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Demistifikacija alpinizma ali kako je tudi slovenski alpinizem zame 
izgubil svojo nedolžnost

 Ne vem sicer za vas, a zame je imel alpinizem že od nekdaj nekakšen 
“mističen” obraz. Že doma so nas številne mamine zgodbe o njenih hribovskih 
dogodivščinah iz mladostnih let - pri čemer je s svojim pripovedovanjem znala iz 
še tako majhne mušice narediti, no, muho - napeljevale k temu, da je alpinizem 
res nekaj posebnega: je skrivnosten, romantičen, dejavnost le za posebej izbrane, 
posvečene, tako rekoč mističen. Oče je - seveda njemu na povsem svojstven 
način - vse to le še stopnjeval do vrhunca: o svojih alpinističnih letih namreč ni 
govoril čisto nič. Jasno, tudi kupčki knjig, ki so nas obdajali in pripovedovali 
zgodbe o stenah, junakih in njihovih medsebojnih “obračunih”, so k vsemu temu 
doprinesli nemajhen delež. In na svet alpinizma sem takrat gledal z neverjetnim 
(straho)spoštovanjem.
 Z leti se je moja podoba o alpinizmu začela spreminjati, z njegovega obraza 
je pričel počasi “odpadati mejkap” - začneš pač brati med vrsticami, večkrat 
prisluhneš še drugi (in celo tretji) strani, ne nazadnje med svojim skromnim 
udejstvovanjem na tem področju začneš tudi sam spoznavati njihove akterje v 
vsej veličini. Na koncu prideš do zaključka, da (jasno) tudi področje alpinizma ni 
kaj bistveno drugačno od ostalih področij - vsaj kar se samih akterjev, njihovih 
značilnosti in posebnosti tiče. Saj ne, da bi to “presenetljivo” odkritje podrlo moj 
svet, ustvariš si pač svojo sliko o vsem skupaj, v alpinizmu pa si tako ali tako 
zaradi drugih, le tebi jasnih in všečnih razlogov.
 Ob vsem tem “mitu, ki počasi izginja” se v našem ljubem alpinizmu hkrati 
seveda dogajajo še druge spremembe, za katere marsikdaj mislimo, da so bistveno 
bolj usodne in katerih posledice so dolgoročne. Ne da bi se preveč trudili, lahko 
na prvo mesto postavimo “medijski stampedo” okrog te naše male grede, ki ji 
pravimo alpinizem in ki ob takšnih in drugačnih dogodkih narašča praktično iz 
leta v leto. Saj ni potrebno preveč na glas ugotavljati, ampak z vsem kamenjem, ki 
smo ga v letu 2005 zmetali na T. H. (upravičeno ali neupravičeno - to ve verjetno 
le on sam) ob njegovem neuspelem podvigu, smo mu na njegovem domačem 
dvorišču definitivno postavili lastno Golo goro. Ne bo mu več treba hoditi v tujino, 
bo plezal kar doma, na svojem dvorišču ob svoji hiški ...
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 Povsem logična posledica vsega tega dogajanja je, da se počasi, a zanesljivo, 
ustvarja vtis, da ta naš alpinizem res ni nič posebnega in da se nanj - podobno kot 
na npr. najnovejši in najbolj fantastičen pralni prašek - res vsi spoznajo. Temu 
najprej podležejo novinarji in “drugače posvečeni”, do vse ostale “raje” niti ni 
več daleč. In kaj je potem za takšne uboge pare kot smo mi - in ki tu in tam kdaj 
povohamo kak star klin - lepšega, kot da osebku, ki nima pojma, kako si naj sploh 
zaveže gojzarje (če že ravno niso na ježka) razlagamo, kako izgleda dopust na, 
ne vem, pojma nimam, recimo 6000 metrih, kako si ravno zadel slabo vreme ipd. 
Takšno razlaganje je zame poezija, čista poezija, vam rečem, definitivno ...
 Da pa ne bo vse skupaj zvenelo, kako je vse ok in sploh in ah in brez problemov, 
bi vas rad spomnil le še na eno komponento našega alpinizma, ki so ji prav tako 
- vsaj v obliki, kot smo jo poznali nekoč, vsaj po mojem mnenju - šteti dnevi. To 
so odprave.
 Tisti bolj priletni se boste ob tem prav gotovo kislo nasmehnili, zleknili nazaj 
v globok naslonjač, si prižgali pipico ali dve in se spomnili romantičnih starih 
časov. Ko je na odprave odšlo praktično celo mesto, da ne rečem cela država. Ko 
so vsi doma dihali z njimi, ko so z neverjetno nestrpnostjo čakali po več tednov 
stare novice. Ko so se ne nazadnje vsi veselili morda le uspeha enega, pa čeprav 
je ta hodil po hrbtih tistih kmalu pozabljenih, da je lahko za trenutek segel po 
zvezdah.
 Da, tudi tega je vse manj. Kar sicer ne pomeni, da je to nujno slabo, le da se 
tudi ta mit počasi poslavlja. Verjetno na njegovo mesto stopajo drugi nadomestki, 
lažje “prebavljivi” in taki, s katerimi je manj težav. Morda individualizem, 
profesionalizacija, zaslužek, egoizem ... Morda je celo prav tako. Ne vem, a 
sam imam raje “skupinske igre” kot “solažo”, uspeh skupine, v kateri močnejši 
potegnejo tiste skromnejše s seboj, veselje ob uspehu prijatelja, kot da je to moj 
uspeh - pa še “matrati” se, konec koncev, ni treba zanj ... Uh, kako v bistvu 
zavidam generacijam, ki so ostale na opisih iz prvega odstavka. Za njih je ta svet 
zagotovo lažji in manj “neroden”.
 Dragi prijatelji, dragi bralci! Pred vami je torej v tretje naš in vaš alpinist. 
Kot urednik upam, da smo iz naše poti skozi leto 2005 spotoma pobrali dovolj 
zanimivih kamenčkov v obliki vaših prispevkov, da bo tudi vaš mozaik iz tega 
leta z njimi vsaj malo bogatejši. In z željo, da bodo naši skupni kamenčki počasi 
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začeli graditi mozaik alpinizma, kot si ga čisto vsak zase želi in predstavlja, nazaj. 
Ali naprej.

