 m), Tadej in Maja Kosmačin pa slap Strannerbach (desna var.) 
(2–3, 550 m). “Četica” Roland Volmut, Branko Kljajič in Gorazd Čretnik 
je obiskala Raduho: preplezali so Vetrne police (III/II, 40°–60°, 180 m), 
se povzpeli na vrh Raduhe (2062 m) in v Lanežu preplezali Butalsko 
grapo (55°/50°, 100 m). Jožica Meglič je bila v Logarski dolini, kjer sta z 
Dragom Dimnikom (AO Kozjak) preplezala slapova Palenk (3, 30°–90°, 
100 m) in Sušico (90°/40°–80°, 150 m).
�. 2. Tadej Kosmačin in Dušan Sernc sta bila na Mali Mojstrovki, 
preplezala sta Pripravniško grapo (40°, 200 m).
10. 2. Maja Lobnik se je z Blažem Navršnikom tokrat podala na 
Jezersko preverit, kakšni so  slapovi: preplezala sta Spodnji in Zgornji 
Ledinski slap (6–, 190 m).
11. 2. Tudi ta vikend je bil lep, bili smo povsod: v soboto je en avto 
“ledenjakov” spet obiskal dolino Maltatal, kjer so Andrej Napotnik, 
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Jožica Meglič, Aleš Rokavec in Marko Renčelj najprej preplezali 
Rechter Dreifaltigkeitsfall (III/3–4, 70 m), Aleš in Andrej nato še Aluhol 
(WI4, 4, 240 m), Jožica in Marko pa še spodnji del slapu Strannerbach 
(2/3, 280 m). Na Peco, Kordeževo glavo, (2126 m) sta se povzpela Saša in 
Lea Kontler, Davorin in Gusta Podrepšek sta s Francijem Gselmanom 
preplezala Stanetovo smer (VI–/III, 150 m), Mojca Hribar in Ivan Pešl pa 
smer ZZ (IV+, 120 m). V Logarski dolini sta bila Beno Vajdič in Andreja 
Godec, kjer sta “opravila” s slapovoma Kristal (4, 70°/40°–50°, 150 m) in 
Firštovim slapom (4+, 90°/70°–80°). Skupina Maja in Tadej Kosmačin, 
Maja Bajec in Vinko Zver so smučali v Karavankah – Palec (2028 m) in 
Suho ruševje (2001 m).

Maltatal, v slapu Rechter Dreifaltigkeitsfall [Marko Renčelj]

12. 2. V nedeljo je bil spet “okupirana” Logarska dolina: Beno Vajdič in 
Gorazd Čretnik sta preplezala Slap nad potjo (3, 50°/20°–40°, 80 m), 
Slap pod tunelom (4, 90°/50°–70°, 130 m) in Sušico (5, 90°/40°–80°, 150 
m), Ivan Pešl in Mojca Hribar sta preplezala Sušico z Nejčevo varianto 
(4/5, 150 m), Nejc Gomilšek in Roland Volmut slapove Kristal (4, 
70°/40°–50°, 150 m), Slap nad potjo (3, 50°/20°–40°, 80 m) in Slap pod 
tunelom (4, 90°/50°–70°, 130 m), Miro Kokol - Sloki in Suzana Šulek pa 
sta “opravila” s kombinacijo Bele piramide in Tschadove smeri v Turski 
gori (60°/30°–40°, II, 400 m). Davorin in Gusta Podrepšek sta v Lanežu 
preplezala Dvomljivko (40°, 160 m). Alenka Tonij in Andrej Hajdinjak 
sta za nameček v Saualpah osvojila Ladinger Spitze (2079 m).
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18. 2. Davorin in Gusta Podrepšek ter Drago Renčelj so se povzpeli 
na Svinjo Planino – Ladinger Spitze (2079 m). Zvečer je bil v prostorih 
KS Studenci letni občni zbor PD TAM Maribor. Po uradnem delu je bilo 
predavanje o lanskoletni uspešni odpravi na Daulagiri VII v Himalaji.

Občni zbor PD TAM Maribor, zlata značka za našega Slokija [Miro Kokol - Sloki]

22. 2. Alenka Tonij je bila na Viševniku.
2�. 2. Tokrat v Trenti: Maja Lobnik in Jure Gostenčnik sta v Zadnji Trenti 
preplezala Levi krak Zapotoškega slapu (6–, 180 m).
25. 2. Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO Kranj) sta v Martuljku preplezala 
Desni krak Luciferja (5+, 210 m).
26. 2. Spet v dolini Maltatal: navezi Ivan Pešl – Mojca Hribar in Nejc 
Gomilšek – Maja Lobnik so preplezali slap Aluhol (4, 240 m).

Marec

4. �. Še enkrat v Avstriji, v dolini Maltatal: Beno Vajdič in Andreja 
Godec sta preplezala slap Gamseck (WI4+, 90°/60°, 240 m), Andrej 
Napotnik in Luka Juhart pa slap Kathedrale (5+, 370 m).
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�. �. Alenka Tonij in Andrej Hajdinjak sta se v Koralpah povzpela na 
Speikkogel (2140 m).
12. �. Še zadnji obisk ledenih slapov v dolini Maltatal: Beno Vajdič 
in Andreja Godec sta preplezala Aluhol (WI4, 90°/60°, 240 m), Mojca 
Hribar – Ivan Pešl in Maja Lobnik – Janez Kešnar (AO Kranj) pa slap 
Kathedrale (5+, 370 m).
15. �. Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO Kranj) sta v Robanovem kotu 
preplezala Centralni Brezovski slap (6, 70 m).
1�. �. To nedeljo smo se potepali samo po Avstriji: Davorin in Gusta 
Podrepšek sta se v Gleinalpah povzpela na Laerchenkogel, Alenka 
Tonij z Andrejem Hajdinjakom na Lenzmaarkogel (1991 m), Saša in Lea 
Kontler pa sta že plezala v Kugelsteinu, in sicer smer Nix für Hampler 
(V/IV, 160 m).
20. �. Maja Lobnik je v severni steni Storžiča preplezala Cankarjevo 
smer (III, 600 m).
25. �. Ta sobota je “malo mešana” – eni še smučajo, drugi pa že plezajo 
v skali. Maja Lobnik je le dočakala boljše razmere za smučanje težjih 
smeri; tokrat je z Urošem Cerarjem v vzhodni steni Brane presmučala 
Bosovo grapo (IV+, S5, 400 m). Saša in Lea Kontler sta se ponovna 
podala v Kugelstein – preplezala sta smer Scarlet’s Himmelfahrt (V–/IV, 
160 m).
26. �. Tudi to nedeljo sta Kontlerjeva plezala v Kugelsteinu – tokrat 
smer Henkelgalerie (V/IV, 220 m), Alenka Tonij in Andrej Hajdinjak pa 
sta v Stubalpah smučala s Speikkogla (1993 m).
2�. �. Alenka Tonij je bila še enkrat v Avstriji; tokrat je smučala z 
Ameringkogla (2186 m).

April

1. 4. Ne, to niso prvoaprilske potegavščine – Saša in Lea Kontler 
sta bila spet v Kugelsteinu, kjer sta preplezala smer Ameisenriss z 
Girandolenweg (V+/IV–V, 200 m).
2. 4. Vlado Fras in Andrej Jeler sta “obiskala” Zelenico, natančneje, 
Suho Rušje (2001 m), Palec.
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�. 4. Ta petek si bo Maja Lobnik prav gotovo dobro zapomnila – 
uspela sta ji namreč dva izjemna alpinistična spusta. V Begunjski vrtači 
je z Andrejem Mesnerjem in Samom Kociprom presmučala Lenuhovo 
smer (IV+, S5, S6–, 350 m), v severni steni Storžiča pa z Andrejem 
Mesnerjem, Davidom Mišičem in Rokom Erjavcem Kramarjevo smer s 
Črnim grabnom (V, S6, 700 m).
8. 4. Saša in Lea Kontler sta se začasno “naveličala” Kugelsteina in se 
“preselila” v Breite Wand. Tam sta preplezala smer Eldorado (VI+/IV–VI, 
250 m). V  Rote Wandu sta Ivan Pešl in Tadej Založnik preplezala smer 
Weg der alten Männer (VII-, 200 m), Beno Vajdič in Andrej Napotnik 
pa kombinacijo smeri Graue Maus – Weg der schönen Männer (VI+, 
A0, 350 m). Maja Lobnik je opravila še en alpinistični smuk; tokrat je z 
Andrejem Mesnerjem in Samom Kociprom smučala z vrha Pihavca na 
Kriške pode (III+, S4+, 400 m).
�. 4. Maja Lobnik je z Andrejem Mesnerjem opravila še en alpinistični 
smuk; V Razorju sta presmučala smer Zanka (z vrha na Kriške pode) 
(IV, 600 m). Saša in Lea Kontler sta bila tokrat v Röthelsteinu, kjer sta 
preplezala smer Michelangelo (VI/IV–V, 260 m).
12. 4. Maja Lobnik je bila tokrat s Samom Kociprom na Kokrski Kočni; 
presmučala sta Mladinsko smer (IV, S5–, 450 m).
14. 4. Še en odličen alpinistični smuk: Maja Lobnik in Uroš Cerar sta 
opravila prvo ponovitev alpinističnega smuka s Planjave – s Sukalnika 
po grapi desno od Pripravniškega stebra (IV, S4+, 500 m).
15. 4. Tudi to soboto smo bili povsod, le “doma” ne: Saša in Lea Kontler 
sta v Mittagsteinu preplezala smer Krieg und Frieden (VII–, 60 m) ter v 
Vordere Klobenwandu D´oide Wurz´n (VII–/IV–VI, 180 m). V Avstriji sta 
bila še oče in sin Gomilšek – v Rote Wandu sta preplezala smer Biotox 
(VI–, 280 m). Proti jugu, v Paklenico, pa sta se odpravila Beno Vajdič in 
Blaž Navršnik. V Anića kuku sta preplezala smeri Propeler (VI–, A0, 160 
m) in Velebitaško (VII–, 350 m, 2 h 30 min). Beno je v opombe pri tej 
smeri napisal “štajerc”.
1�. 4. Prosti velikonočni ponedeljek je marsikdo izkoristil za plezarijo. 
Tako so Ivan Pešl, Aleš Rokavec in Tadej Založnik v Röthelsteinu 
preplezali smer Ufo (VI+, 380 m), Kontlerja v Hohe Wandu smer 
Fredsteig (III–IV, 250 m), Beno Vajdič in Blaž Navršnik pa v Paklenici 
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Domžalsko (VI+, 120 m) in smer BWSC (VII–, A0, 100 m). Maja Lobnik 
je z Andrejem Mesnerjem, Davidom Mišičem, Samom Kociprom in 
Rokom Erjavcem opravila še en izjemen alpinistični spust – v Debeli 
peči so presmučali Zapiralko (V, S6, 1000 m).
22. 4. Najprej Maja Lobnik: z Andrejem Mesnerjem in Urošem Cerarjem 
so opravili prvenstveni alpinistični smuk. Z Brane, natančneje, po 
zahodnem pobočju Brane so presmučali smer Prodana nevesta (V, S6, 
250 m). Bravo! Ostali naši so plezali v Avstriji: Tadej in Maja Kosmačin 
ter Pavšič so v Rote Wandu preplezali dobro staro smer Hühnerleiter (V/
IV, III, 240 m), Nejc in Davorin Gomilšek pa smeri Luftschloss (V+, 220 
m) in Waschrumpel (V+, 220 m). Saša in Lea Kontler sta preplezala kar 
tri smeri – v Ratengratu smer Normalweg (III+, 150 m), v Röthelsteinu 
pa smeri Friesenband (I–II, 100 m) in Wunderwelt (VI/V, 170 m).
2�. 4. Najprej “domači logi”: Katarina Majer je z Gregorjem Majerjem 
opravila poznopomladanski pristop na Tursko goro, kjer je bil Turski žleb 
v zimskih razmerah prav zanimiv. Ostali so se potikali po nam bližnji 
Avstriji: “trio adijo” Aleš Rokavec, Nejc Gomilšek in Marko Renčelj 
so v Rote Wandu preplezali smer Weg der schönen Männer (VI–, A0, 
240 m), Vlado Fras in Gorazd Bunc v Breite Wandu Mufflkante (VI+/V, 
150 m) in Ufo + Postlerweg (VI/V, 200 m), Kontlerjeva pa v Ratengratu 
smeri Amtsschimmel (VI/V, 160 m) in Fuchsloch (II, 150 m).
24. 4. do �0. 4. Tudi to leto je v rednem terminu potekal tradicionalni 
plezalni tabor v Paklenici. Slaba vremenska napoved se je izkazala za 
več kot “zadetek v polno” tako, da je marsikdo ostal doma – še tisti, ki so 
šli v nam tako ljubo Paklo, so bolj malo plezali. Kakorkoli, vodja tabora 
je bil tokrat Beno Vajdič, preplezalo pa se je naslednje:
24. 4.
Jožica Meglič – Samo Ornik: Armadillon (VI+, 115 m)
Jožica Meglič – Milan Sovič: Nosorog (IV+, 150 m)
25. 4.
Jožica Meglič – Drago Dimnik: Centralni kamin (V+, 180 m)
26. 4.
Jožica Meglič – Samo Ornik: Frau Blühler (VI+, 120 m)
Jožica Meglič – Dušan Zemljič: Severno rebro (IV+, 170 m)
27. 4.
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Alenka Tonij – Anja Karničar: Akademska (V, 180 m), Centralni kamin 
(V+, 180 m)
28. 4.
Alenka Tonij – Drejc: Celjski steber (V+, 120 m), Nosorog (IV+, 150 m)
Mojca Hribar – Edo Vajdič: Frau Blühler Paklenica (VI+, 120 m), Nosorog 
(IV+, 150 m)
Niko Šumnik – Miha Šumnik: Zgrešena (VI–, 100 m)
Niko Šumnik – Andrej Merkač: Nosorog (IV+, 150 m)
Branko Kljajič s tečajnikom: Oliver Dragojević (III, 200 m)
Marko Renčelj – Branko Kljajič: (Kuk od Pašćetnice) Levo rebro (–V/IV, 
150 m)
Marko Renčelj – Branko Kljajič: (Kuk od Pašćetnice) Desno rebro (III/II, 
200 m)
Beno Vajdič: Kanjonska (III+, 300 m) solo
Beno Vajdič: Bela rampa (III–/II, 150 m) solo v sestopu
Beno Vajdič: Akademska (V+, 180 m) solo
29. 4.
Mojca Hribar – Primož Frangež: Armadillon (VI+, 115 m)
Niko Šumnik – Andrej Merkač: Oliver Dragojević (III, 150 m), Oprosti mi 
pape (IV, 150 m)
Branko Kljajič s tečajnikom: Oprosti mi pape (IV, 150 m)
Beno Vajdič – Edo Vajdič: Centralni kamin (V–, 300 m)
Alenka Tonij – Janez Žnidar: Piksi & Diksi (V)
30. 4.
Niko Šumnik – Andrej Merkač: Zubatac (IV, 250 m)
25. in 26. 4. Maja Lobnik je najprej s Samom Kociprom presmučala 
severno steno Stola (IV, S5, 400 m), naslednji dan pa z Urošem Cerarjem 
opravila težak prvenstveni spust z Mrzle gore; smučala sta z vrha v 
Belsko Kočno, smer pa se imenuje Lepa soseda (V, S6, 400 m). Bravo!
2�. in 28. 4. Katarina Majer je po dolgem času spet “zašla” v skale; v 
Arcu, natančneje, v Placche Zebrate je z Andrejem Senico (AO Kozjak) 
preplezala 46˚ Parallelo (IV–/IV, 200 m), naslednji dan pa še smer Via del 
Cane Trippa (IV+, A0, 280 m).
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Maj

1. 5. in 2. 5. Praznična dneva sta delovno, torej plezalno, preživela 
Kontlerjeva: v ponedeljek sta v  Breite Wandu preplezala dobro 
staro smer Winnetouweg (V–/III–IV, 250 m), v torek pa v Röthelsteinu 
Elfengarten (V–/II–IV, 300 m) in Ufo (VI+/V, 240 m).
5. 5. Maja Lobnik še kar ni prenehala smučati, res pa je, da so to bili eni 
njenih zadnjih smukov v tej zimi: z Urošem Cerarjem sta presmučala 
Lipni graben (IV+, 1600 m) v Lipnici.
6. 5. To soboto so bili vsi v Avstriji, razen Maje Lobnik, ki je s Samom 
Kociprom v Velikem Oltarju presmučala Kačji jezik (V–, S5+, 400 m). 
No, ostali so se “razporedili” takole: v Rote Wandu so Jožica Meglič in 
Andrej Napotnik ter Gorazd Čretnik in Robert Detiček preplezali 
Hühnerleiter (V/IV, III, 240 m) in Waschrumpel (V+, 245 m), Vlado Fras 
in Gorazd Bunc v Brunntalu smeri Hauptgipfel Sudwand (V+/V, 150 
m) in Sandurhparadies (IV–/IV, 150 m), Saša in Lea Kontler v Vordere 
Stadelwandu smer Häuslbauerweg (IV+, 130 m), Davorin in Gusta 
Podrepšek pa v Röthelsteinu smer Alte Südwest (IV–, 300 m). Davorin 
je njuno plezanje takole opisal: “Po dolgi zimi sva z Gusto zopet opravila 
lep vzpon v topli skali v Röhtelsteinu. S parkinga v Mixnizu – pri tenis 
igrišču – sva do vstopa nad Drachen Holle potrebovala uro hoda. Stojišča 
so dobro opremljena, raztežaji so kratki, do 30 m. Ocena je IV– (dve mesti), 
ostalo II in III. Višina stene je 250 m. Družbo sta nam delala dva mlada 
genija iz Eisenertza, simpatičen par, ki pa si ni dal dopovedati, da Maribor 
ni na Hrvaškem ... Kljub vsemu smo na vrhu ugotovili, da imava midva 
iz Maribora bliže v Grazer Bergland kot pa onadva ... Pozdrave Gusta, 
Davorin.”
�. 5. Niti v nedeljo Maja Lobnik ne počiva; tokrat sta z Andrejem 
Mesnerjem v Razorju presmučala smer Žabji krak (V, 450 m).
11. 5. Še predzadnji smuk Maje Lobnik v tej zimi, ki to sicer že davno 
ni več: Veliko Špičje, Skrita diagonala (V+, S6, 400 m): “Presmučala sem 
smer Skrita diagonala v SZ ostenju. Razmere: za hodit – popikat – idealne, 
ledno-skorjasti mix, kar je bil razlog, da so minuli vikend po smeri sestopali 
z derezami in dilami na ruzaku ... Jaz pa sem bila bolj vztrajna (pa tut sonce 
je bilo moj zaveznik), tako da sem s spustom začela šele ob pol treh. Razen 



TA 2006

www.pdrustvo-tam.si 2�

v skoku (debela ledena plošča) je povsod kar lepo odjenjalo. Bila sem zelo 
vesela, da me je Diagonala vendarle spustila čez ... Informacija se je hitro 
razširila v smučarskih vodah in zdaj na vrhu že čaka kranjska naveza ...”
12. 5. Ta dan “pol domačih, pol tujih”: Kontlerjeva preplezata v 
Röthelsteinu smer Land des Lächelns (VI+/V, 250 m), Gusta in Davorin 
Podrepšek pa v njuni domači Raduhi smer Greda (40°, III, 160 m): “Z 
Gusto sva preplezala v Veliki Raduhi smer Greda, ocena spodnji del do 45 
stopinj, zgoraj III in II. Smer je visoka 170 metrov, pogoji so bili dobri. Dostop 
je trajal skoraj 2 uri, saj sva morala zgaziti večino pristopa. Po naslednjih 
dveh urah pa sva bila tudi na vrhu Raduhe. Vreme lepoo, skala v glavnem 
suha. Še kakšen teden ali dva pa bo že tudi stena Male Raduhe suha.”
1�. 5. V Rote Wand sta se podala Mojca Hribar in Peter Podbrežnik (AO 
Kozjak); preplezala sta smer Biovandal (VI–, 200 m).
16. 5. Tudi Vlado Fras je še smučal – s Krnice oz. z Velike Dnine.
20. in 21. 5. Mojca Hribar je bila s kozjačani v Paklenici; v soboto sta 
s Primožem Frangežem (AO Kozjak) preplezala smer Senza Pieta (VII+, 
200 m), v nedeljo pa z Bredo Bibič (AO Kozjak) smer Juha (VII–, 120 m).
21. 5. Saša in Lea Kontler sta v Hohe Wandu opravila “trojček” – preplezala 
sta smeri Bergfreundesteig Neu (V/IV, 100 m), Kletterbruderpfad (V–/
IV, 80 m) in Teufelsgrat (V–/III, 100 m). Maja Lobnik je z Andrejem 
Mesnerjem in Primožem Vrhovnikom presmučala še zadnji smuk v tej 
njeni res dolgi sezoni: v Visokih Turah so z gore Schareck smučali po 
Osrednjem ozebniku (V–, 700 m).
2�. in 28. 5. Maja Lobnik je postavila zaenkrat svoje smučke v kot 
in se končno “preselila” v skalo: s Tadejem Krišljem (AO Kamnik) sta v 
Vežici preplezala Spominsko smer Kramar-Močnik (VII–/VI+, 185 m). 
No, v tem vikendu sta bila pa zakonca Kontler drugje, v Velikem vrhu. 
V soboto sta najprej opravila s smermi Sanje neke gospodinje (VI–, 150 
m), Valček (VI–, 150 m) in Zajahaj oblak (VI, A0, 150 m), v nedeljo pa še s 
Kurjo juhico (VII–, A0, 100 m) in Mamo Korziko (VII–, 150 m).

Junij

4. in 5. 6. Tokrat sta bila Kontlerjeva na Primorskem, v Ospu. V nedeljo 
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sta se “spogledala” z Medom (V+, 110 m), v ponedeljek pa sta opravila 
še s smerjo Il gardino (VI+, A0, 75 m).
12. 6. Vendar brez Avstije pri njiju dolgo ne gre: V Kugelsteinu sta tokrat 
vzela “na muho” smer Z (VI–/V, 200 m).
1�. 6. Vlado Fras in Sandi Vaupotič (AO Kozjak) sta zavila v Rušico, kjer 
sta preplezala kombinacijo smeri Lijak in Kuštrasta (VI–/V, 250 m).
14. in 1�. 6. Alenka Tonij  je že obiskala Dolomite; z Ido Žužel sta v 
sredo v stolpih Falzarego (Torre Piccola) preplezali Južni raz (–IV, 150 
m), v soboto pa v Torre Grande Zahodno (III+, 110 m).
16. in 1�. 6. Maja Lobnik je bila na Korošici, no, vsaj v bližini ... V petek 
je s Tadejem Krišljem (AO Kamnik) v Vežici preplezala Akademsko smer 
(VII–/V+, 200 m), v soboto pa z Rokom Levičarjem (Posavski AO) v Koglu 
Zupanovo smer (VI, 220 m).
1�. in 18. 6. Lea in Saša Kontler sta bila v soboto v Rote Wandu, 
opravila sta s smerjo Serengeti (VI/V, 250 m). No, v nedeljo ju je zamikal 
Kumpfkogel, kjer sta preplezala smer Waldgeisterweg (VI/II–V, 400 m).
18. 6. En avto (Branko Kljajič – Jožica Meglič, Andrej Napotnik – 
Borut Topolovec) je obiskal Raduho. Družno so preplezali Originalno 
(IV/III, 100 m) in Plate (V/IV, 170 m).

 
Smer Plate, Mala Raduha [Andrej Napotnik]

1�. in 21. 6. Maja Lobnik je z Janezom Kešnarjem v ponedeljek v Debeli 
peči “obiskala” Parižanko (VI+/IV–VI, 500 m, 7 h), v sredo pa s Tadejem 
Krišeljem (AO Kamnik) v Šitah slavno smer JLA (VII–, 300 m, 7 h).
2�. 6. Roland Volmut je postavil svoj novi višinski rekord! Z Žigo 
Šterom (AO Kranj) sta se namreč v Kavkazu uspešno povzpela na Elbrus 
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(5642 m). Čestitamo!
24. 6. Spet nekaj vzponov v domačih in tujih “logih”. Najprej domači: 
Mojca Hribar – Primož Frangež (AO Kozjak) in Beno Vajdič – Jožica 
Meglič so v Mali Rinki preplezali Igličevo smer (V+/IV, 350 m), Maja 
Lobnik – Tadej Krišelj (AO Kamnik) pa v S steni Triglava Smer Sandija 
Wisiaka (V, 600 m). Pa še tujina – kdo drug kot Kontlerjeva, ki sta tokrat 
v Pfaffensteinu preplezala Dir. SW Kanten Sockel (VI+/IV–V, 120 m) in 
SW Kante (V/III–IV, 350 m).
25. 6. Tudi v nedeljo smo bili malo doma, malo na tujem: Mojca Hribar 
in Primož Frangež (AO Kozjak) sta v Mrzli gori preplezala Direktno smer 
(VI–, 160 m), Davorin in Gusta Podrepšek v Mali Mojstrovki Severni 
raz (IV–/II–III, 250 m), Saša in Lea Kontler pa v sosednji nam državi (v 
Kalblingu) smer Gämsenweg (III–IV, 200 m).

V steni Male Mojstrovke [Davorin Podrepšek]

26. in 2�. 6. Saša in Lea sta ostala kar tam; v ponedeljek sta v Burgstallu 
preplezala smer z zanimivim imenom Null Komma Josef (VI+/IV–V, 
220 m), v torek pa v Hochturmu smeri Blumenkinder (V+/IV, 140 m) in 
Bröselplasir (V/III, 80 m).
28. 6. “Prebudil” se je tudi David Lešnik. Z Minjo Gregorič sta v Ojstrici 
preplezala “klasiko” Ogrin-Omersa (–V, 500 m).
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Tekmovanje v žimarjenju na Lentu, Niko Šumnik [Marjan Horvat]

Julij

1. �. Tokrat sortirajmo naše preplezane smeri tega dne po težavnosti, 
da ne bo “hude krvi”: Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta v Planji 
preplezala Mansardo (VI+/VI–, V, 500 m, 8 h), Mojca Hribar in Silvij 
Morojna v Ojstrici kombinacijo Spominske smeri Iva Reye (spodaj) in 
smeri Ogrin-Omersa (zgoraj) (V+/IV, 450 m), Nejc Gomilšek in Tadej 
Založnik pa v Mali Rinki Frančkovo smer Sivi obraz (IV/V, 120 m).
2. �. To nedeljo je bilo slabo vreme, vsaj megleno, če že ni bilo dežja. 
Peterica (Gomilšek, Rokavec, Volmut, Založnik, Renčelj) se je kljub 
temu podala iskat srečo; našli so bore malo ... V Peci zaradi megle niso 
našli drugega kot Gladki žlih (II/III, 500 m), po katerem so se povzpeli 
do vrha stene.
1.-10. �. Saša in Lea Kontler sta tudi to leto preživljala aktivni dopust 
v Dolomitih. Preplezala sta lepo število smeri, gremo kar po vrsti: 1. 7. v 
Quarta Alta smer Normalweg (III–IV, 80 m) in v Quarta Bassa Normalweg 
(III–IV, 60 m), 2. 7. v Torre Grande smer Bergführerweg (IV+, 100 m) in 
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v Torre Romana smer Nordverschneidung (IV+, 100 m), 3. 7. v Kleiner 
Lagazuoi smer Via del proiettili (V/IV, 180 m), 4. 7. v Kleiner Lagazuoi 
smer Ardizzon (IV+, 180 m), 5. 7. v Torre Anna smer Kamin (III-IV, 140 
m), 6. 7. v Croda Negra  smer Cip-Ro-Spe (IV+, 230 m), 7. 7. v 5. Bastione 
Mondeval smer Schwarze Platte (IV+, 160 m), 8. 7. v Torre Baranzio smer 
Nordwand (IV+, 110 m), v Torre Grande pa smer Armida (VI/IV, 90 m), 9. 
7. v Punta Alpini smer Südkante (V/III–IV, 200 m) ter na koncu 10. 7. v 
Grosser Falzaregoturm Dibonovo smer (V+/IV, 300 m).
�. do �. �. Tudi Gusta in Davorin Podrepšek sta bila tam, v Dolomitih. 
Tudi onadva sta ujela lepo vreme in preplezala deset smeri: 3. 7. v Kl. 
Falzarego Turn SZ Raz (IV–, 120 m), 4. 7. v Gr. Falzarego Turn Z stena 
(IV, 120 m), 5. 7. v Torre Inglese Via Normale (IV–, 80 m), v Torre Latina 
smer z istim imenom (Via Normale) (IV–, 100 m), v Torre Quatra Bassa 
JV stena (III+, 80 m), 6. 7. sta se po Via Normale povzpela na Zahodno 
Cino (III+, 400 m), 8. 7. sta v Kl. Lagazuoi v Z steni preplezala smer Via 
Giordano (IV, 180 m) ter za konec 9. 7. v Kl. Falzarego Turnu J raz (IV–, 
100 m) in še SZ raz (III+, 100 m).

“Sestop” iz Kl. Falzarego Turna [Davorin Podrepšek]

5.-�. �. “Mini serija” Maje Lobnik: v sredo se je najprej z Janezom 
Kešnarjem povzpela čez Spominsko smer Srečka Rihterja (VI–/V+, 300 
m) v Nad Šitom glavi, v četrtek s Sandro Voglar preko S stene Travnika 
po Ašenbrenerjevi smeri (VI, 800 m, 10 h) in za nameček v nedeljo z 
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Borutom Kozlevčarjem preko Desne zajede (V+, 500 m) v Rakovi špici.
�. �. Tudi drugi so bili to nedeljo aktivni: naveza Ivan Pešl – Tadej 
Založnik je opravila z Direktno smerjo (VI-, 600 m) v Štajerski Rinki, 
Marko Renčelj – Sandi Vaupotič (AO Kozjak) s Spominsko smerjo 
Geršak-Grčar (V+, 350 m) v Vežici in Mojca Hribar – Luka Ajnik (AO 
Rinka) s smerjo Modec-Režek (s kaminsko varianto v 3. r.) v Ojstrici (V+, 
500 m).

