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Čas teče in nič ne reče! Zadnjih nekaj let smo le s
težavo našli čas, da smo življenje Alpinističnega
odseka Ajdovščina zabeležili tudi skozi pisano
besedo.  Alpinizem  je vedno gojil nekaj klasičnega
pridiha, utemeljenega na izjemno bogati slovenski
alpinistični publicistiki. Prav je, da se tradicija
WAvov ohranja. Jubilejna petdeseta številka
zaznamuje začetek leta 2022 s številnim podvigi na
snegu, nadaljuje  pa s praznovanjem 20 obletnice
ponovne oživitve odseka., katerega novodobni
temelj je postavil Simon Ušaj. Temu primerno
slovesen je bil občni zbor na Kovku. Veliko se je
dogajalo. Smučali smo v Makedoniji, bili na Monte
Rosi. Kar 16 alpinistov in alpinistov je stalo na vrhu
Gran Paradiso. Eno najuspešnejših osvajanj
najvišjih vrhov v Evropi v zgodovini.  
                                              
                                                    Ožbej Marc

Wajdovske alpinistične vesti
so nazaj
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Sredi januarja 2022 je, pa toplo sonce pridno topi sneg na vseh južnih pobočjih. Zato smo se odpravili
v Tamar proti Kotovem sedlu. Presenečeni nad količino snega v teh koncih, smo z zanosom zapeli po
Tamarju. Pod ozebnikom ni bilo več nobenega dvoma, razmere so bile odlične. V ozebniku nismo bili
sami, kar nam je vlilo pogum za vzpon. Razmere so bile res odlične. 16.1.2022
Jalovčev ozebnik: 2392m, višinska razlika 1430m, D.Mikuž, A. Djordjević, D. Strosar, E. Pavlica

Odlične razmere v Jalovčevem ozebniku
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Zimska tehnika 2022
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V hladu Prisojnika smo v okviru alpinistične šole imeli zimsko tehniko. Dvodnevni tečaj je
vključeval več osnov gibanja po snegu, prepoznavanja snežnih razmer, nevarnosti plazov, iskanja
zakopanega v plazu, ledeniške naveze, plezanja v snegu ter zaustavljanja s cepinom. Naslednji
dan je sledilo plezanje zaledenelih slapov. Egon Pavlica
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Piz Boe
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Piz Boe (3152 m) je najvišji vrh v skupini Sella v Dolomitih.
Vzpon smo opravili iz alpskega prelaza Passo Pordoi po
poti št. 627, na kateri smo se v začetni strmini dobro
ogreli. Skozi škrbino fascinantnih skal smo prispeli do
Rifugo Forcella Pordoi (2848 m), ki je zaprta, a vseeno
nam je ponudila prelep pogled na široko planoto gore in
tudi sam vrh Piz Boe. Snega je bilo po pričakovanjih malo,
bil je tudi delno kombiniran z ledom, imeli smo zimsko
opremo ter lavinski trojček. Nadaljevali smo po zgornji
poti pod Punto del Joel, ter v strmino proti vrhu. Tu smo
delno iskali snežne zaplate ter delno sledili letni poti,
preko skalnih delov smo si pomagali z jeklenicami, kar je
zahtevalo veliko previdnosti. Sonce nas je v zatišnih deli
lepo grelo, veter pa se je vedno bolj krepil. Vrh smo
dosegli po 3eh urah hoje. Razgled nas je kar omamil, tako
da smo si ob koči privoščili kar dolgo pavzo z malico in
krstom za osvojen prvi tritisočak.
Spust smo opravili po isti poti. Od koče Rifugo Forcella Pordoi smo se povzpeli še na vrh Sasso Pordoi
(2950), kjer je bilo snega in tudi ljudi več (pripeljali so se z žičnico). Ta vrh ponuja prepadni rob, križ in
res lep razgled na smučišče Arabba in tudi vsa druga, na Piz Miara ter skupino Sassolungo. Mimo
koče Rifugo Forcella Pordoi smo se vrnili do izhodišča, ter vneto opazovali grape pod vrhom Sass del
Forcia di Mezzo ter vrhom Col Aut, na katere se vrnemo prihodnjič. Lep, delno ogledni, vzpon v
Dolomitih nam je ponudil dodatni vir energije in motivacije za zimske vzpone! Datum: 6.2.2022.
Vzpon opravili: Žak Pavzin, Tereza Jejčič, Luka Batagelj, Simon Rodman, Anja in Tomi Klančnik
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Centralc, slapovi pod Prisojnikom 
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Prešernov dan sva z Deanom izkoristila v duhu ledne kulture. Oborožena do zob sva se podala v
slapove pod Prisojnikom. Prvi raztežaj centralnega slapu nam je postregel z nakloninami do 80
stopinj. Potem sva se umaknila v srednji slap, kjer sva “na hitro” pokurila še zadnje moči. Prešerno
veselje! Egon Pavlica
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Na vrhu mogočne Peralbe se zavedaš svoje majhnosti, si v središču Karnijskih Alp in na dlani imaš
zasnežene tisočake, dvatisočake in tritisočake. Monte Peralba (2694m) je druga najvišja gora
prelepih Karnijskih Alp, oz. tretji najvišji vrh (Coglians in Kerllerspitzen sta dva vrhova istega
masiva). Peralba je v zahodnjem delu Karnijcev, v Belunski provinci, severno nad Sappado. Poleti
zelo obiskana gora je tokrat samevala ter nama v dnevu brez oblačka ponudila enkraten razgled
na vse vrhove od Slovenije, Avstrije do Dolomitov in še naprej.