Vaš urednik Marko Renčelj
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Poročilo načelnika o delu alpinističnega odseka

 V letu 2004 je v alpinističnem odseku TAM bolj ali manj aktivno delovalo 52 
članov. Pogojem za registracijo (zahtevanih 10 vzponov) je zadostilo 24 članov. 
Po kategorijah oziroma nazivih je bilo stanje naslednje:

     skupaj aktivni
Članica alpinistka  3 2
Član alpinist   15 10
Starejša pripravnica  4 2
Starejši pripravnik  9 8
Mlajša pripravnica  5 1
Mlajši pripravnik  7 0
Tečajnica   3 2
Tečajnik   7 3

 Tudi pretekla zima nam ni bila naklonjena, kljub temu pa smo nekaj 
zimskih tur le opravili. Snežna odeja se še ni utrdila, ko so najbolj neučakani že 
opravili prve pristope in turne smuke. Med turnimi smuki je bilo med klasičnimi 
z Viševnika, s Kotovega sedla, z Mojstrovke in s Savinjskega sedla opravljenih 
tudi nekaj novih smukov v avstrijskih Alpah, doma pa z Grintovca, Velike Dnine 
in s pobočij Za Cmirom. Bolj zagreti smučarji so opravili tudi nekaj alpinističnih 
spustov in presmučali Žrelo v Veliki Babi, Uroševo grapo v Cmiru, Osrednjo 
grapo v Begunjščici in Peto žrelo v Storžiču. 
 Med slapovi smo preplezali Sušico, Ivovce in Palenk v Logarski dolini, Ledinski 
slap na Jezerskem in slap Lucifer v Gozdu Martuljku, Stirifobijo, Raztočnik, Blaž 
in David pa sta v Švici med drugim preplezala zelo težek slap Crack Baby.
 Poleg običajnih pristopov doma smo se podali v visokogorje v tujino, in sicer 
na Elbrus, Mont Blanc, Grossglockner, Matterhorn, Grand Paradiso, Aconcaguo, 
v indijski Himalaji pa na Kun in Stok Kangri.
 Veliko več je bilo opravljenih letnih vzponov v kopni skali, predvsem v nižje 
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ležečih južnih domačih stenah, pa tudi v v Avstriji v okolici Gradca in seveda v 
Paklenici, nam že tako domači in priljubljeni. Dvignila se je stopnja zahtevnosti, 
kar je razvidno iz izbora smeri, kjer presegamo šesto stopnjo, nekateri pa posegajo 
že po osmi: v Paklenici so npr. takšne smeri Juha, Rajna, Kača, Velebitaška, 
Paparazzi, Nostalgija; v Avstriji Weg der alter Männer, Rupertina, Starke Ende, 
Land des Lachens; v Franciji nad Chamonijem pa v steni Point de Pinex - Le 
Versaint du soleil in v ostenju Grand Capucina Voyage selon Gulliver.
 Doma smo med mnogimi drugimi ponovili Mrtvaški pajek in Friko v Klemenči 
peči, Orlovsko v Golarjevi peči, Centralno v Dedcu, varianto Ašenbrenerja in Zarjo 
v Travniku, Mansardo v Planji, Kamniško v Vršičih, Tržiško v Koglu, Stoger v 
Jerebici ...
 Seveda je potrebno izpostaviti našo odpravo na Dhaulagiri VII, katere člani so 
bili David Lešnik, Mitja Plohl, Blaž Navršnik, Andrej Napotnik in štirje alpinisti 
iz drugih odsekov. Odprava se je uspešno zaključila, saj sta Blaž Navršnik in 
Matej Kladnik kot prva Slovenca dosegla vrh gore (7246 m).
 Iz pregleda vzponov je razvidno, da imamo veliko več skalnih smeri preplezanih 
v tujini, in sicer kar dve tretjini. Skupaj smo zbrali rekordnih 1045 vzponov, od 
tega 480 letnih in 40 zimskih. Preplezali smo 130 zaledenelih slapov, opravili 48 
pristopov na vrhove nad 2000 metrov, 36 pristopov na vrhove nad 3500 metrov, 48 
turnih in 23 alpinističnih smukov. Vse meje pri številu vzponov je tokrat presegla 
Maja Lobnik, saj jih je zbrala skoraj 200. Med bolj aktivnimi sta bila še Lea in 
Saša Kontler, vsak z malo pod 100 vzponi, sledi jim trojica Mojca Hribar 62, Blaž 
Navršnik 55 in Beno Vajdič 44.
 Uspelo nam je izvesti le en plezalni tabor, in sicer v Paklenici, čeprav so tja 
nekateri hodili skoraj vse leto. Tabora na Korošici in Jezerskem sta odpadla zaradi 
priprav in udeležbe naših članov na odpravi. Uspešno pa smo izvedli ledeniški 
tečaj in vzpon na Grossvenediger. Naši člani so se udeleževali tekem v lednem 
plezanju in dosegali zelo dobre uvrstitve, nekateri so bili na tradicionalnem 
alpinističnem veleslalomu na Grohotu, Branko Kljajič se je udeležil tekem za Ski 
Rally. Zaključili smo s tekmo v žemarjenju na Lentu, kjer je David Lešnik dosegel 
drugo mesto. Skrbimo tudi za vzgojo mladih in vzgojnega kadra, saj tudi letos 
uspešno poteka alpinistična šola, ki jo vodi Niko Šumnik. 
 Konec leta smo ponovno pričeli aktivneje delovati na plezalni steni v Rušah: 

P O R O Č I L A
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določili smo dnevna dežurstva, smeri se opremljajo z novimi oprimki, v naslednjem 
letu pa načrtujemo tudi oplesk stene. Smo pa pleskanje opravili v naši pisarni, za 
kar je treba pohvaliti mlajše člane (Aleša, Mojco ...). 
 Vse novice in posebnosti so redno objavljene na naši spletni strani, za kar 
skrbita Marko Renčelj in Mojca Hribar. Pred kratkim je bila aktivirana nova 
spletna stran, ki jo je pripravil Aleš Bombek.
 Uspešno sodelujemo z GRS Maribor, kjer je aktivno vključenih več naših 
članov, s trgovinama Terra Sport in Iglu Šport, na občnem zboru našega PD pa 
smo pripravili srečelov in zbrali nekaj denarja za opremo.