Balvaniranje v Fontainbluju [Mojca Hribar]

14. �. Govorice o dobri skali v Široki peči je šla preverjat Maja Lobnik. 
Z Borutom Kozlevčarjem sta preplezala smer Opium (V–VI, 400 m). V 
Röthelsteinu kaj takega ni bilo potrebno – Saša in Lea sta preplezala 
smer Bunter Hund (VI+/IV–VI, 300 m).
15. �. V dobro staro Nemško smer z izstopom Zimmer-Jahn (IV/II–III, 
800 m) so se podali Roland Volmut, Branko Kljajič in Mitja Plohl. Na 
drugi strani Julijcev sta v Direktni smeri (V+/IV, 900 m) v Špiku uživali 
navezi Jožica Meglič – Andrej Napotnik in Beno Vajdič – Tadej 
Založnik.
15. �.-18. �. “Mini serija”: Saša in Lea Kontler sta 15. 7. v Vordere 
Klobenwandu preplezala smer Nix für Süderer (VI/V, 160 m) in v 
Wachthüttelturm smer  Nordwand (V/IV, 130 m), 16. 7. v  Wachthüttelwand 
smer Nick & Fred (V/III, 260 m) in Wachthüttelwandkamine (IV+, 240 
m), 17. 7. v Wachthüttelturmu smer Via Helma (VII–/V–VI, 150 m) in 18. 
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7. v Preinerwandu smeri Direkte Preinerwandplatte (V/III–IV, 150 m), 
Raxagonia (VI+, 90 m) in Sanduhrenweg (V+/III, 60 m).
18. �. Ivan Pešl in Maja Lobnik sta se v Ojstrici spopadla z “zmajem” 
– preplezala sta Spominsko smer Iva Reye (V+/A0, 450 m, 7 h).
1�. �. Jožica Meglič in Nejc Gomilšek sta se podala v Štajersko Rinko 
preizkušat, kaj pomeni “krušljivo”: povzpela sta se čez Steber Štajerske 
Rinke (IV/III, 600 m, 6 h).
21. �. Alenka Tonij je s sestro Andrejo v Hexensteinu preplezala Južni 
raz (IV+, 160 m). Kontlerja sta bila v Planji – preplezala sta smer Riviera 
(V+/IV, 550 m).
22. �. To soboto je bilo na Grohotu praznovanje Napijevega abrahama; 
alpinisti ne bi bili to, kar smo, če ne bi lepega sobotnega dopoldneva 
pred praznovanjem izkoristili za plezarijo. Tako sta Drago Kavnik in 
Beno Vajdič v Mali Raduhi preplezala smer Plate (V+, 190 m), Roland 
Volmut – Branko Kljajič in Gorazd Čretnik – Robert Detiček Smer ZZ 
(IV+/IV, 120 m), Ivan Pešl – Jožica Meglič – Tadej Založnik Študentsko 
smer (V+/V, 140 m, 3 h), Ivan in Jožica pa še Edijev steber (VI+/VI, 115 
m, 3 h). Na “drugi konec sveta” sta se podala Marko Renčelj in Uroš 
Majcenovič, ki sta v oddaljeni S steni Laneža preplezala Kalvarijo (–V/
III, 220 m, 2 h). V Velikem vrhu sta Saša in Lea Kontler preplezala smer 
Pomol (VI, A0, 150 m).
2�. �. Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta “bila hitra” – kmalu po 
prvenstvenem vzponu v Debeli peči sta opravila prvo ponovitev smeri 
Nimfomanka (VI+, 250 m, 6 h), le nekaj dni za Pavletom Kozjekom, ki jo 
je preplezal prvi. Maja je povedala, da je plezarija resna (zajede), težja 
je od Parižanke, prvi plezalci naj bi v smeri pustili 4 kline. Varovanje je 
na “frende”, ki jih je dobro imeti vsaj 8 – srednje velikosti. Smer poteka 
levo od Parižanke, spusti po Parižanki. Saša in Lea Kontler pa sta v 
Klemenči peči preplezala prav tako smer novejšega datuma Sivi volk 
(VI, 220 m).
24. �. Sestri Tonij (Alenka in Andreja) sta v Dolomitih (natančneje v 
Col de Bos) preplezali smer Via Aloini (IV, III, II, 350 m), Gomilškova dva 
(Nejc in Davorin) pa Steber Male Raduhe (V+, 130 m).
25. �. Naslednji dan, v torek, sta prav tako v Mali Raduhi Davorin in 
Gusta Podrepšek preplezala smer ZZ (IV, 140 m, 1.5 h).
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26. �. To sredo so se naši člani res izkazali z odličnimi vzponi. V Dolomitih, 
v S steni Velike Cine, sta Marko Renčelj in Sandi Vaupotič (AO Kozjak) 
preplezala smer Comici – Dimai (VI, A0, 550 m 8 h). V S steni Triglava pa 
sta veliko turo opravili navezi David Lešnik – Mojca Hribar in Beno 
Vajdič – Ivan Pešl. Preplezali so kombinacijo smeri Helba z Gorenjsko 
(VII+, VI, IV, 1000 m, 11 h). David je vzpon opravil prosto. V Slovenski 
smeri (III/II, 800 m) pa sta bila Saša in Lea Kontler.
2�. �. Tudi Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta opravila resno turo; v 
Malem Koritniškem Mangartu sta preplezala Cozzolinijevo smer (VI, 
800 m, 10 h): “Noro dobra smer, najbolj markantna linija v steni (steni, ob 
pogledu na katero ti zastane dih! 800 m strme stene), v super skali, original 
dobro opremljen (štanti, klini, kjer je težko), v vršnem delu, kjer sva vse do 
streh plezala po direktni varianti, pa (žal) vidno manj. Kamin pa je svinsko 
grd in ozek (Borči se je zakajlal not s čelado), še dobro, da je bil suh! Izstopila 
po Piussiju. Sestopila sva po Via della Vitta, ki pa se je izkazala za super 
hitro pot do sendviča (svojega sem namreč pozabila na enem štantu, ko 
se je konkretno ulilo) in sploh ni taki baubau kot sem si mislila! Tura, ki se je 
spominjaš še dolgo in se zagotovo še vračaš tja ...”
28. �. Saša in Lea Kontler sta v Prisojniku preplezala smer z zanimivim 
imenom Fokn u okn (V+/III, 200 m).
�0. �. Tudi David Lešnik in Beno Vajdič sta v S steni Velike Cine 
opravila z znano smerjo Comici–Dimai (VII, 550 m, 10 h), David prosto. 
Mojca Hribar in Viki Mlinar sta preplezala “tris” v Klemenči peči: Črno 
planiko (IV+, 100 m), Sivi volk (VI–, 220 m) in Smer za zobom (IV, 180 m). 
Za konec zapisov v mesecu juliju sta poskrbela neutrudna Saša in Lea 
Kontler; v Dolški škrbini sta preplezala Zvitorepko (V+/IV, 400 m).

Avgust

2. 8. Gusta in Davorin Podrepšek sta avgust pričela v pogorju 
Bayerische Voralpen, kjer sta v Kampenwandu opravila prečenje (III+, 
500 m): “Pet dni sva sedela v šotoru pod stenami Wilder Kaisera, pa jih 
sploh nisva videla – med dežjem se je pogojno izboljšalo vreme le v sredo, 
2. 8. 2006. Izkoristila sva jo za vpon v Kampenwandu (na nemški strani) 
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Chiemgaer Alpen. Opravila sva prečenje Kampenwanda, dolžina okrog 
500 metrov, ocena pa do III+. Nazaj grede naju je že pralo ...”
David Lešnik in Beno Vajdič sta pričela z dopustom v Dolomitih: v Col 
De Bois sta preplezala smer Buon compleano Tex (VI, 300 m, 3 h).
5. 8. Lea in Saša Kontler sta v Raduhi preplezala Mihovo smer (IV+/III, 
140 m).
6. 8. Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta v Koglu opravila z Rumeno 
zajedo (VII A0, 100 m, 3 h).
�. 8.-�. 8. Branko Kljajič je v Paklenici preplezal smeri Severni greben 
(III+, 200 m), Oliver Dragojević (III, 150 m) in Oprosti mi pape (IV/III, 110 
m).
8.  8. Saša in Lea Kontler sta bila ponovno v Raduhi; tokrat sta preplezala 
Zagorčevo smer (V+/IV, 130 m).
�. 8. No, naslednji dan je bil prav tam Vlado Fras s soplezalcem 
Gorazdom Buncem – preplezala sta Plate (V/IV, 100 m).
10. 8. Vlado Fras in Sandi Vaupotič (AO Kozjak) sta v Mrzli gori preplezala 
Direktno (VI–/V, 200 m) in Jesensko smer (VI–/V, 200 m).
11.-1�. 8. Na plezalnem dopustu v Paklenici sta se v teh dneh mudila 
Saša in Lea Kontler. Med drugim sta preplezala smeri Barba Ante (V+, 
170 m), Flex & Rex (VI, 120 m), Zakonsko smer (VI–/IV, 300 m), Karamara 
sweet temptation (VII–, 110 m), Dreaming the lost friends (VI–, 100 m) 
in Kapitan Pelinkovec/desni izstop (VI–, 260 m).
12. 8. Mojca Hribar in Beno Vajdič sta se podala v S steno Planjave: 
preplezala sta kombinacijo smeri Pepca z izstopom po Celjski smeri 
(IV+, 600 m, 7 h).
15. 8. in 16. 8. Ivan Pešl in Tadej Založnik sta bila na Okrešlju. Prvi 
dan sta preplezala Avrikelj (IV+, 150 m) in Direktno smer (VI–/IV–V, 160 
m), naslednji dan pa še Majsko smer (V–/IV+, II, 500 m). Luka Juhart in 
Petra Brdnik sta 15. 8. preplezala Virensovo smer (IV, 160 m) v Koglu.
1�. 8. “Četica” Roland  Volmut, Branko Kljajič, Nejc Gomilšek in 
Gorazd Čretnik so v S steni Triglava preplezali Slovensko smer s 
Prevčevim izstopom (III, 800 m): “ Ob 3.00 smo odrinili proti Mojstrani 
in naprej v Vrata. Zaradi “čudnega” vremena smo kaj hitro odrinli s 
“parkplaca” in cca. ob 8.00 smo bli na vstopu. Na začetku je šlo kar vredu, 
dokler se nismo zgubili. Nato nas je po gsm-ju rešil Mičo in že smo pičli 
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naprej. Smer nas je kar presenetla. Full krušljiva oz. sami krš, mokro, 
blato....... Za celo smer smo potrebovali 4 ure + 1 ura zaradi slabih opisov 
oz. ne-poznavanje stene.
Mislim, da smo kar enotnega mnenja, da je smer težja kot npr. Nemška. 
Na izstopu smo mi trije: Hans, Oča in jaz (Nejc) odhiteli v Vrata na pir, Klajo 
s spremljevalko pa na Kredarco.”
18. in 1�. 8. Luka Juhart in Petra Brdnik sta se tokrat podala pod 
Jezerski stog. V dveh dneh sta preplezala naslednje smeri: Marinkina 
(III+, 140 m), Kaminska (IV–/III, 150 m), Jugozahodni raz (IV/III, 160 m), 
Srednji steber (IV/III, 120 m) in Levi steber (IV/III, 150 m).
1�. 8. Ta dan smo bili “raztreseni” marsikje naokrog: Maja Lobnik in 
Borut Kozlevčar sta v Vršacu preplezala Puntarsko smer (VII (VI A0), 800 
m, 10 h), Marko Renčelj in Sandi Vaupotič (AO Kozjak) v Dolgem hrbtu 
Smer Šimenc-Škarja (VI A0, 500 m), Jožica Meglič in Robert Detiček v 
Mali Rinki Vzhodno smer (IV/III, 350 m), Mojca Hribar in Silvij Morojna 
pa v steni Nad Šitom glave Smer po zajedi (V+/IV, 300 m).
2�. 8. Lea in Saša Kontler sta bila po krajšem predahu spet v Rote 
Wandu. Preplezala sta kombinacijo smeri Ave Maria – Waschrumpel 
(VI–/V, 240 m).
26. 8. No, tokrat sta bila Kontlerjeva v Stadelwandu, kjer sta preplezala 
Brunnerweg – Stadelwandgrat (V/III–IV, 500 m).
2�. 8. Miro Kokol - Sloki je izpolnil željo Petri Glažar; popeljal jo je 
čez smer Platke (V/IV, 160 m). Na drugem koncu stene v Raduhi sta bila 
Jožica Meglič in Robert Detiček. Preplezala sta prvenstveno smer, ki 
kombinira tudi smeri Po razu in Vetrne police. Ocena: IV/III–II, 250 m. 
Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta “opravila” s Centralnim stebrom 
(VI, 140 m) v Dedcu, Lea in Saša Kontler pa sta bila za nameček v Kl. 
Mittagstein, kjer sta preplezala Kl. Mittagstein SW Wandf (V/IV, 130 m).
�1. 8. Luka Juhart in Petra Brdnik sta preplezala Kratko Nemško (IV–/
III, 800 m) v S steni Triglava.

September

1. �. Silvij Morojna in soplezalec Luis S. sta v Calpe, natančneje v J 
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steni Penon de Infach, preplezala smer Via Valencianos (V+, 240 m), v S 
steni Penon de Infach pa smer Via Panny (V+, 200 m). Maja Lobnik in 
Jožica Meglič sta v Vežici preplezali Črnolasko (V/IV, 200 m): “Mojstra 
sta smer speljala v svojem stilu čez lepe naravne prehode, ki ponujajo 
lepo, vseskozi izpostavljeno plezanje v dobri skali, varovanje pa ni ravno 
izdatno, tako da so mi frendi še kako prav prišli. Vstopni raztežaj je GG-jev, 
potem nadaljuješ po gredi v desno, v bistvu ena sama prečka, ki jo popestri 
plezanje na odpočeno lusko in še en stolpič ..., potem malo navzdol in čez 
plato do dobrega visečega štanta pod streho. Mokro. Itak. Bojda zmeraj. 
Tukaj se smer prevesi v levo. Plata, črna, stopi visijo navzdol, mokri, držim 
en dober podprijem, teče mi po roki, klin imam že pod sabo, nad menoj 
nič, in cincam ..., pa mi situacija vseeno najbolj ne ugaja, se premaknem, 
frenda v streho sedaj lahko zataknem, še ene dvakrat v mokro stopim, a 
je že boljše ..., potem sledi lepa bela zajeda in nad štantom pokonci še drži 
poka, lepa plezarija, no, če je to petka, je pa Frančkova! Še zadnji raztežaj, 
malo v levo dve platke zategnem, v pokice tamale frende nabašem in v 
kratko a krušljivo zajedico brez zarinem, prestop mi ne diši, a kmalu po 
ruševju zadiši. Suvereno najdem abzajl po Lahovi in Akademski... Pol pa še 
enga čez skok nardeva ...”
2. �. Kar po vrsti: Lea in Saša Kontler sta v Hintere Loswand preplezala 
Wiener Neustädter Steig (IV+/III, 400 m), Maja Lobnik in Borut 
Kozlevčar v Zadnjem Prisojniku Centralno smer (VI+/V–VI, 550 m, 8 h), 
Ivan Pešl in Tadej Založnik v Lučkem Dedcu Centralni steber (VI+, 140 
m) in Šarovo poč z izstopom po Levi smeri (VI+, 140 m), Niko Šumnik 
in Stane Hudej pa v Raduhi Kamin pri Durcah (Originalna) (IV/III, 110 
m) in Plate (V/IV, 160 m).
�.-�. �. Beno Vajdič in Blaž Navršnik sta se podala v Dolomite. Začela 
sta v Marmoladi s težko smerjo Don Quixote (VI, 750 m, 7 h), nadaljevala 
pa v stolpih Sella (Terca torre di Sella) smer Winatzer (VI–, 400 m) in za 
konec še Pala – Mont Agner (V+ A0, 2000 m, 9 h).
�. �. Lea in Saša Kontler sta v Hohe Wandu preplezala smer Die Eleganz 
im Meerschweichentanz (VI–/IV–V, 60 m), Vlado Fras in Gorazd Bunc 
pa v Mali Rinki dobro staro Igličevo smer (V/IV, 350 m).
�. �. Vlado Fras in Sandi Vaupotič (AO Kozjak) sta v Vevnici preplezala 
klasično smer Levi Piussi (VI/V, 500 m).
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�.-10. �. Vikend na Korošici so nekateri naši dobro izkoristili. V soboto 
sta Ivan Pešl in Tadej Založnik v Vežici preplezala Spominsko smer 
Geršak-Grčar (VI, 390 m), Jožica Meglič in Robert Detiček v Vršičih pa 
Lukmanovo smer (IV+/III, 130 m) in Smer mimo votline (IV, 100 m). V 
nedeljo so se podali v Dedca: obe navezi (Ivan Pešl – Tadej Založnik, 
Jožica Meglič – Robert Detiček) sta preplezali Smer Anžin-Potočnik-
Pristovšek (V–, 115 m) in nato še Desno smer (V, 140 m).
�. �. Mojca Hribar in Viki Mlinar sta opravila odlično turo – prosto 
ponovitev Čopovega stebra s Skalaško smerjo (VI+, 1000 m) v S steni 
Triglava. Lea in Saša Kontler sta “čez mejo” v Griesmauerju preplezala 
SW Grat (IV, 300 m).

V Marmoladi, smer Don Quixote [Beno Vajdič]
 
10. �. Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta v tem poletju iskala “bolj 
direktne” smeri čez stene; tokrat sta se čez S steno Špika povzpela po 
Direktni smeri (V+, 900 m, 8 h). Prav tako “direktna” sta bila Beno Vajdič 
in Samo Žnidaršič, ki sta v Štajerski Rinki preplezala Direktno smer 
(VI, 600 m, 7 h). No, Mojca Hribar in Viki Mlinar pa sta bila tokrat bolj 
“kaminska”; v steni Nad Šitom glave sta preplezala Kamenkov kamin, 
varianta po stebru Nad Šitom glave (VI–, 120 m).
12. �. Luka Juhart in Rok Pevec (AO Celje) sta opravila klasično turo 
v francoskih Alpah; povzpela sta se na Dent du Geant (4013 m, AD, III 
A0).
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1�. �. Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta bila tokrat v Koglu; preplezala 
sta Spominsko smer Ceneta Kramarja (VII–, 240 m, 5 h).
22. �. Še ena “direktna” s strani Maje Lobnik; tokrat sta jo s Samom 
Kociprom “mahnila” čez Direktno smer (V/IV, 250 m) Rušice.
2�.-24. �. Plezalni tabor smo tokrat organizirali pod Rušico. Naveze so 
v soboto preplezale naslednje smeri:
Ivan Pešl – Tadej Založnik: Varianta Lijak – Kuštrasta (VI–, 250 m)
Jožica Meglič – Maja Lobnik: Kuštrasta smer (V/IV+, 250 m)
Mojca Hribar – Marjan Horvat: Kuštrasta smer (V/IV+, 250 m)
David Lesnik – Borut Mauko – Luka Juhart: Varianta Lijak – Kuštrasta 
(VI–, 250 m)
V nedeljo pa še:
Mojca Hribar - Luka Juhart: Direktna smer (V/IV, 250 m)
Ivan Pešl – Marjan Horvat – Jožica Meglič: Direktna smer (V/IV, 250 m)
David Lešnik – Borut Mauko: Varianta Aga – Za prijatelje (VI+, 150 m)

Maja Lobnik v smeri Kuštrasta [Marjan Horvat]

2�. in 24. �. Lea in Saša Kontler sta v Kampenmauerju preplezala 
smeri Gullivers Reisen (V–/IV, 100 m) in Schmetterlingsplatte (III+, 170 
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m), v nedeljo pa še Vegetarierkante (V–/IV, 150 m).
2�. �. Davorin in Gusta Podrepšek pa sta bila “na svojem koncu”; v 
Raduhi sta preplezala Stanetovo smer z izstopno varianto (IV, 180 m).
24. �. Maja Lobnik in Borut Kozlevčar sta v Skuti preplezala Mekinjsko 
smer v stolpu (VII (A0) 470 m).
�0. �. Za konec septembrskih dni so naši člani preplezali še: Vlado 
Fras in Sandi Vaupotič (AO Kozjak) v Jerebici smer Sivi ideal (VI/V, 450 
m), Beno Vajdič in Blaž Navršnik v Križevniku Ruško smer (VI, 350 m), 
Davorin in Gusta Podrepšek pa v Raduhi Mihovo smer (IV–, 180 m).

Oktober

1. 10. Po bivaku v votlini ob vznožju Križevnika sta Beno Vajdič in Blaž 
Navršnik naslednji dan preplezala Resnikovo smer (VI, 350 m, 5 h).
�. 10. Sobotno sonce sta Lea in Saša Kontler lovila v Grossofnu – smer 
Stazine sončne plošče (IV–VI, 300 m), Davorin in Gusta Podrepšek pa v 
Raduhi – smer Desno od Vetrnih (III, 180 m).
8. 10. V nedeljo je bilo spet veliko naših v skali. Katarina Majer je z 
Andrejem Senico (AO Kozjak) “vriskala” v Röthesteinu – smer Elfengarten 
(V–/III-IV+ (A0), 340 m). V bližnjem Rote Wandu sta Silvij Morojna in Boris 
Strmšek (AO Kozjak) preplezala smeri Elk meadows (VII–/VI, 315 m) ter 
Erdgeisterweg (VI+, 280 m). Serijo sta opravila tudi Lea in Saša Kontler 
– v Hohe Wandu sta preplezala smeri Betty & Paul (VI/V, 150 m), ÖAK 
Jubiläumsteig/Junge Füchsin (VI/V, 150 m) in Zahmer Fuchslochsteig 
(II–, 150 m). Ivan Pešl in Jožica Meglič sta v Koglu preplezala Zupanovo 
smer (VI/V, 220 m). Za nameček se je Mojca Hribar s prijatelji (Primož 
Frangež in Ančka Kosmač iz AO Kozjak, Joseph Krenn) po brezpotju 
povzpela na Veliko Martuljško Ponco (III).
10. 10. Davorin in Gusta Podrepšek sta obiskala njima zelo ljub 
Hochschwab – v Kl. Winkelkoglu sta preplezala smer West Kante (direkt) 
(IV–, 350 m): “Odpravila sva se v dolino Foelz Graben – iz Maribora okrog 
140 km (115 km avtoceste). Odpravila sva se v Kleiner Winkelkogel in 
preplezala direktni Zahodni greben, ki ima oceno 4-. Visok je 350 metrov. 
Za smer sva potrebovala slabe 3 ure. Skala v smeri je kompaktna, smer je 
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odlično opremljena. V plezalnih vodničkih jo opisujejo kot eno najlepših 
smeri te težavnosti v celotnem masivu. Manjša težava je dostop, ki je dolg 
približno dobri dve uri (750 m). Sestop je enostaven, vzhodno od vrha se v 
prvi škrbini začne “abzajl pista”, trije 20-metrski spusti pa smo pod steno.”
14. 10. Lea in Saša Kontler sta v Bovškem Gamsovcu preplezala smer 
Bevanda (V/III–IV, 180 m), Jožica Meglič in Dušan Zemljič (AO Kozjak) 
pa v Veliki Babi na Jezerskem Novo centralno smer (IV+, 700 m).
15. 10. Klasična jesenska užitkarska plezarija: Mojca Hribar in 
kompanija (Primož Frangež in Lucija Ankon iz AO Kozjak ter Darinka  
iz AO Rašica) so opravili Grebensko prečenje Zeleniških špic (II/III, 450 
m).
1�. 10. Davorin in Gusta Podrepšek sta se še enkrat podala v 
Hochschwab; tokrat sta v Beilsteinu preplezala smer Ost Kante (IV+, 200 
m): “Dolina Bodenbauer, 145 km iz Maribora (115 km avtoceste). Tokrat 
sva si izbrala Grosser Beilstein in njegov Vzhodni raz. Do vstopa dve uri in 
pol (900 m). Smer ima oceno 4+, visoka je 200 m, v vodničku je označena 
kot najlepša v Hochschwabu. Preplezala sva jo v dveh urah. Sestop –  dva 
kratka spusta (20 m) ali plezanje težavnost do 2. Potem pa še po krušljivem 
žlebu 20  min do vstopa.”
20. 10. Alenka Tonij in Janez Kešnar sta v Paklenici “ugotovila”: Ča je 
od Draga je od Draga (VII, VI, 120 m).
21. 10. Dva v Logarski (Ivan Pešl in Jožica Meglič, Klemenča peč, Črni 
kamin (IV+, 110 m) in Sarty (VI–/IV+, 110 m)) in dva v Avstriji (Vlado 
Fras in Gorazd Bunc, Rote Wand, Rambo (VI/V, 60 m) in Tymianpfeiler 
(VI/V, 200 m)).
22. 10. Lea in Saša Kontler prav tako v Rote Wandu; preplezala sta 
smer Spekulatius (VI/IV+, 100 m).
26. 10. Še zadnjič v tem letu sta Davorin in Gusta Podrepšek obiskala 
Hochschwab; v Westl. Edelspitze sta preplezala Weibl Kante (IV–, 150 
m) in v Karlmauerju Domenigg Weg (III, 100 m): “Dolina Seewiesen, 155 
km iz Maribora (115  km avtoceste). Od parkirišča do vstopa 2 uri in pol 
(pod steno koča Voisthaler Huette). Izbrala sva najbolj obiskano smer v 
stenah nad kočo, Severovzhodni raz oz. Westl. Edelspitze, ocena IV–, 130 
m. V dobri uri sva bila na vrhu te izredno lepe smeri. Po spustu (15 m) sva 
se odpravila še v sosednjo steno, ki je oddaljena pet minut, to je Karlmauer. 
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V tej kratki steni (100 m) sva zlezla še Domeniggovo smer z direktnim 
izstopom, ocena III.”

Jesenski tabor v Paklenici, v smeri Zubatec [Robert Detiček - Figo]

26.-�1. 10. Potekal je jesenski pakleniški tabor. Ker je bilo to leto ob 
prvomajskih praznikih (več kot) slabo vreme, je marsikdo že komaj čakal, 
da zamujeno nadoknadi vsaj jeseni. Za “red in mir” v taboru je tokrat 
skrbel vodja tabora Miro Kokol - Sloki. Ustaljeno taborsko dogajanje je 
zmotilo vsaj dvoje: vodja našega tabora je nemalo začudenja povzročil 
s potezo, da je vsakodnevno opravljene vzpone zvečer na sestanku kar 
sproti shranjeval v svoj prenosnik. No, drugo presenečenje je bilo manj 
“prozaično” – vrli plezalni kolegi iz ljubljanskih ferajnov so organizirali 
“svinjsko alko” ... Tudi mi smo poslali v boj svoja predstavnika, a se jima 
je glavna nagrada, svinjska glava kakopak, na naše skupno razočaranje 
žal izmuznila ... Kakorkoli, po posameznih dnevih so naveze v kanjonu 
Velike Paklenice opravile naslednje vzpone:
26. 10.
Jožica Meglič – Irena Babič (AO Kozjak): Centralni kamin, spodnja 
varianta (V–, 180 m)
Jožica Meglič – Drago Dimnik (AO Kozjak): Spit Bull (VI+, 145 m)
27. 10.
Jožica Meglič – Žarko Močnik (AO Kozjak): Dr. Frankenstein (VI+, 150 
m)
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Jožica Meglič – Žarko Močnik (AO Kozjak): Piksi & Diksi (V+, 100 m)
28. 10.
Alenka Tonij – Janez Kešnar: Fleks & Reks (VI, 120 m)
Jožica Meglič – Žarko Močnik (AO Kozjak): Ča je od Draga je od Draga 
(VII, 120 m)
Jožica Meglič – Peter Soršak (AO Kozjak): Flex & Rex (VI, 120 m)
Branko Kljajič: Za naše bivše djevojke (III, 160 m)
Robert Detiček – Mihaela Čulum: Nosorog (IV+, 150 m)
Robert Detiček – Mihaela Čulum: Zubatac (IV, 250 m)
Marko Renčelj – Sandi Vaupotič (AO Kozjak): Slovenska smer (PIPS) (VI, 
A0, 200 m)
Miro Kokol – Marjan Horvat – Borut Topolovec: Centralni kamin z var. C 
(V+, 180 m)
Roland Volmut – Tadej Založnik: Nosorog (IV+, 150 m)
Roland Volmut – Tadej Založnik: Zubatac (IV, 250 m)
Alenka Tonij – Maja Miklavc: Za naše bivše djevojke (III, 160 m)

Na vrhu smeri [Miro Kokol - Sloki]

29. 10.
Jožica Meglič – Žarko Močnik (AO Kozjak): Barba Antin (V+, 170 m)
Jožica Meglič – Žarko Močnik (AO Kozjak): Bela rampa (III–, 130 m)
Tadej Kosmačin – Maja Kosmačin: Oliver Dragojević (III, 150 m)
Tadej Kosmačin – Maja Kosmačin: Oprosti mi pape (IV, 110 m)
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Branko Kljajič: Severno rebro (IV, 160 m)
Robert Detiček – Borut Topolovec: Barba Antin (V+, 170 m)
Marko Renčelj – Sandi Vaupotič (AO Kozjak): Kamasutra (z vstopno 
varianto) (–VI, 150 m)
Marko Renčelj – Sandi Vaupotič (AO Kozjak): Juha (–VII, 250 m)
Miro Kokol – Mihaela Čulum: Oliver Dragoljević (III, 150 m)
Miro Kokol – Mihaela Čulum: Oprosti mi pape (IV+, 110 m)
Roland Volmut – Tadej Založnik: Barba Antin (V+, 170 m)
Roland Volmut – Tadej Založnik: Bela rampa (III–, 130 m)
Roland Volmut – Tadej Založnik: Celjski steber (V+, 150 m)
Alenka Tonij – Maja Miklavc: Zubatac (IV, 250 m)
30. 10. 
Tadej Kosmačin – Robert Detiček: Piksi & Diksi (V+, 100 m)
Marko Renčelj – Sandi Vaupotič (AO Kozjak): Ljubljanska (VI A0, 220 m)
Roland Volmut – Tadej Založnik: Piksi & Diksi (V+, 100 m)
31. 10.
Tadej Kosmačin – Maja Kosmačin: Zubatac (IV, 250 m)

“Virtualni sestanek” v taboru [Miro Kokol - Sloki]

28. 10. Tisti, ki so ostali doma, tudi niso mirovali. Napi in Beno sta pod 
svoje okrilje vzela tečajnici Lauro Raus in Jano Jeglič in “mahnili” so jo 
v Röthelstein. Preplezali so smer Postlerweg (IV+/III, 360 m).
2�.-�1. 10. Lea in Saša Kontler sta se želela izogniti tradicionalni gneči 
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v Paklenici. Tokrat sta obiskala Biokovo. Preplezala sta naslednje smeri: 
Mirto Sevaggio (VI+, 120 m), Prima Neve (VI+, 140 m), Avstrijska (V+/IV, 
70 m), Bez sunca se ne može (VII–, 120 m), Dalmatinska ruleta (VII, 160 
m) in Dupla sapka (VII–, 140 m).
�0. 10.-2. 11. Mojca Hribar, Beno Vajdič, David Lešnik in Blaž 
Navršnik so se podali v francoski Verdon. David Lešnik in Blaž Navršnik 
sta preplezala A tout coeur (–VII A0, 150 m), Beno Vajdič in Mojca 
Hribar Les Dalles Grises (6, 150 m), Mojca Hribar in Blaž Navršnik dve 
smeri z oceno 6a in 7a (A0), Beno Vajdič in David Lešnik Cocoluche 
(VI+, 150 m) in Erebus (VII–, 150 m). Na koncu svojega potovanja so se 
še ustavili v plezališču blizu Monaca.
�0. 10. Andrej Napotnik - Napi je še enkrat popeljal vrli tečajnici 
(Laura Raus, Jana Jeglič) v bližnji Rote Wand; tokrat so se povzpeli 
čez smer Hühnerleiter (V/III, II, 230 m). Alenka Tonij je Majo Miklavc 
“potegnila” čez smer Medo (V A0, 120 m) v Ospu.
�1. 10. Vlado Fras je v Peci (Kordeževa glava, Polece) preplezal smeri 
Po žlebu (III/II, 100 m) in Tatjanino z Ankinim žlebom (IV/III, 250 m).

November

11. 11. Niko Šumnik, Borut Mauko in Luka so v Klemenči peči 
preplezali smeri Good Amerika (VI+/V, 120 m), Sarti (V/IV+, 110 m) in 
Snorky (V+/IV+, 100 m).
18. 11. Lea in Saša Kontler sta v Rauchtallplatte preplezala smeri Die 
Daltons (V–/III–IV, 120 m) in Jolly Jumper (IV, 100 m).
Tega dne je bilo pri Bukovniku pod Raduho spominsko srečanje v 
spomin na Ivana Cverlina - Cvrća.
1�. 11. Davorin in Gusta Podrepšek sta se še zadnjič to leto podala 
plezat v Avstrijo, tokrat v Röthelstein. Povzpela sta se čez smer Postler 
Steig (IV–, 300 m).
25. 11. Lea in Saša Kontler sta prav tako počasi zaključila svoje plezanje 
v kopni skali v letu 2006; v Pfaffenkoglu sta preplezala smer Rudlweg 
(IV+/IV, 100 m).
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December

�. 12. Tokratni vsakoletni občni zbor našega alpinističnega kolektiva 
je bil na Koči pod Storžičem. Slabe – nikakršne snežne razmere so 
onemogočile sobotno opravljanje zimskih izpitov, večerni občni zbor 
pa ni bil vremensko odvisen, in je uspel. Zjutraj nas je pričakal novi sneg 
in dež, ki je še zadnjim “spral” misel na kakšen vzpon ... Pa drugič ...

Občni zbor, “zborček” naših deklet [Robert Detiček - Figo]

2�. 12. Bil je zadnji sestanek na našem odseku v letu 2006. Tradicionalno 
se je začel in končal s hrano in pijačo, veselo razpoloženje ob zaključku 
dobrega leta pa ni pokvarilo niti “pomanjkanje” načelnikove kitare ... Pa 
drugič ...
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Zaključek leta na odseku [Miro Kokol - Sloki]
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Srečanja

Skupna tura, Okrešelj, 28. in 2�. 2. 2006

V soboto, 28. 2., smo se odpravili na skupno turo na Okrešelj nad 
Logarsko dolino. Nejc, Ivek, Davorin in Mojca so se mimogrede ustavili 
v dolini in preplezali Levi slap – Orgle (3+, 90 m), Centralni Ivovec (3, 90 
m) in Kristal (3, 150 m).

Delo v snegu [Andrej Napotnik]

Ostali smo se povzpeli na Okrešelj, kjer smo s tečajniki in z 
mlajšimi pripravniki na plazu pod Mrzlo goro izvedli začetni zimski 
alpinistični tečaj. Tečaj sta vodila alpinistična inštruktorja Miro Kokol 
in Andrej Napotnik. Predelali smo hojo z derezami in s cepinom, zdrs 
in zaustavljanje, izdelavo varovanja v snegu ter varovanje prvega in 
drugega v navezi. Na koncu sta za poslastico poskrbela Blaž Navršnik in 
David Lešnik: v krajšem skalnem odseku sta napeljala vrv z varovanjem 
od zgoraj, kjer so se mladi preizkusili v kombiniranem plezanju. Drago 
(s smučmi) in Eta Kavnik sta se povzpela na Savinjsko sedlo.