Vzpon sva v bistvu začela v Sappadi (oz. pri kmetiji, kilometer naprej od Cima Sappada), saj je cesta
po dolini Val di Sesis zasnežena in neprevozna, a brez podrtih dreves. Po slabih dveh kilometrih
sva prispela do koče Rifugio Piani del Cristo in ostre ovinke ceste, ki vodi mimo koč Baita
Rododendro in Ochsn Hutte, proti izviru reke Piave nekajkrat presekala po planinski poti. Na 8.
kilometru ceste SP22 od Sappade se nahaja zgornje parkirišče »Parcheggio Rif. Calvi« (1800m), kjer
sva zavila desno. Do koče Rifugio Sorgenti del Piave (1830m), ki je malo naprej, nisva šla. Prehojena
cesta je bila večinoma lepa, na nekaterih delih poledenela.

Ob vznožju mogočne bele gore Peralbe
(it. pietra alba) in Monte Chiadenis
(2459m) sva bila že dobro ogreta in
polna adrenalina. Vzpon sva nadaljevala
mimo koče Rifugio Pier Fortunato Calvi
(2164m) (do katere se lahko vzpneš tudi
z grapanjem) proti sedlu Passo Sesis
(2367m), ki ga imajo radi predvsem turni
smučarji. Vse koče na poti so pozimi
zaprte. Po 3-urni hoji sva imela malico in
hkrati dobila novo moč za neznani
vzpon.
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Ferata Sartori čez južno steno je sicer v spodnjem delu kopna, a kmalu se prične sneg, zato sva se
odločila, da greva po vzhodnem grebenu po normalki (oznaka za ‘Ovest Normale’), poznani tudi
kot papeževa pot. Letno pot sva poznala, imela sva tudi nekaj informacij predvsem o tem, da je
sneg mešan. Začela sva  v zelo dolgo in napihano prečko, sledilo je grapanje navzgor po
izpostavljenem grebenu, mimo skalnih prehodov po kar dobrem snegu ter izogibanje luknjam v
snegu, pri čemer sva sledila nekaterim vidnim rdečim pikam. Vrhnji napihan del nama je vzel kar
nekaj moči, na greben pa sva prišla po grapi, kjer poteka tudi letna pot (vidna jeklenica ob strani).
Sledilo je previdno grebenčkanje po južni strani, kjer je bila mešanica snega in skal. Tako sva po
dveh urah prispela na vrh, kjer so naju pričakali križ, zvon in Marijin kipec. Za razgled sva si kljub
mrazu in vetru vzela kar nekaj časa. Človek takrat res začuti hvaležnost in hkrati upanje – da bi
nam le bilo dano doživeti še kakšen tak dan, osvojiti še kakšen vrh! Sestop sva opravila po isti
poti, pri čemer je bil najtežji del izogibanje slabo vidnim luknjam v snegu. Na sedlu sva se na
sončku malo pogrela pred  spustom v dolino ter ves čas pogledovala nazaj na večerno obarvano
goro. V zadnjem delu 9-urnega pohoda, nama je pot osvetljevala luna. Datum: 12.2.2022 Vzpon
opravili: Anja in Tomi Klančnik
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Turnosmučarska Makedonija 
»Kuda?« vpraša policajka na srbsko makedonski meji? »Putevima monopolija naše mladosti«
odvrnemo iz kombija. »Na Popovo šapko, skijanje.« »Pa nemate dovoljno brda u Sloveniji….., imamo
ali uvijek treba nešto novo….« Na pumpi pred Tetovim natočimo bistveno cenejšo nafto (1,16 EUR)
in v debati ugotovimo, da je «dida« prodajalke doma s Kovka nad Ajdovščino. Majhen je ta svet. Po
11 h urah vožnje z vmesnim odličnim kosilom v Starem hrastu v Markovcu v Srbiji se vzpenjamo po
dobri in široki cesti na Popovo šapko. Objamejo nas makedonske gore.