Andrej Napotnik

Poročilo vodje šole

 V alpinistično šolo se je oktobra 2004 vpisalo 12 tečajnic in tečajnikov. 
Teoretična predavanja so potekala še v spomladanskem delu tega leta. Februarja 
je bil v Logarski dolini začetni tečaj plezanja po zaledenelih slapovih in s tečajniki 
opravljen pristop na Tursko goro. Aprila je potekal plezalni tabor v Paklenici, 
ki se ga je udeležilo večje število mladih. Šolo so tečajniki uspešno zaključili s 
praktičnim izpitom v plezališču Kamnik. Junija smo izvedli ledeniški tečaj na 
ledeniku pod Grossvenedigerjem in opravili pristop na vrh.
 V tem letu je ostalo aktivnih sedem tečajnikov, ki so novembra opravili teoretični 
izpit za mlajše pripravnike, trije mlajši pripravniki pa za starejše pripravnike. Žal 
pa nam, verjetno tudi zaradi odprave Dhaulagiri VII, ni uspelo izvesti plezalnih 
taborov na Korošici in Jezerskem.
 Alpinistično šolo izvajamo tudi to leto, vpisanih pa je sedem tečajnikov, ki so 
10. decembra 2005 opravljali praktične izpite. Uspešno so ga opravili naslednji 
kandidati:
- za naziv mlajši pripravnik: Maja Lobnik, Tadej Založnik, Marjan Horvat, Ana 
Sirk, Roland Volmut, Gorazd Čretnik, Robert Detiček;
- za naziv starejši pripravnik: Mojca Hribar.
Nikolaj Šumnik

P O R O Č I L A
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Poročilo gospodarja

Tudi v letu 2005 je bila naša glavna naloga nabava nove opreme in pregled stanja 
obstoječe. Tako smo nabavili:
- plezalno vrv: Mammut Phoeniks 2 x 60 m, 8 mm  1 kom
- vodniček: Dolomiten – Alpine Klassiker   1 kom
- knjigo: Vojaško gorništvo     10 kom

Oprema je bila kupljena s sredstvi, ki jih pridobimo z delovanjem alpinistične šole. 
Prav tako smo izvedli letni pregled zadolžene opreme in ugotovili zadovoljivo 
stanje. Ob inventuri smo zaradi dotrajanosti odpisali naslednjo opremo:
- vodniček: Repov kot, Kamniška Bela 1987       1 kom
- pomožno vrvico (prusik)         3 kom

V letu 2006 bomo skušali obnoviti manjkajočo opremo za nemoteno delovanje 
alpinistične šole in za potrebe tečajev.

Beno Vajdič

P O R O Č I L A
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(Op. ur.: Kronika je napisana po zapisih knjige vzponov na Odseku, po zapisih z 
interneta ter po seznamih vzponov naših članic in članov).

Januar

1. 1.  Mojca Hribar in Maja Lobnik sta skupaj s Primožem Frangežem, Silvo 
Grm in Barbaro Duh (vsi AO Kozjak) opravila turni smuk s Savinjskega sedla 
(2001 m).
2. 1.  Maja Bajec, Alenka Tonij, Andrej Napotnik in prijatelj Janez Žnidar z 
Jezerskega so v prekrasnem vremenu opravili vzpon na Begunjščico (2060 m). Z 
avtom so se mimo Tržiča zapeljali do spodnje postaje na smučišču Zelenica. Najprej 
so se “ogrevali” kar navzgor po smučišču, pred zgornjo postajo pa so krenili levo 
po strmini proti ostenju Begunjščice. V zgornjem delu so napredovali po Osrednji 
grapi (II/I, 350 m), nato pa z vrha opravili (vsi razen Alenke) alpinistični spust 
(S4/3+, 150 m) - tako so povedali krajevni poznavalci. Po kložah in pršiču so 
uspešno prišli na vrh in z nekaj padci tudi v dolino ...

  Dušan Sernc, Maja Lobnik in Branko Kljajič so uživali na Mali Mojstrovki: 
V nedeljo zjutraj (2. 1. 2004) ob 5.00 se odpravimo na pot proti Vršiču, cilj Mala 
Mojstrovka. Cesta prevozna do Vršiča, do Koče na gozdu je bilo potrebno kar 
nekaj spretnosti, da smo se prebili do koče, kajti Maja je doma pozabila verige ... 
Zgornji del je zelo dobro očiščen. Na Vršiču je zelo pihalo - ko sem pogledal proti 
sedlu mi ni bilo najbolj vseeno - dobil sem občutek, da sneg še ni dovolj predelan, 

K R O N I K A

Begunjščica, spust po osrednji grapi
(foto: Andrej Napotnik - Napi)
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a se je kasneje izkazalo, da nevarnosti plazov ni. Na vrhu smo imeli zelo dober 
razgled in obisk kavk, ki so Branku “skorajda jedle iz roke”. Smučanje idealno, 
zgoraj trda kloža, ki se pod težo smuči ni predirala - “noro” - spodaj na plazišču 
proti Vršiču smo imeli pršič - še enkrat”noro” - skratka tura, ki se je človek rad 
spominja precej časa, če jo sploh kdaj pozabi. Krivci za dogodek: Dušan Sernc 
- Žampek, Maja Lobnik, Branko Kljajič.

Od 6. do 9. 1.  "Serija Maje Lobnik”, kakršnih je bilo potem v letu 2005 kar 
precej: v četrtek je opravila turni smuk s Poldanšnje špice z Janezom Kunstljem, 
v petek pristop na Koroško Rinko in smuk čez Turski žleb z Urošem Cerarjem, v 
soboto smuk z Ojstrice, v nedeljo pa je presmučala Osrednjo grapo Begunjščice.
8. 1.  Jože Dobnik je s prijatelji opravil turni smuk z Rudnega polja na Viševnik 
(2050 m), pristopil po grebenu na Mali Draški vrh, smučal skozi Viševnikovo 
grapo pod Jezerca in se povzpel še na Veliki Draški vrh (2243 m).
  Mojca Hribar je s kolegi iz AO Kozjak (Frangež, Vezovišek, Grm) opravila 
pristop na Debelo peč (2015 m), nato z istega vrha še smučala, Gregor Miklavc 
pa je s kolegom Ladinekom pristopil na Raduho (2062 m).
  Saša in Lea Kontler sta že plezala v Avstriji: v Breite Wandu sta preplezala 
smer Eldorado (VI/V, 300 m).
  Po dolgem času se spet oglašam. V soboto (op. ur.: 8. 1. 2005) sva opravila 
lep turni smuk na Hohe Veitsch (1981 m). Od izhodišča je 850 višinskih metrov, 
za katere sva potrebovala približno dobri dve uri in pol, vrh pa se nahaja v 
Mürzstegrskih Alpah - okoli 160 km iz Maribora (v smeri Brück am Mur, potem 