Naslednji dan, 29. 2., smo se ponovno ločili v dve skupini. Prva 
skupina (Davorin Gomilšek, Nejc Gomilšek, Ivo Pešl, Mojca Hribar, Blaž 
Navršnik, Gorazd Čretnik, Tadej Založnik, David Lešnik, Marjan Horvat 
in Robert Detiček) je odšla v steno Turske gore, kjer so ponovili Belo 
piramido z varianto Tschadove (II, 60°/30°, 300 m).



TA 2006

www.pdrustvo-tam.si 5�

Zvečer je bilo na koči veselo ... [Miro Kokol - Sloki]

 V smeri razmere niso bile najboljše. Ostali (Drago Kavnik, Grega, 
Matjaž Senica, Borut Topolovec, Ana Sirk, Boštjan Založnik, Damjan 
Karba, Karmen Razlag in Andrej Napotnik) smo se v okviru tečaja podali 
proti Turskemu žlebu in na vrh Turske gore. Zaradi poznega vstajanja 
smo zamudili sonce in vrh osvojili v vetru in megli. Blaž Navršnik, David 
Lešnik in Boštjan Založnik so presmučali Turski žleb, Grega pa se je po 
njem zelo elegantno spustil z bordom.

Naslednji dan, v nedeljo, pa proti Turski gori [Andrej Napotnik]
          

      Andrej Napotnik
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Srečanje na Grohotu, sobota, 22. �. 2006 

Že dolgo nas ni bilo toliko skupaj. Kar 42 se nas je to soboto 
zbralo pri Žikiju na Grohotu. Oni od zgoraj so poskrbeli za lepo vreme, 
tisti ta pridni pa, da je vse potekalo tako, kot mora. Eni so si vzeli čas 
tudi za plezanje. Tako sta Gusta in Davorin Podrepšek že navsezgodaj 
preplezala ZZ ( IV+, 120 m),  za njima pa še Branko Kljajič in Roland 
Volmut, Dušan Sernc in Samo Žnidaršič ter Gorazd Čretnik in Robert 
Detiček. Plate (V+, 135 m) sta preplezala Drago Kavnik in Beno Vajdič, 
dva Gomilška, ata Davorin in ta mali Nejc, pa Steber Male Raduhe 
(V+, 135 m). Trojica, Ivo Pešl, Jožica Meglič in Tadej Založnik, je najprej 
preplezala Študentsko (V+, 165 m), Jožica in Ivo pa za konec še Edijev 
steber (VI+,  115 m). Marko Renčelj in Uroš Majcenovič sta se odločila 
za Lanež in tam preplezala smer Kalvarija (–V/III, 220 m).  

Medtem smo se ostali zbirali pri koči na Grohotu, popoldne so 
se nam pridružili še plezalci.  Mitja, ki je ta dan praznoval 44 let bivanja 
na tem svetu, nas je pogostil z dobroto iz svoje kuhinje, nato smo pekli 
na žaru in se borili proti dehidraciji.

Seveda je potrebno povedati, da so člani zbora poskrbeli, da 
načelnik na zborih ne bo več tako hitro pobegnil spat. Za njegovih pol 
stoletja življenja, pol od tega je preživel na ferajnu, so mu podarili ob 
drugih darilih tudi novo kitaro. In sedaj fant spet pridno vadi, nato pa 
bodo oni plesali, kot bo on igral.

Vesela družba v koči [Miro Kokol - Sloki]
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Vesela družba pred kočo [Miro Kokol - Sloki]

Lepo nam je bilo, meni še posebej zadnjih petindvajset let, ko 
sem spoznaval vedno nove ljudi, si z njimi delil stene in delo na ferajnu. 
Lepo je, če veš, da se lahko na nekoga obrneš za pomoč, da imaš 
prijatelje.

Zato hvala vam za iskrene želje, za vse tisto, kar ste mi pripravili 
na našem srečanju na Grohotu in za vse, kar smo uspeli narediti na 
ferajnu.

Tudi torto smo - kot vse ostalo - z užitkom “pomazali” [Miro Kokol - Sloki]
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V nov dan, z novo kitaro ... [Miro Kokol - Sloki]

        Andrej Napotnik

Spominsko srečanje v spomin na Ivana Cverlina - Cvrća, kmetija 
Bukovnik pod Raduho, sobota, 18. 11. 2006

V letošnjem letu je minilo trideset let od prezgodnje in tragične 
smrti Ivana Cverlina - Cvrća. V ta namen je bilo organizirano spominsko 
srečanje na kmetiji Bukovnik pod Raduho.

Dušan Kukovec in Franc Perc [Davorin Podrepšek]
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Jaka Prelog in Franci Gselman [Davorin Podrepšek]

Na sobotnem spominskem srečanju se nas je zbralo čez štirideset 
prijateljev: od staroste štajerskega alpinizma Dušana Kukovca (ki ima 
že 78 let), Jake Preloga pa do verjetno najmlajšega Zdravka Grosarja 
iz Črne na Koroškem. Ob približno dvesto diapozitivih iz obdobja pred 
več kot tridesetimi leti smo se spomnili vseh naših prijateljiv, ki jih žal 
ni več med nami.
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Ivan Cverlin - Cvrćo pred Pajkovim domom na Pohorju, junij 1972 [Davorin 
Podrepšek]

          
 Davorin Podrepšek

Občni zbor AO TAM, Dom pod Storžičem, �. 12. 2006

V soboto devetega decembra smo se proti večeru zbrali na Domu 
pod Storžičem. Morda zaradi oddaljenosti ali pa zaradi pomanjkanja 
snega se je tokrat tam znašla le polovica odseka. Pa smo delo ravno 
tako opravili. V uradnem delu smo ugotovili, da je petdeset članov v 
letu 2006 opravilo preko 700 vzponov. V alpinistično šolo je vpisanih 
devet tečajnikov, ki so bili zelo aktivni. Z ostalimi člani so že večkrat 
obiskali plezališča, redno pa vadijo na plezalni steni v Rušah. S sredstvi, 
ki smo jih pridobili z vpisnino v alpinistično šolo, smo nabavili plezalne 
vrvi, drugo tehnično opremo in nekaj literature, tudi to leto smo izdali 
glasilo Tamov alpinist. Ker je bilo ljudstvo zadovoljno z delom vlade, bo 
ta z majhnimi popravki vztrajala še v letu 2007. Med načrti za naslednje 
leto izstopajo alpinistični cilji v Himalaji, Pakistan, Tibet in Andi v 
Peruju.
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Komisija tokrat ni imela težkega dela ... [Marko Renčelj]

Seveda smo imeli tudi veseli del, ko smo med člane sprejeli 
dva nova zelenca. To sta si s svojim znanjem in delom zaslužila Branko 
Kljajič in David Lešnik. Žal so se izvlekli kandidati za mlajše in starejše 
pripravnike, ki zaradi pomanjkanja snega niso mogli opravljati zimskega 
dela izpita. A so zato aktivno sodelovali v nadaljevanju zabavnega dela 
s plesnimi in pevskimi nastopi. Program je trajal skoraj do jutra, ko so 
omagali še tisti najbolj vzdržljivi.

       Andrej Napotnik





61

zgodbe naših poti
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Zgodbe naših poti

(Op. ur.: Da ne bo nepotrebnega “kreganja”, sem prispevke razvrstil glede na 
absolutno nadmorsko višino ciljev, ki jih posamezne zgodbe opisujejo ... Torej, 
štartamo z “nule” ...)

(Road) trip (to Cagliari)

Zame se je potovanje začelo malo nenavadno. Po vseh 
zagotovilih, da ne grem zraven plezat na Sardinijo, sem na koncu 
poklical in vprašal, če imajo še kaj prostora v drugem avtu. In tako 
sem postal osmi potnik. Veselje, da smo vso opremo skompresirali v 
avto, se je hitro končalo. Preglasili so ga kovinski zvoki drsenja avta po 
asfaltu. Prva predlagana rešitev se je glasila: ”Daj radio bolj naglas!” In 
peljali smo se naprej. Vonj po zažganih zadnjih gumah nas je prisilil v 
bolj radikalne spremembe. Premik težišča vozila je zahteval natančno 
prerazporeditev opreme. V ta namen smo vso opremo spet zložili ven. 
Zasedli smo malo večje parkirišče. Prizor je bil podoben preiskavi avta 
na nekdanji vzhodnoevropski meji. 

Ne, to ni Mars. To je (granit) Cala Spinosa. [Boštjan Založnik]
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Tako smo končno pridobili nekaj centimetrov od tal, ki so nas 
skoraj ustavili. Po dolivanju goriva smo spet pristali na trdnih tleh 
oziroma na gumah. Tako smo bili vsi prisiljeni žrtvovati kar nekaj 
predmetov. Na prvi pogled nepomembnih. Vendar nam je bilo že tam 
jasno, da bo to še dolgo in zanimivo potovanje. Spora z napravo za 
pobiranje cestnin ne bom podrobno opisoval. Po hudem naprezanju 
smo v pristanišču razvozlali načrt in organizacijo prevozov s trajekti. 
Plovba do otoka je minila relativno mirno.

Spust do malih valov v prvem raztežaju. Potem pa cunami čez glavo ... [Boštjan 
Založnik]

 Po pristanku smo si ogledali plezalni vodniček. Pike, ki 
označujejo možnosti za različne oblike plezanja, so po vsem zemljevidu 
otoka. Odločili smo se, da si najprej ogledamo vzhodno obalo. Začeli 
smo bolj zamorjeno, ker je prišla za nami slaba novica. Izvedeli smo 
za nesrečo kolega, ki je imel namen iti z nami. Prvo plezališče je bilo 
dokaj običajno. Razen mogoče velikih kaktusov v steni, na katere ne 
bi bilo pametno pasti. Drugi dan smo nadaljevali pot in se pridružili 
članom prvega avta. Pot do velikih sten plezališča ob morju je bila kot 
priprava na plezanje na posebnem prostoru. Skok v morje po plezanju 
je bil vsem v veselje. Tega ni pokvarila niti meduza, ki mi je pustila črn 
tatu za spomin. Na drugi strani majhnega mesta pa smo preizkusili 
dobrih sto metrov visoko steno. Plate so spominjale na velik slap. Člani 
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prvega avta so se zjutraj odpravili plezat malo pred nami. Za apartma 
so bili dogovorjeni do 18.00. Takšnega mnenja ni bil lastničin prijatelj, 
ki seveda ni znal in razumel besedice kateregakoli drugega jezika kot 
domačega. Na koncu nam je le nekako z znaki narisal svoje sporočilo. 
Ugotovili smo, da bi morali spakirati že pred pol ure. Po napornih 
pogajanjih je ugotovil, da smo plezalci. Potem ni bilo več problema in 
smo lahko podaljšali našo prisotnost. Če je to bila posledica zaupanja 
ali strahu pred ekstremisti, ne vem. Edino deževno noč smo prespali 
pod previsi prej opisanega plezališča ob morju.

Dodatna motivacija: spodaj je morje, avto je na vrhu. Sestopit ne bo potrebno, če 
splezava tu prek ... [Boštjan Založnik]

 Sledil je premik nekoliko v notranjost otoka. Ko smo po 
treh urah vožnje zagledali petdeset metrov ceste brez petdesetih 
zavojev, smo vsi pomislili na privid. Le moja obsedenost z zavoji mi je 
omogočala, da sem pozabil na slabost. Žal moji potniki niso imeli te 
lastnosti. Problem so reševali z visenjem prek ograje ob cesti. Da so 
nas prehitevali v temnem predoru prek dveh polnih črt, je že druga 
zgodba. Utrujenost nas je prisilila, da smo prespali sredi najbolj 
nenavadnega močvirja brez enega samega komarja. Kot vse stene 
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do tja in tudi naprej, nas je tudi sledeča presenetila s svojo specifiko. 
Luknjice vseh velikosti in vsepovsod in skoraj nič drugega. Luknjice v 
luknjicah od luknjic na luknjicah … Med iskanjem primernega prostora 
za večerjo je naš avto obkrožila in ustavila nepregledna kolona ovac. 
Alternativna večerja na kamnih nam je teknila bolj kot v najboljši 
restavraciji. Le Luka ni bil zadovoljen s kamni. Zato si je privalil malo 
večjo skalo in pri tem povzročal manjše potrese. Naš kuhar Blaž je še 
enkrat dokazal svoje mojstrstvo. Potovanje smo nadaljevali proti jugu 
do glavnega mesta Cagliari. Dostop do morja med dvema vilama smo 
uporabili tudi za tabor. Bili smo kar malo presenečeni, ker nas ni nihče 
preganjal. Kot da nas ni. Dan počitka smo izkoristili za ogled mesta. 
S starega mestnega obzidja smo opazovali promet. Ponovno sem bil 
očaran nad delovanjem njihovih križišč in nad njihovimi prometnimi 
navadami. Na najbolj južni točki našega potovanja smo izbrali granitno 
plezališče. Lep miren prostor ob morju je obljubljal krasen počitek po 
večerji. Po vrnitvi iz trgovine je sledil zanimiv prizor. Dva člana naše 
odprave z vso opremo in s strahom v očeh sta skoraj bežala z izbranega 
prostora. V domišljiji sem iskal, kaj groznega in velikega ju je pregnalo. 
Izkazalo se je, da je šlo za nekaj zelo majhnega. Pojasnila sta, da je za 
vsakega ubitega komarja priletelo deset drugih, in premagana odšla 
naprej. Le tristo metrov stran je bilo bistveno bolje. Široka cesta se je tu 
končala kar z ograjo. Po večerji smo tam omagali od napornega dneva. 
Ponoči sta nas obiskala dva policista. Vznemirjeni smo pomislili, da je 
našega počitka konec. Policista pa sta nam le rekla, da je vse v redu in 
nam zaželela mirno noč. Ene redkih angleških besed slišanih na otoku. 
Granitne plate tik nad morjem so se še bolj razlikovale od vsega, kar 
smo plezali do tedaj. Trenje na plezalnikih je na granitu veliko večje. 
Vendar je zdrs tudi veliko bolj neprijeten od običajnega. Edina slabost 
plezanja ob morju so bili nenormalno zarjaveli klini in lepljenci. Janez 
je pojasnil, da so ga naučili, kako je potrebno kline prej preizkusiti. Ko je 
tako preizkušal prvi klin okoli pet metrov od tal, se mu je ta odlomil. Imel 
je veliko sreče, da je polet do tal preživel le z odrgninami. Potem smo 
brezskrbno skakali v morje, ki je bilo skoraj hipnotično modre barve. 
Takrat še nismo vedeli, da nam na avtu že manjka ena šipa. Vlomilci so 
nam na srečo pustili vse stvari razen nekaj denarja. 
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Dost je bilo granita. Čas je za morje. [Boštjan Založnik]

Do zahodne strani otoka smo se ponovno peljali skozi glavno 
mesto Cagliari. Tu se je naša pot prelomila v drugo polovico in obrnila 
proti severu. Tudi druga polovica poti nam je prinesla veliko morja, 
lepih sten, številna presenečenja, zanimiva spoznanja in dogodke 
čudne vrste. Vendar bom to opisal kdaj drugič. Preostali prostor bom 
raje namenil fotografijam.

                  Boštjan Založnik

Naš plezalna stena v Rušah

Vsako leto na zimo zaživi naša plezalna stena v Rušah. Tam nekje 
od 1. novembra pa do 1. maja lahko številni ljubitelji športnega plezanja 
uživajo na steni v telovadnici Ruše. Ob pomoči dežurnih plezalcev in 
stalno prisotne opreme lahko plezajo tudi tisti, ki se s  tem športom 
srečujejo prvič.

Letos je še posebno živahno, saj je vsak dan prisotnih od deset 
do petnajst plezalcev. Pohvalimo lahko letošnje tečajnike, ki večinoma 



TA 2006

www.pdrustvo-tam.si 6�

redno prihajajo na treninge. Zato smo se potrudili tudi dežurni in nekaj 
ostalih članov. Poleg rednega dežuranja, smo tako napeljali kar nekaj 
novih smeri, kupili nove vrvi in zamenjali nekatere dotrajane stvari. Na 
voljo je veliko število tako lahkih kot težkih smeri. Za vsakogar nekaj. 
Letos smo tudi prvič (Dolfa) napeljali dve smeri za »drytooling« in v 
pripravi je še tretja.

Na steni je vedno “živahno” [Robert Detiček - Figo]

Zima nam letos ni najbolj naklonjena z ledom in s snegom, tako 
da lahko tisti, ki že pogrešate slapove in grape, nekaj energije sprostite 
tudi na plezalni steni. Po napornem treningu pa seveda vedno sledi 
sprostitev v bližnjem gostišču.

Po priloženi sliki in napisanem lahko vidite, da se tudi v 
telovadnici dogaja marsikaj. Glede na slabo vreme in suhe zime je to 
dobra alternativa plezanju v naravni skali in ledu. Vljudno vabljeni vsi 
ljubitelji plezanja, da se nam pridružite na naši steni v Rušah!
          

        Robert Detiček

Večer pod Storžičem in občni zbor AO TAM

Staro leto se je z velikimi koraki odmikalo novemu. Bil je čas 
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obračunov. Povedati bo treba, kaj se je zgodilo v tekočem letu tudi 
pri Alpinističnem odseku PD TAM. Prišel je čas, da se potrdijo uspešni 
pripravniki, bodoči alpinisti, in sprejmejo novi člani med alpiniste.

Veselo omizje [Marko Renčelj]

Kraj srečanja je bil tokrat določen nekoliko bolj oddaljeno 
– tako so nekateri mislili. V resnici pa je bil dosegljiv v krajšem času 
kot mesto večkratnih srečanj pod Raduho. Izredno slaba vremenska 
napoved, oddaljenost in še kaj so bili izgovori, da je bila udeležba na 
občnem zboru manjša kot običajno. Starejših članov skoraj ni bilo. To 
sem vedela že doma, ko sem razmišljala o udeležbi. Še zdaj ne vem, kaj 
me je vleklo pod Storžič – morda nepozabne dogodivščine iz mladih 
dni, morda poseben ambient pod strmo steno Storžiča? Odločitev je 
bila lahka, ko sem izvedela še za prosto mesto v Markovem avtu.

Z nočjo, ki so jo približali še temni nasičeni oblaki, ki so občasno 
že “puščali”, smo prispeli do Doma pod Storžičem. Zbrana druščina je 
bila res maloštevilna, pa kljub temu dobre volje. S predpisano zamudo 
se je pričel uradni del občnega zbora. Sledila je večerja, ki je posebej 
ob takih priložnostih primerno “razredčena” z različnimi tekočinami. 
Le-te so stopnjevale vzdušje in sprožile petje, kar je popestrilo svečani 
del večera, tj. sprejem novih članov. Ta čast je doletela samo Branka in 
Davida. Starejši pripravniki sprejema niso doživeli, kajti zelena narava 
je preprečila načrtovane izpite zimske tehnike v strminah Storžiča. V 
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vlogi rablja se je kar preveč razživel Mičo, toda nova člana sta sprejem 
hrabro prestala.

Novi alpinist Branko [Marko Renčelj]

Bil je večer v koči pod gorami. Zbrana druščina se mi je zdela kot 
velika družina, ki jo je “zadel” klic z gora. Opazovala sem dogajanja ta 
večer in v mislih primerjala podobne večere iz mojih mladih alpinistično 
aktivnih let. Najvažnejša ugotovitev je ta, da je – kot včasih – tudi 
sedaj ljubezen do narave in strmih nemarkiranih poti ista. Spremenila 
se je tehnika plezanja, oprema ipd. Dostopi do gora so zdaj hitrejši, z 
avtomobili, včasih smo potovali z vlakom ali avtobusom. Še ena razlika 
se mi je vsiljevala. Naše pesmi so opevale prelepe gore, cvetje, naravo in 
veliko “navadnih” je bilo vmes. Ta večer pa so v glavnem zvenele pesmi 
popularnih avtorjev – a bile so vztrajne, saj so polagoma izzvenele šele 
v jutranjih urah.

Napovedano sneženje ponoči je res pobelilo naravo. Severna 
stena Storžiča se je od časa do časa vsa pobeljena prikazala med oblaki 
in se vsakomur s svojo mogočnostjo vtisnila v spomin. Načrtovane ture 
so odpadle, le Jožica je svoj namen izpolnila in šla peš do Tržiča. Med 
vožnjo proti dolini so misli uhajale na prijeten večer. Razmišljala sem o 
klepetu z mladimi bodočimi alpinisti. Zanimalo jih je, kako smo včasih 
plezali, kakšno opremo smo imeli, kakšne so bile priprave na članstvo 
itd.
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Srečna sem, da mi je bil že v sami mladosti poslan klic z gora 
in dana možnost spoznati jih v vsej mogočnosti in lepoti. Hvaležna 
sem vsem, ki so mi nekoč pokazali varne, skrite in strme poti v gore. 
Vodstvu in mentorjem AO TAM želim, da vzgojijo veliko dobrih in 
srečnih alpinistov.

Še drugi novi alpinist - David [Marko Renčelj]

Nekaj dni po občnem zboru mi je Mičo dejal: “Marička, vesel 
sem, da si prišla na občni zbor!” “Hvala, jaz tudi!” mu naj odvrnem nazaj 
preko tega prispevka.

          Marija Renčelj

Veterani AO TAM od Areha do Treh žebljev 

Na pobudo najstarejšega člana AO PD TAM Draga Kavnika – ta 
pa ima že “svežih” šestdeset let (roj. 29. 12. 1945!) - smo se v soboto, 7. 
januarja, z avtomobili najprej zapeljali na Areh na Pohorju. Tam se je 
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zbralo sedem veteranov našega alpinističnega odseka: Drago Kavnik, 
Jože Flašker, dva Mirana (Pliberšek in Tarkuš), Andrej Napotnik, Igor 
Lampe, Borut Kos in prijatelj Selan iz GRS. 

Na Šumiku [Andrej Napotnik]

V idiličnem okolju, obkroženi z obilo snega in ob solidnem 
vremenu smo se ob devetih dopoldne s tekaškimi, avtor prispevka pa 
s turnimi smučmi, odpravili proti Šumiku. Hvaležni smo bili tistim, ki so 
nam cesto zvozili z motornimi sanmi. Smuči so lepo drsele po novem 
snegu, ko smo se spominjali pohodov izpred desetih let in več. Kje smo 
že takrat šli? Smo še prav? Daj, poglej na karto, če smo še na Pohorju! No, 
tokrat ni bilo tako. Zdaj pot že dobro poznamo, le Joža je delal tako 
ozko »špuro«, da nas je ven metalo! Po čaju na koči na Osankarici – kjer 
z miz odstranijo prte, da jih gostje ne bi ponesnažili – smo se – saj zato 
smo tudi prišli – podali k spomeniku na bojišču Pohorskega bataljona. 
Ob množici drugih pohodnikov smo se poklonili padlim borcem in se 
odpravili nazaj proti Arehu. Kasneje so se prijatelji z avtomobili odpeljali 
nazaj v dolino, z Mitjem Plohlom, ki je s smučmi prišel iz Ruš, pa sva v 
dolino odsmučala.
          

      Andrej Napotnik
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Po republikah nekdanje Jugoslavije v juliju in avgustu 2006

Ponedeljek, 31. 7. 2006
Ob 610 smo se z avtodomom odpravili na pot Branko, Stanka, Drago in 
Milena Kavnik - Eta proti Ptuju čez Gorco (Malečnik), pri Dvorjanah na 
desno in uspešno skozi Ptuj (pot mi je pokazal David, ko sva se vračala 
iz Mostarja – službena pot v Soko Mostar, 29. in 30. 6. 2006). Slovensko-
-hrvaško mejo smo prestopili v Zavrču, nadaljevali proti Varaždinu, 
Ludbregu, Koprivnici in pri Đurđevcu zavili na desno proti Bjelovaru, 
kjer smo našemu prijatelju iz AO Milanu Joliću - Džoliju prižgali svečko 
in položili šopek rož na grob. Nadaljevali smo proti Velikim Zdencem, 
Virovitici, Slatini, Našicam, Osijeku, Vukovarju in prestopili hrvaško-
srbsko mejo pri Bački Palanki, skozi Novi Sad, po avtocesti proti 
Beogradu in nekje pred Batajnico (ob 1900) ustavili na počivališču, kjer 
smo prespali. Ta dan je Branko prevozil 547 km (od predvidenih 554 
km). Vreme je bilo lepo in sončno, celo do 35 °C.

Torek, 1. 8. 2006
Zanimivo pot smo nadaljevali zjutraj ob 730 skozi Beograd, ki je bil 
precej nesnažen, tako da nismo ustavljali. V Beogradu smo zavili proti 
Čačku, kar pomeni, da smo se peljali mimo ali skozi Lazarevac, Gornji 
Milanovac, v Preljini zavili na desno proti Čačku (167 km). Tu smo bili 
gostje “strica” Stojana, kjer smo popili kavico in malce jedli. Po nakupu 
lubenice smo se vrnili v Preljino in nato skozi Kraljevo (KV) do Vrnjačke 
Banje. Izjava prodajalke lubenic, da v Sloveniji ne bi živela, ker tam “ni 
svobode”, je “strica” spravila v bes: rekel ji je, da naj pogleda “hotel”, 
ko se bo peljal naš avtodom mimo, nas pa je potolažil, da je to rekla 
“seljačino”. Seveda se nismo sekirali, le v dobro voljo nas je spravil ta 
dogodek! Tu je lepa planinska pokrajina, dvignili smo se nad 1000 m, 
ustavili ob lovski koči, se napili in umili v pravem planinskem okolju, 
odpeljali smo se proti Aleksandrovcu, pred njim zavili na Brus, kjer 
smo natočili gorivo. Sledi Razbojna, Blace, Beloljin (tu se “gorska” cesta 
priključi na cesto Niš–Priština) in Kurvin Grad, kjer smo se priključili na 
avtocesto Niš–Skopje. Pred mejnim prehodom Preševo smo ustavili 
motor ob 2100 in prespali. Ta dan smo prevozili 478 km. 
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Sreda, 2. 8. 2006
Mejo Srbija-Makedonija smo prestopili na mejnem prehodu Preševo. 
V Skopju smo ta dan ostali in prenočili (prevozili smo 50 km). Bili smo 
gostje pri Stankini teti Dani, kjer je bila tudi “baza”. Ogledali smo si mesto, 
s stricem Metodom smo šli na čevapčiče in še nekaj spili. Klepetali, da 
je bilo veselje. Zvečer smo si privoščili prijeten pogovor ob vinu, glasbi 
in “mezenju”, tja s taksijem, nazaj z Martino. Igral je ansambel (tudi S 
Kamniških planin … in nekaj slovenskih je “padlo”!), v katerem igra 
Marjan, Martinin mož, Martina pa je Marinina hčerka. Kar dolgo smo 
se zadržali. 

Smolarski slap [Drago Kavnik]

Četrtek, 3. 8. 2006
Pred srečanjem z Marinino (Stankina sestrična) družino (Mišo, Bjanka, 
Martina, Marjan, Anastazija) smo si ogledali še Skopje – mesto, kjer je 
stala hiša matere Terezije, slikali njen kip, pojedli sladoled v italijanski 
restavraciji, itd. Ob 1220 smo odpotovali. Tokrat po predlogu Natašinega 
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moža Dimčeta (pri njih smo se ustavili na kratek klepet in obvezno 
kavico), ki je član AMZ MK, bivši reli voznik, in dobro pozna to deželo. 
Cilj je bilo Berovo na vzhodu MK. Peljali smo skozi Veles, Štip, Kočane in 
dosegli Berovo ob 1830 na planini Maleševo – višina okoli 1050 m. Prespali 
smo ob mladinskem počitniškem domu. Bilo je prijetno hladno in zelo 
mirno. Zvečer sem si ogledal akumulacijsko jezero, kjer se zbira voda za 
celo področje. Neverjetno, kot da bi vozili po kaki Ameriki, vročina čez 
30 °C, nato pa prijetno hladno na gorskih področjih! Čudovito! Prevozili 
smo 166 km.

Jezero Mavrovo [Drago Kavnik]

Petek, 4. 8. 2006
Po pravih planinskih cestah (prelaz Premere 1167 m, Pletvar, 998 m) 
smo se dvigali in spuščali vse do Strumice, kjer smo zavili še bolj proti 
vzhodu v Novo Selo in za njim do Smolarskega slapa. Problematična 
vožnja med polji in naselji, med traktorji in tovornjaki, kolesarji in pešci, 
ampak umirjeno, ne nervozno, smo prevozili 70 km do parkirnega 
prostora. Od treh parkiranih avtov so bili trije slovenski! Do slapa smo 
hodili celo kakih dvajset minut! Pa nazaj, skozi Strumico, proti jugu, 
skozi Valandovo in spet navzgor proti SZ do Negotina, kjer smo zavili na 
JZ proti Kavadarcem in Prilepu ter v preveliki vnemi zgrešili predviden 
cilj Kruševo. Zato smo pa nadoknadili tiste kilometre za Smolarevo ter 
vozili proti Bitoli. Spet se svet spremeni v gorsko področje, zlasti cesta, ki 
je na prelazu Prevalce dosegla višino 918 m, na prelazu Gavato pa 1167 
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m. Tu smo jedli in počivali. Mesto Resen smo sicer prevozili dvakrat, pa 
nič zato, ker nam ni bilo žal ponovnega planinsko-cestnega vzpona na 
1568 m visok prelaz Bukovo, še prej pa smo obvozili Prespansko jezero. 
Na prelazu je sicer možno videti obe jezeri, nam pa se to ni izšlo, ker je 
bil parkirni prostor zaseden, bilo je že pozno, saj je sonce svetilo le še 
na tej višini in je počasi zahajalo. Potem pa enkraten spust do kampa 
Ljubaništa. Tokrat smo prevozili 533 km. Ponoči je malo deževalo in 
povetrilo. Pa je bilo zjutraj boljše!

Vrelo Bune [Drago Kavnik]

Sobota, 5. 8. 2006
Toliko boljše, da smo se lahko ob 900 v Ohridskem jezeru osvežili v 
prijetno čisti vodi in pogreli na soncu! Ogledali smo si Sv. Naum, vozili 
po jezeru, kupili spominske majice za otroke. Tokrat je bil naš cilj jezero 
Mavrovo, kjer imata Marina in Mišo vikend. Ob 1245 smo se odpeljali 
ob Ohridskem jezeru do Ohrida, si ga ob kratkem postanku ogledali in 
nadaljevali ob vzhodnem delu MK, ob reki Crni Drim do Debra (nevihta, 
neprijetni občutki v mestu, tudi mesto je pustilo zelo slab vtis, gneča, 
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nedisciplina v prometu, slaba cesta). Ampak lepa pokrajina in čudovit 
razgled, samostan Sv. Jovana Bigorskega pa bo moral počakati na 
ogled kdaj drugič. Še ob pravem času (ob 1800) smo parkirali ob jezeru 
Mavrovo (1250 m), se najedli in napili pri Marini in Mišu ter spokojno 
zaspali ob 2330. Prevozili smo 142 km.

Nedelja, 6. 8. 2006
Po jutranji kavici in zajtrku smo nadaljevali (ob 900) proti Gostivarju in 
Tetovu ter prestopili mejo MK-Kosovo na mejnem prehodu Globočica 
na višini 780 m. Potem pa po Kosovu celo pot srečevali kolone porok, kot 
da bi se poročali vsi mladi, čeprav so vsi delali in je bila nedelja menda 
samo za te, ki so se poročali. Tako je vsaj bil mir, le kolone so bile malo 
daljše in počasneje se je potovalo! Smer: Kačanik, pri Doganovičih na 
levo po krasni planinski cesti na Preval, 1540 m, proti Prizrenu. Naprej 
proti Đakovici, Peči, po ravnini, nato spet v hribe čez prelaz Rožane 
(1710 m) proti kraju Rožaje na višini 1108 m. Prevozili smo še Berane 
(avtomobilska oznaka BA, 640 m), Bijelo Polje (avtomobilska oznaka BP, 
640 m), Mojkovac, Kolašin, do prelaza Crkvine na višini 1045 m, in ob 
1915 ustavili “konje”. Prevozili smo 391 km. Prespali smo ob prometni 
in hrupni cesti, napolnili rezervoarje za vodo in izpraznili posode z 
umazanijo.