Namestimo se v hotel Konak in odidemo na sprehod po Popovi šapki. Sledi večerja in kovanje
bojnega plana. Vremenska napoved ni obetajoča. Zjutraj se znajdemo pod žičničami in želimo kupiti
karto za sedežnico pod vrh Antene. Duva, ne rabota. Treba bo peš. Zapnemo kože na smuči in se po
prijazni grapi v spremstvu šarplaninca vzpnemo do vrha šestsedežnice, ki ne dela, duva (piha). Cilj je
2700 m visoki Titov vrh. Sledi dolga prečka in vse intenzivnejše nabiranje višincev proti zahodu. Piha
močan veter in sneži. Sunki presegajo 100 km na uro. Na sebe imamo navlečeno vse kar premore
nahrbtnik. Temperatura je osvežujočih minus osem. Višje kot smo, slabša je vidljivost. Na višini 2400
m, slabo uro pod vrhom Titovega vrha, na sedlu pod Bakardanom nas objame popolna belina,
vidljivost je nična. Sledi kratek posvet in glede na ostale nič kaj prijazne vremenske razmere ocenimo,
da je faktor tveganja prevelik in glede na to, da že vse skupaj močno meji na survival mode se
odločimo za obrat. Gora je močnejša,  zapnemo smuči in močan zahodnik nas poriva proti vzhodu.
Smučanje je zaradi močnega vetra bolj boj za preživetje. Namesto, da bi se vzpeli nazaj na vrh šest
sede vlečemo neke fizično naporne prečke proti vzhodu in z nekaj vzpona pridemo na vrh dvosede
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 Odsmučamo po smučišču na Popovo šapko in sila uspešno degustiramo odlično makedonsko
hrano in pijačo. Pogledamo vremensko napoved in žal ugotovimo, da na Popovi šapki ne bo nič
novega. Razen snega. Zunaj močno sneži in do jutra se nabere 30 cm svežega snega, ki pa pada z
močnim vetrom, kar je vedno znak za dodatno previdnost. Zjutraj je cesta pred hotelom
popolnoma zasnežena, odločimo se za poskus vzpona na 2500 m visoko Anteno nad Popovo
šapko. Vidljivost je slaba, piha pa še za odtenek več kot včeraj. Grizemo v klanec nad Popovo
šapko, prehitevajo nas ratraki, ki vozijo snowborderje. Fizično in psihično martranje v obupnih
razmerah je precejšnje. Z Maticom nama je na sedlu na 2000 m dovolj in obrneva, ostalih 6
vztraja do malo pod vrhom Antene. Smuka je obupna, spihana kloža, beton, napihana kloža, z
Maticem celo ujameva 15 zavojev spodobnega pršiča. Vidljivost mestoma nič. Ni kaj, narava je
močnejša, ponovni neuspeh. Tik pred hotelom naju napade trop šarplanincev. Kar neugodna
situacija, ko se 10 petdesetkilskih mrcin zaganja vate. Prismučamo direkt v hotel.
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Po tuširanju zapustimo hotel in se za plugom spustimo v Tetovo. Cesta je zasnežena. Prva do druga
brzina brez dotikanja zavore. V Tetovem se dobimo z Admirjem, ki je pomagal rezervirati nočitve.
Sledi vožnja preko Gostivarja do jezera Mavrovo, zadnji del ceste je čisti rally po finski. Cesta popolna
snežna deska, ozka, srečevanje avtomobilov zahtevno. Pridemo v izjemno lep hotel Mias. Prvotni plan
je bil, da gremo naslednji dan na najvišji vrh Makedonije Golem Korab, ker pa se je zapletlo z
vremensko napovedjo, ki nad 2.300 m spet napoveduje urnebes ter z logistiko prevoza do karavle
Strezimir se odločimo za nadomestni cilj nad Mavrovim, najvišji vrh Bistre – Medenica.

Po zajtrku se sprehodimo do vznožja smučišča Mavrovo.
Mavrovo je najboljše makedonsko smučišče, primerljivo s
Cerknim. Kupimo karto za sedežnico in se vzpnemo do pod
vrha smučišča, nekaj spusta in kože na smuči ter strumno
proti zahodu. Matic vrhunsko navigira skozi sistem dolin
proti zahodu, teren je zelo podoben Lepi Komni. Po nekaj
vzpona pridemo do sedla, kjer zaslutimo, kje je Medenica.
Še daleč. Najprej nas čaka spust do pozimi zaprte najlepše
ceste v državi, ki vodi iz Mavrovega v vas Galičnik. Smuka je
odlična. Pršič za prste obliznit. Prismučamo na 1500 m,
čaka nas dobrih 600 m vzpona. Zapnemo cucke in se strmo
vzpenjamo na ramo nad nami. Matjaž in Matic potegneta
odlično špuro. Na rami nas zopet objame veter, vendar
sprejemljivejši, dan je sicer pretežno sončen. Po dolgem
grebenu se vzpnemo na vrh Medenice 2163 m. Pogled proti
Golem Korabu, da jasno sliko, da vkolikor bi vztrajali pri
prvotnem planu spet ne bi videli vrha. Sledi smuka, ki sploh
ni bila slaba. Imamo vse vrste snega, pršič, napihano kložo,
beton, srenec. Prava matura turnosmučarskih prilagoditev. 
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Spet je treba pripeti pse in se vzpeti na sedlo in ogromno planjavo, ki jo seče daljnovod. Cilj je pri
smučati do hotela v Mavrovem.  Ekipa se razdeli, del se vrača preko smučišča, del pa tišči v območju
zasnežene ceste proti Mavrovem. Pojavljati se začne kloža in do ostrega ovinka ceste, se kar
namučimo. Matic mlada pištola furiozno gazi globoko špuro čez zasneženo prostranstvo. Začne se
tisto sladko, 600 višinskih metrov smuke po gozdu v odličnem pršiču, zadeva je na las podobna
smučanju z Golaka. Ker smo tu prvič je potrebno večkrat izvleči navigacijsko napravo, sicer pa
sledimo nosu in občutku. Vrhunsko dobra smuka, tik pred Mavrovim končamo v potoku, katerega
prečenje že tako ali tako potrošena telesa scuza do amena. Prismučamo prav do hotela, kateri je po
nalogu Tita bil najprej samski dom za delavce graditelje jezu Mavrovo, danes pa je za naše žepe
poceni hotel višje kategorije. Tak bi bil v Val Gardeni 200 EUR na noč. Turni smuk s 1.200 višinskimi
metri in kar 22 km je uspel. Končno.

Zjutraj se odpravimo proti Ohridu, ker smo zavili levo čez slikovito jezero Debar se vozimo do Ohrida
skoraj tri ure. Ob jezeru se vozimo proti jugu do odcepa ceste za Nacionalni park Galičica. Ugotovimo,
da bi morali peš prav od glavne ceste, ker je dostopna cesta na prelaz zasnežena in neprevozna.
Pogledamo uro, preštevamo kilometre in višince in ugotovimo, da se to ne bo izšlo, ker smo
prepozni. Znamenita flanka Galičice bo ostala na seznamu želja. Turizem torej. Ustavimo se v zalivu
kosti in pogledamo zanimiv muzej koliščarjev na Ohridskem jezeru. Pozno popoldan pa si natančno
pogledamo vse glavne znamenitosti lepega Ohrida. Hotel za 21 EUR na noč, ob sami obali jezera je
odličen. Obilen obrok ni izostal.