K R O N I K A

Na grebenu Male Mojstrovke
(foto: Dušan Sernc - Žampi)
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proti Dunaju 20 km, levo proti Veitschu in do žičnic na Brunnalmu). Mislim, da je 
bilo ta dan na vrhu čez 200 ljubiteljev turne smuke - za žejne je petnajst minut pod 
vrhom oskrbovana koča (ne pozabit na eure!). Lepe pozdrave Davorin in Gusta.
9. 1.  Drago in Eta Kavnik sta bila na Peci - Knipsovo sedlo (2145 m).
12. 1.  Mitja Plohl je bil na Savinjskem sedlu (2001 m).
14. 1.  Tadej Kosmačin je opravil pristop s smučmi na Zirbitzkogel (2396 m) 
v Seetaler Alpah v Avstriji, Maja Lobnik pa spust skozi Peto žrelo (S4, 3+, 350 
m) s Storžiča.
15. 1.  Mojca Hribar in Primož Frangež ter Sašo Vezovišek (AO Kozjak) so 
opravili turni smuk z Male Mojstrovke (2332 m), Maja Lobnik pa je z alpinisti 
AO Kozjak preplezala smer Bela piramida s Tschadovo smerjo (45°, II, 500 m) v 
steni Turske gore in nato smučala z njenega vrha skozi Turski žleb. Saša in Lea 
sta bila na Viševniku (2050 m), Drago in Eta Kavnik na Savinjskem sedlu (2001 
m), Gregor Miklavc in Ladinek pa sta smučala z vrha Olševe (1929 m).
16. 1.  V nedeljo sta bila Suzana Šulek in Miro Kokol - Sloki na Storžiču, 
Jožica Meglič pa s smučmi na Kocbekovemu domu (Črni vrh, 1923 m). Maja 
Bajec in Alenka Tonij sta se s prijatelji odpravili v Tamar, kjer je Maja presmučala 
Jalovčev ozebnik, Alenka pa je s soplezalcem Janezom preplezala Slap nad votlino 
(3, 90 m). 

Manjša skupina, Dušan Sernc, Maja Lobnik in Hlade, se je odpravila v Italijo, 
kjer so opravili turni smuk z Nevejskega sedla (Sella Nevea) na škrbino Krni 
dol (Forca de la Val) (2420 m), Maja pa je v škrbini Rio Moz presmučala grapo 

K R O N I K A

Sella Nevea
(foto: Dušan Sernc - Žampi)
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(Forcaella Rio Moz). Trije starejši pripravniki, Ivan Pešl, Nejc Gomilšek in Aleš 
Rokavec ter načelnik Andrej Napotnik so na Jezerskem preplezali Grapo med 
Veliko Babo in Ledinskim vrhom (III/II, 700 m). Tadej in Maja Kosmačin sta 
opravila turni smuk s Konigstuhla (2336 m) v pogorju Nockberge.
17. 1.  Tam daleč, v Argentini, je Branko Kljajič z Borisom Strmškom (AO 
Kozjak), kot neke vrste priprava na glavni cilj, osvojil Cero Bonete (5050 m).
18. 1.  Tudi med tednom nismo počivali. Tako je Maja Lobnik z Rokom 
Dečmanom (AO Celje) preplezala Vzhodno grapo (45° II/30°-40°, 500 m) in 
sestopila po Dopoldanski (I, 55°, 200 m) v steni Mrzle gore, Damjan Karba in 
Karmen Razlag pa sta bila na Peci.
22. 1.  Nejc in Davorin Gomilšek sta bila v Logarski dolini. Zaradi obilice snega 
sta odnehala pod Tschadovo smerjo v steni Turske gore, v dolini pa preplezala 
slap Palenk (30°-90° 3, 100 m). Saša in Lea Kontler sta se povzpela na Storžič 
(2132 m), Maja Bajec je bila na Savinjskem sedlu, Karmen Razlag pa na Mali 
Mojstrovki.

  Mojca Hribar, Maja Lobnik, Ivan Pešl in Ančka Kosmač so preplezali 
Vzhodno grapo (45° II/30°-40°, 500 m) v steni Mrzle gore in (razen Maje) sestopili 
po Dopoldanski grapi  (I (55°), 200 m), Maja pa je nato presmučala še Sestopno 
grapo (50°/30-45°, 200 m) Koroške Rinke. Miro Kokol - Sloki, Suzana Šulek in 
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Zinka Balant so osvojili Savinjsko sedlo.
23. 1.  Mitja Plohl, Mojca Hribar in Ivan Pešl so preplezali slap Palenk (30°-
90° 3, 100 m), Ivan in Mojca pa še Avtocesto (30°-60° (2), 70 m). Maja Lobnik 
je smučala skozi Turski žleb in s Savinjskega sedla.
24. 1.  Branko Kljajič je kot prvi “tamovec” opravil pristop na najvišji vrh 
obeh Amerik, na 6962 metrov visoko Aconcaguo. Bravo, Branko!

  Dušan Sernc, Maja Lobnik in Mirko Renčelj (AO Kozjak) so na Jezerskem 
preplezali grapo med Veliko Babo in Ledinskim vrhom (III/II, 70°/40-60°, 700 
m), nato pa sta Maja in Dušan še odsmučala v dolino skozi Žrelo (S5, IV+, 500 
m).
29. 1.  Bili smo na skupni turi v Logarski dolini in na Okrešlju. Mojca Hribar 
in David Lešnik ter Davorin in Nejc Gomilšek in Maja Lobnik so preplezali 
Spodnji (60°-85° 4+, 100 m) in Centralni Ivovec (60°-85° 3, 90 m); slednjega sta 
preplezala tudi Miro Kokol – Sloki in Andrej Napotnik.
  Blaž Navršnik in Niko Šumnik sta bila v Mežici na tekmi v lednem plezanju 
za pokal Slovenije. Blaž je dosegel 6., Niko pa 2. mesto. 
30. 1.  V okviru skupne ture smo v lepem vremenu osvojili vrh Turske gore 
(Andrej Napotnik, Miro Kokol - Sloki, Mitja Plohl, Mojca Hribar, David 
Lešnik, Maja Lobnik, Gorazd Čretnik, Nejc  in Davorin Gomilšek, Robert 
Detiček, Marjan Horvat, Ana Sirk), Maja in Dušan sta v dolini preplezala še 
Slap pod Sušico (90°/40° do 80° 5+, 150 m), David pa Avtocesto (30°-60° (2), 70 
m) in Kaskado (85°/40°-60° (3-), 60 m). 
  Alenka Tonij, Uroš Majcenovič, Maja Bajec in Janez (AO Jezersko) so 
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bili na Vršiču. Alenka je z Janezom preplezala Pripravniško smer (45°, 200 m) v 
steni Male Mojstrovke.