Ponedeljek, 7. 8. 2006
Ob 900 odhod za dolino Morače. Postanek ob mestu nesreče vlaka, ki 
je iztiril v februarju tega leta, sedaj pa so pospravljali razbitine, tako 
da so izpraznili vse možne izvore za eksplozijo, vagone pa enostavno 
zažgali(!). Nato preko kanjona Morače do Podgorice, kjer sta nas 
pričakala Romana (hčerka najine sestrične) in Đorđ s hčerko Simono. 
Pogostitev, kavica in proti morju skozi predor Petrovac (dolžina 1336 
m, na višini 4189 m). Na mejni prehod Debeli Breg na meji ČG-Hrvaška 
smo prispeli ob 1740 in nadaljevali ob obali do vasi Mlini, kjer nas je zajela 
nevihta. Parkirali smo v kampu Kate pred Dubrovnikom (nočitev za štiri 
osebe, avto, elektrika, voda, TT = 200 HRK). Dobra večerja, tuširanje in 
počitek. Prevozili smo 250 km.
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Torek, 8. 8. 2006
Okopal sem se v mirnem, čistem, toplem morju, doživeli smo lep dan 
in nadaljevali preko mejnega prehoda med Hrvaško in BiH – Doljani 
(1200) do izvira Bune (Vrelo Bune), kjer smo imeli ogled bosanskega 
“fevda”, bosanske domačije, in dobro kosilo ob izviru. Vrnili smo se do 
Medžugorja, obiskali sveti kraj, se umirili in ob 1830 parkirali pri Mirjani 
(službena gostiteljica v mesecu juniju). Pogovor, kavica, osvežitev in 
spanje. Prevozili smo 191 km.

Jablanica [Drago Kavnik]

Sreda, 9. 8. 2006
Iz Medžugorja smo krenili po kavici, še prej zajtrk, ob 830. Po tem pa 
po BiH: Mostar, Jablanica – ogled porušenega mostu, muzeja, kavica v 
starem bunkerju (osebno sem imel neprijeten občutek ob spominu na 
mrtve oz. kogarkoli že, čeprav je prostor zelo dobro preurejen v sodobni 
lokal) – Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Banja Luka. Pred mestom kosilo 
v dobri restavraciji in nato prečkanje meje BiH-Hrvaška na prehodu 
Gradiška (Bosanska). Po avtocesti proti ZG in Varaždinu do mejnega 
prehoda Zavrč (1945). Čez Ptuj do doma ob 2045. Prevozili smo 537 km 
(598 km, nisem našel pravega podatka o prevoženih kilometrih).

Opomba: Vreme je bilo lepo, vroče tudi do 38 °C, nekaj manjših ohladitev, 
močna nevihta na morju in kopnem, kopanje v Ohridskem jezeru, v 
morju. Potovanje je bilo zanimivo zaradi različnosti pokrajin, posebno 
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Makedonije, ki smo jo prevozili po skoraj celi slikoviti površini, in zaradi 
srečanja prijetnih sorodnikov in znancev. Glede na to, da smo bili časovno 
omejeni, smo se v glavnem vozili. V bodoče bo potrebno več časa za 
počitke z možnostjo kopanja in sprostitve. Skupno smo prevozili 3230 km. 
Načrtovanje naslednje ture, morebitnega servisa avta in opreme, brez 
vmesnega počitka, pomeni potovati na omejen čas in v časovni stiski. 
Kljub temu smo se dobro razumeli, do konca.

          Drago Kavnik 

Raduha, prvenstvena, varianta Po razu-Vetrne police

Obetala se je zelo lepa avgustovska sobota. Tak dan je bilo 
potrebno temu primerno tudi izkoristiti. S temi mislimi smo se tako v 
dveh navezah odpravili na Raduho (Miroslav Kokol - Sloki, Petra Glažar, 
Robert Detiček, Jožica Meglič).

Jožica na izstopu iz smeri [Robert Detiček - Figo]

Na koči smo se na hitro okrepčali, si ogledali skice smeri ter se 
odpravili k steni. Sloki in Petra sta se odločila za smer Plate, midva z 
Jožico pa sva se podala v klasiko, smer Sončni žarek, ki poteka med 
smerjo Po razu in smerjo Desno od Mihove smeri. Med hojo po planinski 
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poti smo si še dajali zadnje napotke in vneto iskali pravilen pristop za 
najino smer – Sončni žarek. Sloki, kot najbolj izkušen med nami, naju 
je lepo napotil k vstopu v smer. Seveda sva mu z Jožico brezpogojno 
verjela in se odpravila pod steno. Še enkrat sva pogledala skico in 
pričela plezati. Po štirih raztežajih sva ugotovila, da nisva v pravi smeri, 
temveč nekje čisto drugje. Tudi Sloki je do takrat že spoznal zmoto in 
nama s klici dal vedeti, da nisva prav. Vendar se vrniti nisva več mogla. 
Tako  sva nadaljevala plezanje proti vrhu. Po štirih raztežajih se je smer 
priključila k smeri Vetrne police, tako da sva drugo polovico preplezala 
in izstopila po njej. Ko sva se vrnila z vrha, sva videla, da sva vstopila 
kakšnih dvesto metrov prehitro. »Nič hudega,« sva rekla, »bova pa 
drugič napadla Sončni žarek! Dobra šola za naslednjič.«

Skica smeri [Robert Detiček - Figo] 

Na koči smo potem ugotovili, da ta varianta sploh še ni vrisana 
in zapisana, tako da nama je uspela celo prvenstvena smer. Lepo, glede 
na to, da sva bila sprva nekoliko nejevoljna zaradi zgrešenega vstopa.

          Robert Detiček

Opis prvenstvene smeri v Raduhi – varianta Po razu-Vetrne police (IV, 250 
m)

Vstop je med smerjo Po razu in smerjo Sončni žarek. Pristop je s planinske 
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poti strm in travnat, v jutranjih urah zato zelo spolzek. Smer se prične s 
kaminom,  nekaj metrov dalje levo pod previs, kjer je dobra polica za 
varovališče. Nadaljuje se ostro desno in levo mimo plat ter skozi kamin, 
na vrhu katerega naredimo varovališče. Nato čez borovce, pod plate in 
po grebenu na Vetrne police. Nadaljujemo in izstopimo po smeri Vetrne 
police. Sama smer ni težka in tako primerna tudi za začetnike. V prvem in 
drugem raztežaju je potrebna previdnost zaradi zelo krušljive skale. 

Triglav – Slovenska smer s Prevčevim izstopom (II, III, �50 m)
(1�. avgust 2006)

Udeleženci: Branko Kljajič, Stanka Kramer, Roland Volmut, Nejc Gomilšek, 
Gorazd Čretnik

No, bil je avgust, poletni mesec, ki me ponavadi zadržuje bolj 
na nadmorski višini 0 m. Tudi tokrat ni bilo drugače. Po treh tednih na 
»ničli« sem še ves prepojen z morskim zrakom, mojim ušesom pa od 
sprehajanja v globine kar nič ne ustreza dvig nadmorske višine. Ko 
pridem domov, pa že sledi Rolandovo povabilo: »Čuj, nekaj bo treba 
splezat. Se menima z Brankom.« Ko slišim predlog, Slovenska smer v 
severni steni Triglava, se takoj spomnim naših planinskih časov, ko smo 
na pohodih na Triglav s strahospoštovanjem opazovali Steno. In prav 
tako občudovali alpiniste na poti, ki so se podajali vanjo. Za nas je bila 
to takrat neuresničljiva želja. Ob takem predlogu seveda ne razmišljam 
kaj dosti, saj sem se takšne klasike veselil, že odkar sem se vpisal v AO 
TAM. Mislim, da sva s Stanko edina, ki bova prvič plezala v Steni. 

Seveda se pogledi na določene stvari v življenju spreminjajo, 
tako je tudi v tem primeru. Če sem takrat mislil, da je plezanje v Severni 
steni skoraj nemogoče, sedaj vem, da pa Slovenska smer »bojda« sploh 
ni težka. Kot sem prebral v neki knjigi, bi lahko rekli tudi takole: »Čeprav 
gleda večina na Slovensko nekoliko zviška, pa menda ni plezalca, ki je 
ne bi prej ali slej vendarle preplezal. Plezati Slovensko smer je tako kot, 
no denimo, brati Prešerna.«

In tako smo se tistega jutra odpravili na pot. Zgodaj zjutraj 
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iz Maribora, nato naprej do našega cilja, parkirišča pred Aljaževim 
domom. Četrtek je očitno pravi dan za plezarijo. O običajni gneči ni 
bilo ne duha ne sluha, upali smo samo, da bo vreme pravo, napoved ni 
bila  najbolj bleščeča. 

“Naša četica” v Slovenski smeri [Gorazd Čretnik - Hans]

Naša pot naprej poteka peš, mimo Aljaževega doma. Oziram se 
naprej po poti, ki vodi k Luknji, saj je to bila včasih naša priljubljena pot 
na Triglav, čez Plemenice namreč. Sedaj pa bo treba zaviti kar po poti, 
ki poteka čez Prag. Do vstopa od zagretosti kar hitimo, tako zelo, da ga 
celo malce zgrešimo. Nič, treba bo nazaj, nekaj minut pač izgubimo. 
Končno dosežemo vstop v steno, kjer sledi okrepčilo, treba je popiti 
dosti tekočine, saj ti osemsto metrov plezanja v steni kaj hitro izžame 
moči. Nadenemo si pasove in vso ostalo opremo, ki je potrebna za naš 
podvig, in plezanje se lahko začne. 

Iz vstopne stene se kar vijejo različne variante, tako da se včasih 
težko odločiš, kje se boš lotil nadaljnjega plezanja. To je značilnost kar 
celotne Slovenske smeri, kjer je orientacija odločilnega pomena za 
prijetno plezanje. Ne pozabimo namreč, da je tudi tukaj marsikdo že 
potreboval reševanje gorskih reševalcev, kljub navidezno lahki oceni 
smeri (II, III). Včasih te kar vabijo kakšni navidezno lahki prehodi, za 
katere šele kasneje ugotoviš, da so ti nakopali težavo, ki si je v tej steni 
nisi obetal. Počasi dosežemo eno prvih lepših značilnosti smeri, Bele 
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plati. Ime ni iz trte zvito, resnično so bele – stometrska stena, ki pa smo 
jo obšli po desni strani po žlebu. Zelo lepo plezanje. Na žalost so bile 
takšne razmere v vsej smeri vsaj tokrat bolj redke, zaznamovana je bila 
predvsem z nenehno vlago in s krušljivimi oprimki, ki se jim nikakor 
ne moreš izogniti. Nadaljujemo do Bučarjeve stene, ki je dobila ime po 
pisatelju Ivanu Bučarju, ki se je tukaj smrtno ponesrečil davnega leta 
1949. Usoden zanj je bil izpuljen oprimek, za njegovega prijatelja pa 
padajoče kamenje. Tukaj se še nahajajo ostanki vpisne knjige, ki je bila 
postavljena v njun spomin. Kar malce turoben občutek. 

Pogled na Zlatorogove police [Gorazd Čretnik - Hans]

Po nadaljnjem napredovanju smo nagrajeni z veličastnim 
pogledom. Prispeli smo namreč do Zlatorogovih polic, mogočne 
vertikale, ki se po nekaterih podatkih razteza kar štiri kilometre. 
Resnično najbolj intenzivno doživetje tukaj, ki ga ne pozabiš zlahka in 
se ti vtisne v spomin za vedno. Počasi nadaljujemo pot naprej še kakšnih 
sto metrov, kjer se je potrebno odločiti, kam se bo odcepila naša smer, 
saj imamo več možnosti za nadaljevanje. Odločimo se za levi, Prevčev 
izstop, ki velja za lažjega, čeprav smo tudi tukaj na trenutke morali 
preveriti naše plezalsko znanje; mokrota pač naredi svoje tudi v lahki 
steni. Počasi smo se le približali težko pričakovanemu cilju. Bili smo že 
kar izčrpani in ko premagaš še zadnji rob stene, res sledi olajšanje. Ko 
smo vsi na vrhu, si sežemo v roke in čestitamo za uspešno opravljen 
vzpon. Tukaj se tudi naša skupina razcepi. Branko se s Stanko poda še 
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na Kredarico, kjer ju naslednji dan čaka še vzpon na Triglav. Roland, 
Nejc in Gorazd pa prečimo v levo in pričnemo z dolgotrajnim sestopom 
po poti čez Prag v dolino.

  Gorazd Čretnik

Kratek obisk Centralnih Alp

V ponedeljek, 11. 9., zgodaj zjutraj prispeva v deževni 
Courmayour. V mestecu na italijanski strani pogorja Mont Blanc že pred 
deveto vsa zaspana iščeva informacije o razmerah na okoliških hribih. 
Najin cilj, prečenje celotnega grebena Grandes Jorasses z grebenom 
Rochefort in prečenje Hudičevega grebena, se razblini že nekje pri 
Aosti, ko iz vedno bolj goste megle začne vedno močneje deževati. 
Za nameček nama ne uspe urediti helikopterskega zavarovanja in tudi 
opisov smeri za tista področja nisva dobila. Do dveh čakava v avtu, 
ko pa za trenutek neha deževati, naloživa nahrbtnika in odhitiva na 
spodnjo postajo žičnice, ki naju v nekaj trenutkih dvigne na vmesno 
postajo, pod Rif. Torino. 

Prekrasen ambient, čudovito vreme, zasnežene razpoke; odlični razlogi za počasno 
napredovanje!

Z Rokom sva že lani želela obiskati Centralne Alpe, a jih zaradi 
slabega vremena in kroničnega pomanjkanja časa nisva videla. Nič kaj 
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drugače ni kazalo letos. Končno se je obetalo tri dni lepega vremena. 
A prvi dan je že skoraj minil, ko sva prvič visoko na ledeniku zagledala 
sonce. Zaradi veliko novega nepredelanega snega in nestabilnega 
vremena sva se odločila, da postaviva šotor nekje na višini 3400 m, 
potem pa opraviva nekaj vzponov v okoliških granitnih stenah. Večer 
preživiva ob kopanju ploščadi za šotor, kuhanju in urejanju opreme. Ko 
se zavlečeva v spalni vreči, že spet začne snežiti. 

Najinemu cilju naproti

Zbudiva se v prečudovito jutro, pobeljeno s svežim snegom. 
Odločiva se za vzpon na Velikanov zob (Dent du Géant). Prečkava ne 
ravno nenevaren ledenik, se malo izgubiva v spodnjem delu krušljive 
stene in skupaj z dvema Švedoma prilezeva na greben Rochefort. Tam 
se naveževa in uživava v dobrem granitu, dokler se vreme spet ne 
poslabša. Zadnje raztežaje preplezava v megli in sneženju. Kljub izredni 
izpostavljenosti z vrha vidiva zelo malo, pa še zelo se nama mudi. 
Opraviva nekaj divjih spustov ob vrvi in že sva na grebenu Rochefort. 
Za spremembo sedaj najdeva še pravo smer sestopa po spodnji steni, 
preskočiva še nekaj temnih ledeniških razpok in že sva pri šotoru. 
Zvečer si v sneženju topiva sneg in se boriva proti vlagi v šotoru. 
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Izhodišče za naslednje dni je postavljeno

Slabo vreme nama ne pokvari plezanja

Kljub lepi napovedi za sredo je zjutraj nad nama že vse črno. 
Gervasutijevemu kuloarju se odpoveva, tudi zaradi nepričakovanih 
zdravstvenih težav, ki povsem izčrpajo Roka. Ker so za naslednje dni 
napovedane velike količine padavin, pa tudi zdravje nama ravno ne 
služi, se že v sredo poslavljava od izrednih hribov, ki jih bova vsekakor 
še obiskala.
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Na vrhu!

“Sestop” z vrha

(Op.: Luka Juhart in Rok Pevec sva plezala na Dent du Géant, 4013 m, nad 
Chamonixem v Franciji.)
                      

Luka Juhart
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Mustang, zadnje prepovedano kraljestvo

Himalaja skriva mnogo lepot in prav tiste najlepše so tudi 
nekoliko odmaknjene od običajnih poti. Mustang je vsekakor ena 
takšnih dolin, ki človeku sede v dušo in mu ne da miru. Želja je 
dozorevala pri vsakem obisku Nepala. Končno je prišla tudi jesen, ko so 
se izpolnile želje in razkrile skrivnosti.

Kagbeni. Tu vstopiš v deželo, ki ima svojega kralja, kjer v redkih vaseh življenje gre 
svojo pot, kjer skoraj ni dreves …

Dolina reke Kali Gandaki, vrhovi  Nilgirijev, vse to napravi vtis na popotnika.
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Treking v Mustangu je lep in naporen.
 Vse kar potrebuješ, moraš prinesti s seboj.

 Hrana, šotori, kuhinja, oprema … tako kot se je včasih hodilo v Himalajo.
 In morda je tudi to del tistega, kar ga napravi posebnega.

Kali Gandaki in vas ob robu struge.

Skrivnosti v Mustangu so skrite za vsakim grebenom.
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Doline in gore so vsak dan drugače obarvane …

Lo Mantang, glavno mesto Mustanga, nam ponudi kraljevsko kosilo.
 Tukaj se konča tudi pot. Kar malo žal nam je, ker se moramo vrniti.

Konji niso dobili imena po tej dolini. 
Pogled na pokrajino pa je z njihovih hrbtov drugačen. 
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Beno, Viki, Anita, Tjaša, Marija, Erik, Drago, Samo, Neva.
Vsaj za trenutek kralji …

Gangapurna, Anapurna III, Machapuchare, sami znani vrhovi, ki nas na odhodu 
vabijo, da se vrnemo.

Vse fotografiral Samo Žnidaršič.

Okrog Anapurn

15. 10. 2006
V Katmandu smo prispeli včeraj, 14. 10. 2006, brez kakšnih večjih 
problemov, če seveda ne omenjamo Dančevega problema z letalskim 
sedežem na letalu iz Münchna: imel je karto, sedeža na letalu pa ne. 
Ponujali so mu 600 €, če se pelje v Doho (Qatar) in pride prej v Katmandu 
kot mi, vendar je raje počakal, da je dobil zadnji sedež po polurnem 



TA 2006

www.pdrustvo-tam.si �1

čakanju. No, zdaj smo tu in jutri, 16. 10. 2006, odpotujemo z avtobusom 
proti Beshishaharju, izhodišču našega trekinga okoli Anapurn. Vsi smo 
v redu, razpoloženje na višku.

P. S.: Samo je odšel dan pred nami, tako da se z njim vidimo po koncu 
trekinga. Srečali smo se tudi z Damjanom in Olsonom, seveda smo 
zapili vzpon na Cho Oyu; odletijo jutri, 16. 10. 2006, so vplačali “biznis 
klas” na letalu in dobili predčasne karte.

21. 10. 2006 
Po šestih dneh smo prispeli v Manang, čakata nas še dva dneva vzpona, 
potem pa navzdol. Danes je snežilo in upam, da bo vreme zdržalo. Vsi 
smo zdravi in OK. 

31. 10. 2006 
Ponovno smo v Katmanduju. Nisem se mogel javiti iz Pokhare, ker 
so zelo slabe povezave z internetom, zato sem počakal, da pridemo 
v Katmandu. Vsi smo brez kakšnih večjih problemov prišli preko 
sedla Thorung La (5416 m). Čeprav nas je pri sestopu oviralo močno 
sneženje in spolzka tla, smo varno prišli v dolino. Sedaj si ogledujemo 
znamenitosti Katmanduja, nato pa počasi sledi pakiranje za domov. Vsi 
smo OK.
         

Mitja Plohl

Elbrus (5642 m)

Po uspešnem vzponu na 4810 m visoki Mont Blanc (Francija), 
julija 2005,  se nama je – Rolandu in Boštjanu – porodila velika želja 
po osvojitvi najvišjega vrha Evrope, 5642 m visokega Elbrusa. Elbrus 
je dvoglavi velikan, ki leži v pokrajini osrednjega Kavkaza v Rusiji, med 
Črnim in Kaspijskim morjem, je le kakšnih deset kilometrov oddaljen 
od meje z Gruzijo in je geografsko gledano najvišji vrh Evrope(!). Ima 
dva vrhova, zahodni, višji, je visok 5642 m, vzhodni pa je 21 m nižji.

Od dne, ko sva začela razmišljati o Elbrusu, sva rekreativne 
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treninge s kolesom in tekom zamenjala za resno kondicijsko pripravo 
več kilometrskih tekov in kolesarjenja in skorajda dnevnega merjenja 
izboljšanja osebnega rekorda za prehojeno pot na Pohorje. Zavedala 
sva se, da le dolgotrajni treningi in izkušnje prinašajo uspeh. In odločitev 
je padla.

Kopičenje meglic med vzponom [Roland Volmut]

Petek, 16. 6. 2006
Ob 17.00 se nas je odprava štirih kandidatov in ene kandidatke ter vodnik 
Žiga iz  agencije Lifetrek odpeljala do zagrebškega letališča. Bila sva edina 
Štajerca v pisani druščini srednjih let. Ob 20.30  smo poleteli iz Zagreba 
proti Moskvi, kamor smo prispeli ob 01.30  (zamik + 2 uri).

Sobota, 17. 6. 2006
Na terminalu smo čakali do 6.00. V Moskvi smo presedli na drugo letalo 
in poleteli do Mineralnih Vod, kamor smo prileteli ob 11.30. Na letalu smo 
si krajšali čas s »fitnes kosilom« (zelo skromen obrok). Na letališču nas je 
že čakal kombi mojster, ki nam dobre tri ure ni pustil spati, zaradi takšnih 
ali drugačnih »znamenitosti« ( slaba cesta, govedo na cesti, zabavno 
prehitevanje po desni, neprestano hupanje, ipd.). Tako nam je malo pred 
16.00 uspelo priti mimo neštetih policijskih kontrol v hotel v Terskolu. 
Terskol je vas pod samim vznožjem gore in leži na višini 2100 m. 
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Na ledu nad Pastukhovimi skalami [Roland Volmut]

Nedelja, 18. 6. 2006
Zbudili smo se v deževno jutro, ki mu je sledil »svetovni zajtrk«: ameriški 
sport muesli, rusko maslo in sir, angleški čaj ter afriške banane. Po zajtrku 
smo se odpravili na prvo aklimatizacijo. S kombijem smo se odpeljali do 
gondolske žičnice, s katero smo se povzpeli do višine 3300 m, nato pa 
peš nadaljevali mimo »sodčkov« (stari podzemni rezervoarji, predelani v 
bivališča v obliki sodov, v katerih je prostora za šest oseb) na višini 3800 
m do koče Disel na višini 4100 m. Tukaj je nekoč stala stara koča Prijut 11, 
ki pa je zaradi kratkega stika v električni napeljavi pogorela. Po krajšem 
počitku smo se vrnili v dolino, kjer smo si nekateri privoščili pivo Baltika, 
drugi pa sok in »šešljik« (ražnjiči).

Ponedeljek, 19. 6. 2006
Zbudili smo se v prekrasno jutro in opravili aklimatizacijo po enaki poti, le 
malo više, do 4600 m visokih Pastukhovih skal. Nebo je bilo brez oblačka, 
le veter se je iz metra v meter stopnjeval. Bazo smo preselili na kočo na 
višini 3000 m, kjer je bila glavna pijača pivo Terek ter angleški in cejlonski 
čaj. Spali smo zelo slabo, zaradi prevelike količine teina (pravih čajev, ki so 
nas spremljali vse do konca pustolovščine). 

Torek, 20. 6. 2006
Po zajtrku smo bazo preselili na kočo Disel na višino 4100 m. Ob obilni 
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malici smo se podali na aklimatizacijski pohod do višine 4824 m (Mont 
Blanc +14 m). Pot je bila od Pastukhovih skal naprej precej naporna, zaradi 
trdega ledu in velikega naklona. Srečali smo presenetljivo veliko druščino, 
ki se je vračala povsem izčrpana, brez moči. Vreme je bilo odlično, le veter 
je rahlo pihljal. Želenega spanja ni bilo, saj je višina  naredila svoje.

Levi (5642 m) in desni (5621 m) vrh Elbrusa [Roland Volmut]

Sreda, 21. 6. 2006
Današnji dan je bil namenjen počitku pred vzponom na vrh, ki bi naj sledil 
naslednji dan v primeru lepega vremena. 

Četrtek, 22. 6. 2006
Dan se je pričel že ob 00.30  zjutraj z ropotanjem teptalca snega. Nato 
smo še malo poležali in že je napočil čas za zgodnji zajtrk. Nato se je naš 
vodnik Žiga »šel« z ruskim vodnikom Sašo »par-dispar«, če gremo na vrh, 
saj je zunaj divjal strašni veter. Po dolgi borbi nam je Žiga prigaral še dan 
počitka. Ob 7.00 uri zjutraj se je vreme uredilo in midva sva dan izkoristila 
še za eno krajšo aklimatizacijo. Zaloge hrane so nam že zelo pošle. 
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Roland Volmut in Rus Saša na vrhu Elbrusa [Roland Volmut]

Petek, 23. 6. 2006
Prišel je dan D, dan odločitve. Kljub slabi popoldanski napovedi je ruski 
vodnik Saša potegnil jockerja in pretental našega vodnika Žigo. Okupacija 
težko pričakovanega Elbrusa se je začela. Ob 4.00 zjutraj se je invazija 
začela. Štirje kandidati za vrh z dvema vodnikoma smo krenili v misijo 
nemogoče. Edina kandidatka je že pred tem vrgla puško v koruzo. Ko 
smo prispeli do Pastukhovih skal, smo že bili na ledu. Takrat se je naša 
četica začela zmanjševati. Višina je nekatere že močno zdelovala, zato se 
je vodnik Žiga odločil, da se na višini 4900 m z Janezom vrne. Ostali smo 
nadaljevali, vendar je že kaj kmalu za tem začel zaostajati tudi Tone. Koraki 
so postajali vedno težji in krajši. Na višini 5300 m si je privoščil počitek in 
nekontrolirano zaspal. K sreči ga je našla skupina Poljakov, ki so se vračali 
z vrha in ga pospremili do koče. Ostali smo le še trije (midva z Boštjanom 
in ruski vodnik Saša), ki smo kljubovali strmini, vetru in mrazu. Ob 12.00 po 
ruskem času je bil naš trud poplačan. Težko pričakovani vrh Elbrusa 5642 
m je bil osvojen! Razgled na vrhu  je bil nepopisen in občutki zmagoslavni. 
V naslednjem trenutku nas je zavila megla in v hipu je začelo snežiti. Zato 
je sledil ekspresni sestop z GPS-om, ki je trajal le 2 h 45 min. Tako kot je 
»padel« Elbrus ob 12.00, sva midva ob 15.00 padla v posteljo v globok, 
premišljujoč spanec o tem,  koliko šešljikov pojesti oziroma koliko Baltik 
popiti naslednji dan. 
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Sobota, 24. 6. 2006
Dopoldan je sledil povratek v dolino, iskanje razglednic in nakupovanje 
na tržnici. S kombijem smo tik pred nevihto zbežali v naš hotel v Terskolu. 
Sledilo je očiščenje telesa (po enem tednu!) ter nadaljevanje reševanja 
dehidracije z Baltiko. Zvečer je sledil ogled EP v nogometu ter zabava do 
jutranjih ur. 

Nedelja, 25. 6. 2006
Po zajtrku smo se odpravili na goro Čeget, kjer smo si ogledali ledeniško 
jezero. Tam nas je pričakala ruska vojska, saj smo že zašli v prepovedano 
območje na meji z Gruzijo. Po krajšem pogovoru nam je vodnik Saša 
omogočil varno vrnitev v naš hotel. 

Ponedeljek, 26. 6. 2006
Dopoldan je bil namenjen še zadnjim nakupom na tržnici, svetovno 
znanim kavkaškim volnenim izdelkom ter spominkom na osvojeni Elbrus 
za družino. Zvečer je sledilo pakiranje prtljage za odhod proti Sloveniji 
naslednje jutro. 

Torek, 27. 6. 2006
Končno je napočil dan za vrnitev domov. V Terskolu se poslovimo od vodnika 
Saše, opravimo formalnosti ter z letalom poletimo iz Mineralnih Vod do 
Moskve. Tukaj se poslovimo še od zadnjih rubljev, saj so nam zaračunali 
vse presežne kilograme prtljage. Popoldan smo imeli let za Brnik in po treh 
urah leta, ob 17.30, varno pristanemo na brniškem letališču.

Tako se je končala dvanajstdnevna pustolovščina z osvojitvijo najvišjega 
vrha Evrope – Elbrusa (5642 m). 
          

        Roland Volmut 



��

naš forum
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Naš forum

(Op. ur.: Še ena nova rubrika. Z našega spletnega foruma sem – po svoji 
lastni presoji in na lastno pest, kakopak – izbral nekaj prispevkov, ki na 
kakršenkoli način izstopajo. Naj vas navdahnejo do te mere, da bi našo 
spletno stran in naš forum še naprej čim aktivneje uporabljali ... Aja, ostale 
prispevke našega foruma v letu 2006 najdete na naslovu: http://www.
pdrustvo-tam.si/nova/forum/index.php)

Triglav, Z - Spominska smer Sandija Wisiaka   

Za parkiranje sva že pred 6. zjutraj brez milosti odštela 500 SIT. 
Nato sopihanje proti Luknji, megla pa se kar ni hotela razkaditi. In sva 
čakala. Pa ni popustila. In sva vstopila (zelo zoprna prečka pod krajno 
zevjo v mokri krušljivi skali). Seveda narobe. In kmalu izstopila. Izgubila 
precej časa in se že pripravljala na frikanje ali na dopoldanski pir. Nato 
se je megla dvignila in kakih 50 m nižje se je pokazal nezgrešljiv kamin 
Wisiakove. In sva vstopila. Drugič (tokrat prav, le prestop iz plazovine 
v skalo). Ura pa že krepko čez deseto. Vendar je stvar tekla tako, kot 
se spodobi in začuda nisva zgrešila niti izstopa. Plezarija lepa, smer 
kar dobro opremljena, zadnji raztežaji pa precej razbiti. Izstopila sva 
po polici, ki pelje ven iz stene na Bambergovo, ki je že povsem kopna. 
Vreme se je tudi »naredilo«, čeprav je bilo vmes v megli kar »frišno«. In 
vzdušje zaradi stalnega brnenja helikopterja zelo moreče. Sva mislila, 
da je vaja ali pa, da prenavljalo kakšno bajto. Na parkirišču sva potem 
izvedela tragično novico in ostalo je le kruto vprašanje: Kdo?

Tadeja je nekaj vleklo h Kristeljnu, kjer se je kar trlo plezalskih 
novic ... drugi pir je stekel še pred mrakom ... potem pa še na Kamniško 
noč na sladoled. 

V nedeljo pa malo sproščenega poplezavanja v GG-ju, le dostop 
do Veže je vsakič daljši.
               

Maja Lobnik (26. 6. 2006)
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Travnik – AŠO   

(Op. ur.: Da bi ohranili sočnost jezika, je sestavek nelektoriran.)

Četrtkovo jutro pod steno Travnika ... tak dren, pa kupimo 
vstopnice in predstava se že začne: ena mešana naveza za Črnega 
bisera, kar tri pa za Ašota (kot da je bolj poceni!). Torej se zapodimo 
noter ena ženska naveza, pa ena mešana in nas v šodru dohiti še ena 
moška (ki podre razmerje 2:1 za babe v Travniku) ... no, torej, se do 
kamina prepletamo v štrikih, jih je toliko, da mamo v prečki do kamina 
skoraj vrvno ograjo! Kamin je zakon! Ker je bil suh ... No, potem se M&D 
dislocirata v Debeljaka. Mi pa rinemo skupaj ... ker sva spodnja naveza, 
tudi pohlevno prenašava kamenjanje Flisa in Lačna (plačata davek: 
gurtno pa vponko). Potem se končno porazgubimo in nekateri tudi 
izgubimo in če povzamem Kešnarjeve besede: KO SONCE POSVET U 
STENO TRAVNKA, JE CAJT, DA PRŠTIMAŠ BIVAK! ... in sonce je svetilo, 
ko sem se plazila nazaj po napačni prehitro vdeti rampi, ki naju je 
popeljala v plataste trebuhe (trebušaste plate). Ker pa karta ni bila tako 
poceni in se je plezalo bolj na lajt (kot fast), misel na noč, v kateri je 
pretil prehod fronte, ni bila nič privlačna … in smo fajtali in prefajtali 
rampo, pa kamin, pa raz ... in tako v mrzlem vetru z veseljem sezuvali 
plezalnike na mehki travici Travnikovega vršnega pobočja ... na Vršič je 
ful minilo v družbi obiskovalcev Bisera, pa preostanek večera na Tičarci 
tudi, saj me je že drugi pir prikoval na klop ... no, pa malo medice je še 
blo, če po pravici povem. Al pa malo več ... 