Zjutraj nas čaka ura vožnje do smučišča Kopanki Pelister, kjer kupimo eno furo edine sedežnice,
katera nas dvigne na višino 1.600 m. Sedežnica je izjemno lep in počasen muzej novejše zgodovine.
Vrh sedežnice začnemo s hojo navkreber. 
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Najprej po opustelem smučišču potem pa vseskozi po lepem grebenu z borovci. Spet se dela cokla.
Kršenje božjih zapovedi ne izostane. Greben se vse bolj oža, gozd izgine, pojavljati se začnejo
tehnično zahtevnejši ledeni deli. Zlezemo na prvi vrh Stiv 2470 m visok, odpre se vrhunski pogled
proti Pelisterju in vsej okolici. Smuči na nahrbtnike, dereze na noge in cepine v roke. Sledi uro in pol
kobacanja po grebenu preko Ilindena do vrha Baba oz. Pelisterja 2.601 m, vrh katerega je televizijski
oddajnik. Ta hitrim je uspelo iz doline na Pleister v 4 urah, buldožerji pa smo za vzpon potrebovali še
pol ure več. Za zimo ni slabo. Dežurni RTVjevec se razveseli obiska, šnopec ima žal le za lastne
potrebe, smena je pa še dolga. V bivaku pojemo in pripravimo smuči za zelo dolg spust nazaj. Zunaj
seveda piha, kar močno. Prvi del smuke do sedla je ena sama mižerija, komajda opazimo res lepo
kuliso s Prespanskim jezerom v dolini. S sedla v dolino pa je vse bolje, najprej spihana kloža, potem
pa vse več in več ta boljšega pršiča. Vriskanje in solze veselja. Endorfine se čuti v zraku in širokih
nasmeških snežnih avanturistov. Kar prehitro se konča veselje in sledi spust po cesti, ki jo uporabljajo
ratraki za vzpone s freeriderji. Cesta je naprej hitra, potem sta celo dva vzpončka, na sredini pa cca 1
km popolnoma raven del, kjer se človek prelevi v Anamarijo Lampič. Tek na smučeh s turno opremo,
scuzani od napora cele ture, za si žile na kanti smuči rezat! Dolg spust se konča pod vznožjem
smučišča, naložimo se v kombi in odpeljemo v prvo vas, kjer v hotelu Šumski Feneri (freeride baza z
odlično hrano) intenzivno nadomeščamo izgubljene obroke, pri čemer hidracija ne zaostaja.
Smrdimo pa tako, da smo najboljši približek tunine v lastnem soku pajcane več tednov. Jemo odlično
in najceneje v celi Makedoniji.

Nazaj v Ohrid, po dekontaminaciji teles zavijemo v bližnji Irish pub. Band v živo, vrhunski kitarist, ki
spominja na Ramba v mladih letih, preigravajo same vrhunske rock n roll komade. Miza ječi pod težo
prazne steklovine. V zgodnjem jutru nas vržejo ven, en meter dolg račun pa ostane še vedno v
območju dveh evrskih številk. Osem ohridskih satelitov poišče zgodnje jutranji kebab, nekateri tudi
dva, zaužita zgodnje jutranja mastnoča nas zabije in zaziblje v spanje pravičnega.
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»Odkuda« vpraša srbski carinik…., spet začnemo z zgodbo monopolija iz mladosti. Carinika strže
iskren smeh, »pa zaista ste ludi, vozi!«  Po dolgi in ravni Slavoniji kujemo načrte za prihodnost, šperla
pa je na rezervi od rezerve, s časom še pod njo. Dve zaporedni pumpi na avtocesti sta zaprti, na
hlape se privlečemo do nafte sredi Novske. Če bi zmanjkalo, bi dodali svoje, hlape namreč.  Po
dvanajstih urah smo zopet doma.

Neglede na to, da nam ni uspelo realizirati vseh ciljev je odprava belega zmaja uspela. Turnosmučati
v novi državi brez lokalne podpore terja veliko iznajdljivosti, prilagodljivosti in kot prvo uigrano ekipo,
ki se odlično pozna med sabo in poseduje širok spekter potrebnih znanj. Odlična družba, novi kraji,
kar nekaj lepe smučarije in vrhunska konzumacija ob ekonomiji, ki je na posameznika ostala znotraj
območja treh stotakov. Še pridemo.

AO Ajdovščina, Odprava belega zmaja, Makedonija 6. do 12.2.2022.