Februar

2. 2.  Maja Lobnik je z Janom Pinterjem (AO Kozjak) preplezala naslednje 
slapove: Centralni Ivovec (60°-85° 3, 90 m), Desni Ivovec (60°-85° 4-/4, 180 m) 
in Spodnji Ivovec (60°-85° 4+, 100 m).
3. 2.  Maja Lobnik in Breda Bibič (AO Kozjak) sta preplezali slap Palenk (30°-
90° 3, 100 m).
5. 2.  Maja Lobnik je bila na Jalovcu in smučala skozi Ozebnik, Tadej in Maja 
Kosmačin sta se mudila v Avstriji na Svinški planini, Saša in Lea Kontler sta 
bila na Velikem Draškem vrhu (2243 m), Alenka Tonij pa je z Janezom Žnidarjem 
preplezala Sinji slap (85°/60° (-4), 150 m) na Jezerskem.
6. 2.  Blaž Navršnik, Aleš Rokavec, Andrej Napotnik in Marjana Prezelj 
(AO Kamnik) so v Trenti preplezali slapova Kanjo (5-/5, 150 m) in Lukežev led 
(III/4-5, 250 m).
  Maja Lobnik je z Urošem Cerarjem v Vrtači presmučala Osrednjo grapo / 
Vzhodni žleb (S4+, IV-, 300 m) in grapo med Vrtačo in Palcem (III, 600 m).
7. 2.  Maja in Tadej Kosmačin sta spet smučala v Avstriji, in sicer sta opravila 
turni smuk z vrha Ladinger Spitza (2078 m) na Svinški planini (Saualpe).
8. 2.  Maja in Tadej Kosmačin sta preplezala slap Avtocesta (30°-60° (2), 70 
m) v Logarski dolini.
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Skupna tura, vzpon skozi Turski žleb
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 Maja Lobnik je s kolegi v ostenju Rjavine presmučala JV vesine in žleb med 
zahodnim in vzhodnim vrhom (S4, 3+, 250 m).
  Z Gusto sva bila na turnem smuku v Avstriji. V območju Gleinalp sva 
opravila turo na 1690 m visok vrh Mugel. Vreme je bilo hladno, toda lepo sončno 
s prelepim razgledom. Izhodišče je na nadmorski višini 750 metrov, po 880 metrih 
(višinskih) si na vrhu, kjer je oskrbovana koča (spet). Pri spustu je zgornjih petsto 
metrov po odprtem svetu v globokem pršiču pravi užitek, potem pa po cesti divji 
smuk vse do avta. Kako priti tja? Po avtocesti mimo Gradca do Brucka, potem 
levo proti Leobnu, drugi izvoz levo v Niklasdorf, z malo domišljije najdeš cesto v 
Niklasdorfgraben. Po 4 km naletiš na veliki parkirni prostor, ki je izhodišče ture. 
Lepe pozdrave! Gusta in Davorin.
10. 2.  Več se jih je podalo v Logarsko dolino: Nejc Gomilšek in David Lešnik 
sta preplezala Slap pod Sušico (90°/40° do 80° 5+, 150 m), Kaskado (85°/40°-
60° (3-), 60 m) in Raztočnik (60°-90° 5-, 160 m), Maja Lobnik in Jan Pinter pa 
Slap pod tunelom (90°/50° do 70° 4, 130 m), Raztočnik (60°-90° 5-, 160 m) in 
Kaskado (85°/40°-60° (3-), 60 m).
12. 2.  Blaž Navršnik, Beno Vajdič, Ivan Pešl in Marjana Prezelj (AO Kamnik) 
so v Trenti preplezali Desni Zapotoški (5, 90°, 70-85°, 180 m) in Mali Zapotoški 
slap (4+, 85°, 60-75°, 90 m). Maja Lobnik in Lovro Vršnik sta preplezala Levi 
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Aleš na poti proti vrhu Kanje (6. 2.)
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Lopčki slap (80°/60° 4+, 100 m), Saša in Lea sta opravila turni smuk z Ladinger 
Spitza (2079 m) na Svinški planini (Saualpe), Tadej Kosmačin in Maja Bajec pa 
s Kotovega sedla (2330 m).
13. 2.  Navezi Beno Vajdič – Ivan Pešl in Blaž Navršnik – Marjana Prezelj 
sta preplezali Centralni slap pod Prisojnikom (5+, 90°, 80°, 40-75°), Tadej in 
Maja Kosmačin Kaskado (85°/40°-60° (3-), 60 m) in Palenk (30°-90° 3, 100 m) 
v Logarski dolini, Ana Sirk pa z Matjažem Prislanom (AK Ravne) Palenk (30°-
90° 3, 100 m) in Centralni Ivovec (60°-85° 3, 90 m). Maja Lobnik in Breda Bibič 
(AO Kozjak) sta preplezali Dopoldansko grapo (I, 55°, 200 m) v steni Mrzle gore 
in Sestopno grapo (50°/30-45°, 200 m) v steni Koroške Rinke.
14. 2.  Navezi Janez Žnidar – Alenka Tonij in Marko Renčelj – Aleš Rokavec 
sta na Jezerskem preplezali Vikijevo svečo (WI 4, 200 m).

15. 2.  Nejc Gomilšek in Maja Lobnik sta najprej preplezala Vzhodno grapo 
(II/30°-40°, 400 m) Ojstrice (Škarje), nato pa še Firštov slap (90°/70°-80° (4+), 
80 m) v Logarski dolini.
Od 18. do 20. 2.  Blaž Navršnik je bil s soplezalci v Italiji v dolini Valchavaranche 
pod Grand Paradisom: 18. 2. je z Mihom in Mileno Praprotnik preplezal Vertigine 
Porcellana (II/3, 80 m), področje Rive gauche, 19. 2. skupaj z Marjano Prezelj 
(AO Kamnik) Repentance super (II/6, 220), področje Mur de Repentance, 20. 2. 