Original Aschenbrennerjevo smer sva 6. 7. preplezali Sandra 
Voglar (PAK) in Maja. 
Aja, pa še to, Sandra je pa zakon!!!
                 

Maja Lobnik (8. 7. 2006)
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Ojstrica – smer Modec-Režek

Očitno me Ojstrica letos kar »kliče«, saj ni minil niti teden in spet 
sem se znašla na Jami. Zvečer je bilo luštno, štiri punce (tri iz AK Šentjur 
in ena s Kozjaka) se odpravljajo v Ande in so imele poslovilni večer. 
Golaž pa torta pa kegljanje pa »vrhunsko-namizno« vino pa Rolling 
Stonesi pa nekaj znanih in veliko novih obrazov. Tisti, ki smo imeli 
namen plezat naslednji dan, smo se pa zaskrbljeno ozirali proti Ojstrici, 
ki je imela kapo iz oblakov (naokoli pa jasna zvezdna noč). Baje naj bi 
to pomenilo slabo vreme naslednji dan. 

Ker smo najprej mislili plezati v tri, nato pa se je našel še en 
soplezalca iščoč plezalec, smo zjutraj skočili dol v avto po dodatno 
vrv. Potem pa napad. S soplezalcem sva se odločila za smer Modec-
Režek. Spodaj je smer krušljiva (zgoraj pa je skala skoraj pakleniška). 
Začneš na izraziti rampi desno od vstopa v Herletovo. Ko prideš 
na gruščnato gredino, je baje treba iti levo, okoli kamina v nek žleb 
(naveza, ki je vstopila za nama, naju je medtem ko sva se pomujala v 
kaminu, prehitela kar v čevljih), midva pa sva rinila v pol raztežaja dolg 
kamin, ki se prevesi v nerodno zajedo; bil je moker in blaten na levi in 
krušljiv na desni strani … Je pa dobro izgledal. Vsa čast soplezalcu. Od 
včeraj je noter tudi en klin, da ne bo koga zavedlo. Nadaljevanje smeri 
je bilo nesorazmerno lažje, večinoma cikcakaš po steni, iščeš prehode. 
Klinov je bolj malo, le tu in tam kakšen. Osrednji del smeri smo plezali 
dve navezi vzporedno (jaz in trije fletni pubeci!). Že med plezarijo smo 
opazovali, kako se tvorijo nevihtni oblaki in se spraševali, ali bomo 
hitrejši mi ali dež. Čeprav smo bili sorazmerno hitri, nas je nevihta 
dohitela v izstopnih raztežajih. Ne morem reči, da me na skrivaj ni malo 
stiskalo, spomniš se vseh tistih zgodb o strelah ... Izvedela sem tudi, 
kaj pomeni, da »greš Štajerca«: en pleza naprej in ko zmanjka vrvi, gre 
drugi za njim, vse dokler ne zmanjka robe, in če je težko, naredi štant. 
Popolnoma premočena (goreteks v nahrbtniku, ki ga je zadaj nosil 
soplezalec) sem izplavala na Kopinškovo. Ploha je na srečo trajala le 
kakšne pol ure, na vrhu pa naju je pričakalo sonce!! Ojstrica se je mokra 
bleščala v soncu, oblačila pa so se mi do Jame že posušila. 

Smer Modec-Režek (V+, 500 m) sva plezala Mojca Hribar in Luka 
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Hajnrich (AK Rinka).

      Mojca Hribar (10. 7. 2006)

Rakova špica – Desna zajeda   

Z Borčijem sva »zalegnila« na bivaku v Dnini, še prej pa se na 
dostopu okrepila z dobro uležanim brinjevcem, ki sva ga našla pod 
balvanom. Tako sva zjutraj »lagano« vstopila v Desno zajedo, ki je že 
takoj pokazala, da ne bo »lagano« ... Skala je sicer dobra tam, kjer mora 
biti, je pa bolj malo opremljena v primerjavi z dosti plezanimi klasikami 
iste težavnosti. Kljub jutranji »šajbi« naju je začelo »prati« že krepko pred 
poldnevom – in to vztrajno. Varljivi sončni žarki so premaknili jeziček 
na tehtnici, ko sva se odločala o sestopu, in naju vendarle pognali v 
Škrlatiške grede. A že kmalu je prišel trenutek resnice (dež do konca) 
in mokre grede so postale v sestopu kar malce neprijetne, po stebrih 
Škrlatice spuščajoče se meglice pa so delovale grozeče ... Potem sva vse 
težje sledila gredam ... in nekako le pripraskala na melišče. Škrlatiške 
grede bo treba nedvomno v kratkem spet ponoviti, tokrat v vzponu!!! 
Ker tam čaka na rešitev moj »bogi štrik« ... Obeta se torej zanimiva (beri 
dolga kondicijska) tura za romantike, ki v gorah iščejo kaj več (beri štrik). 
Še dobro, da sva pod balvanom zopet našla šank z brinjevcem ... 

Smer je lepa in zagotovo vredna obiska, je pa tura dokaj dolga 
(dostopa iz Krnice je za tri ure), pa tudi sestop je kar poglavje zase. 
Ponuja resno plezarijo v naravnih prehodih, ki sta jih mojstrsko našla 
sedaj že pokojna Šrauf in Janez Kunstelj ... in prav spomin na Janeza, ki 
je tako rad zahajal tja v objem Dnine, bo v meni ostal zelo živ tudi s to 
preplezano smerjo ...

      Maja Lobnik (10. 7. 2006)

Gori doli naokoli

Sva jo mahnila zvečer hrenovke grilat Za Ak in se je razbesnelo 
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martuljško nebo ... Zjutraj pa v himalajskem stilu pod Široko peč, kjer 
sva dolgo buljila v orientacijsko enigmo Opiuma ... Nič jasno! Zaplezava. 
Strmo. Meni se je zdelo malce krušljivo. Pa strmo. So vsaj dobri štanti, 
vmes pa frendi. Potem, ko sva čez menda najtežji del, se najtežje šele 
začne ... Nič več štantov, pa nič manj položno, pa še manj noter (nič). 
Borči kolne in namešča pridno, kar se namestiti da ... Mene »psihira« še 
bližajoča se nevihta ... »Še dobro, da mava skico od Prostorskega, če ne 
bi bla hladna,« pravi. Prečka v paltah pa zajeda čez razič pod rumeno 
luknjico in dvojna polica – res naju edini izhod povede v noro lepo 
plezarijo poslednje rampe. Potem pa hitro dol po poličkah v Jugov 
graben pa pomalcat pa pot pod noge in marš po šodrih. Ena noro 
dolgaaaa prečka pod Oltarjem pa Ponco v šodrast breg proti škrbini 
med V in M Ponco in pretnja in grom in martuljška črnina – še dobro, da 
imava nove bundice ... Že v dežju pririneva gor, pa je na žalost treba še 
dol in dol in dol in najgršega grabna na svetu kar ni konec, zaprodeno 
izpodjedeno kamenje, trda strma plazovina, ubrišem jaz, ubriše on, 
ječiva, se plaziva, abzajlava in v sončnem zahodu se nama uspe priplaziti 
v najino hiško v Dnini ... Noč je boleča, jutro zabasano, a ekipa iz Široke 
peči javlja, da se kakopak leze ... Z omarami, v češkem slogu, se podava 
v Škrlatiške grede, kjer skoraj teden dni sameva moj dvojček. Ubožec 
je brez poškodb kljuboval neusmiljenim naravnim silam in sedaj je 
končno rešen! Dodatno otovorjena še vsak z enim štrikom zaplezava v 
Skalaški steber Škrlatice. Dobra skala, orientacijska zanka. Paulin kamin 
in zajeda naju kar prisilita, da krepko stiskava blazinice ... na grebenu 
pa naju pozdravi gosta megla zakajlana v Vratih ... Dol je treba, dol v 
Zadnji Dolek. Toda kako in kje!? Urediva dva abzajla za dvojno vrv ... in 
glej ga zlomka, na zadnjem se nama zatakne štrik! In od boga poslan 
planinec, zalutan v skale Škrlatičine stene, nama tokrat pomaga rešiti 
vrv. Daleč je dolina Vrat, daleč je Aljažev dom, še dlje Aljažev hram ... Pa 
toliko bolj potem pivo teče, še posebej, če je družba velika in dobra. 

Moder nasvet in navodilo: morebitnim ponavljalcem grabna 
med V in M Ponco zaradi velike stopnje odurnosti ta prehod močno 
odsvetujem.
               

Maja Lobnik (17. 7. 2006)
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Zadnji Prisojnik – Centralna smer

(Op. ur.: Da bi ohranili sočnost jezika, je sestavek nelektoriran.)

Stene nisem poznala, a ko zjutraj stopim iz gozda nad Krnico, 
me pozdravi prijazna bela stena Zadnjega Prisojnika. Dostop eden 
lepših, udobnejših, uro in pol hoda od avta. Začetno rampo nenavezana 
preplezava in zavijeva v levo na sončen štant pod začetnim kaminom. 
Sledi zajedica, nato v desno in že navija, da je veselje ... »Pičica, je 
zajebana ta VI-», kolnem na glas, se stegujem za čim dobrim, a vse 
kar utegnem doseč, je zmerom gladko in gladko ... končno lažji svet, 
polička vanj povede, si misliva ... ja, niti ni, kar pokončno petko je treba 
zategnit, pa notri v dveh cugih najdeva vseeno celo en klin. Rampa, za 
presmučat, naju sprehodi proti izredno grdi, nenormalno krušljivi trojki, 
mater, tisti detajl je bil ziher pet, pa krušljiv ko sto hudičev. Zaustavi 
naju strma stenca ... Kje čez ... je zdaj vprašanje. In ugleda oko sokolovo 
en srebrn klinček tam visoko ene deset metrov brez vsega je treba do 
njega potem pa iz previsne v desno plato (VI+). Naslednji raztežaj (VI) 
ima sloves žlamborja brez varovanja ... Žlamborč … Jebenti ... Suho 
je bilo, ne vem, če je glih žlambor, je pa svinjsko pokonci, nič noter, 
no, je blo, kar je Borči noter dal, kolk bi pa to zares držal, pa je drugo 
vprašanje ... po dobrih desetih metrih se preči iz leve strani te zadeve v 
desno, kjer prehod se ponuja ... no, moraš si ga krepko izborit, en gib iz 
prečke do grifa je silno bedn, sem se kr vrgla v desno ... pol pa en klin! 
... pa še vedno navpik in gladko. Pol se pa zadeva v kaminu mal položi, 
pa mrzlo je blo tam not, pa mokro ... pa ena štirka je bla prou zanimiva. 
Poiščeva prehod v desno v lažji svet, zvijeva štrike in pičiva gor, a to še 
ni tapravi greben, še v levo, pa zopet gor in gor in potem zopet drugo 
oko sokolovo uzre Knafljevo markacijo Jubilejne v Prisanku, ki naju 
posladka z zadnjim Prisojnikovim oknom pa še precej feratiranja do 
Mlinarice, kjer je meni zares že vsega dosta, povrh pa naju še napada 
kozorog. Še sreča, da ujameva Hrvata in v slabi uri že dremam v avtu v 
ritmih Boba Marleya ... jeeeeeeeeeee!
                 

Maja Lobnik (4. 9. 2006)
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Čopov steber

(Op. ur.: Da bi ohranili sočnost jezika, je sestavek nelektoriran.)

Ena izmed tur, ko se je vse poklapalo … Prvo, vsaka čast Jožetu 
in Pauli … ne morem se načuditi njunemu dosežku pred tolikimi leti, 
on pri takšni starosti (52 let!), pa oba v čevljih, pa 5 dni, pa zadnji del 
solo … res kapo dol. 

Skratka … vstajanje ob pol šestih in nato v megleno sobotno 
jutro proti Steni. Če se vali iz Luknje, baje ne pomeni nič dobrega … 
ampak kmalu so se meglice razkadile in ni bilo drugega … treba bo dati 
pas gor. Do raztežaja nad sodčki v Skalaški sva šla nenavezana, nato se je 
začela plezarija. Prvi cug je kar konkreten, vstop je že malo zlizan. Potem 
si sledijo ne pretežki raztežaji (nekje do težavnosti V-) do Skalaškega 
turnca (do sem porabila 3 h), potem proti Gorenjskem turncu. Na levo 
se gre proti Ladji (Gorenjska), na desno pa po eni prečki, ki se na koncu 
močno zoži (IV) do vstopa v Čopa. Tam sva v drugem raztežaju zgrešila 
smer in sva 2 raztežaja plezala preveč levo, zgoraj pride skupaj. In Stena 
se postavi pokonci. Začnejo se težji cugi, ki jih je kot prvi suvereno 
premagoval soplezalec. Kjer je težje, je klinov kar nekaj, kjer je lahko, 
jih tak ne pogrešaš, kjer pa je srednja težavnost, pa se ti včasih zdijo kar 
redki in potem nenehno omahuješ ali bi sam namestil varovanje ali bi kar 
potegnil naprej. Naj omenim še, da je bil nek planinski žur v Vratih (100 
žensk na Triglav) in je godba v živo ves čas plezarije šopala koračnice, 
med premori pa jugo sceno pa še kakšen Resnik … Ful se je slišalo! 
Nisem si mislila, da bom Čopa preplezala v ritmu govejih koračnic … 
Da nadaljujem, plezarija je izredno lepa, posebej izpostavljena prečka 
nad raztežajem, kjer je odbivakirala Jesihova. Težja so se mi zdela 3 
mesta: v spodnjem delu Čopa en previsni buhtelj s slabim strancem 
tik pod štantom, potem vstop v en velik izpostavljen kamin (vstopiš po 
desni in če imaš nahrbtnik na gurtni, je čisto dostojen kamin), zgoraj pa 
slavna Čopova prečnica (ko se iz nje bašeš na buhtelj nad teboj: za levo 
roko imaš en majhen grif, ki ga poskušaj primiti z obema rokama, nato 
z levo nogo poišči majhen stopek na buhtlju ali pa na trenje, prenesi 
težo in že si gor). Skupaj sva plezala kakšnih 9 ur. Aja, pa mrzlo je bilo, 
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rokavice, pa plezanje v flisu. 
Naslednji dan pa nekaj uživaškega … kakšna J stena, kaj 

kratkega pa dolgo spanje: Nad Šitom glava. Ko odprem fascikl, v 
katerem bi moral biti Vršič, piše Jezersko J. Greva vseeno gor in da 
vidiva, katera smer izgleda najbolj logično. Kasneje sva izvedela, da je 
bil to Kamenkov kamin (VI-, 120 m). Sončno, kičasto. Kljub temu da sva 
pustila gori rukzake za še eno smer, se nama več ni dalo. 

9. 9. in 10. 10. plezala Mojca in Viki (AO Rifnik)
             

Mojca Hribar (10. 9. 2006)

Velika Martuljška Ponca, III, brezpotje

V soboto ob pol štirih popoldne smo štartali iz Martuljka. Eno 
uro hodiš po markirani poti za Kačji graben, nato nadaljuješ desno. 
Slediš grapi, ko prideš do stene, pa ne direkt v steno, kakor je narisano 
v Miheličevih Severnih pristopih v Juljcih (napaka v skici, besedilo pa je 
pravilno!), ampak precej bolj na desno, preko travnatega in rušnatega 
sveta, kjer je vidna tudi steza, ki se kmalu prevesi v žleb, občasno se 
najde tudi kakšen možic, konča pa se s skalnim skokcem. Gori si je 
dobro zapomniti, kje se izstopi iz gozda, ali pa si sam postaviš možica. 
Nad tem izstopom se gre po melišču v levo in gor, bivak se pokaže v 
steni na levi. Tja smo prišli ob 18. uri in na neprijetno presenečenje sta 
se dva že prijetno »razkomotila« v skromnem zavetju (enega od njiju 
smo poimenovali »Kranjski Dolfa«, saj je zvijal celo noč in naslednji dan, 
pa samo smejal se je). Bivak je namenjen za tri do štiri osebe (v vodničku 
piše za dva do tri), nas pa je bilo šest! Ker je bilo zunaj mrzlo in je začelo 
deževati, smo dobrih dvanajst ur prebili kot sardine. Ko se je obrnil 
en, smo se obrnili vsi. Bila je res muka in ob dveh je imel eden vsega 
zadosti: odšel je ven »stražit« (beri: sedet pokrit z alu folijo). Naslednje 
jutro pa »šajba«. Nadaljevali smo po melišču Velike Dnine navzgor, 
snega je bilo kar nekaj, približno deset centimetrov, na nekaterih 
mestih se je vdiralo do dvajset centimetrov. Na levi je treba najti en 
žleb (ne takoj, ampak nekje na sredi zatrepa, vidna je steza), po katerem 
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se povzpneš do čudovitega razgleda, in prvič na poti zagledaš sonce. 
Treba je biti pozoren, ker je krušljivo, na mokri skali drsi, na nekaterih 
oprimkih je bil tudi požled. Potem malo hodiš po grebenu in ti pot spet 
zapre stena. Tukaj greš po kaminu, žlebu, navzgor; en raztežaj smo se 
navezali, čeprav težave niso presegle tretje stopnje. Najti je mogoče 
tudi dva klina in »gurtne«, verjetno za spust. Razgled na vrhu je čudovit. 
Pri spustu se potem nismo navezali, saj smo gor grede videli, da ni 
hudega. Tu so baje dobri tereni za turno smuko. Da pa pot le ne bi bila 
prelahka, smo nazaj grede seveda malo zašli. Pod bivakom, ko bi spet 
morali vstopiti v rušnat in travnat svet, smo zgrešili pravo grapo, in kot 
se je kasneje pokazalo, nismo bili edini. Tako da smo v spustu navzdol 
tavali cikcak, iščoč prehode, se vmes izgubili, ugotovili, katera grapa se 
izteče v slap, jahali rušje, na koncu pa srečno našli zadnjih sto metrov 
potke. Med hojo pod steno smo videli pohodnika, ki je imel podobne 
težave kot mi, ampak je očitno izgubil potrpljenje in se odločil, da bo 
po eni izmed grap kar usekal dol in kar bo, pa bo. Prizor je izgledal 
kar kritično: prečenje na mokri skali je po gibih nakazovalo, kot da je 
najmanj v šestki, pa še opazil ni, da se grapa izteče v vertikalo. S klici 
smo ga napotili na pravo pot (nazaj gor in levo). Upam, da je našel. 

Skratka, lepo je iti občasno v hribe z neplezalskimi ambicijami, 
sploh če je dobra družba, ter samo opazovati in uživati v veličastnem 
ambientu … 

Uživali smo Mojca Hribar, Ančka Kosmač (AO Kozjak), Primož 
Frangež (AO Kozjak) in Joseph.
             

Mojca Hribar (9. 10. 2006)

Strarigrad – Paklenica (I)

Mimo so štirje zanimivi dnevi v Paklenici v družbi kozjačanov. Za 
konec sem danes imela možnost spoznati zelo zanimiv kraj za plezanje, 
kjer ni pakleniške gneče, čakanja v vrsti na vzpon ... in sicer približno 10 
km iz centra Starigrada proti Velikemu Rujnu, v kraju Zupanov Dolac, 
na nadmorski višini okrog 600 m. Po informacijah, ki sem jih uspela 
ujeti, so plezališče uredili obmorski plezalci v protest sedanji ureditvi 
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v Paklenici. Veliko je nadelanih krajših smeri (približno 30-metrskih), 
nekaj pa je tudi daljših, težavnosti štirice in petice, verjetno pa tudi višje 
ocene. Smeri so dobro opremeljene s svedrovci. Najdeš vse, od »plat«, 
radiatorjev, kaminov. Urejeni so tudi spusti ob vrvi, skratka vse, kar 
najdeš v kanjonu Paklenice ali še več. Nad krajem sem bila navdušena, 
žal pa zaradi močne burje nisem plezala, kar bi z veseljem poskusila kak 
vikend še to jesen.

          Jožica Meglič (30. 10. 2006)

Strarigrad – Paklenica (II)

Tudi ostali smo preživeli lepe “krompirjeve” počitnice v topli 
skali. Eno noč in dan pa nas je bičal veter – nekatere bolj (v kampu) in 
druge manj (v apartmajih). In ravno tisti dan sem hotel plezati z našimi 
mladimi upi. Pa nas je veter dobesedno pometel izpod Stupa. Končali 
smo v Piksiju in Diksiju. Veter pa nenormalen. Na grebenu sem čakal, da 
mine sunek in potem plezal dalje. Noro!!! 

Paklenica je sicer super. Edini problem je zelo draga cestnina, tj. 
750 HRK za tja in nazaj. Razčlenitev stroškov je naslednja: 
125 HRK Krapina–Maslenica 
500 HRK radar v Starigradu 
125 HRK Maslenica–Krapina. 

Radar je bil zakon. Štartala sva s črpalke proti domu in vožnjo 
prekinila že po približno dveh minutah. Na koncu Starigrada, v sami 
“vukojebini”, sta stala dva organa in mi neomajno zakasirala 500 kunic. 
Hinavsko! Pa še pogajati se ni dalo. 

Ampak, važno je plezanje in uživanje! Upam, da gremo kmalu 
spet. 
 
           Tadej Kosmačin (2. 11. 2006)
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Naša razmišljanja

(Op. ur.: Še ena nova rubrika. V njej bomo zbirali najrazličnejša razmišljanja naših 
članic in članov. Naj vas letošnji prispevki navdihnejo, mi pa upamo, da jih bo 
naslednje leto spet vsaj toliko.)

Rekreativni alpinizem

Za ta sestavek me je navdihnil dogodek letošnje jeseni, in sicer, 
ko sem v Paklenici spraševal, kaj gremo plezat. In dobil veliko odgovorov 
v smislu tega, da tega ne, ker so oni to že plezali. Vse je super, samo če 
ne bi tega slišal od ljudi, ki šele vstopajo v čarobni svet alpinizma. Pa 
to sem že slišal, ni bilo prvič. Ampak usta, iz katerih so ponavadi prišli 
takšni odgovori, sedaj na ferajnu ne govorijo več. 

Najprej poglejmo besedo rekreacija. Izvor besede rekreacija 
je latinski, in sicer »recreo-are«, kar bi pomenilo ponovno narediti ali 
obnoviti. Drugače je tolmačenje te besede zelo raznoliko, od tistih 
neumnih, do razlag s pomenom. Nekako se mi zdi, da je najprimernejša 
definicija sledeča: Rekreacija je celostna človekova aktivnost izven 
profesionalnih obveznosti. Izbrana je po želji in pripomore k ustvarjalnosti, 
ohranjanju telesnega in duševnega zdravja, vzdrževanju vitalnosti ter služi 
kot počitek in osvežitev. 

O besedi alpinizem ne bom zgubljal besed, ker občinstvo, ki 
prebira te besede, pomen še predobro pozna. Pa poglejmo besedo 
rekreativni alpinizem v celoti. Ta besedna zveza je nekaj, kar je, pri večini 
plezalcev, alpinističnih smučarjev in osvajalcev vrhov, pravi tabu. Nekaj, 
s čimer se večina ne želi ali ne more poistovetiti. Vedno lahko preberemo 
razna poročila, članke in podobno, kjer na veliko in dolgo razpredajo 
o svojih dosežkih. Lahko beremo epske zgodbe o vzponih, sestopih, 
padcih, spustih na meji možnega … A vedno znova naredi to nekdo 
bolje, laže, hitreje. Po tej ugotovitvi lahko govorimo o vrhunskosti ali 
nečem prvinskem. To se pa nikakor ne sklada s samim izvorom besede 
rekreacija, saj naj bi to pomenilo nekaj ponoviti ali obnoviti. A se da 
prvinsko ponoviti? To bi bilo že za gospoda Freuda in tega sam ne bom 
načenjal; mogoče bi lahko bi po kakšnem litru, ko smo vsi že dovolj 
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pametni. Raje bom pisal o tistem, kar ne sodi v ta odstavek. Torej bom 
pisal o tem, kako uživati v alpinizmu in to počenjati dolga leta. 

Ob obiskovanju plezališč sem vsakič občudujoče opazoval 
mladce in mladenke, ki so v grozljivih previsih izvajali vratolomne 
manevre. Ko sem stal pod visoko in težko steno, sem pogledoval 
navzgor in občudoval alpiniste, ki so po polžje napredovali v neskončno 
dolgi smeri. Tudi nad strmo zasneženo grapo ali polico sem vzdihnil 
in si rekel, morda bom pa tudi jaz kdaj tukaj smučal. Pod globokimi 
vtisi videnega sem ponavadi hodil do avtomobila in sklepal vražji pakt, 
kako bi tudi meni to uspelo. Videno me je zaslepilo in osredotočen na 
bodoče uspehe sem pozabljal na sedanjost. Pozabljal sem na dogodke, 
ki so se medtem odvijali. In dogajalo se je nekaj krasnega. Medtem sem 
preplezal kakšno smer v plezališču, tudi jaz sem preplezal drugo steno 
ali smučal z vrha, ali pa petič preplezal eno in isto smer. Pa to ni bilo za 
trofejo, opis na spletu, dnevno časopisje … Bilo je za mojo dušo. No, pa 
smo že bližje rekreaciji. Ko sem gledal zgoraj opisane mojstre, sem jih 
spoštoval in jim zavidal, ker sem globoko v sebi vedel, da nikoli ne bom 
počel česa takšnega. 

Nato sem na ferajnu poslušal poročila o opravljenih turah: Saša 
in Lea sta bila …, Davorin in Gusta sta presmučala … Podobno kot 
prve, sem tudi njih spoštoval, vendar jim tega nisem zavidal, ker sem 
vedel, da to lahko počnem, ker ni pogojeno z vrhunskim treningom, 
s preživetjem in podobnim. In na tak način sem spoznal novo vejo 
alpinizma – rekreativni alpinizem. V trenutku sem vedel, da je to prav 
to, kar si želim početi in kar je najpomembneje, to lahko počnem 
praktično večno. Zgoraj omenjeni so seveda dokaz za to.

Moji prvi obiski tujine so to teorijo še bolj potrdili. V tujini je še 
veliko več rekreativnih alpinistov, takih, ki z veseljem preplezajo smer s 
svojo ljubljeno osebo, sorodnikom, ki pač ni vrhunski alpinist. Tudi med 
turnimi smučarji je veliko takšnih, ki pohajkujejo po gričnatih gorah 
avstrijske Štajerske in Koroške in pri tem celo uživajo (ali uživamo). Pa saj 
ni tako samo v alpinizmu, tudi v drugih športnih zvrsteh je podobno. 

Iz lastnih izkušenj, pa verjetno bi lahko to potrdili tudi Kontlerji, 
Podrepški, Kavniki, Kokoli, Napotniki …, vam povem, da sem našel 
nekaj, kar mi resnično veliko pomeni. Nekaj, kar lahko počnem po 
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lastni izbiri. V to me ne silijo me pogoji za alpinista ali pa članek na Gore 
… ljudje. Prva točka definicije rekreacije je s tem izpolnjena, tj. lastna 
izbira. Seveda to v meni poveča ustvarjalnost, ki bi mi ob današnjem 
tempu še kako hitro pošla. 

O telesni aktivnosti ne bi izgubljal besed, prav tako tisti, ki 
berete, veste, kaj občuti duša, ko prismučamo do cilja ali pogledamo 
diapozitiv čez leto ali deset. Po naporni turici sedem na travo ali v toplo 
zavetje koče in kljub kratkemu trajanju je učinek zelo dolgotrajen in 
hkrati osvežujoč. 

Tako sem zadostil vsem točkam definicije beseda rekreacija. 
Moram pa še zadostiti njenemu osnovnemu pomenu, tj. ponovno 
narediti. Ker je to res lepo in ker mi pusti samo pozitivne občutke, 
lahko to počenjam zelo, zelo dolgo. Vse prevečkrat imam opravka 
z nekdanjimi vrhunskimi športniki, ki pa danes niso več niti športno 
aktivni. Zakaj?

Vem, da je v primerjavi z nekaterimi drugimi življenjskimi 
obdobji to obdobje mojega uživanja kratko. Ampak prav ponosen 
postanem, ko v življenju slišim starejšega človeka reči: Če bi jaz to vedel, 
ko sem bil mlajši! 

Torej, kaj sem želel povedati? Želel sem razmišljati o tem, kje so 
razlogi, za izjave iz prvega odstavka. A zopet nisem prišel stvari do dna 
in verjetno nikoli ne bom. Vendar sem s tem razmišljanjem ugotovil, da 
nisem sam, ampak nas je več. In ker v teoriji in praksi velja, da zgledi 
vlečejo, verjamem, da nas bo vedno več. 

Gremo v hribe. Uživat. Tako ali drugače.

         Tadej Kosmačin

O plezanju, psihi in sploh vsem

Tokrat bom namesto opisovanja svojih plezalnih »dosežkov« 
razmišljala o dinamiki v ozadju plezanja (zdaj, ko sem »mag«, si lahko 
dovolim napletati). Vprašanje se glasi: Zakaj plezamo?

Če izhajam iz svoje izkušnje, gre za neko naključje. Zgodilo se je, 
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ko sem šla s prijateljico pogledat na UŠC, kako izgleda stena. Po začetni 
zadržanosti sem poskusila prečko in nato še po smeri navzgor. Ljudje 
tam so se mi zdeli zelo prijazni, spodbujali so vsakega novega in zabavni 
so bili za družbo, pa še en fant mi je bil všeč. Tako sem začela bolj redno 
hoditi v telovadnico. Lahko bi rekli, da v ozadju ni bilo nič globokega, 
nobenega »klica«. Vendar … po drugi strani vsak človek v svojem 
življenju poskusi celo vrsto stvari in dejstvo, da se zasidra oz. posveti le 
izbrani, priča o določeni afiniteti ravno do te dejavnosti. Rekli bi lahko 
tudi, da se nekateri ljudje »najdejo« v plezanju. Gotovo gre tu za nek 
užitek, ki ga najdejo bolj v plezanju kot kje drugje. Znan izrek Povej mi, 
s kom se družiš in povem ti, kdo si so nekateri filozofi predrugačili v Povej 
mi, v čem uživaš in povem ti, kdo si – s tem hočejo povedati, da užitek 
definira subjekt. Kateri pa je tisti užitek, ki ga alpinisti najdejo ravno 
v plezanju? Ali je to povezano z osebnostnimi lastnostmi? Napisanih 
je bilo že nekaj študij, ki so raziskovale korelacije med osebnostnimi 
lastnostmi in izbranim športom1. Ugotovljeno je bilo, da imajo alpinisti 
visoko potrebo po samo-preseganju, tekmovanju s samim seboj in so 
nadpovprečno neodvisni oz. individualisti, radi iščejo izzive in se včasih 
počutijo odtujeni od zahtev vsakdanjega življenja in družbe. Skratka, 
uživajo v iskanju meja.

Pa se približajmo odgovoru na to vprašanje z druge strani. 
Vračam se k lastnemu primeru – zakaj nisem ostala v telovadnici ali pri 
frikanju. Kmalu je prišla prva hribovska smer – Jesenska (Hvala, Dolfa!), 
nato je prišlo samo od sebe, da so me kolegi začeli voditi v gore (sprva 
zadaj na štriku), kamor od takrat rada zahajam. Ampak veliko bolj kot 
težavna smer, v kateri nisem enakovredna, me vznemirja morda malo 
lažja smer, kjer sem v enakovredni ali vodilni vlogi, kjer sama nosim 
odgovornost, kjer se ne morem zanašati na drugega in kjer je vsak 
dogodek rezultat izključno mojih dejanj. Mislim, da je tu stična točka 
vsakega razmišljanja o užitku v plezanju. Ne gre toliko za plezanje 
težkih ocen, temveč za iskanje svojih meja v izpostavljanju (vedno 
težjim) izzivom. 