Posadka: Matic (lokomotiva za špuro), Peter (finance in monopoly), Matjaž (popravila in mehanika),
Janja (dohtar), Urban (navigacija), Barbara (vsega po malem), Elvis (transport in maže), Ožbej
(koordinacija z duhovnim vodenjem) ter tale zapis.
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Matic, nas obvesti po mailu, da je objavljen razpis za zimski alpinistični tabor, ki bo potekal na
Raduhi. Sam sem dvomil, ali bi se sploh prijavil, ker nisem imel dovolj mix vzponov. »fuck it« spišem
prijavnico in pošljem. V petek pred božičem grem z Orlom malo popikat do Sappade. V ponedeljek
ponovim vajo še s Sašotom.  Odprem mail in s strani KA dobim odgovor, da sem sprejet na tabor.
Prišel je petek  14. 1. Odpeljem se proti Ljubljani, kjer se dobimo z ostalimi člani tabora. Napokamo
robo in gas proti Koroški. Sledi 30 minut dostopa do koče pod Grohotom, kjer sta nas pričakala
oskrbnika.  Zjutraj nas pričaka zajtrk, mogoče malo nenavaden za Brica, ki pride na koroške konce 
 ob priliki povem več  (smeh).  Po zajtrku se večji del ekipe odpravi do Velike Raduhe, ki je nad
Grohotom najvišja. Dostop dolg ampak je minil kar hitro ob dobri družbi. Z Andrejem in Matjažem
smo plezali smer Lojzetov kamin. Na vrhu smeri smo stali kar hitro.  Ostalo je še nekaj časa zato sva
z Ježem hitro sestopila pod steno Male Raduhe in splezala še smer ZZ. V kočo smo prišli skoraj po
temi. Po odlični večerji smo razpravljali o vzponih in dogajanju čez dan.  Slabo prespana noč zaradi
zaradi cimra, ki je tisto noč nažagal kar veliko metrov drvi.  V nedeljo po odličnem zajtrku smo se vse
naveze odločile za plezanje v Mali Raduhi. Z Anjo in Matjažem smo splezali smer Vetrne police.  Sledil
je sestop do koče, kjer sta nam oskrbnika za konec tabora pripravila še odličen tiramisu. Pospravit
opremo, in sestop do avta. Uglavnem zakon vikend v družbi sedmih plezalcev.  Zahvale grejo seveda
vodji tabora Andreju in oskrbnikoma za odlično hrano in pijačo.
Smeri: Lojzetov kamin, III, M4 270 m, Velika Raduha – Jež, Colja, Dremelj; ZZ, IV+/IV M5, 125 m – Jež,
Colja, Vetrne police, IV/ M4, 60°/40°, 185m 185 m Petek, Dremelj, Colja
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Zimski tabor Grohat
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Martuljška ponca
Na pepelnično sredo 2.3.2022 smo na predlog starešine zagrizli v bolj odmaknjen konec naših
Julijcev. Iz tretje vršiške rajde smo se spustili v dolino Krnice, tam pa levo za Lipnico proti Špikovi
škrbini, katero si le ogledamo in zavijemo spet desno proti strmim vesinam ki vodijo v Veliko
Dnino… Ko končno premagamo naklone in se svet spet bolj poravna, namesto v Dnino zavijemo
bolj levo, pod steno Velike Martuljške Ponce, kjer opazimo bivak. Smuči pustimo v zavetrni kotanji.
Dva se odločiva za peš vzpon na škrbino med obe Ponci, tretji pa pravi da le še smuka navzdol…
Načrt je osvojitev Male in nato še Velike Ponce in povratek čez Dnino… Izkaže se da so apetiti večji
od možnosti. Gaziva v pobočje škrbine in vedno bolj razumeva predhodnika ki je pred dnevi vlekel
špuro zelo strmo, do par metrov pod vrh škrbine. Brezupno utapljanje na mestu na momente
prešine misel da niti do škrbine ne bova zmogla… Vseeno najdeva po sredi grape napihano trdo
rebro, ki ponudi oprijemljivo podlago in naju izstreli na škrbino. Splezava še na Malo Ponco,
razmere so dokaj slabe, nov sneg popolnoma nepredelan, sipek, starega po grebenu skoraj ni, tako
cepin in dereze le škripajo po skalah pod tem puhom. Vrh je minimalen, za 3 ljudi morda. Čudovita
kulisa, sonce in mir, sestopiva. Vstop v greben Velike ponce s škrbine brez resnih plezalnih
podvigov ni možen. Treba se je spustiti približno 100m in najti prehode prek stene na greben. Ne
izgleda enostavno, sploh ne v teh snežnih razmerah. Spustiva se do smuči in nama je žal, da gaziva
navzdol lepo flanko… Od tam naprej pa smučarija višje kvalitete  vse do doline pod Lipanco, kjer
naju čaka še rodeo po strugi in kratek vzpon do avta. Tam že čaka tretji član. Lokaciji primerno, v
celem dnevu nismo srečali niti slišali žive duše. Lep dan je za nami! Matic, Boštjan in Dominik.
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Občni zbor - praznovanje 20 letnice ponovne oživitve
Leta 2002 je Simon Ušaj kot nadobudni študent ponovno obudil Alpinistično šolo. Organiziran
alpinizem je sicer potekal že prej, z nekaj prekinitvami od leta 1973 do leta 1995. Po letu 2002 pa se
je začelo moderno obdobje za ajdovski alpinizem. Okroglo dvajseto obletnico je bilo potrebno
primerno obeležiti. Na tradicionalni lokaciji Taborniškega doma na Kovku se je marčevske že skoraj
post covidne sobote zbralo 50 glavo občestvo ajdovskega alpinističnega življa. Kulinarični uvod je
ponudil odlični golaž s polento, ki je preko popoldneva nastal pod taktirko alpinističnega chefa
Dominika. Pozdravila nas je Sonja, ki je veliko pripomogla k temu, da je Simon pred 20 letimi začel z
alpinistično šolo. Uradni del je ponudil obilo zanimivega. Podeljene so bile nagrade za dosežke v
pretekli alpinistični sezoni. Anja Klančnik je zmagala drugo leto zapored s 27 vzponi, najbližje soncu
pa se je tudi drugo leto zapored povzpel Luka Škvarč. Nagrado za posebne dosežke, ki je mejila na
nagrado za življenjsko delo je prejel oče modernega obdobja ajdovskega alpinizma Simon Ušaj.
Spomnili smo se vseh dosedanjih načelnikov. Od Simona, do Boštjana Mikuža, Egona Pavlice in
sedanjega načelnika Matica Štrancarja. Posebne nagrade so prejeli vsi tisti, ki aktivno delajo v
alpinistični šoli kot inštruktorji. Brez njih ta osnovna celica odseka ne bi bila možna. Gvido Bratina se
je preko aplikacije zoom javil iz daljnih krajev in predstavil alpinistične začetke v 70. letih prejšnjega
stoletja. Izjemno zanimiv pogled v zgodovino. Simon Ušaj pa je povedal marsikatero pestro iz
moderne dobe. Odsek je vedno strmel k napredku in zato je prišel čas, ko je bilo potrebno prenoviti
uradni logotip odseka. Mojstrski um in roke Marijana Močivnika (avtor logotipa) je strokovno
predstavil, kako je logotip nastal, nakar je v prostor vkorakal praporščak s praporom, ki vsebuje novi
logotip. Da pa ne bi ostalo samo pri besedah, ampak tudi dejanjih, sta nekdanja načelnika Boštjan in
Egon razrezala torto posvečeno 20 obletnici AO Ajdovščina. Letošnji alpinistični tečajniki so morali
dokončno potrditi opravljen izpit pred zahtevno komisijo, ki je postavljala težka in tudi hudomušna
vprašanja. Po dokončni iniciaciji novih alpinističnih pripravnikov se je odlično vzdušje prelevilo v
pravo alpinistično zabavo, ki omejitev ni iskala. Čestitke odseku za preplezano pot! Še naprej naj
varno pleza, hodi in smuča! Ožbej
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Večraztežajne v Turi
V nedeljo, 6. marca, smo se lanski in letošnji
tečajniki združili v osvajanju večraztežajk v
Turi. Eni z namenom, da bi se pripravili na
nezadržno-prihajajoči zaključni izpit
alpinističnega tečaja, drugi da bi otvorili novo
sezono skalnega plezanja.