K R O N I K A

Vikijeva sveča
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pa z Borisom Strmškom (AO Kozjak) Vacherie de gauche (II/5, 120 m) in Viaduc 
(II/4, 150 m), področje Via Cera.
19. 2.  V Logarski dolini sta Beno Vajdič in David Lešnik preplezala Gajstni 
slap (5+, 90°, 60-75°) in Slap pod tunelom (4, 150 m), Jože Dobnik in Ljubo 
Hanzel slap Palenk (30°-90° 3, 100 m), Maja Lobnik s kolegi Zahodno smer z 
varianto skozi okno (III, 50°/II, 30-40°, 450 m) v steni Mrzle gore, Mojca Hribar 
in Primož Frangež (AO Kozjak) pa sta opravila pristop na Viševnik (2050 m). 
Saša in Lea sta v Breitenau preplezala slapova Holzknechtfall (60-70°, 45 m) in 
Zeit zum Traumen (30-80°, 100 m).
19. 2.  Občni zbor našega matičnega planinskega društva PD TAM Maribor 
je bil v soboto na Studencih. Po uradnem delu je Samo Žnidaršič z diapozitivi 
predstavil treking po Azerbajdžanu, sledil je bogat srečelov (ki smo ga pripravili 
člani AO), nato pa veselo druženje in ples.
20. 2.  Beno Vajdič, David Lešnik in Čif so preplezali Poševni slap (3, 60 m) 
v Robanovem kotu, Miro Kokol – Sloki in Suzana Šulek sta bila na Storžiču, 
Dušan Sernc pa je s Kobancem in z Majo Lobnik preplezal Pripravniško (40°, 
250 m) in Butinarjevo grapo (50°/40°, 200 m) v steni Male Mojstrovke.
23. 2.  Navezi Andrej Napotnik – Nejc Gomilšek in Maja Lobnik – Lovro 
Vršnik sta v Logarski dolini preplezali Suhadolski (Rebrski) graben (WI 4, 185 m) 
in Gajstni slap (90°/60° 5+, II, 100 m), Maja in Lovro pa še Slap Jezere (90°/60°-
80° (5-), 40 m).
26. 2.  Beno Vajdič in Maja Lobnik sta preplezala Lukežev led (4-5, 85°/75-
65°, 250 m) v Trenti (Loška stena).
27. 2.  Tokrat sta Beno in Maja preplezala slap Kanja (-5/5, 90°/80°, 70°) v 
Rombonu, Mojca Hribar in Nejc Gomilšek ledena slapova Raztočnik (60°-
90° 5-, 160 m) in Palenk (30°-90° 3, 100 m) v Logarski dolini, Ana Sirk pa s 
soplezalcema iz AK Ravne Skriti slap (40°-60° 4-, 150 m).
Od 28. 2. do 5. 3.  Blaž Navršnik in David Lešnik sta bila s soplezalci v 
Kanderstegu v Švici. Blaž je najprej 28. 2. z Mojco Žerjav preplezal smer 
Oeschinewald Mamenlos (III/4+, 165 m), 1. 3. Almemalptalle (IV/4, 235 m) in 3. 
3. Avion (III/4, 200 m), 4. 3. z Davidom Lešnikom težak slap Crack Baby (V/6-
E4, 340 m) v predelu Breitwangflue Giesenen, nato pa  5. 3. še Namenlos (IV/6, 
350 m) z Mojco Žerjav.
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Marec

2. 3.  Mojca Hribar in Primož Frangež (AO Kozjak) sta opravila turni smuk z 
Laneža (1925 m).
3. 3.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta v Matkovem kotu 
preplezala naslednje slapove: Fakinček (5, 90°/60-80°, 80 m), Majsko svečo (5, 
50 m) in Strmino (5 (M5), 60 m).
5. 3.  V Logarski dolini je bilo živahno: naveze Ivan Pešl – Mojca Hribar, 
Niko Šumnik – Luka Juhart ter Nejc – Davorin Gomilšek so preplezale Lopčki 
slap (80°/60° 4+, 120 m), prva naveza kasneje še Skriti slap (40°-60° 4-, 150 m), 
ostali pa še Kristal (70°/40°-50° 4, 150 m).
  Še bolj uspešna sta bila Beno Vajdič in Maja Lobnik, ki sta nad Robanovim 
kotom preplezala dva prvenstvena slapova: slap Čif (IV+, 90°/80-60°, 120 m) in 
slap Drejc (IV+, 90°/80-60°, 120 m).
  Dušan Sernc in Tadej Kosmačin sta bila na turnem smuku na Seckauer 
Zinken (2398 m) v Avstriji, Jože Dobnik pa je bil s smučmi na Končnikovem 
vrhu (Peca, 2012 m), od koder je nato odsmučal v dolino po isti smeri.
6. 3.  Ivan Pešl in Mojca Hribar sta preplezala Slap pod Sušico (90°/40° do 
80° 5+, 150 m) in Slap pod tunelom (90°/50° do 70° 4, 130 m), Beno Vajdič in 
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Maja Lobnik pa v Matkovem kotu slap Fakin (4+, 85-55°, 200 m). 
9. 3.  Maja Lobnik je bila z Borisom Strmškom in Juretom Gostenčnikom (oba 
AO Kozjak) ponovno v Matkovem kotu; preplezali so slapova Fakinof (5, 140 m) 
in Zvezdna vrata (5+, 90°/40-60°, 60 m).
11. 3.  Nejc Gomilšek in Dušan Sernc sta na Jezerskem preplezala Vikijevo 
svečo (90°/70° (5, -III), 150 m).

12. 3.  Luka Juhart je bil na Jalovcu, Nejc Gomilšek in Aleš Rokavec pa sta 
naredila turnejo po Logarski: preplezala sta Slap pod Sušico (90°/40° do 80° 5+, 
150 m), Palenk (30°-90° 3, 100 m), Kaskado (85°/40°-60° (3-), 60m) in Firštov 
slap (90°/70°-80° (4+), 80 m). Maja Lobnik je z Borisom Strmškom (AO Kozjak) 
preplezala slap Lucifer (5-, 90°, 50-80°, 210 m).
13. 3.  Še enkrat se je oglasil Jože Dobnik: Turno smučanje po smeri pristopa 
z Ovčjega vrha 2024 m (Bärental). Smuka odlična, tudi s severnih smeri Stola. 
Cesta splužena do prvega parkirišča (3 km do koče Klagenfurterhütte). Čas do 
vrha: 3 ure.
  Ta dan se je Luka Juhart po Pripravniški grapi povzpel na Malo Mojstrovko, 
Beno Vajdič in Maja Lobnik ter Blaž Navršnik in Marjana Prezelj (AO Kamnik) 
pa so preplezali Stiriofobijo (6, 90°/85°,75°, 110 m) v dolini Belega potoka ter 
Luciferja (5-, 90°, 50-80°, 210 m) v Martuljku.
  Branko Kljajič je bil s Karničnikom na turnosmučarskem reliju v Logarski 
dolini.
15. 3.  Beno Vajdič in Maja Lobnik sta preplezala Spodnji (6, 280 m) in 
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Zgornji Ledinski slap (5, 120 m), Blaž Navršnik in Jure Prezl pa “znameniti 
jezerski tris”, tj. oba Ledinca, Vikijevo svečo in (v sestopu) še Sinji slap.
17. 3.  Maja Lobnik je z Rokom Dečmanom (AO Celje) preplezala Vzhodno 
grapo (II, 30-40°, 400 m) Škarij.
19. in 20. 3.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta najprej preplezala 
Vzhodno smer in Petelinji raz (III, 30°, 400 m) Koroške Rinke in nato presmučala 
Sestopno grapo (50°/30-45°, 200 m); naslednji dan sta preplezala Belo piramido s 
Tschadovo smerjo v steni Turske gore (II, 30-40°, 300 m) in nazaj grede smučala 
še skozi Turski žleb.
19. 3.  Jože Dobnik je smučal z Velikega Draškega vrha (2243 m), Branko 
Kljajič in Karničnik pa sta se udeležila turnosmučarskega relija na Pokljuki ter 
v dvojicah osvojila odlično drugo mesto. Saša in Lea Kontler sta v Kugelsteinu 
preplezala smer Henkelgalerie (-V/IV, 200 m).
20. 3.  Tudi letos smo se udeležili tradicionalnega spusta izpod Raduhe, kjer 
smo "tamovci" osvojili 4., 7. in 12. mesto, ter 1. in 2. mesto med stoletniki!