Moje meje pa so meje moje biti, tisto, kar je na drugi strani je 
nezaslišano, je drugo od biti, ne-bit, smrt. S tem, ko se izpostavljamo 
obrazu smrti, bolj intenzivno začutimo svojo živost2. Filozof Heidegger 
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pravi, da je lice smrti vedno povezano s tesnobo, ki je temeljno počutje, 
v katerem se človek razpre samemu sebi v svojem bistvu. Mislim, da 
imajo vrhunski alpinisti nadpovprečno potrebo po iskanju teh skrajnih 
dražljajev, nevarnosti, po približevanju meji. Primer je Tomaž Humar, 
v čigar knjigah je zaslediti ravno to. Dejstvo je, da se večini plezalcev 
toleranca za nevarnost zvišuje, pač skladno z njihovim napredovanjem 
(izrazit primer: Dan Osman). Večja pripravljenost in izkušnje jim 
omogočajo dokazovanje v bolj izjemnih smereh. Lahko ni več dovolj 
težko, ne daje več notranjega miru, ker ni več dovolj velik izziv, da bi 
začutili nevarnost in s tem tisto drugo, temno plat. Vedno bližje so smrti. 
Skrajni primer tega je soliranje. Gre za hkratnost ljubezni do življenja 
in zaničevanja življenja. Plezalec mora biti dovolj indiferenten do sebe 
in do svojega življenja, da je sposoben solirati, vendar paradoksno 
(seveda če pride živ dol) doseže ravno obraten učinek: srečo, ponos, 
uživanje v življenju, ljubezen do samega sebe, utrditev ega, pomiritev 
s svetom. Dejstvo je tudi, da ni ultimativne rešitve (Nejc Zaplotnik: Ni 
cilja, je samo pot …), ki bi plezalca za vedno pomirila, da ga tisti nemir, 
tisti užitek srečanja z nezaslišanim, s svojimi mejami, ne bi vedno znova 
prevzel. Ni končnega cilja, razen smrti same. Osvojen cilj pomiri le 
za nekaj časa, skladno s tem, koliko je bil željen in naporen. Alpinisti 
opisujejo, da so v obdobju, ko jim je iz nekega razloga onemogočeno, 
da bi uresničevali svojo željo po plezanju,  nemirni, razdražljivi, kot da 
ne bi bili zares živi. Zaživijo šele v neki zunanji nevarnosti, skrajnosti 
(eks-centričnosti). Tukaj se kar vsiljuje spomin na pisanje Nejca 
Zaplotnika, ki je na pesniški način opisoval prav svojo razdvojenost 
pri plezanju. Po eni strani je želel zadostiti zahtevam družbe (šolanje, 
služba, družina), vendar se je počutil nesrečenega; razen, ko je plezal. 
Takrat je bil res on sam. Njegov občutek krivde je po mojem mnenju 
izhajal iz prepričevanja soljudi, da je neodgovoren do bližnjih. Vendar 
menim, da alpinizem ni nekaj, kar bi si človek lahko poljubno izbral; 
temveč alpinizem izbere človeka. Plezalec si ne izbere zavestno želje 
po samo-dokazovanju, to potrebo ima v sebi (filozofi bi izvor pripisali 
nemirnemu duhu, nevrologi pretirani potrebi po dražljajih ipd.).

Sedaj pa še nekaj besed o t. i. psihi in njeni vlogi pri vodenju 
naveze v slabo zavarovanih in krušljivih smereh in pri t. i. soliranju. 
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Psiha je beseda, s katero se ponavadi opisuje drznost nekega plezalca. 
Psiha ne pomeni nujno dobrega plezanja, nekdo lahko pleza tudi 
nepremišljeno in (pod)povprečno, pa ima dobro psiho. Tipični primer 
so plezalci, ki npr. v plezališču plezajo prosto največ do ocene 6a, 
v hribih pa plezajo prav toliko (poznam celo primer, ko je nekdo v 
plezališču zmogel največ 6a, v hribih pa je soliral 5c)3. Ta isti plezalec 
ima boljšo psiho, kot nekdo, ki v plezališču prosto prepleza 7c, v hribih 
pa pleza kot vodilni v navezi 6c. Podobno tudi nekdo, ki »pofrika« 
8a, v hribih ne potrebuje ravno psihe za plezanje 6a, nekdo, ki je pri 
»frikanju« veliko slabši, pa gotovo. Psiha zame pomeni razkorak med 
dejanskimi fizičnimi sposobnostmi športnega plezanja in tem, koliko 
si upaš v hribih. Čim manjša je ta razlika (rezerva), tem boljša je psiha. 
A če nenehno plezaš brez rezerve, blizu svoji meji v plezališču, to zame 
ni nujno dobra psiha. Lahko je dvoje: ali iskanje užitka bližine smrti 
ali potreba po dokazovanju na alpinistični sceni. To drugo imenujem 
»lažna psiha«. Pomeni, da se nekdo hoče na vsak način dokazati na 
plezalski sceni, na ferajnu, ipd., vendar nima plezalske rezerve; tukaj 
ne gre za dokazovanje sebi, temveč za dokazovanje drugim, motivacija 
ni notranja, temveč zunanja. Psiha bo izkoriščena za kompenzacijo 
pomanjkljive fizične pripravljenosti. Tak plezalec si bo pogosto izbiral 
visoke cilje, ki jim je komaj dorasel, če bo šlo kaj narobe, bo iskal krivdo 
pri soplezalcu, v slabi skici smeri itd. Želja po dosežku lahko da videz 
dobre psihe, v kritičnih situacijah pa se pokaže, da psihe ni.

Dobra psiha zame ne pomeni konstantnega plezanja z majhno 
rezervo, temveč neko rezervo za »plezanje brez rezerve«. 
                               

Mojca Hribar

Opombe:
1 Da ne bi kdo mislil, da imam s plezanjem v mislih tudi Kotečnik, tu poudarjam, 
da imam v mislih alpinizem. Zanimiv je npr. podatek, da so alpinisti starega kova 
bolj nagnjeni k introvertiranosti, (novejši) športni plezalci pa k ekstravertiranosti. 
To si interpretiram tako, da je bil alpinizem včasih ‘način biti’, prežemal je življenje 
posameznika skoz in skoz. Tradicionalni alpinist je bil veliko bolj izpostavljen, v večji 
nevarnosti, bolj prepuščen samemu sebi. Pri frikanju pa gre za šport, ki je pretežno 
varen, gre za gimnastiko in bildanje mišic, za način zabave in dokazovanja moči 
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med mladimi (in starimi). Skratka: športno plezanje oz. frikanje danes nima več 
veliko skupnega s tradicionalnim alpinizmom.
2 Freud bi dejal, da okrepimo svoj ego.
3 Seveda je treba upoštevati tudi pogostost nameščanja varoval.

Klasika, itak!

Kaj je klasika? Ker je kljub vsemu to, kar trenutno držite v rokah, 
alpinistično glasilo, bom na tem mestu razpravljal o pojmu klasika s 
stališča, kot ga poznamo tisti, ki se ukvarjamo z alpinizmom. Klasika bi 
naj torej predstavljala klasično plezalno smer, katere se je tekom dolgih 
(ali kratkih) let od njenega nastanka zaradi določenih značilnosti oprijel 
vzdevek klasična smer. Seveda ne bomo nikjer našli kašnih definicij, kaj 
klasika je oz. ni, tudi tega ne, kdaj kakšna smer postane klasična in kdaj 
spet izgubi to ime. Verjetno bomo še najbližje pravilnemu odgovoru, 
če rečemo, da je klasika preprosto smer, ki je dobila svoje “klasično” ime 
z ljudsko-plezalnim izročilom oz. s “težo posameznih plezalnih imen”, ki 
so smer prepoznale kot klasično (ali pač ne).

Pa ni sedaj moj namen razpravljati o tem, niti ne nameravam 
iskati absolutnih kriterijev, ki bi na področju plezalnih smeri razmejevale 
med t. i. solato in legendami. Bolj me zanima nekaj drugega: kakšen je 
naš (moj, tvoj, njen, njegov ...) odnos do klasik, do klasičnih smeri; če 
ga seveda sploh imamo. Kaj komu pomeni, recimo, preplezati klasično 
smer – če mu sploh kaj? Kaj ob tem doživlja (če sploh kaj ...), kakšni so 
njegovi občutki (Ja, te pa menda imamo vsi, ali ne?) itd. Nenazadnje, 
kaj so – in kakšni sploh so – vzgibi v človeku, da pleza klasike? Ali ima 
neko posebno željo po tem ali jih pač pleza, ker jih »mora« plezati, da 
njegov plezalni dnevnik sploh kaj šteje oz. da se lahko ob neštetih pirih 
in/ali Fructalovih sokovih v plezalski družbi sploh kaj pogovarja? Ali pa 
morda sploh ne ve, da pleza klasike – smeri pač pleza preprosto zato, 
ker so oz. ker rad pleza.

Sicer težko verjamem, da ste se povsem navdušili nad doslej 
prebranim in da se vam zdi napisana reč najbolj pereča in pomembna. 
Vendar naj bo kakorkoli že, sam sem se o tem odnosu do klasik malo 
več spraševal letos, ko sem – ob pomoči soplezalca, to je že treba reči 
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– »pojedel« dve klasični »jabolki« z našega plezalnega drevesa: Comici-
Dimai(1) v Veliki Cini in Šimenc-Škarja(2) v Dolgem hrbtu. Smeri, ki sta 
zame definitivno klasiki, čeprav za koga to morda nista; zadnjič sem 
na primer med pogovorom na ferajnu izvedel, da Comici-Dimai pač 
ni klasika! Dobro, najbrž tudi smeri Šimenc-Škarja marsikdo nima 
za klasično – a tako pač je verjetno z  bolj ali manj vsemi klasičnimi/
neklasičnimi smermi, kajne?

Brez odvečnega filozofiranja prav gotovo slej ko prej ugotovimo, 
da ne more biti s posameznikovim odnosom do klasik prav nič 
drugače kot z njegovim odnosom do plezanja nasploh. Zakaj neki 
bi bilo s klasikami drugače. Nenazadnje ne predstavljajo posebne 
veje alpinizma, so le njen sestavni del. Ne verjamem torej, da ima 
posameznik do klasik kakšen poseben odnos, ki bi bil v nasprotju z 
njegovim siceršnjim “likom”. Da poenostavim: posameznik se do klasik 
obnaša kot do ostalih smeri, lahko jih sprejema ali pa ne.

Zame osebno pojem klasika predstavlja smer, ki mi ob srečanju 
z njo, torej ob plezanju čeznjo, ponuja oz. vzbuja občutke in doživetja, 
ki niso čisto vsakdanja, taka, ki so torej malo drugačna od občutij in 
doživetij ob plezanju »navadnih« smeri. Vem, tudi zame to ni povsem 
»čista igra«, tudi sam ne poznam vseh pravil, kdaj nekaj je oz. kdaj ni. 
Nenazadnje mi je že marsikateri soplezalec oz. soplezalka po skupni 
preplezani smeri dejal, da česa podobnega pač ne želi več nikoli 
plezati, da je bilo »grdo za ubit« in da to res ni neka smer, ki bi ti sploh 
kaj »vzbujala«, razen odpora morda. Seveda, sam sem z iste smeri 
»odnesel« povsem drugačne občutke – da recimo ni bilo tako slabo ... 
Drugačen sem v toliko, da zame v alpinizmu ni grdega, odbijajočega, 
nekaj, česar res ne bi več rad doživel – seveda so nesreče in podobni 
nevšečni dogodki izvzeti.

Razlogi, zakaj ti neka smer, recimo klasična, vzbuja »boljše 
občutke«, ti nudi nekaj več in ti nekaj več tudi pomeni, so sila različni. 
Lahko začnemo pri povsem preprostih, recimo odlična skala, klini, kot 
da so bili zabiti pred pol ure, težave, kot da bi bile »pisane samo tebi 
na kožo«, lepi razgledi, fantastični štanti (z možnostjo opravljati na njih 
(skoraj) karkoli si zamisliš ...) itd. itd.

Sam oznako klasika »prilepim« smeri, ki je ob svojem nastanku 
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predstavljala nekaj več. Bodisi, da je z njo prvi plezalec pomikal 
svoje meje daleč naprej, bodisi, kar še rajši vidim, da je takšna smer 
v času svojega nastanka pomenila bistven kvalitativen preskok med 
alpinističnimi dosežki tedanjega časa – glede na svoj »obseg«, »velikost«, 
še bolje pa glede na način, kako je bila določena smer preplezana. Vsak 
takšen podvig je običajno sprožil »tekmovanje« in znova zavrtel naprej 
neskončno kolo (alpinističnega) napredka. A tisti prvi plezalci in njihove 
prve oz. nove smeri, tiste so zame klasike.

Zame osebno pa je poleg vsega zgoraj naštetega pri klasikah 
pomemben še en vidik, ki me preprosto dodatno navduši: vživeti se v čas 
prvih plezalcev, v tedanje razmere, stanje takratnega duha, postaviti se 
v kožo prvih osvajalcev nekega nekoristnega koščka stene. Zame je to 
stvar, ki je ni moč zanikati: pogum, strast, nuja, odločnost, pripravljenost, 
da storiš bistven kvalitativen preskok iz običajnega dosega plezalcev 
tistega časa daleč naprej, da s svojim dejanjem prestaviš letvico na 
alpinističnem področju mnogo višje. In marsikdaj moraš ob »srečanju« 
s takšnim podvigom povsem odkrito – če se tega seveda sploh zavedaš 
– enostavno reči z besedami tistega znanega bivšega slovenskega 
selektorja, ki je pred časom dejal: “Maaa, kkkaaaappooo doool!”

Ja, tako sam vidim to stvar! To je zame tisti preskok med 
klasiko in neklasiko. Ob klasiki se sam pač odkrito in globoko čudim, 
priklanjam, če hočete, dejanjem prvih osvajalcev in se ob tem počutim 
kot še bistveno bistveno manjši črv, kot sem že itak. Živele klasike!
                              

Marko Renčelj

Opombe:
1 “... Trinajstega avgusta (op. ur. 1933) so spet prišli pod steno (op. ur. S stena Velike 
Cine) Comici, Giuseppe in Angelo Dimai, vendar sta Dibona in Verzi odnehala. 
Prvih 250 metrov stene je previsnih, saj visi nekaj metrov stran od vznožja; v tem 
delu so zabili 75 klinov (po enega na tri metre). Navpičnost stene in dejstvo, da 
skala ni preveč trdna, sta pripomogla, da niso zabili še več klinov. Ponavljalci so 
zabili še enkrat toliko klinov kot prva naveza! Za tri Italijane pravo merilo vzpona 
ni bilo v tehničnih težavah, temveč v psihičnih ovirah, ki so jih premagovali, ko so 
telovadili po tej previsni steni. Zgornji del smeri poteka po kaminih in žlebovih, 
ki so jih z lahkoto preplezali naslednji dan. Vzpon so opravili v petnajstih urah.” 
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(Bine Mlač: Veliki pionirji alpinizma, str. 124, Didakta, Radovljica, 1993.)
2 “Leto 1964 je namenjeno Kavkazu. Plezamo vso zimo, toda že druga po vrsti je, ko 
zaman oblegamo severno steno Kočne. Na prvomajskem treningu vse kavkaške 
ekipe odkrušena skala zlomi Metodu nogo. Tako se v gorah poigra usoda: včasih 
mileje, včasih bolj kruto, vedno pa brez napovedi, bliskovito. Poleti s Pavletom 
(op. ur. Pavle Šimenc) dokončava lanski problem v Dolgem hrbtu: gladki bok 
desno od Trikota. Nasilna sva; čez nepreplezljiva mesta se prebijeva s svedrovci. 
Dva tedna kasneje plačam kazen v Štajerski Rinki ...” (Tone Škarja: Stene mojega 
življenja, str. 92, Založba Obzorj, Maribor, 1975.)
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Naši obrazi

Intervju z našim načelnikom

(Op. ur.: Kot vsako leto sem si tudi letos razbijal glavo, koga predstaviti 
– in seveda izbrati takšnega, ki ga itak vsi poznamo “do kosti” – no, 
mogoče pa še vseeno ne ... Mislim, da se boste kar strinjali z mano, da je 
bil, hočeš nočeš, ena od osrednjih figur na ferajnu v letu 2006 ravno naš 
načelnik. Jasno, njegov dvojni jubilej le odtehta svoje ... Za nesebično 
pomoč pri oblikovanju primernih vprašanj pa se ob tej priložnosti najlepše 
zahvaljujem Alenki in Urošu.)

1. Napi otrok, deček, mladenič ...

• Začniva kar na začetku. O čem si sanjal, ko si bil otrok? So se ti sanje 
izpolnile? Kaj si želel pravzaprav postati?

Ja, to pa je tako ... Pri meni je vse prihajalo bolj pozno, malo kasneje. 
Kot otrok sem sanjal le o naslednjem dnevu, ko bom po šoli in kosilu 
pobegnil s prijatelji ven na travnik ali v gozd. Tam sem bil najraje.

• In šola? Po želji staršev ali tvoja izbira? Si že takrat zapadel v travme 
vsakdana? Bi zdaj izbral kaj drugače kot takrat?

Na tem področju nisem nikoli posebno blestel, a ker sem rad risal in mi 
je to kar šlo, sem se po končani osnovni šoli leta 1971 vpisal na Srednjo 
gradbeno šolo v Mariboru. Zaradi mojega nenehnega stika s športom 
sem kasneje želel nadaljevati na fakulteti za šport. Ker pa je bilo tisti 
čas na tem področju bolj slabo s prihodki, sem na prigovarjanje 
svojih bližnjih nadaljeval na višji gradbeni šoli. A se ni izšlo po načrtih. 
Zmanjkalo je volje in tudi denarja v skromnem družinskem računu. Bo 
treba delat!
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Prvič na Triglavu, leto 1981 [Marija Renčelj]

• Prva služba? Zadnja služba? Ok, dobro, tudi vmes ... Pa ja, kako so 
gledali včasih in kako gledajo zdaj tvoji sodelavci in šefi na tvoje 
alpinistično udejstvovanje? Če sploh vedo, s čim se ukvarjaš v 
prostem času. 

Pomladi 1978 se nas je pet mladeničev znašlo na Vodnogospodarskem 
podjetju Maribor, že v jeseni pa so nas razselili po takrat še naši 
domovini Jugoslaviji. Svoja vojaška leta sem odslužil daleč od doma, v 
Makedoniji. Po povratku sem nadaljeval delo na VGP, narisal kilometre 
vodotokov, na stotine prečnih in vzdolžnih profilov. Nenehno sedenje v 
pisarni pa me je pričelo motiti in moral sem proč. Kot vodja gradbenega 
vzdrževanja sem se zaposlil v Tovarni dušika v Rušah in tam ostal do leta 
1996. Tam sem spoznal tudi svojo ljubezen, ki je sedaj že enaindvajset 
let moja žena in danes mati najinih dveh otrok, enaindvajsetletnega 
Klemna in sedemnajstletne Kaje. Na povabilo prijatelja Braneta Kavnika 
sem se 1997 zaposlil na Zavodu za gradbeništvo v Mariboru, kjer sem 
še danes.

V delovnem kolektivu se zelo dobro razumemo in marsikatero turo 
ob pregledu mojih posnetkov skupaj pokomentiramo. Zaradi dobrih 
odnosov pri dogovarjanju o kakšni daljši odsotnosti nikoli nisem imel 
težav.
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Veleslalom na Storžiču, marec 1982 [Drago Kavnik]

• Ali mi lahko osvetliš svojo bližnjo preteklost in seveda tudi sedanjost? 
Kako poteka, recimo, tvoj vsakdan? Ej, ja – če želiš – kako je bilo s 
tvojo boleznijo? Kako si se spopadel z njo, kaj te je takrat “držalo 
pokonci”? In nenazadnje, kaj je danes pri tebi zaradi tistih težkih 
dni drugače?

Moji delovni dnevi niso bili nič kaj posebnega. Zjutraj v pisarno, pa na 
teren in domov. Tudi doma je vedno dovolj dela. V prostem času na 
kolo. In Pohorje je čisto blizu. Poleti peš ali s kolesom, ko je sneg, pa 
na turne smuči in nič ni lepšega kot čez griče in po gozdu na Videc ali 
Stolp in z Bellevueja v dolino.

Potem se je nekaj zalomilo. Zadelo me je v gorah, kjer mi je bilo 
vedno najlepše. Pa ne nesreča, bolezen me je. Moral sem v bolnico na 
preiskave, kjer so ugotovili raka na želodcu. Potrebno je bilo odstraniti 
ves želodec. Prvi trenutek ne dojameš, ne razumeš, nočeš verjeti. 
Zadene te šele kasneje. Ali lahko sploh potem? Kako? Kako dolgo? Ja, 
da se! In še gre. Ne z vdajo, ampak s pozitivnim mišljenjem. Seveda 
se je nekaj stvari spremenilo, način prehrane in skrajšan delovni čas, 
omejitve pri delu. Ampak Pohorje je še vedno tu in če bodo v hribih 
dobre razmere ...
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Višinska dela, grad Trakoščan [Drago Kavnik]

2. Napi in gore, alpinizem

• Ok, kdaj si sploh prvič "zagledal" gore? Kje, s čim si začel? Kaj te je 
navdušilo, morda zasvojilo?

Mislim, da je bilo to na enem osnovnošolskem izletu, ko smo obiskali 
Logarsko dolino. Vključen v PD Ruše sem nekajkrat sodeloval na 
orientacijskih tekmovanjih, a le kot tekač – nosač. Saj veš, orientacija 
... Kasneje sem s prijatelji predelal skoraj celotno slovensko planinsko 
pot, v gore pa tu in tam zaidem še danes ...
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Na Klemenškovi planini, 25. 10. 1986 [Drago Kavnik]

• In potem? Kako strmo se je dvigala tvoja gorniška – alpinistična 
pot? Zakaj ravno tamovski ferajn?

Neke zelo velike strmine ni bilo. Sem pa vesel, da sem bil tu in tam 
zraven. Da sem se leta 1981 podal v alpinizem in prve vzpone napravil 
na tem ferajnu, je kriva Marička, mama našega urednika. V zahvalo sem 
ji nekje na Okrešlju zapravil čelado ...

• Kdo vas je takrat učil na ferajnu? Kdo tepel? Kdo "solil pamet"? Kdo 
ste takrat bili "opozicija"?

Ja, takrat ko sem začel, so tam učili neki »starci«. No, zame ne, za ostale 
moje mlajše sošolce pa že. Z nami so se trudili Drago Kavnik, Miran 
Tarkuš, Davorin Podrepšek, Samo Žnidaršič, Miran Pliberšek, Stanč, 
Joka. Živce pa so jim »cefrali« mladi divjaki: Silvo Babič, Marko Lukič, 
Dušan Habulin - Habek in Sašo Prosenjak.

• Če ga imaš, kdo je,  in če ga nimaš, kdo bi bil tvoj alpinistični 
vzornik?

Nikoli nisem imel kakšnega posebnega vzornika, niti si nisem postavljal 
zelo visokih ciljev. 
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Andrej v Peruju, leto 1987 [Drago Kavnik]

• Kako sploh gledaš na alpinistično zgodovino, na dosežke generacij 
alpinistk in alpinistov pred nami? Kaj ti, recimo, predstavlja klasiko 
v gorah, katere smeri, morda obdobja, občuduješ?

Če se podaš v smeri, ki so jih splezali naši alpinisti kmalu po drugi 
svetovni vojni, se zaveš njihovega mojstrstva, njihove veličine. Morda 
sem pa kot otrok sanjal o Čopu, Tominšku, Pauli …

• In danes? Kako ti vidiš današnji alpinistični čas? Kako ga ocenjuješ 
skozi svoje oči, kaj/kdo so zate "današnji heroji"? Nenazadnje, 
morda par besed o tem, kako se je plezalo pred tvojim prihodom 
na ferajn, v času tvojega začetka, in kako se pleza danes? Kje so po 
tvojem mnenju tisti bistveni preskoki, kaj je recimo včasih bilo in 
česa danes ni več? In seveda obratno, brez česa danes alpinisti ne 
moremo, včasih pa tega sploh nisi poznal, potreboval, pogrešal?

Tako kot pri vseh stvareh se tudi v alpinizmu meje pomikajo navzgor. 
In slovenski alpinizem je povsod zraven. To dokazujejo plezalci na 
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vseh področjih, spet pa prihaja generacija mladih, ki že niza uspehe. 
Vrhunska oprema, načrtne fizične in psihične priprave, nove tehnike. 
Vse to je potrebno za doseganje tako visokih ciljev. In tu je še čas. Tega 
zmanjkuje. Včasih smo šli v gore tudi v slabem vremenu in četudi nismo 
ničesar splezali, nam je bilo lepo. Morda pa se mi samo zdi tako.

Skupinska slika, vrh Huapi [Drago Kavnik]

• Dobro, kaj te pa nenazadnje v našem, vsem tako zelo ljubem 
slovenskem alpinizmu, moti? Česa ne maraš? Ajde, dobro, kaj bi s 
"čarobno palčko" spremenil? Ok, kaj pogrešaš, ne nazadnje?

Ne bi rekel, da je kaj narobe. Denar je problem povsod in pri delitvi tega 
prihaja do težav tudi v alpinizmu. Mnogo je tistih, ki veliko govorijo, 
kako bi in kaj bi naredili, le za delo jih je bolj malo. 

• Greva "malo k tebi"... Katera je tvoja najljubša »alpinistična 
disciplina«, pri čem najbolj uživaš? Ali česa – skoraj ne verjamem 
– pri alpinistiki ne maraš?

Brez starih klasik v skali ne morem in vsako leto si izberem kakšno. 
Drugače pa led, sneg, bolj pokonci je, boljše je, le da cepini dobro 
primejo. In vedno je tako lepo, kot še nikoli prej. Za treninge na umetni 
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steni ali v plezališčih postajam malo len, za cepine in skalo pa se nekako 
ne morem odločiti. Škoda cepinov ... Ali pa, mogoče jutri?

Občni zbor na Glažuti, 13. 12. 1987 [Drago Kavnik]

• Dobro je znano, da si »nastopal« v mnogih gorniških zgodbah. Ali 
lahko opišeš zate najznačilnejšo?

Dve bi lahko povedal. Včasih, ko sem še igral na moj priljubljeni 
instrument, sem ponavadi odhajal spat zgodaj zjutraj. Danes, ko še 
skušam sodelovati, pa hodim spat zgodaj zvečer.

• Ker vem, da sam ne boš povedal, te moram "potegniti za jezik" ... 
Kako je že bilo takrat, ko sta ti, takrat že alpinistični inštruktor in 
načelnik (to drži?) ter en naš vsem nam dobro znani član, prav tako 
alpinistični inštruktor in vsakoletni predavatelj orientacije v naši 
alpinistični šoli, na "neznanem terenu" zgrešila ne smer, ne steno, 
ampak celo goro? Ali to sploh drži? Ali so to samo "babji trači"?

To pa je res že daleč. Bilo je nekje v Črni Gori, v Durmitorju. Samo ta 
trditev ni točna. Nisva se midva izgubila, le hrib ni stal na pravem kraju 
...

• Dobro, upam, da ne boš jezen ... Pa kdaj si nazadnje splezal kakšno 
smer, ne da bi enkrat zalutal? Ok, da obrnem vprašanje – katere 
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smeri pa res tako suvereno obvladaš, da bi lahko tudi ponoči (brez 
čelke!) tekel k vstopu – in ga takoj našel ... Dobro, potem bi s tisto 
tečajnico, ki bi jo vlekel zraven, pač počakal dneva, nato bi začela 
plezat in bi suvereno, brez dvomov kje in kod, preplezala celo smer 
z izstopom vred – ni treba poudarjati, da bi bili vajini pogovori med 
plezanjem v stilu “Pa dobro no, še lani je ta smer res šla tukaj gor ... Čuj, 
se ti spomniš tiste skice iz vodnička, ki sva ga pustila v avtu? Kje je 
že šla ona sosednja smer od tiste, ki sva jo midva želela plezat? Kak 
je že zgledal njen tretji cug?«  itd. itd.” povsem, res povsem odveč ...

Suvereno pridem od doma na Pohorje, ne glede na to, po kateri smeri 
... Drugače pa s tečajniki vsako leto ponovim, saj veš, Orginalno in 
Platke v Mali Raduhi, pa Kurjo in Rumplasto v Rote Wandu. Če pa bi bila 
potreba, bi se tudi malo zaplezal ...

Tabor v Paklenici, leto 1991 [Drago Kavnik]

• Dajva še malo statistike. Prva smer, prvi mentor, prvi soplezalci, 
tvoj najvišji vrh, tvoje odprave ... Koliko smeri – alpinističnih tur – je 
nenazadnje že za tabo? 

Petindvajset let je minilo od takrat, ko sem se prvič navezan podal v 
steno. Stanko Horvat me je vodil po smeri Za zobom v Klemenči peči. 
Od takrat se jih je nabralo nekaj čez štiristo, najprej veliko, veliko dvojk 
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in trojk, kasneje pa tudi štirke, petice in kakšna šestica. Morda sem 
kdaj pogledal malo čez, više pa nisem zahajal. Davnega leta 1987 smo 
osvajali vrhove Andov v Peruju, lansko leto pa sem preskušal svoje meje 
na naši odpravi Daulagiri VII. 

Pod Anapurnami, Sinuria (2340 m) [Marija Renčelj]

• Največji podvigi? Alpinistični dosežki, na katere si najbolj ponosen? 
Kje te je "izpilo" do konca – če te je kje? Si kdaj že morda gledal 
“onstran”, pa prišel vseeno nazaj? Ok, kje ti je pa šlo “najbolj za 
nohte”, si se kje precenil, morda se je “precenilo” vreme?

Osebno mi največ pomeni Čopov steber in kasneje Nemška pozimi, ki 
sem ju preplezal z Mitjo Plohlom. V naših stenah nikoli nisem bil na 
meji. Sem pa to doživel na zadnji odpravi, ko sem v megli popolnoma 
izmučen komaj prilezel do T2 malo pod 6000 metrov. Posledice so se 
pokazale naslednje jutro. Delna možganska kap. Nisem čutil desne 
roke, desne noge in nisem mogel govoriti. Na srečo se je stanje malo 
izboljšalo in po sestopu v bazo kasneje popolnoma popravilo.

• Kako je že bilo takrat s tisto nesrečo v Klemenči peči? Posledice? Je 
bila kdaj potem še kakšna?

Po šolsko napravljeno sidrišče, po petih metrih prvi klin, potem pa 
trideset metrov nič oziroma naložena zajeda ... Ko bi imel takrat 
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kakšnega »frenda« tam v Črni planiki ... Ko je noga zdrsnila z majhnega 
stopa sem se ujel za večjo skalo, tej pa je bilo vseeno in se je z mano po 
platah odpeljala do šodra ... Zadaj so priletele še teniske, ki mi jih sezulo 
med potjo ... Gmotna škoda? Poceni je bilo. Nekaj počene kože in na 
veselje družbe precej oguljena drsna ploskev moje ta zadnje. Če bi me 
pa med padcem samo enkrat obrnilo????

Proslava ob 40-letnici AO TAM Maribor, Srednja lesarska šola, 16. 11. 2002 [Marko 
Renčelj]

�. Napi načelnik ...

• Najprej bi te rad vprašal, kako se počutiš, ko si že toliko let "vodstveni 
element" tega ferajna? Verjetno si nisi niti predstavljal, da bo "oblast 
toliko časa tvoja"?

Dvajset let je kar dolga delovna doba. Malo sem pa že utrujen. Včasih 
si za to v firmi dobil zlato uro. Zdaj pa bi mi prav prišle kakšne toplice v 
Zermattu ali Chamonixu ...

• Kako si sploh na začetku gledal na načelništvo, torej na tiste, ki so 
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to funkcijo imeli pred teboj? Ok, kako so te sploh prvič "nagnali", da 
si prevzel krmilo?

Tisti trenutek, ko se je neka generacija počasi umirjala – nekateri so bili 
bolj aktivni v GRS – je nekdo to funkcijo moral prevzeti. In opozicija je 
v boj poslala mene ... 

Treking po Peruju, počitek v Altiplani, leto 2003 [Marija Renčelj]

• Dobro, kako danes, po dvajsetih letih vodenja tega našega ljubega 
odseka, gledaš na to obdobje? Kakšne izkušnje si vmes pridobil, 
česa na začetku nisi poznal, vedel? Dobro, česa vse si se v teh letih 
naučil?

Sprva je bilo kar težko. Si nekje “na sredi”. Sošolci in mlajše generacije 
hočejo hitreje naprej, »ta stari« želijo stvari peljati trezno in varno. To 
sem skušal vsa ta leta usklajevati, dobro sodelovati tako s pozicijo kot 
z opozicijo.

• Kdaj ti je – kot načelniku in tudi drugače – na ferajnu najhuje, 
najtežje (sicer slutim odgovor, a vseeno ...)? Kako takrat “predelaš” 
to stvar v sebi, kako se “dvigneš” in greš naprej?

Ko pozvoniš pri nekom doma in rečeš: »Nesreča se je zgodila ...« Ti 
trenutki so najtežji. Takrat bi vse najraje pustil. Zato se dogaja, da včasih 
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preveč težim glede varnosti. Bližje ti je oseba, težje in bolj dolgo traja, 
da preboliš. Potem pride nova generacija. Treba je naprej. A ostanejo 
spomini.

V lednem slapu (Kanja, 6. 2. 2005) [Andrej Napotnik - Napi]

• Ej, moram te vprašat ... Te kdaj – če te – kakšna stvar “razkuri”, 
“dvigne”? Česa kot načelnik ne nazadnje ne maraš, kaj te na našem 
odseku moti? Ja, kaj bi spremenil – če bi le lahko, seveda?