Kljub začetnemu strahu pred močno burjo,
smo se nekaj čez 11 zbrali v kampu pod Turo.
Za spremembo, je tokrat bolj pihalo v
ajdovskih koncih, kakor vipavskih. Imeli smo
srečo. Veter v smereh nas je premetaval manj,
kakor hormoni.

Razdelili smo se v 2 navezi: Jaka Močivnik, Mateja
Petejan in Sandra Polak Krušič ter Maks Simčič in
Jan Likar.

Najprej smo splezali obče znano vipavsko
športno klasiko: Veseli Matiček. Po
pričakovanjih, smo vsi brez težav opravili z
obilnim šalcovjem te nezahtevne smeri in se
naužili toplega sonca. Vipavska dolina je
slovenska Kalifornija – Ne, Kalifornija je
ameriška Vipavska dolina!

Ker nam ni bilo dovolj, smo se šli zabavat še v
nove večraztežajke desno od Matička. Jaka,
Mateja in Sandra so splezali neko smer, ki bi naj
bila 5a, midva z Maksom pa eno smer levo, ki bi
naj bila 4c. Oceni sta vipavski, dobro je imeti malo
rezerve. Obe sta obsegali 2 raztežaja, dolgi sta bili
okrog 70 metrov. Lepa plezarija v večinoma
kompaktni, ploščasti skali. Smeri sta solidno
navrtani, smo si pa postavili par metuljev. Takih,
za potuho. Sestopi se lahko po pešpoti, mi smo
zavoljo vaje abzajlali, za kar je potrebna 70m vrv.
Po koncu smo se, seveda, ustavili v kampu in ob
pivu ugotavljali, da si v bistvu nihče od nas ne želi
bolečih prstov na nogah, zmrzovanja na
izpostavljenih policah visoko od tal in izmikanja
padajočemu kamenju. Pa vendar nas naše
ambicije vodijo ravno tja.
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Novi vrh in slapovi
Ker sem že ravno pri pisanju, naj omenim še
udejstvovanja pretekle zime. Ker mi je Novi
vrh domač in zato pri roki, vikend vožnja pa
mi ne diši preveč, sem večino časa porabil za
prepričevanje ferajnovskih kolegov, naj
pridejo pogledat Peči nad Grantom in
Rutom. Tine Colja, Žak Pavzin in Anja ter
Tomi Klančnik so se vsaj enkrat pustili
prepričati in tako smo skupaj plezali grape in
lažje kratke smeri Vzhodne stene. Z Žakom
sva opravila še vzpon na Mali Matajurski vrh
– JZ stran, s Tinetom na Vrh nad Škrbino – JZ
stena, z Žakom in Tinetom smo obračali v
Pocarski smeri (Grebenec) zaradi slabih
razmer, obiskali smo Sappado in 2x
preplezali Ogledalo Sneguljčice (prvič z AO
NG in drugič s Tinetom in Janom Klanjškom
(AO NG)). Nekaj toplejše skale pa sva z
Žakom izkusila v smeri čez plošče – desna
varianta v Podraški turi in Tinetom v
Nikolajevi smeri.
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Monte Rosa
Žak in Martin, ki sta letošnjo zimo še posebej
zavzeto nabirala kondicijo sta naju s Tinetom
prepričala, da letos za veliko noč bojda
strupena velikonočna jajca v značilnem belo-
rdečem ovitku zamenjava za zamrznjene
Frutabele. Reči ne takšni ponudbi ni
spodobno in tako smo se po tem, ko je Tine
zbolel, trije na petek popoldan zapeljali proti
Alagni.

Ne ravno najzgodnejši odhod naslednje jutro
se je izkazal še za prezgodnjega, saj
kombinacija gondol od Alagna Valsesia do
Punta Giordani odpelje šele ob 10h. Mimo
koče Mantova smo ob 13h prispeli do koče
Gniffeti, kjer smo odložili odvečno opremo in
opravili vzpon do Piramide Vincent.