  Beno Vajdič, Mojca Hribar, Ivan Pešl, Aleš Rokavec, Robert Detiček in 
Roland Volmut so obiskali avstrijsko plezališče Weinzödl.
22. 3.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta presmučala Osrednjo 
grapo Begunjščice.
24. 3.  David Lešnik, Mojca Hribar, Blaž Navršnik in Boris Lorenčič so 
obiskali plezališče Kotečnik, Maja Lobnik pa je s Silvo Grm (AO Kozjak) 
preplezala Nemško grapo (II, 30-40°, 450 m) v ostenju Škarij.
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25. 3.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta preplezala smer Serengeti 
(-VI, 200 m) v steni Rote Wanda.
26. 3.  Beno Vajdič in Maja Lobnik sta preplezala Waschrumpel (V+/V, 245 m) 
in Weg der schönen Männer (-VI/V, 310m) v Rote Wandu, Saša in Lea Kontler 
pa smeri Hühnerleiter (V/IV, 200 m) in Draufgabe (-V/III-IV, 100 m).
  V soboto sva z Gusto plezala v Ratengratu, v bližini Gradca. Preplezala 
sva Grebensko smer (Zahodni greben), ki je ocenjena s III, mestoma III+, visoka 
približno 120 metrov. Lepe pozdrave, Gusta in Davorin.
27. 3.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta preplezala smer 
Röhrlsalat (V+/V, 335 m).
28. 3.  Beno Vajdič in Maja Lobnik sta plezala v Breite Wandu, in sicer sta 
preplezala smer Michelangelo (-VI, 340 m) in Postlerweg (IV+, 360 m). 
  Maja Lobnik je s Strmškom preplezala smer Röhrsalat v Rote Wandu, Saša 
in Lea Kontler ter Ivan Pešl, Aleš Rokavec, Roland Volmut in Robert Detiček 
pa so plezali v plezališču Weinzödl. V nedeljo sta Lea in Andrej Kohn plezala v 
plezališču v Radljah.
  Drago Kavnik je s prijatelji še “ujel” razmere in smučal s Pece oz. 
Končnikovega vrha (2110 m).
31. 3.  V Nepal je kot vodja skupine trekingarjev odšel Samo Žnidaršič. Srečno 
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pot, Samo - in obilo lepih posnetkov!

April

1. 4.  Nejc Gomilšek in Maja Lobnik sta preplezala Draufgabe (-V, 120 m) in 
Herbstzeitlose (V+/V, 95 m) v Rote Wandu.
2. 4.  V soboto se je večja skupina naših članov odpravila v Avstrijo. Saša in 
Lea Kontler ter Janez Semlak in Jožica Meglič so bili v Röthelsteinu, in sicer so 
preplezali kombinacijo smeri Michelangelo in Postlerweg (V+/IV, 250 m). Mojca 
Hribar, Ivan Pešl, Andrej Napotnik, Mitja Plohl, Maja Lobnik, David Lešnik 
in Blaž Navršnik pa so v Rote Wandu preplezali smer Feuervogel (VI/V+, 210 
m).

2. 4.  V soboto sva bila na lepem turnem smuku v Avstriji, v pogorju Wölzer 
Taueren, na gori Griem (2474 m). Razmere so bile enkratne (firn), le cesta do 
Greimhausa je katastrofa. Višinska razlika smuka je 825 m. Vreme je bilo lepo, 
sončno in toplo. Lepe pozdrave Gusta in Davorin.
3. 4.  V nedeljo sta Blaž Navršnik in David Lešnik v Rote Wandu preplezala 
še smeri Erdgeisterweg (VI/V+, 285 m) in Serengeti (-VI, 200 m), Mitja Plohl pa 
s soplezalko Draufaugabe (V-/IV, 110 m). Saša in Lea Kontler sta v Röthelsteinu 
preplezala smer Ufo (VI, 200 m). Marko Renčelj, Uroš Majcenovič, Borut 
Mauko in Andrej Napotnik so ta dan plezali v Klemenči peči, kjer so ponovili 
Knezovo smer Zajček (IV+, 190 m).
6. 4.  Saša in Lea Kontler sta v Kugelsteinu preplezala smer Ameisenriss (V+/
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IV, 100 m). Maja Lobnik, Boris Strmšek in Jure Gostenčnik (oba AO Kozjak) so 
preplezali Celjsko smer - grapo med Malo in Štajersko Rinko (III/IV, 350 m).
  Na odseku so potekali teoretični izpiti letošnjih tečajnikov po končani 
alpinistični šoli. Po sestanku pa je Davorin Podrepšek z diapozitivi prikazal 
lanskoletno potovanje po Aljaski.

Od 7. do 10. 4.  Že v aprilu (7. in 10. 4.) je Samo Žnidaršič v nepalski Himalaji 
opravil vzpon na Nagartsang Peak (5083 m) in Kalapathar (5546 m).
9. 4.  V preteklih dneh smo se mnogi podali v plezališča: Kotečnik, Radlje 
in Kamnik pri Šempetru. V plezališču Kamnik smo izvedli začetni alpinistični 
tečaj. Udeležilo se ga je osem tečajnikov in štirje inštruktorji pod vodstvom vodje 
šole Nika Šumnika. Udeleženci so se seznanili z osnovami plezanja, varovanja, 
samoreševanja in spuščanja po vrvi.