Najprej bi zamenjal načelnika ... S tem so res težave. Potrebna je svežina. 
Naš odsek ni nič drugačen od drugih. Včasih za neko stvar vložiš veliko 
truda, tisti, ki radi govorijo, ti vse obrnejo na glavo, ko je treba to 
realizirati, jih pa ni.

• Kaj pa pogrešaš? Kje vidiš, da bi lahko bilo še boljše? Kje so po tvoje 
naše še skrite rezerve?

Morda malo več aktivne povezave med pozicijo in opozicijo. Pri 
nekaterih pogrešam tisti pravi plezalski zagon. A vsak pač dela to, kar 
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želi in toliko, kot mu je v veselje. 

Pod steno Planje, smer Mansarda, julij 2005 [Andrej Napotnik - Napi]

• Znova (op. ur.: na občnem zboru decembra 2006) si zmagal 
v volilnem boju. Ali to pomeni, da je konkurenca popolnoma 
nesposobna?

Za zmago je potrebno imeti dober volilni štab in bazo, ki te podpira. 
To sem na odseku vedno imel. Mislim pa, da so med nami še kandidati, 
ki bi lahko vlekli naš voz naprej. Pa nekdo reče: “Naj bo še naprej Napi.” 
Morda pa to ni najbolje za odsek.

• Ja, seveda, ali glede na tvoje sposobnosti vodenja padajo tudi 
kakšne ponudbe s sosednjih ferajnov?

Nekaj ponudb je prišlo z Gorenjske, zdaj pa iščem kakšno stanovanje 
Pod Srcem, da se ne bom tako daleč vozil na sestanke ...
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4. Napijevi plani – načelniški, gorniški, ostali ...

• Kako ti uspeva pri tako "nepriljubljenih letih" ostajati v tako dobri 
formi?

S to formo so pa težave. Sem šel neki dan s smučmi na nahrbtniku na 
Pohorje pa naletim na Rolanda, ki po nočni prihaja že dol. Komentirava 
čas hoje do Bellevueja. Zaupam mu svojih uro in petnajst. »A z ruzakom?« 
pravi. »Jaz sem gor v tričetrt ure, Ivek pa rabi malo čez pol ure.« Na 
Bellevueju me Miran Tarkuš potolaži: »Kdaj si že imel ti abrahama?« Pa 
mi ni preveč odleglo. Zdaj pa treniram, da pridem na tistih Ivekovih 
osemintrideset ... No, tudi za vzpone v Andih mi bo to prišlo prav. V 
juniju tega leta, dvajset let po mojem prvem obisku Peruja, se nas kar 
deset ponovno podaja tja.

Praznovanje abrahama, Koča na Grohatu, 22. 7. 2006 [Marko Renčelj]

• Si s svojo novo kitaro (tisto, ki ti jo je prinesel Abraham ... in ki je 
nikakor nočeš nositi na ferajnove čage ...) že kdaj zaigral ženi pod 
oknom?

Lahko ji igram tudi v hiši – ko pomijem posodo ... Glede igranja na 
čagah pa se bo treba z Elektro Slovenija dogovoriti, da na kočah izklopi 
elektriko ...
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• Kakšne načrte imaš za čas, ko boš ugotovil, da se skozi ta "vodstveni 
medij" težko izražaš in te več ne zadovoljuje? 

Že dolgo si želim akvarij z zlatimi ribicami. Bi jih naučil tisto: “Ribič, ribič 
me ...”

• Če bi želeli posneti film o tebi, kdo želiš, da bi igral glavno moško  in 
kdo glavno žensko vlogo?

Jan Claud Van Dame bi mi bil kos, ko jih tako tepe ... Moja draga pa bi 
bila Ursula Andress, eno od Bondovih deklet ...

• Kako bi razložil: V tretje gre rado?

Ne bi šlo. Ali pa bi? Se dobimo v hribih. Razmere so odlične!

Z načelnikom, Andrejem Napotnikom - Napijem, se je pogovarjal Marko 
Renčelj.
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praznujemo in se veselimo
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Praznujemo in se veselimo 

(Op. ur.: Gremo po vrsti, od najmlajše do najstarejšega ...)

Ivek

V juniju nas je razveselil Ivan Pešl. Rodila se mu je prva hčerka (In 
verjamemo, da ne zadnja!). Ivek, iskrene čestitke, obilo sreče in zdravja 
razširjeni družini!

Še malo statističnih podatkov:
- datum rojstva.: 28. 6. 2006
- teža: 4,17 kg
- višina: 52,5 cm

Ponosna Urška in očka Ivek [Ivan Pešl]

Napi

Kar dvojni jubilej je v letošnjem letu doletel našega načelnika, 
Andreja Napotnika. V letu 2006 se je namreč pri njem “najavil na obisk” 
stari dobri stric Abraham, istočasno pa je minilo tudi dvajset let, odkar 
s trdno roko krmari barko AO TAM po zelo zelo mirnem in nasploh 
neproblematičnem morju ...
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Kot “skrbni očka” je združil oba dogodka v eno praznovanje 
in tako je bilo v soboto, 5. avgusta 2006, na Grohotu pod Raduho res 
veselo. Alpinisti ne bi bili to, kar smo, če ne bi čez dan plezali v okoliških 
stenah, no, popoldne pa so nas lakota in suha grla pognala pred kočo, 
kjer so se izkazali naši kuharski mojstri (Mičo s pomagači), pijače pa je 
tudi zmanjkalo šele proti jutru ... Darilo (beri kitara) se je sicer odprlo 
oz. odvilo, na “prave koncerte” pa še vedno čakamo ... Upanje umira 
zadnje, pravijo …

Verjamemo, da naš dragi Napi še ni rekel zadnje besede in da 
bo suvereno preživel še kakšen “obisk starih dobrih mož z dolgo belo 
brado” – in da se mu barka v njegovih rokah prav tako še dolgo ne bi 
“razbila” ...

Andrej Napotnik - Napi v svojih “zgodnjih letih”: Storžič, 1982 [Drago Kavnik]
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Slavcu v spomin

Slavko Cimerman
(1�50-2006)

Za dušo

Vest, da Slavka ni več, je bila tako nenadna, da se v tistih trenutkih 
sploh nisem mogel spomniti kakšnega dogodka v zvezi z njim. Samo, 
kako je to sploh mogoče? Pa vendar, ko smo se zbrali na pokopališču, se 
spet srečali s starimi prijatelji, sem (si) postavljal taka vprašanja, da mi je 
kar nerodno. Pa sem naknadno razmišljal. Najprej pogled na nekaj slik iz 
albuma. In se je začelo. Spomini, spomini …

Škrlatica, 8. 8. 1972 [Drago Kavnik]

Z njegovim bratom Milanom sva se srečala v vojašnici v Rumi 
davnega leta 1965, kjer sva »služila vojsko«. Usoda je hotela, da je tudi 
Slavko prišel na pot skupnih doživetij. Opisu Slavkovega življenja, ki sta 
jih podali govornici na pogrebu, se ne bom niti malo približal, zato bi rad 
strnil, kaj smo doživeli skupaj, na naši prijateljski, planinski in alpinistični 
poti.

Prvič je njegovo ime v dnevniku naših sestankov omenjeno 29. 
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marca 1972, ko sem zapisal, da se bo naslednji dan udeležil treninga. Ne 
vem zakaj, ampak piše samo Slavko. Ne spomnim se, da bi imeli takrat 
začetek alpinistične šole. To bo morda na osnovi tega pisanja dopolnil kdo 
drug. Bil je mlad študent, šolal se je za učitelja telovadbe, zato je kar hitro 
napredoval. Z novimi pripravniki smo se tega leta odpravili v Krnico, kjer 
smo imeli teden dni plezalni tabor. Lotili smo se grebena med Oltarjem in 
Škrlatico. Bila nas je cela množica, pa »te gor, pa te dol« po smeri, dokler 
nas ni ujela noč. Pri iskanju primernega mesta za bivak smo se spuščali 
ob vrvi in doživeli prvi šok. Kamen je zadel Slavkova prsta in vsi smo se 
počutili kaj klavrno. Redke nesreče so takrat vsakega od nas prizadele bolj, 
kot smo bili navajeni. In smo imeli «akcijo«. Slavka smo potem spravljali 
(in seveda sami sebe) na vrh Škrlatice, bili na poti cel dan do večernih ur, 
ko smo prišli v tabor. »Reševanja« še ni bilo konec. Utrujeni do konca smo 
odšli še do avta (mojega »fiča«) in potem v jeseniško bolnišnico, kjer so 
ugotovili zlom in prsta sta pristala v mavcu. Kako smo se vračali v tabor?! 
Pozno po polnoči smo na poti kar med hojo sanjali od utrujenosti! Tabor 
pa smo potem v glavnem preživljali ob gostišču Jasna blizu Kranjske gore. 
Brez ambicij.

Na vrhu Storžiča, marec 1973 [Alojz Pristovnik]

Nekoč je naneslo, da smo se na sestanku zadržali preko normalnega 
časa. Ker sem stanoval v bližini, sem povabil Slavka, da prenoči pri nas. 
Takrat smo bili v družini že štirje. »Ta malega« je pazila soseda Dora, ki je 
po navadi zjutraj vstopila v stanovanje, ko sva z ženo že bila v službi, »ta 
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večji« pa je bil v vrtcu. Kavč je bil za Slavka prekratek, tako da so mu noge 
visele preko roba. Ne spomnim se, kdo se je bolj prestrašil, vendar vem, da 
je Slavko s težavo razložil sosedi, kaj dela v našem stanovanju! Nekako se 
je le uredilo, da ni prišlo do večjih težav.

Tabor v Vratih, avgust 1974 [Drago Kavnik]

Zgodila se je tudi akcija »kaveljc-korenina«. Za motivacijo in dodatni 
trening smo se zanjo odločili: Jože, Andreja, Slavko in jaz. In smo obredli 
Mangart, preplezali Severni greben v Mali Mojstrovki in mimogrede skočili 
po Kopiščarjevi poti na Prisojnik. In potem še plavali v Blejskem jezeru. To je 
bila zgodba zase: voda 19 °C, zrak prav tako, deževalo je – vse sredi avgusta. 
Slavka sem pregovoril, da je plaval poleg mene. Tako, za vsak primer. Tisoč 
metrov, petsto tja, petsto nazaj. Med račjim perjem, mrzlo kot vrag. Jože je 
bil podoben popipani kuri, tako ga je zeblo. Kljub temu, da smo vsi porabili 
dozo kreme Nivea. Nič ni pomagalo. Tisto »za vsak primer«, je pomenilo, 
da sva zamenjala kape s številko. K sreči mi je uspelo preplavati celotno 
»relacijo«, Slavko pa je dal vedeti, da je velik prijatelj.

Ko se je zahtevalo, da morajo biti alpinistični vzgojitelji kaj več 
kot alpinisti z izkušnjami, je bilo potrebno opraviti izpit za inštruktorja 
alpinizma. To smo orali ledino! Za zgodovino. Pa smo odšli na pot. Že na 
bencinski črpalki smo malo podrgnili v drug avto. Za začetek. Pod Turncem 
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smo se spoprijeli s praktičnim prikazom alpinističnih veščin. Bili smo trije 
izbranci, odgovoren za preizkus našega znanja pa se je lovil, kot mi. Tretji 
»udeleženec« je bil znan  alpinist, tudi član GRS. Nenehno je poudarjal svoje 
znanje, ki ga je pridobil v GRS. Ko mu je »mučitelj« dejal, da naj splete bičev 
vozel, se je ujel. Tako dolgo ga je spletal, da sva s Slavkom lahko budno 
spremljala izvajanje njegovih »veščin«. Glede na to, da se je »učil pri GRS«, 
mu je uspelo, da mu je »mučitelj« dal zeleno luč. Vprašanj zanj ni bilo več. 
In potem sva odgovarjala kar midva skupaj. Malo z lahkoto (bičev vozel je 
šel z odliko), malo s težavo. In potem je mencal ta naš »mučitelj«! Bi ali ne 
bi »spustil« ta dva Štajerca? In to tudi na glas komentiral, ko ga je matiral 
Slavko. Kar sam mu je odločno odgovoril s »profesorsko« ugotovitvijo, 
da je njegova odločitev »odvisna od kriterijev«. Šah – mat! In smo imeli v 
odseku dva nova inštruktorja alpinizma!

S smučmi čez Pohorje, januar 1975 [Drago Kavnik]

Slavko se je za fantovščino pripravljal zelo korenito. Ne toliko za 
samo dejanje, več analize je zahtevala njegova odločitev ženiti se ali ne. 
Po zbiranju vseh podatkov in v prepričanju, da oženjenim le ni tako hudo, 
nas je povabil pod Donačko goro. Da je bilo v redu, potrjuje dejstvo, da 
se samih dogodkov ne spominjam stoprocentno. Spomnim pa se, da sva 
ostala po «križanju« na vrhu Donačke gore sama. Očitno so ostali vedeli, 
da je lažje priti v kočo sam kot pa z »bremenom«. Tega se pa spomnim, 
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da sva se složno opirala drug na drugega in nekako preživela pot z vrha. 
Spomnim se tudi, da smo ga v redu krstili, zapili, žegnali in kaj vem, kaj vse 
smo počeli. Ob slovesu sem slišal, da je trajalo 25 let.

Taurus, 1977 [Drago Kavnik]

Odšli smo v Turčijo, v pogorje Taurus. Naša odprava za »trening«, 
»šolska«, itd. Če izpustim vse pridevnike, je bila odprava vseeno uspešna. 
Tako daleč smo bili prvič. Vse nam je bilo novo. Organizacija, število 
članov, potovanje, izbor in najdba baznega tabora ob jezeru Karagol, 
plezalne smeri … Pa se spravita Slavko in Oka v nam neznano steno, sami 
superlativi, težave, pomanjkanje vode, pa … In se vrneta drugi dan v tabor 
– crknjena. Takrat je Slavko izrekel besede, tako značilne za »osvajalce 
nekoristnega sveta«: »Čemu, in jutri spet!?«
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Mangart, avgust 1979 [Drago Kavnik]

Tak mi bo ostal v spominu. Vedno dvomeč, malo provokativen, 
poln nemogočih vprašanj, za katere nisi vedel, ali jih postavlja resno ali se 
samo šali. Na koncu pa dogovor v smehu »Saj ni tako, lahko je tako …« ne 
škodi. Pa kaj moreš, takšni smo ljudje, ne mislimo samo slabo.

      Drago Kavnik

Slavc

Slavko je bil moj profesor športne vzgoje na gimnaziji pred kakšnimi 
petindvajsetimi leti. Ko sem se začel zanimati za alpinizem, se lahko samo 
njemu zahvalim za svoje prve korake oz. podvige. S svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami je znanje prenašal name in me navduševal z alpinističnim 
duhom. Poznal je moje sposobnosti in ni nikoli tvegal preveč, zato sem 
se v njegovi navezi počutil zelo varnega. Njemu se lahko zahvalim za vse 
lepote, ki jih lahko človek doživi v gorah, steni, na vrhu.
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V smeri Modec-Režek v Štajerski Rinki, 19. 7. 1995 [Boris Zmazek]

Žal se s Slavcem nikoli nisva slikala skupaj. Ponavadi je on imel 
fotoaparat in največkrat je slikal sam, včasih sem jaz slikal njega. Tako 
imam samo dve njegovi fotografiji.

Čeprav že nekaj let nisva plezala skupaj, a sva vsako leto načrtovala 
kakšen vzpon, najbrž z njegovim odhodom odhaja tudi moje plezanje.

      Boris Zmazek

(Op. ur.: Slavc in Boris sta plezala skupaj v letih 1994–2000. Plezala sta 
»stare dobre klasike«, npr. smer Humar-Škarja v Planjavi, Modec-Režek 
v Štajerski Rinki, Virensovo v Koglu, Južni raz Skute, Sanduhrenparadis 
v Brunttalu, Winetuweg v Breite Wandu ipd. Več najdete na naslovu: 
http://www.gimptuj.net/profesorji/bzmazek/.)
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List iz dnevnika

Pogosto se mi dogaja, da v sebi iščem vzroke, da ne bi šla v gore. 
Zakaj? Letos mi je veliko planov odplavalo in skoraj bi bilo tako tudi tokrat 
– vendar je Marko ponudil prevoz in odločitev je padla. Zraven je šel še 
Slavko, v čigar družbi sem vedno rada. Je pač nekako poseben človek. Ob 
šestih zjutraj je bil odhod in kaj kmalu smo bili na Slemenu, naprej zaradi 
ledene ceste ni šlo. Avto za avtom so prihajali, le redki so vozili še naprej.

Z nahrbtnikom na ramenih sem se počutila svobodno. Visoke 
smreke so mi šepetale: “Pridi večkrat, saj vidimo, da si v gorah srečna.” V 
mislih sem jim odgovarjala, da mi tišina v mogočnih krošnjah krepi duha, 
prinaša mir v moje srce, ki si še vedno želi ljubezni.

Na Durcah, december 2004 [Marija Renčelj]

Hodimo po gornji poti proti Grohotu. Pogled na gore, na moje 
savinjske očake, me pospremi v pravljično deželo mojih doživetij. Tu 
in tam me Slavko s kakšno duhovito mislijo znova postavi na stezo, ki 
postaja vedno bolj obljudena. Krasen decembrski dan je. Sneg je zmrznjen, 
meglene doline daleč spodaj, čudovit sončni dan vabi na turo.

Po krajšem počitku se odpravimo – Marko plezat, Drago in Slavko 
pa sta bila moja sopotnika proti vrhu Raduhe. Drago se je odločil za 
gaženje po plazu, Slavc in jaz pa spoštujeva nekoč začrtane poti. Bila je 
slabo zgažena, mestoma prav nerodna, a to naju ni motilo. Najino dobro 
počutje sta obogatila rojaka Braslovčana, ki naju na poti prehitita. Hoja 
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pod steno Raduhe je bila tokrat pravo razkošje, ki ga v takšnih zimskih 
razmerah le redki poznamo.

Na Durcah smo. Razgled! Najprej na Dobrovlje in onkraj njih v 
meglo potopljen moj rojstni kraj Podvrh. Kako dragocen kraj mi je bil 
nekoč! Pa Uršlja gora ter ostali grebeni in vrhovi, ki se lesketajo v soncu!

Vrh Raduhe, december 2004 [Marija Renčelj]

Med vzponom proti vrhu Raduhe razmišljam o vinu, ki ga je Drago 
tovoril v nahrbtniku. Ko smo na vrhu, nakažem problem “težkega tovora” 
– zakaj neki bi ga nosil nazaj? Rezultat je obilo dobre volje, še zlasti potem, 
ko se nam v veselju pridružita Drago in Eta z obilno malico – tako sta 
govorila. Dva drobcena sendviča, ki sta jih seveda sama pojedla ... Dve 
prazni plastenki pa olajšata težo v Dragovem nahrbtniku ... Lepo je na vrhu, 
uživam v družbi starih prijateljev, s katerimi nas povezujejo prenekatera 
doživetja in pustolovščine.
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Raduha, december 2004 [Marija Renčelj]

Znova smo na Durcah. Marko s soplezalcem Davidom in še več 
“plazilcev” in planincev, ki se vsi nekam čudno sklanjajo. Če natančneje 
pogledaš, si vsi navezujejo dereze, saj je pot čez Durce to priporočala.

Sestopamo po plazu, vsak po svoje, Slavc mi sledi: “Marička, jaz 
grem za tabo!” Je eden redkih brez derez, nekajkrat se mi zapelje pod ... , 
no, do gamaš, da se skoraj usedem nanj. Ne vem, ali so vzrok “nedereze” 
ali prazne plastenke ...

Bil je lep večer. Občni zbor, sprejem pripravnikov, člani so še “na 
čakanju”. Jutro. Andrej potrpežljivo čaka svojo “čredico”, da jo odpelje na 
turo. Sinočnje živahnosti ni čutiti. Razigranost večera je naredila svoje.

Kaj je bilo s turo, ne vem. Tudi mi smo obrnili hrbet goram in turam 
in odšli v vsakdanjo meglo. Gore, vrnem se še, če mi bo le sijalo sonce 
svetlih odločitev!

        Marija Renčelj

Še nekaj stavkov namesto zaključka

Slavc je v bil vseh letih aktiven član našega alpinističnega 
odseka. Redno je prihajal na občne zbore, se občasno udeleževal 
skupnih tur, vsako leto pa je opravil tudi kakšen vzpon s katerim od 
mlajših »zagnancev«.
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Spominjam se, kako smo enkrat na začetku mojih plezalnih 
korakov takrat trije tečajniki oz. mlajši pripravniki (Stana, Uroš in jaz) 
pod »vodstvom« Slavca korakali proti Ojstrici. Pa je tisti dan poletni 
dež odpral njeno severno steno iz naših glav in smo našli rezervni cilj 
v Utah. Ni nam bilo čisto vseeno, konec koncev smo le nekako morali 
sestaviti dve navezi, a za Slavca ni bilo panike. Bomo že. V spominu mi 
je od takrat ostalo le neskončno ruševje in vlačenje čezenj ...

Če držijo naši podatki, je Slavc svojo zadnjo smer preplezal v juliju 
2005. Takrat sta z Brankom Kljajičem preplezala smer Ogrin-Omersa (V, 
470 m) v S steni Ojstrice. Takole je zapisal Branko o njunem vzponu: 
Tudi naši starejši člani še vedno pokažejo kakšno “plezalno aktivnost”. Tako 
sva se s Slavcem lotila stare klasike Ogrin-Omerza v Ojstrici. Plezala sva v 
zgornjem predpisanem času, brez večjih težav. Na vstopu naju preseneti 
ogromna gmota zbitega snega, v smeri se najde tudi nekaj klinov. Smer je 
orientacijsko lahka, le izstop na Kopinškovo pot je zelo krušljiv. Sestopila 
sva po njej do Klemenče jame, kjer sva si privoščila zasluženo pivo!

Slavc je o nas napisal tudi diplomo. Leta 2003 je pod mentorstvom 
Rajka Šugmana na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani zagovarjal 
diplomsko delo z naslovom Alpinizem in alpinistični odsek pri PD TAM 
Maribor : (zgodovinski oris).

Marko Renčelj
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Zgodilo se nam je pred ...

… 40-imi leti (1966)

Julija 1966 naš odsek organizira tabor pod Špikom (Lipovčeva 
koča nad Martuljkom). Člani opravijo odlične vzpone, na primer drugo 
ponovitev Krušičeve smeri v Špiku (Marjan Prelog - Jaka in Lazar Rataj 
- Lazo) ter prvo ponovitev Čeških kaminov v Poncah (Jože Balant, Jože 
Mogu, Edvin Bedenik, Olga Piberl). Avgusta 1966 Marjan Prelog in Lazar 
Rataj preplezata Aschenbrenerjevo smer v severni steni Travnika.

… 35-imi leti (1971)

Zelo mladi, brez izkušenj s tujimi gorami in s tujino nasploh 
(prevozi, devize, oprema, višina …), so se v Zermatt podali Beno Polš, 
Branko Kavnik, Drago Kavnik s fičom in Davorin Podrepšek z vlakom. 
Prva dva sta se povzpela na Matterhorn (4478 m), druga dva pa do 
Solvayhütte (bivak na 4005 m). Nato je vsem štirim uspel vzpon na 
Monte Roso (4634 m). Na povratku z vrha so varovali dva planinca iz 
Münchna in moškemu rešili življenje, saj mu je zdrsnilo in je obvisel na 
vrvi (v zraku). Stvar je zanimiva predvsem zaradi tega, ker so fantje za 
to pomoč dobili zahvalo v frankih in si s tem plačali prenočišče! Seveda 
so bili z reševalno potezo bolj zadovoljni!
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Na poti s fičom v Švico leta 1971 [Drago Kavnik]

Na grebenu proti vrhu Monte Rose [Drago Kavnik]
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Proti Monte Rosi [Franci Pušnik]

… 30-imi leti (1976)

IVAN CVERLIN - CVRĆO

Pred tridesetimi leti se je smrtno ponesrečil član našega odseka, 
Ivan Cverlin. S prijateljem Maksom Tropom sta nameravala vstopiti 
– v prvih dneh zime leta 1976 – v Obraz Sfinge, smer v severni steni 
Triglava.

Vstop v Obraz je najlažji prav z roba stene (s Plemenic). Tako ju 
je vodila pot preko Luknje in navzdol proti odcepu za Dolič. Nesreča 
se je zgodila na mestu, ki se imenuje “Pod Skokom” – zatik z derezo je 
povzročil usoden zdrs v Zadnjiški Graben.

Ivan se je priključil našemu odseku v letu 1968, pripeljal ga je 
kolega Jaka (Marjan Prelog). Poznala sta se že iz otroštva, se pozneje 
družila pri tabornikih in se “ustalila” pri alpinistih. Že prvi vzponi so bili 
ocenjeni s četrto stopnjo po težavnostni lestvici, ki se je takrat končala 
pri oceni VI+. Začel je v Raduhi z Mihovo smerjo, nadaljeval še isti dan 
s smerjo ZZ.

Za prvomajske praznike v letu 1969 je s Prelogom ponovil SZ 
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Raz Vežice (prva ponovitev!), ocena okoli V-, po zadnjem vodničku celo 
VI–. Naslednji dan preplezata še Desno smer v Dedcu. Poleti istega leta 
prepleza s Prelogom in z Renčljem (Drago) resno smer Modec-Režek 
v Štajerski Rinki z oceno V+. Prvič obišče steno Triglava in ponovi (s 
Prelogom) Nemško smer in Čopov steber.

V letu 1970 opravi s člani AO TAM pristop na Mont Blanc, jeseni 
pa s Francem Percem drugič ponovita smer DD v Mali Raduhi, ocena 
VI.

V tistih letih člani našega odseka načrtno obdelujejo smeri v 
Raduhi tudi pozimi. Tukaj se najde tudi Cverlin in z različnimi soplezalci 
prepleza nekaj lepih smeri (npr. Steber Male Raduhe, ocena V, Smer DD, 
VI, pa tudi Platke itd). Poleti, zopet s Prelogom, ponovi Zmaja v Ojstrici 
(Spominska smer Iva Reye) in smer Ogrin Omersa v isti steni. Delovna 
nesreča mu za nekaj časa prepreči plezanje, vendar se kmalu vrne in 
nadaljuje s kvalitetnimi vzponi. Tako s Tonetom Vovkom (Šaleški AO) 
še enkrat preplezata Čopov steber v Triglavu, z istim soplezalcem pa v 
Dolomitih ponovi vrsto težavnih smeri v Treh Cinah.

V letu 1975 je bil tudi načelnik našega alpinističnega odseka. 
Naslednje leto, leta 1976, se z Maksom Tropom odločita za zimsko 
ponovitev Obraza Sfinge. Med pripravami prepleza – že skoraj v zimskih 
razmerah, 29. 11. 1976 – svoj zadnji vzpon v Desni smeri v Dedcu; 
soplezalec je bil naš član Stanko Horvat.

V letih od 1968 do 1976 prepleza 184 smeri vseh težavnostnih 
stopenj, pozimi in poleti.

Kjer pot za Dolič zavije navkreber (s poti Luknja–Zadnjica), je v 
skali spominska plošča s preprostim napisom: Cverlin Ivan 19. 5. 1948–
24. 12. 1976.
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Na vrhu Storžiča po preplezani Kramarjevi smeri, april 1972 [Davorin Podrepšek]

Ivan Cverlin - Cvrćo (slikano verjetno nekje na Rinkah, avtor neznan)
          

 Davorin Podrepšek
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… 25-imi leti (1981)

V tem letu je bil realiziran vzpon na Matterhorn (4478 m). 
Naši člani več kot uspešno organizirajo in vodijo, kot jo imenujejo, 
“planinsko odpravo” 42-tih udeležencev. Vrh Matterhorna 4. 8. 1981 
osvoji 27 udeležencev! Velja omeniti še, da je med pripravami na ta 
podvig v juliju tega leta 22 udeležencev preplezalo Slovensko smer v 
S steni Triglava, za sam vzpon na Matterhorn pa je bila izvedena mini 
alpinistična šola (navezovanje, spuščanje ob vrvi, varovanje, hoja po 
ledeniku, ...) z udeleženci na številnih skupnih turah.

Matterhorn leta 1971 [Franci Pušnik]

Na grebenu Matterhorna, 4. 8. 1981 [Franci Pušnik]
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Na grebenu Matterhorna, 4. 8. 1981 [Franci Pušnik]

… 20-imi leti (1986)

Stari ljudje v starih časih lednega plezanja ali Kako smo včasih 
plezali zaledenele slapove v Logarski dolini

Vkup sklonfal: Silvo Babič (Silvij Morojna)
Fotografiral: Silvo ali soplezalci z njegovo Berretto Electronic De Luxe, nato 
pa sem ČB film sam razvil, slike izdelal in jih shranil v arhiv za nove čase.

Nekaj namesto podnaslova

In prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi …

Bili smo nekako prvi, v tistih starih časih, ko smo bili še mladi. 
Sašo, Marko, Luka in jaz. Najbolj je bil verjetno takrat, tako kot še danes, 
zagnan Marko. Ampak Marko je bil pa res še najstnik, skoraj otrok in za 
njega bi bilo sramotno reči, da je bil takrat mlad. Saj to bi pomenilo, da 
je zdaj že zelo star. 

Torej smo bili takrat prvi. S prvimi ponovitvami. Sicer res šele 
za Frančkom Knezom, ki je bil vedno in povsod prvi. V tistih časih je 
namreč za nas pomenilo ponavljati kakšno Frančkovo smer fantastično 
velik uspeh. V zraku je viselo prepričanje, da ocenjuje svoje prvenstvene 
smeri po »rimski« težavnostni lestvici. Alpski zgodovinarji so nekaj 
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malega o tem že slišali. Vsak bralec tega teksta pa se lahko najbolje 
seznani z omenjeno težavnostno lestvico ocenjevanja plezalnih 
vzponov, če nemudoma ponovi eno izmed njegovih, še neponovljenih 
smeri, ocenjeno s III+ A0, 200 m, 6 h. Vsi so pravili: »Franca noro ocenjuje! 
Dodaj oceno ali dve, tri, pa boš vedel, kako težko je v resnici.«

Marko Lukić v Gajstnem slapu, 1. ponovitev [Silvij Morojna]

Seveda smo imeli takšnega prepričanja polno ne samo glavo, 
ampak tudi hlače. Zadaj, da ne bo pomote! Na tak način smo preplezali 
Čašo in Gajstni slap, za začetek, pozneje pa še kaj. Prva ponovitev s 
težkimi žepi, polnimi strahu. Sam več ne vem, če po prvenstvenem 
vzponu pet let ni bilo primernih razmer ali pa si nihče ni upal vstopiti. 
Verjetno so vsi imeli nekaj v hlačah, ampak pravi mačo tega ne bo nikoli 
povedal naglas! Si raje da kaj odrezati. Se že najde nekaj za odrezat, 
če je sila, kar ni nujno potrebno za plezanje. Čaša je bila takrat, pred 
šestindvajsetimi leti, še pojem najtežjega zaledenelega slapu v dolini 
in daleč naokrog. Ocena v starem plezalnem vodniku po Logarski 
dolini je bila jasna: 100°/65–90°, 100 metrov, 2 uri, opis pa dolg samo 
en stavek: »Vstop na desni strani podstavka, nato čez svečo (najtežji 
del) in iskaje prehode na vrh.« Za zbijanje morale je bila ob povsem 
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narobe narisani skici pripisana ocena 90-100°, A1!!!! To mi je zadalo še 
zadnji udarec! Tehnika v ledu torej! Poznavalci lednih slapov so govorili 
o močno previsnem ledu, strašni naklonini, obvezni uporabi lojtrc in 
podobnih grozotah. Sam se več niti ne spomnim, kaj nas je napeljalo 
na zamisel ponoviti Čašo. Preplezali smo že vse lažje slapove v Logarski 
dolini, ki nam je bila takrat še najbolj blizu. Nihče ni imel avta in bili smo 
brez vozniškega izpita. Pozimi se je še težje odpraviti kam dlje, kot tja, 
kjer se počutiš kot doma. Avtobusni sprevodniki in šoferji so nas dobro 
poznali, pa tudi natakarice v Planinskem domu in domu Palenk so nas 
videle skoraj vsak vikend. Verjetno so si mislile: »Tudi danes sneži, ti 
norci pa so spet tukaj. Kaj le vidijo v tej mrzli skali in nepomembnih 
kosih visečega ledu? Je že lepše sedeti ob toplem radiatorju in skozi 
veliko okno gledati, kako se usipajo plazovi čez Planjavo.« Slapovi na 
Gorenjskem so nam bili takkkoooo daleč, v Log pod Mangartom pa 
je iz Maribora uro ali dve manj vožnje kot na Norveško. Tudi zato smo 
najprej pometali pred lastnim štajerskim pragom.