Letošnja zima ni bila nič kaj radodarna s snegom
tudi na področju masiva Monte Rose, tako da je
bilo na ledeniku Lys že kar precej razpok vidnih in
je hoja zahtevala določeno pozornost. Sicer smo
bili praktično edini na ledeniku peš, vsi preostali
so bili namreč s turnimi smučmi in se za razpoke,
z izjemo parih, ki jih je bilo potrebno obiti, niso kaj
prida zmenili in so lagodno smučali preko.
Popoldanske temperature so bile krepko nad
ničlo in hoja ne ravno najprijetnejša – tako smo
približno 100m pod vrhom piramide obrnili in
pohiteli na večerjo. Žal se oskrbnikom v
italjanskem stilu ni nič kaj mudil in tako so 4
hodno večerjo raztegnili na krepko preko ure in
pol, pri čemer si posamezen hod pospravil še
preden je bil dobro odložen na mizo.
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Škrbinska plošča

V nedeljo na uscano Zofijo smo se odpravili na Škrbinsko poščo. Zofija se je vzdržala in dan je
ponudil lepo in lahkotno plezarijo, pravo za začetek sezone. Da se ne bi premalo spotili, smo jo
udarili še do Globokega po grebenu

Plezali: Maks Simčič, Janja Kranjc, Egon Pavlica
Datum: 15.5.2022

Smer: Škrbinska plošča, J stena, Izpolnjena želja, V/III do IV, 250 m
Čas: 2.5h
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Veliki Stador
Iz planine Kuhinja se odpravim ob 10:00. V mislih imam lovsko ki gleda jugovzhodno. Prehod med
Batognico in novim vrhom je dolg približno 350m II-III, ker sem vzel z seboj cepin kateri se res dobro
zapiči v strme trave si izberem svojo zanimivejšo varianto. Ko iztopim nadaljujem proti Vrhu nad
Peski kar direkt po grebenu in nato nadaljujem grebensko prečenje čez Skofič III nekje se greben
zoža do 20cm širine kar naredi samo prečenje zares izjemno izpostavljeno vse do V. Stadorja in nato
sestopim do planinske poti in od laufam proti Kuhinji kjer srečam lepega gada . Potreboval sem
6h15min. Luka Batagelj
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Gran Paradiso
Dammi tre parole: sole, cuore e amore je didžej na radiu obljubljal in obljubljal, pa ni hotel zavrteti
komada do konca; che palle! Vožnja čez Padsko nižino je potekala v prijetnem savni podobnem
vzdušju, kjer skušaš vsak vdih vsaj malo ohladiti. Kombi smo gnali preko upočasnjujočih omejitev,
in četudi so se v zadnjem letu dela na cesti pomaknila na druge konce famozne A4 Torino – Trieste,
iz izkušenj vemo, kako je treba vijugati, da je prav. V zadnjih letih se je redko zgodilo, da nisem šel
po tej cesti vsaj enkrat mesečno, tudi večkrat tedensko, in sedaj po skoraj letu dni neaktivnosti se
mi je zdelo kot da se vozim po neki popolnoma novi ruti. Italijani so pridni, ni kaj. Družba v kombiju
fenomenalna, drugi kombi pa vedno tesno za nami, tako da se nas je vseh šestnajst komadov po
dobrih šest urah vožnje že zbralo v kraju z imenom Pont, ki je bil naše izhodišče. Namen našega
potovanja je bil vzpon na 4061 metrov visok Gran Paradiso. Vzpon sem (smo) dolgovali mlajšim
alpinističnim pripravnikom zadnjih par let in po rahlem odlašanju in slabem vremenu le najdemo
časovno okno, da potamanimo te štiri jurje.

Klapa ima kondicijo in s solidno uigranim korakom smo pri koči Vittorio Emanuele II lovili prijetne
popoldanske sončne žarke. Struktura naše druščine je bila kar pestra, večina mlajših (tudi starejših)
alpinističnih pripravnikov ter nekaj uigranih starih (in mladih) mačkov. Cena alle sette mi pove tip
na recepciji, collazione alle quatro e mezza. Ecco, i chiavi delle vostre stanze, A e B. Grazie mille, a
dopo. Ob večerji se nam razodene, da naslednji dan ne bomo edini naskakovali vrha, ampak bo z
nami v tej Gran Paradiso orgiji še vsaj kakih trideset navez – toliko o gorski romantiki

Preden se zjutraj poberemo iz postelje zaigra kar nekaj melodij budilke, ključno je samo, da eden
vstane in celotni ustroj se predrami in zagrize v svetlomodro jutro s predhodno zaužitim
kontinental zajtrkom in skodelico čaja. Nekaj čez pet se poženemo v breg, trinajst pehote in trije
smukaši, ki jim smuko sicer zavidam, nošenje opreme po skalah pa malo manj.
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Sledi prva pavzica za slačenje, druga za opasanje pasu in natikanje derez. Nekje vmes prečkanje
ledeniškega potočka, kjer Danijel hladnokrvno odmisli cono udobja in se prijetno osveži ter moker
vztraja vse do vrha – svaka čast! Kapo dol, uomo di ferro.

Z vsakim višinskim metrom se grupirajo planu nasprotujoče si naveze in v neki točki se odločim za
rošado, sam ostanem na koncu in z rahlo priganjaškim korakom in tu pa tam spodbudno besedo
uspe tudi naši navezi osvojiti vrh. Vse naveze, sploh tiste s samo mlajšimi pripravniki, so pokazale
izjemen nivo samostojnosti, na kar je lahko odsek ponosen. Vse nas v nekem trenutku pozdravi
Marija (pomagaj mi) in s svojo impozantno mirnostjo tudi blagoslovi naš povratek v dolino. Se
moramo spomnit, da ob priliki damo za mašo. Če ne za mašo, pa vsaj za en dober ferajnovski
piknik. Gužve na vrhu pa toliko, kot golobov na Piazzi San Marco v Venezii. Čiv čiv čiv čiv in frfotanje
perja vsevprek.