Marko Lukić v Gajstnem slapu, 1. ponovitev [Silvij Morojna]

Rana ura, slovenskih fantov grob …

Roko na srce, v Čaši smo bili prvi zato, ker smo zgodaj vstali. Po 
našem vzponu sta smer le nekaj ur za nami preplezala tudi Matej in 
Polda. Ne da bi se pogovarjali o tem, ne da bi vedeli za načrte drugih 
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in ne da bi zavohali drug drugega, smo se isti dan znašli pod enakim 
izzivom. Izgleda, da je bil čas za spremembo, za pot naprej. V kakšnem 
drugem športu zmaga tisti, ki je hitrejši. Šteje že minuta, sekunda ali 
celo stotinka prednosti. Največkrat niti to ni pomembno, važna je samo 
zmaga. Biti prvi! Zmagati! Stati na stopničkah! Videlo me bo toliko ljudi! 
Vsi bodo vedeli, da sem najboljši! Mogoče sem do koga krivičen, vendar 
sam nikoli nisem čutil tako. Zato so mi všeč športi, kjer je pomembno 
vse kaj drugega kot pa boj za tisočinke prednosti pred tekmeci. Bolj kot 
prve ponovitve ali prvenstvene smeri sem se veselil zmage nad samim 
seboj in preprostega zadovoljstva, da živim. Opravljena pot preko 
previsnega ledu je bila samo sredstvo v rokah mojega ega, ki je tokrat 
za spremembo po sili okoliščin za nekaj minut premagal strah. To je 
bila  prava zmaga.

Peklenski mraz je bil in kot že večkrat smo tudi tokrat spali na 
golih deskah razpadajočega Plesnikovega hleva. V kotih so se valjali 
ostanki predlanskega sena. Zeblo me je kot študenta prvega letnika 
ekonomije iz Zaira in skozi razkrite strešne deske sem lahko opazoval 
Orion in Rimsko cesto v vsem svojem sijaju. Spalna vreča z velikimi 
vrtnicami je bila moja edina prijateljica v dolgih nočeh, potem ko so 
že zaklenili stari hotel v Logarski dolini. Zrak je bil svež in čist, da bi 
ga lahko rezal kot zmrznjeno salamo Gavrilovič. Vseeno sem raje dihal 
bolj plitvo. »Če dihaš pregloboko, ti lahko zmrznejo pljuča!« je pred leti 
strogo resno modroval Samo. Verjel sem mu, drugega mi ni preostalo, 
meni »greenhornu«. Nikoli si nismo privoščili spanja na toplem v 
starem planinskem domu. »Kdor ne špparrrra, nič nima!« je priljubljen 
izrek Mihove staaarrrrrre stare mame. Tega smo se dosledno držali, še 
posebno ker je iz ˝Adidas najlon˝ vetrnih hlač tudi za čaj brez limone v 
gostilni bolj poredko padel ven kakšen dinar. 

Ker smo šli pozno spat, smo pa zato vstajali zgodaj. Če je 
lakota najboljši kuhar, potem je mraz najbolj učinkovita budilka. Ko te 
pošteno zebe, ne nastavljaš ure in ne tlačiš budilke pod kapo za uho. 
Zato pa toliko bolj pogosto gledaš na uro, ki se nikamor ne premakne, 
da gotovo ne vstaneš prepozno. Vžigalica prasne, kuhalnik zagori in iz 
kosa ledu bo nastal topel čaj, kot na kakšnem bivaku. Razlika je le v 
tem, da imaš prostora na hlevu dovolj. Padeš lahko le z vrha razmajane 
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lestve, če previdno stopaš mimo vseh preperelih tramov in sneg se ti 
ne usipa za vrat. V roke pa te zebe čisto enako.

Gajstni slap, 1. ponovitev, pleza Silvo Babič vs. Silvij Morojna [Silvij Morojna]

Sreča je opoteča …

Nekako je naneslo, da sem najtežje raztežaje plezal kot prvi 
v navezi. V Čaši, Sulici in pozneje tudi v Gajstnem slapu. Saj ne da bi 
se silil v ospredje, daleč od tega. Žrebali smo. Zobotrebci med prsti, 
zmrznjen kamenček v dlani ali travnate bilke, saj ni važno, vedno sem 
imel srečo. Mnogo več sreče kot s plezalnimi orodji. Ravno takrat so 
začeli v Titanu izdelovati cepine. Še danes ga imam doma. Prav rad 
ga posojam nadebudnim planincem za zimske vzpone na Raduho, 
Grintavec ali Malo Rinko. Dovolj je dolg, da se lahko dobro nasloniš 
nanj, ko počivaš sredi ne preveč strmega snežišča. Dobro pa se obnese 
tudi za otrkavanje cokel z derez. V tistih časih bi dal roko v ogenj, da je 
to zelo dobro orodje. Specialen rezilni kot konice, ki odlično lomi cele 
krožnike ledu, neergonomsko oblikovan ročaj in najlonska zanka, zaradi 
katere ti cepin mogoče celo obvisi na zapestju, ko se izpuli. To zadnje se 
je dogajalo zelo redko, saj je prijemal kot pitbull. Ko zagrabi, ne spusti 
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več, če le led drži. Slaba stran tega je, da bolj ko zagrabi, težje ga je 
izpuliti. Ravno zaradi tega je bil ta cepin moje najmočnejše orodje. Kaj 
zato, če se je vzpon zato nekoliko zavlekel. »Čaki malo!« je zato postal 
najbolj priljubljen odgovor na nervozna vprašanja o tem, kaj se dogaja 
tam zgoraj pri meni. V primerjavi s kratkim lednim kladivom Laprade 
je bil cepin res dober. S kladivom sem se namreč pri vsakem udarcu 
krepko udaril v prste desne roke. Posebno, če ne moreš v roke prijeti nič 
boljšega, ker nič boljšega nimaš, se ti zdi takšen stroj super.

Prvi raztežaj smo kar dobro prestali. Strm je bil, strm, vendar 
ključ vzpona, previsna sveča, je bil šele pred nami. Gnetli smo se na 
ozki polički pod streho in pogledovali navzgor. Samo mislim si lahko, 
kaj se nam je vsem pletlo po glavi: boljše hrabro pobegniti kot hrabro 
... Ne, ne, ne, zdaj ne bomo hrabro abzajlali do vznožja. Preostane nam 
samo, da stisnemo rep med noge in molimo, da bo led dober, da ne 
bodo same svečke z luknjicami, da v resnici ni tako previsno in težko, 
kot izgleda, in da me ne bo tako strrraaahh. Za pas sem si obesil vse 
ledne vijake, kar smo jih premogli. Prekleti kamenček. Marko mi je 
posodil svoj boljši cepin, ki sem ga zamenjal za kratko kladivo. Poje…
ni kamenček. Z varovališča mu ga bom po vrvi spustil nazaj. Pof…ani 
kamenček. Ravno jaz sem ga moral zadeti.

Tišina! Snemamo …

Po nekakšnem previsnem kotu med ledeno steno na levi in 
čez vertikalo visečimi svečami na desni sem se prebijal navzgor. Z ihto 
sem lomil in razbijal sveče, da bi mi dolgi cepin globlje in zato bolje 
zagrabil. K sreči Luka in Marko nista bila točno v vpadnici padajočih 
ledenih kopij, saj te kanonade ne bi preživela. Vseeno pa sta se morala 
spretno izogibati izstrelkom. Tako domnevam, ker navzdol nisem imel 
niti volje niti časa gledati, pa tudi zanimalo me ni. Sam s seboj sem 
imel zadosti problemov. Kot iz vodnjaka sem slišal, da se prestrašeno 
pomenkujeta pod mojimi nogami in se umikata vsemu, kar prileti ali 
se odbije do njiju. Samo dva slaba klina sem zabil do sedaj. Prvega 
takoj nad varovališčem, drugega pa dva metra višje pod previsom. 
Za kaj več nisem imel moči. Začel se je ples »šejkin silvek«. Tresem se 
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po vsem telesu kot star šivalni stroj Singer in preklinjam pot, ki me je 
pripeljala pod ta slap. »Prodal bom vse in spet bom začel raje smučat. 
Pa na morju je tudi lepo pozimi, saj ni tako važno, če se ne moreš kopat. 
Sigurno je bolj toplo kot tukaj,« si pravim sam pri sebi. Na živce mi gre 
njuno pogovarjanje pod menoj. Moti me šelestenje snega, ki se usipa 
s smrek in z borov. K sreči so tudi ptiči utihnili. Saj ni čudno, ob vsej tej 
napetosti v zraku. Dol na štant kričim: »Tiho že bodita enkrat!!!!  Je…em 
vam sunce žarko, babe na tržnici!!!« K sreči ju ne vidim več, tako da mi 
niti ni potrebno z roko pokazati česa nespodobnega, da bi ju utišal. No, 
saj tudi ne bi mogel z roko česa pokazati, ko pa visim z obema rokama v 
zankah cepina in bajle. Decimeter za decimetrom sem se počasi pomikal 
naprej. Še dobro, da sem lahko ta zaledeneli kot preplezal v razkoraku, 
zdaj pa se moram spraviti okoli roba v zgornji del sveče. V resnici tako 
visoko in daleč vse skupaj ni bilo. Meni se je samo  zdelo, da raztežaja 
ne bo nikoli konec. Iz previsa se je led najprej postavil pokonci, nato pa 
se je za spoznanje položil. 

Kot vedno smo tudi danes imeli srečo. Nihče se ni polomil, saj 
ni nihče padel. Raje si ne upam pomisliti, kaj bi se sicer zgodilo ob 
tako slabem vmesnem varovanju. Polomljene noge, rebra in ključnica, 
izpahnjena rama, kri izpod razbite čelade. Vsaj fantje z GRS-ja te ne 
bodo nosili tako daleč, kot če bi padel nekje v hribih. Najslabše pa je, 
da niti s helikopterjem ne boš letel v bolnico. Do ceste je namreč le 
slab kilometer hoje skozi gozd. Ne, se ne izplača. Je bolje enostavno 
priplezati do vrha in sestopiti peš. 

Končno sem se lahko nadihal. Bolje povedano nahropel, 
naslonjen na dobro zabit cepin. Še nekaj metrov levo in izbrcal si bom 
lahko stojišče za dva podplata. Jaz sem svoje za danes naredil. Do vrha 
ni več tako težko, zato sproščeno zatulim : »Aaauuuuuuuuuu!!!« Verjeli 
ali ne, od takrat več niso videli nobenega medveda na Solčavskem! Vsi 
so najverjetneje emigrirali čez Pavličevo sedlo v Avstrijo ali pa mimo 
Igle pobegnili na jug v Kočevske gozdove.

Za konec …

Tako smo preplezali Čašo. Danes vzpon čez njo ni več kaj 
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posebnega, Gajstni slap pa sploh ne velja več za tako težkega, kot 
bi lahko sklepali po njegovem imenu. S takšnimi vzponi smo dobili 
pogum (samozavest?) za prvenstveni vzpon po ozkem, elegantnem 
slapu, ki je lepo viden, če stojiš pred hotelom Plesnik. Ime Sulica se je 
zaradi premočrtne linije ponujalo kar samo.

(Opomba avtorja članka: Prvo ponovitev Čaše v Logarski dolini smo 16. 
februarja 1986 plezali Silvo Babič (Silvij Morojna), Marko Lukić in Armand 
Polegek - Luka. Prvo ponovitev Gajstnega slapu smo opravili 2. marca 
istega leta, namesto Luka pa se nama je pridružil Sašo Prosenjak. Vmes 
sva 23. februarja 1986 z Lukom preplezala še prvenstveno smer Sulica, 
tesno za petami pa sta nama na konicah derez sledila Viktor Hribar in Sašo 
Puhmajer (AO Kozjak – Bog jima grehe odpusti, saj nista vedela, kaj delata 
…).

… 15-imi leti (1991)

Januarja in februarja (od 17. 1. do 15. 2.) leta 1991 naša člana Miro 
Kokol - Sloki in Vlasta Dobrila skupaj s člani iz AO Kozjak (Boris Strmšek, 
Branko Ivanek, Viktor Hribar) obiščeta področje Hogar v Afriki. 

Ta odpravica je imela cilj v osrčju Sahare v Alžiriji (2000 km v 
notranjost Sahare). Gorovje z imenom Hogar – ugasli vulkani (Aghar 
po domače) – je v osrčju Sahare in se dviguje nekaj nad 3000 metrov 
visoko. Najbližje mesto se imenuje Tamanarase (Tam), ki je  takrat je štel 
približno 30.000 prebivalcev. To je v bistvu oaza, saj je možno preživeti 
le tam, kjer je voda. Do naslednjega kraja, kjer je življenje, je več kot 
200 km.

Ko smo šli plezat, smo morali imeti s seboj dovolj vode (recimo 
za 5-6 dni) saj tam, kjer smo plezali, ni vode (ni življenja, le kamnita 
puščava ...). Sami vrhovi oz. stene pa so od Tama oddaljeni nekje od 30 
do 80 km.

Obiskali smo področje Asekrem, kjer smo plezali v Tasilih, in 
področje Illamane (nacionalni park).
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Na vrhu osrednjega Tasilija [Miro Kokol - Sloki]

Počitek na vrhu, v ozadju južni Tasili [Miro Kokol - Sloki]

Pogled z vrha Asekrema (3032 n. m.) – tudi prelaz – proti Tasilom, kjer smo največ 
plezali [Miro Kokol - Sloki]
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Na vrhu Pic de Fukoja (Vlasta Dobrila, Boris Strmšek, Branko Ivanek,Viki Hribar) v 
ozadju vrh Trident [Miro Kokol - Sloki]

Bojni posvet pred plezanjem v steni Illamaneja (nacionalni park) [Miro Kokol - Sloki]
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Jahanje s kamelami (beri puščavskimi mopedi) po puščavi v okolici Tamanareseja 
[Miro Kokol - Sloki]

P. S.: Razlago sem napravil – več ali manj – po spominu, mislim pa, da 
podatki kar držijo. Če ne, se opravičujem vsem prizadetim ...

… 10-imi leti (1996)

V tem letu velja izpostaviti dve odpravi, na katerih so sodelovali 
tudi naši člani.

V začetku leta 1996 (natančneje od 13. 1. do 10. 2.) so se v 
Ekvadorju “mudili” Branko Ivanek, Sašo Puhmajer, Miran Zemljič, Andrej 
Senica (vsi AO Kozjak) in Vlado Fras z našega odseka.

Vlado in Miran sta 25. januarja v stranskem vrhu Chimboraza 
imenovanem Pico Martinez (5570 m) v osmih urah preplezala 
prvenstveno ledno smer. Smer je visoka 550 m z naklonino 85°/50°–70°. 
Drugi raztežaj poteka v skali in sta ga ocenila z II-III. Za vzpon in sestop 
sta potrebovala šestnajst ur. Prvenstveno smer sta imenovala “Grande 
amigo” in jo posvetila v Himalaji tragično preminulemu prijatelju Benu 
Dolinšku.
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Julija 1996 pa so se nekateri naši člani podali v Peru. Na skupni 
odpravi z AO Kozjak 3. 7. 1996 v južni steni Ocshapalce v Cordilleri Blanci 
navezi Silvo Babič – Špela Hleb (AO Kozjak) in Marjan Zver – Matej Zorko 
preplezata prvenstveno smer Ludix - El gato blanco (85°/55°–80°, 550 
m, izstopna višina 5650 m, 8 h).

Chimboratzu, Pico Martinez (5570 m) [Vlado Fras]

V smeri “Grande amigo” [Vlado Fras]
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Stena Ocshapalce s preplezano smerjo Ludix - El gato blanco [Silvij Morojna]

… 5-imi leti (2001)

Iz tega leta velja omeniti naslednje:
– 27. 1. 2001 je bilo tekmovanje Ice Extreme Solčava 2001; v tekmi v 
lednem plezanju je za veliko presenečenje poskrbel naš član Niko 
Šumnik, ki je zmagal;
– obisk slovenskih alpinistov na Škotskem; šlo je za izmenjavo in 
udeležbo na tretjem mednarodnem zimskem srečanju alpinistov, ki je 
trajalo od 16. 2. 2001 do 4. 3. 2001; od naših članov se ga je udeležil Blaž 
Navršnik in v posebnih škotskih razmerah – in predvsem v svojevrstnem, 
klasičnem plezanju v škotskem granitu  – v desetih dneh, od 18. 2. do 
28. 2., preplezal naslednje odlične smeri: v Ben Nevisu s soplezalcem 
Bensonom smer Orion direct (V, 5, 400 m), v stenah Creag Meagaidh z 
Bensonom smeri The wand (V, 5, 210 m) in Diadem (V, 4, 210 m), v steni 
Coire an T-sneachda blizu Avimora prav tako s soplezalcem Bensonom 
težko smer White magic (VII, 7, 120 m) ter za konec s soplezalcem 
Chinneryjem v pogorju Caringoms v steni Buachaille etive mor še smer 



TA 2006

www.pdrustvo-tam.si 1�5

Ravenis Gully (V, 6, 135 m); ostali bi še dlje, a lokalne oblasti zaradi 
epidimije slinavke in parkljevke 1. 3. prepovedo vse aktivnosti v naravi; 
4. 3. morajo tako domov;
– Andes 2001: mini odprava v Bolivijo in Peru, kjer sta Beno Vajdič 
in David Podgorelec (AO Kozjak) osvojila Pico Austria, cca 5300 m, 
priplezala pa sta tudi na Piramide Blanca, prav tako cca 5300 m, po 
strmem snežišču v desnem delu zahodne stene (250 m, 60°/45°); ko sta 
se prepričala, da razmere niso najboljše, sta osvojila še Condoriri, 5696 
m, po normalki (1100 m, maks. 65°).

Prizorišče tekme v lednem plezanju - Solčava [Marko Renčelj]

V Boliviji [Beno Vajdič]
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Proti vrhu [Beno Vajdič]
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Gremo plezat!

(Op. ur.: Še ena nova rubrika v našem Alpinistu, s katero bomo v vsaki številki 
predstavili kakšno “našo” smer, torej smer, ki so jo prvi preplezali naši člani. 
In ki jo – če jo sploh – slabo poznamo  in še manj plezamo ... Tokratna izbira 
ni bila tako težka. Prvenstveno smer v severni steni Zadnjiškega Ozebnika 
sta avgusta 1976 preplezala Ivan Cverlin - Cvrćo in Davorin Podrepšek. Na 
koncu je dodan še Davorinov spomin na to plezarijo. Čeprav je v “naših 
edicijah” že bil objavljen (Tamov alpinist l. 1976 ter Zbornik ob 40-letnici 
AO TAM Maribor), vseeno menim, da sodi tudi sem.

Zadnjiški Ozebnik (2084 m), severna stena

1 Centralna smer: Jože Škodič – Tone Valič, 8. 8. 1953
2 Mariborska smer: Ivan Cverlin – Davorin Podrepšek, 28.–29. 8.1976
3 Vrnitev: Pavel in Peter Podgornik in Dušan Rijavec – Milan Velikonja, 
13. –14. 2. 1982
4 Leva smer: Zlatko Koren – Peter Podgornik, V+/ III–IV, 600 m, 10. 9. 
2006.

Stena Zadnjiškega ozebnika in preplezane smeri [Peter Podgornik]
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Mariborska smer (V, IV/III, II, 1000 m, 1� h)

Mariborsko smer sta prva preplezala Ivan Cverlin in Davorin 
Podrepšek, 28. in 29. avgusta 1976. Smer poteka v desnem delu stene 
v območju dveh značilnih zajed, kjer se začenjajo značilne police, ki 
popeljejo v osrednji del stene, po kateri se smer nadaljuje do vrha z 
rahlo tendenco proti desni.

Opis: Vstop je približno 150 m desno od Centralne smeri, po 
poraščenem spodnjem delu v desno, pod veliko oglato votlino, vidno 
iz doline. Od tam gremo desno po strmi poraščeni skali na gredino nad 
votlino. Po gredini desno ter ob robu strmega žleba, ki popelje pod 
zajedi. Pod desno zajedo v desno in navzgor, nato prečimo levo nad 
začetek zajede (IV). Nadaljujemo med obema zajedama navzgor več 
raztežajev pod markantno poč (leva zajeda). Po njej en raztežaj (V, kk), 
naprej še en raztežaj navzgor pod značilne strehe, sledi prečnica v levo 
okrog 40 m, nato sledijo trije raztežaji navzgor (IV, V). Zopet gremo po 
policah v levo okrog 60 m, nato pa več raztežajev navzgor (III, IV) na 
kratko široko gredino. Z njenega desnega dela nadaljujemo naravnost 
navzgor skozi kamine (dva raztežaja). Nato prečimo 5 m v levo ter 
okrog 20 m navzgor (V, kkk) v majhno kotanjo. Iz nje gremo desno ven 
in navzgor do macesna (krušljivo). Od macesna nadaljujemo levo (IV) 
v grapo in po njej okrog 100 m (III) ter še naprej po lažjem terenu pod 
vršno steno. Kjer je le-ta najnižja, jo preplezamo (krušljiv previs, V, kk). 
Nato nam ostane še nekaj raztežajev po lahkem svetu na rob stene.
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Skica Mariborske smeri [Davorin Podrepšek]

Zadnjiški Ozebnik

Utrujen sedim na stojišču, varno privezan h klinu, ter poslušam 
preklinjanje in samogovore soplezalca nekje nad mano, ki se muči v 
krušljivem previsu. Ali je to res zadnje težko mesto, ali nama bo stena 
nastavila še kakšno past kot nič kolikokrat včeraj in danes? Tako je. Že 
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drugi dan sva v steni in ura je že štiri popoldne. Midva pa se nekje 
pod vrhom Ozebnika mučiva z zadnjimi problemi. Oba sva že močno 
utrujena, lačna in žejna  –  predvsem žejna. Zjutraj bo treba v službo, 
midva sva pa tukaj, visoko nad dolino, ki je tako daleč od doma.

Steno sem spoznal že pred leti v družbi z Ivanom in Miranom. 
Skupaj smo se vračali s Triglava, preko Doliča in naprej v Trento in na 
Vršič. Lepa, delno poraščena, toda visoka stena me je očarala, vendar 
so jo drugi dogodki odrinili v ozadje vse do letošnjega poletja. Tabor v 
Vratih je bil v znamenju dežja. Edino turo sem opravil na Kriške pode. 
Ko se je popoldne megla raztrgala, se je pokazala cela stena Ozebnika 
v vsej svoji veličini. Zbudile so se stare skomine, še majhen korak je 
manjkal do sklepa, da s prijateljem preplezam steno.

Dogovor s Cvrćem in z Okijem konec avgusta nas je popeljal v 
dolino Zadnjice. Obvozu na Jesenicah smo se čudovito umaknili in zato 
plačali 50 dinarjev mandatne kazni. Čas, ki smo ga s tem pridobili, smo 
seveda koristno porabili za popravilo avta, ki je z mogočnim ropotom 
naznanil štrajk. Nasproti hotela smo odprli mehanično delavnico in 
po slabi uri smo veseli in umazani odrinili v negotovo prihodnost. 
Toda fičo nas ni pustil na cedilu na nobeni od rid na Vršič, varno nas je 
pripeljal v samotno in lepo dolino Zadnjice. Ob soju svetilk in ob pesmi 
sosedov celjskih planincev je bila platnena streha kmalu postavljena. 
Po skromni večerji smo utrujeni zaspali.

Resne namene o zgodnjem začetku ture sva opustila iz 
preprostega razloga, ker sva se zbudila šele po osmi uri. Vsak s svojim 
težkim nahrbtnikom sva začela še nenavezana z vzponom po spodnjem 
delu stene. Po strmem poraslem svetu sva se le s težavo gibala in 
prebijala proti votlini in gredini nad njo. Ko sva se naposled le prebila 
na gredino, sva dobila lepo nagrado – dež. Po dveh urah čakanja na 
lepše vreme sva le začela s plezanjem. Po nekaj raztežajih nagrada za 
vztrajnost, zopet dež. Tokrat se nisva dala ugnati. In glej ga šmenta, 
komaj sva končala raztežaj, je nehalo deževati. Oblaki se počasi trgajo, 
menda bo danes še sijalo sonce. No, toliko nama pa vreme le ni bilo 
naklonjeno.
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Stena Zadnjiškega ozebnika z vrisano Mariborsko smerjo [Davorin Podrepšek]

Nerodno sva se prestopala pod čudno strmo počjo, si jo 
ogledovala, zmajevala z glavo in nato odšla po polici v desno iskat 
kaj lažjega. Čez eno uro sva se vrnila, pripravljena na vse. Lepšega 
prehoda nisva mogla odkriti in preplezati sva morala tole poč. Cvrćo, 
ki je tudi sicer vodja naveze, se je počasi, s klini raznih sort, zagozdami 
in stremeni, odpravil iskat srečo. Vsa ropotija mu je bila seveda odveč, 
saj je bilo izredno malo koristnih razpok, le dva sumljiva klina sta mu 
podpirala moralo. Po transportu nahrbtnikov, to je menda najbolj 
zoprno opravilo v steni, sem se tudi sam odpravil za vrvjo. Z nekaj 
krepkimi potegi z vrvjo mi je Cvrćo pomagal na stojišče. Po lažjem 
raztežaju se zopet čudiva, tokrat sva pod velikimi strehami, toda ne 
za dolgo. Velike strehe, ki so nama zapirale prehod navzgor, so tvorile 
lepe galerije s polico. Na koncu police je pot navzgor zopet odprta. 
Nevsiljivo je steno prevlekel mrak, midva pa sva na polovici stene iskala 
primeren prostor za počitek. Včeraj sva celo računala, da bova danes 
že v dolini. Toda to je bilo včeraj. V majhni votlini, za pol človeka, sem si 
s pomočjo bivak vreče uredil dokaj spodobno ležišče. Prijatelj je ležal 
na mehkih borovcih, ki so mu predstavljali nekakšen jogi. Oki nama je 
pošiljal svetlobne signale, midva pa sva mu veselo odgovarjala. Zadnje 
čase je srčni bolnik, zato je objubil, da bo spremljal najine norčije z 
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daljnogledom s sončne jase v dolini.
Opazujeva majhne lučke, ki kot kresnice svetijo in kažejo pot 

zakasnelim planincem z Doliča in s Kriških podov. Nastane lepa noč z 
nebom, polnim zvezd ...

Prvi jutranji sončni žarki so naju dohiteli že na delu na strmem 
razu ob koncu ene izmed mnogih polic v tej veliki steni. Tudi Oki naju 
je klical, zanimalo ga je najino zdravje. Veselo vriskanje mu je zgovorno 
povedalo, da sva živa in zdrava in da že plezava. Dan se je začel z 
vročino in kmalu prosiva tisto, kar sva včeraj odganjala –  oblakov in 
dežja. Žejo sva zelo težko prenašala, roba stene pa še tudi ni bilo na 
spregled. Spogledovala sva se pod stometrskim kaminom, prekinjenim 
s previsom. Za priboljšek, je bil komentar mojega soplezalca, ki se je 
podal v kamin. Toda tile metri so se res izkazali, lepa, solidna skala in 
redki, toda dobri oprimki, res najlepši del stene. V pričakovanju lažjega 
dela sva se z vrha kamina razočarana ozirala v strmo plat, preko katere 
sva morala. S klini sva se prebijala preko te najtežje ovire v steni. Po 
krušljivem svetu in čez izpostavljeno prečko sva prišla pod izstopno 
grapo. Počasi, utrujeno sva se premikala po tem lažjem delu stene 
vedno više. Toda, glej ga, zlomka, tik pod robom stene se vse skupaj 
zapre in kmalu sva precej neumno zrla v navpično krušljivo steno, ki 
nama je zapirala izstop na rob stene.

Sedaj sedim tukaj in vesel poslušam visoko zgoraj pesem 
kladiva in vrisk prijatelja mi pove, da je konec težav. S težavo sem se 
pregoljufal čez krušljiv previs in občudoval prijateljevo delo. Čas me je 
priganjal, zato sem kline puščal v previsu in hitel iz objema stene.

Na robu stene sva, veseliva se kot otroka, veseliva se najine 
smeri, ki sva jo napravila v dveh lepih plezalnih dneh. Po travnih vesinah 
sva se spuščala na sedlo, od koder naju je pozdravljala markirana pot. 
Po tej poti sem pred osmimi ali devetimi leti že hodil, in če me spomin 
ni varal, je nekje v bližini čudovit izvir mrzle vode. Res sva ga kmalu 
našla, lepo urejeno počivališče s klopco, zraven pa žuboreč studenček. 
Pijeva, umivava se, pa zopet pijeva, pijeva ...

Oki naju je v taboru že nestrpno pričakoval, vse je že bilo 
pripravljeno za odhod. Na Vršiču smo pojedli tudi pravo večerjo. Moj 
utrujen soplezalec, sicer tudi šofer, je popil še kavo, nato smo odrinili. 
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Kmalu za Kranjsko Goro sem zaspal v upanju, da nas avto ne bo pustil 
na cedilu. Ko sem se po treh urah zbudil v Mariboru, sem se prepričal, 
da še ni za staro šaro. Avto in Cvrćo sta menda na pustih nočnih cestah 
postavila nov rekord. “Jutri, pravzaprav že danes, bo treba v službo, 
toda potrebni smo vendar nekaj spanja,” se izgovarja prijatelj ...
          

Davorin Podrepšek
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nagradna uganka
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Nagradna uganka

 Ne boste verjeli! Čisto za konec “še ena nova rubrika” - nagradna 
uganka! Za začetek te “rubrike” smo izbrali zelo lahko nalogo. Plezalec 
na sliki je verjetno prav vsem dobro znan. Tokrat vas ne sprašujemo 
po imenu in priimku “uživača” na sliki ... Ta slika je namreč zelo dobra 
“kopija” fotografije na naslovnici odlične alpinistične knjige - sporočite 
nam torej naslov in avtorja te knjige. 

 Vaše odgovore pošljite na naslov marko.rencelj@uni-mb.si 
najkasneje do 31. 12. 2007. Izmed poslanih odgovorov bo pristranska 
komisija sestavljena iz enega člana - urednika - izžrebala dobitnika lepe 
nagrade. Ime in priimek nagrajenca bo objavljen v Tamovem alpinistu 
2007 (če bo izšel ...).
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Smeh pač ni greh 

(Op. ur.: Ob kroničnem pomanjkanju “štosov”, ki so se nam zgodili v letu 
2006, lahko spodaj preberete, kako poteka “fehtanje” člankov za našega 
Alpinista. Avtorica: Katarina Majer)

Kaj? ... Kaj?!
KDO?!!!
Jaz?

.... glp ... cmok v grlu ... razširjene zenice ... izbuljene oči ... zmedeni 
pogledi švigajo sem ter tja ... šumenje v ušesih ...
... in potem, in potem ... in potem! ...

... vse tiho je bilo ...
samo cmok ... glp ...

... in nato ...

... hrum hrum hruuuuuum ... strašni spomini na šolske spise zavzamejo 
telo, prodrejo do najmanjše celice telesa, ovijejo se okoli zadnjega 
atoma ... kri zavre ... srce podivja ... aura se razblini ... in POK! .......šššš ... 
prah na tleh ... in ...

... ostane samo JAZ.

:))

(Za čisti konec  še pripis urednika: Seveda, ona je ostala  –  jaz in z mano 
vred vi vsi  –  pa brez članka, prispevka, česarkoli ... Eh, ti naša Katarina ...)
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“Reševalci” [David Lešnik]
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seznam krajšav in kratic



TA 2006

www.pdrustvo-tam.si1�2

Seznam krajšav in kratic

AK  alpinistični klub
AMZ  avto moto zveza
AO  alpinistični odsek
BiH  Bosna in Hercegovina
cm  centimeter
ČB  črno-bel
ČG  Črna Gora
EP  evropsko prvenstvo
GPS                  global positioning system (satelitski sistem za   

  določanje položaja na kopnem in na morju)
GRS  gorska reševalna služba
h  ura
HRK  hrvaška kuna
JV  jugovzhod
JZ  jugozahod
kg  kilogram
km  kilometer
kom  komad
KS  krajevna skupnost
m  meter
min  minuta
mm  milimeter
MK  Makedonija
n. m.  nadmorska višina
op.  opomba
PAK  Posavski alpinistični klub
PD  planinsko društvo
P. S.  post scriptum (pripis)
S  sever
SZ  severozahod
TAM  Tovarna avtomobilov Maribor
TT  turistična taksa
ur.  urednik
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UŠC  univerzitetni športni center
VGP  vodnogospodarsko podjetje
Z  zahod
ZG  Zagreb