Pri koči časa za slavje ni, spet forciramo, treba je hiteti, treba je dalje, nič sedenja, nobene pavze,
nobenih čustvenih izlivov. Si riposa nella machina, non prima! Pri parkingu si privoščim(o)
osvežujočo sprostitveno kopel, sam pa pri kombiju ugotovim, da sem imel na sebi edine spodnjice
in četudi SportHG, se ne posušijo v dveh minutah. Verjetno nihče za nazaj ni pogruntal, da sem bil
oblečen v oumo libero.

Nekje pred Milanom se ustavimo v nekem mestecu, kjer povzročimo pravi havoc v portar via
piceriji, ki je na zunaj izgledala kot frizerski studio. Vseeno, okusna mangia, ki jo zaključimo s pijačko
v bližnjem Gentleman’s Baru. Salve smeha so letele gor in dol; verjetno si nas bodo zapomnili v tem
mirnem mestecu, saj smo jim ustvarili tedenski promet.
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Kombi za nazaj znova žgemo na 2500 obratov do manjše nevšečnosti tik pred Roncade, ki je od
nekdaj bil znanilec bližnje meje s Slovenijo. Sosta SOS, si aspetta che arriva ragazzo. Zgodbico s
tem pripetljajem povem ob priliki, konča se tako, da sedim v avtovleka kamiončku spredaj,
ostalih sedem sopotnikov v kombiju na kasonu zadaj. Dinamika gibanja tovornega prometa mi je
dobro znana, tudi kako je treba vezati mi ni tuje in z zelo neprijetnim občutkom sem gledal, kako
tale samovenčani capo di strada brez karkoli vezat kombi, na izhodu iz avtoceste nažge gas brez
milosti, da spredaj že začne odrsavati. Četudi je volan velik, je treba imeti nežno roko, guidare
piano, ne pa kot grobijan brez občutka, vrh vsega fura še transporto oumini vivi. Pustimo stati,
ena izkušnja več. Kljub negativni začetni prognozi smo izgubili samo dve urici in v še nekem
dostojnem času jutranjih ur legli k počitku.

Organizacija, logistika in ostala s tem povezana režija je bila na meni, tako da sem bil rahlo
zadržan ali bo vse uspelo po planu in skoraj pričakoval, da je preveč spremenljivk v našem
vzponu, da bi uspelo vsem šestnajstim priti na vrh. Sedaj lahko mirno rečem, da je bila naša mini
odprava izjemen uspeh, saj je vseh šestnajst članov prišlo na vrh brez kakšnih posebnih
problemov. Temu primerno je bil s štrikom odzadaj po desadovsko odvzet junfer vsem
štiritisočak devičnikom. Že prav, da bolijo noge, še bolj pa mora boleti rit.

Ves čas sem težil in priganjal in tempiral, da smo se optimalno premikali in potovali. Pri takem
številu ljudi se drugače ne da, treba je po diktatorsko, nobene zahodnjaške demokracije – l’état,
c’est moi! Na koncu se je vse poplačalo na najvišji možni ravni, saj si vsak lahko zabeleži svoj
vzpon na vrh. Bravo ekipa!
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Zgornji stavki so zgolj pogled na turo skozi moje oči, vzporedno je nastalo še petnajst edinstvenih
zgodb; upam, da ste se tudi ostali imeli fajn in da bo tale Gran Paradiso zgolj uvertura v kaj bolj
resnega. Za arhivsko knjižnico, starešine, podpornike in hejterje skupaj spravil te skromne besede
Matic Štrancar

Člani (glede na navezo na vrhu v realnem času):
1. Anja in Tomi Klančnik, Tatjana Velkova, Luka Batagelj
2. Maks Simčič, Jaka Samec
3. Danijel Lozar, Mateja Petejan in moja malenkost
4. Herman Slokar, Tereza Jejčič, Janja Kranjc, Luka Rahne
5. (smučarji) Egon Pavlica, Dominik Mikuž, Jan Terbižan

Vzpon smo opravili 29.5.2022
p.s. Naslednjič vzamemo s seboj tudi lokalnega DJ Gurtno, da malo popestri glasbeni program, ker
čakati Valerio Rossi, da nam zapoje, je bilo že kar malo mučno – bralec se tej frustraciji z lahkoto
izogne in stisne play na spodnjem videu. Buon divertimento!



Izdal: Alpinistični odsek PD Ajdovščina
Elektronski naslov: info@ao-ajdovscina.si
Spletna stran: www.ao-ajdovscina.si
Trdopoštni naslov: Gregorčičeva 17, 5270 Ajdovščina 
Urednik in oblikovalec: Ožbej Marc, ozbej.marc@gmx.com
Pomočnik urednika: Matic z Lozic Štrancar
Lektor: Jenzik Živastvar - Za najdene pravopisne, slovnične, oblikovne in tipkarske napake ne
izplačujemo honorarjev. Enkrat letno pa sprejemamo neposredne pripombe jezikovnih puristov.
Pripombe lahko oddate tretjo nedeljo v avgustu na Gorenjskem turncu v severni triglavski steni.
Naklada: vsak po svoje 
Fotografije: člani odseka inu drugi
Sponzor: prostičas.com

Izdano v elektronski obliki, junija 2022, vesti niso vpisane v razvid medijev, ker delujejo pollegalno. Po
mnenju Ministrstva za kulturo spada glasilo v sklop glasil marginalno deviantnih skupin, ki s svojim
pozitivnim pogledom na svet močno ogrožajo  obstoječe koncepte nikoli srečne in zadovoljene
potrošniške družbe. Zato je še pred uvedbo enotne davčne stopnje obvezano plačevati dvajset klobas
in  dvajset litrov vina mesečno v sklad za zdravljenje obolelih za intenzivnim načinom doživljanja
življenja.
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Kolofon