K R O N I K A

Zajček, Klemenča peč (3. 4.)
(foto: Andrej Napotnik - Napi)

Kamnik, tečaj plezanja
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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15. 4.  Maja Lobnik je presmučala Severovzhodno pobočje Brane (S5-, IV-, 
300 m).
16. 4.  Nejc Gomilšek in Mojca Hribar sta v Rote Wandu preplezala Röhrlsalat 
(V+/V, 335 m) in Herbstzeitlose (V+/V, 95 m), Ivan Pešl in Aleš Rokavec pa 
Serengeti in Waschrumpel. Saša in Lea Kontler sta v Grossofnu preplezala 
Sonnenplattenweg z varianto S.s.p. (VI/V, 300m) in smer Fensterlplatte (V+/IV, 
150 m) na področju Vordere Stadlwanda. Maja Lobnik je s kolegi preplezala 
Slovensko smer (II, 800 m) in odsmučala skozi dolino Kot.
17. 4.  Saša in Lea Kontler sta v Falkensteinu preplezala smer Frisbeeplatte 
(VI, V, IV, 3 × 60 m).
Od 23. do 27. 4.  Pošiljam ti slike z Elbrusa - drugič. Tokrat mi je uspelo. 
Par besed, ki dosti pomenijo: naš Drago Kavnik je 27. 4. osvojil najvišji vrh 
Evrope, tj. Elbrus (5642 m)! Podvig mu je uspel kljub temu, da ni bilo najboljšega 
vremena. Iskrene čestitke, Drago! Pred tem je 23. 4. osvojil še Čeget (3480 m), 24. 
4. Priut 11 (4100 m) in 26. 4. Pastukhove skale (4650 m).

23. 4.  Saša in Lea Kontler sta tokrat v Röthelsteinu preplezala smer Land 
des Lachelns (VI+/V, 250 m), Maja Lobnik pa je z Urošem Cerarjem preplezala 
Bosovo grapo (II, 500 m) in (navzdol) ponovno presmučala Severovzhodno 
pobočje Brane (S5-, IV-, 300 m). Naslednji dan (op. ur.: 24. 4.) sta se “preselila” 
pod Storžič, kjer sta najprej preplezala kombinacijo Kramarjeve in Cankarjeve 
smeri (IV, 600 m) in nato presmučala še Peto žrelo (S4, 3+, 350 m).
Od 23. 4. do 4. 5.  Tradicionalni tabor v Paklenici je uspel tudi letos. Opravili 
smo številne vzpone. Nekaj izmed njih je podanih spodaj:
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Proti vrhu Elbrusa
(foto: Drago Kavnik)
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23. 4.
Blaž Navršnik – Jožica Meglič: Zgrešena (-VI, 100 m), Celjski steber (V+, 120 
m)
Blaž Navršnik – Robert Detiček – Gorazd Čretnik – Roland Volmut: Severno rebro 
(IV+, 170 m), Danaja    (- VI, 100 m)
Blaž Navršnik – Gorazd Čretnik: Danaja (-VI, 100 m)
Jožica Meglič – Robert Detiček: Severno rebro (IV+, 170 m), Abseil pista (IV+/IV, 
80 m)

24. 4.
Blaž Navršnik – Gorazd Čretnik – Robert Detiček: Karabore (-VI/V, 130 m), Flex 
& Rex (VI, 120 m)
Blaž Navršnik – Jožica Meglič: Karabore (-VI/V, 130m), Flex & Rex (VI, 120 m)
Blaž Navršnik – Robert Detiček – Gorazd Čretnik: Zgrešena (-VI, 100 m)
Branko Kljajič – Roland Volmut: Nosorog (IV/III, 150 m), Oprosti mi pape (IV/III, 
110 m), Oliver Dragojević (III/I, 150 m), Rampa-kamin (III+, 150 m)
Marko Renčelj – Sandi Vaupotič (AO Kozjak): Thüringer Weg (VI+, 110 m), Brid 
za veliki čekić (-VI, 150 m), Kamasutra z vstopno varianto (-VI, 150 m)

25. 4.
Branko Kljajič – Jožica Meglič: Centralni kamin - sp. varianta (V, 150 m), Bela 
rampa (-III/II, 150 m)

K R O N I K A

Petra varuje
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Marko Renčelj – Robert Detiček: Centralni kamini - sp. varianta (V, 150 m), Bela 
rampa (-III/II, 150 m)
Boštjan Založnik – Roland Volmut: Diagonalka (-VII, 200 m)

26. 4.
Blaž Navršnik – Jožica Meglič: Thüringer Weg (VI+, 110 m), Domžalska (VI+, 
100 m), Karamara sweet temptations (-VII, 110 m)
Nejc Gomilšek – Gorazd Čretnik: Spit Bull (VI+, 145 m)
Nejc Gomilšek – Ivan Pešl: Domžalska (VI+, 100 m)
Ivan Pešl – Robert Detiček: Spit Bull (VI+, 145 m)
Boštjan Založnik – Branko Kljajič: Šaleška (V/IV, 120 m), Črni čop (VI/V, 120 
m)

K R O N I K A

Jožica pozira
(foto: Roland Volmut)

Pogledi so usmerjeni v stene
(foto: Gorazd Čretnik)
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27. 4.
Beno Vajdič – Marsela Verbič: Centralni kamin (IV+, 300 m)
Beno Vajdič – Borut Mauko: Severno rebro (IV+, 170 m), Švicarska varianta 
(Domžalske smeri) (VI+, 50+70 m)
Blaž Navršnik – Mojca Hribar: Kača (VI+/V-VI, 300 m)
Aleš Rokavec – Gorazd Čretnik: Piksi & Diksi (V+, 100 m)
Nejc Gomilšek – Aleš Rokavec: Flex & Rex (VI, 120 m)
Nejc Gomilšek – Robert Detiček: Piks i& Diksi (V+, 100 m)
Branko Kljajič – Roland Volmut: Zubatac (IV, 250 m)
Miro Kokol – Suzana Šulek: Oliver Dragojević (III/I, 150 m), Oprosti mi pape 
(IV/III, 110 m)
Marko Renčelj – Jožica Meglič: Mosoraška (-VI, 350 m)
Ana Sirk – Matjaž Prislan (AK Ravne): Severno rebro (IV+, 170 m), Bela rampa 
(-III/II, 150 m)
Niko Šumnik – Stane Hudej: Severno rebro (IV+, 170 m), Karabore (-VI/V, 130 
m)

28. 4.
Beno Vajdič – Mojca Hribar: Zimski cvet (VI+ A0, 210 m), Barba Ante (V+, 170 
m)

K R O N I K A

Blaž v akciji
(foto: Gorazd Čretnik)
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Blaž Navršnik – Alenka Lukič: Velebitaška (-VII/VI, 350 m)
Nejc Gomilšek – Aleš Rokavec: Akademska z varianto (V+, 180 m), Smer Josipa 
Debeljaka (IV+, 200 m)
Branko Kljajič – Marsela Verbič: Severno rebro (IV+, 170 m), Bela rampa (-III/II, 
150 m), Akademska (IV+, 180 m)
Miro Kokol – Ana Sirk: Centralni kamin z varianto (V+, 200 m), Bela rampa (-
III/II, 150 m)
Marko Renčelj – Ivan Pešl: Juha (-VII, 250 m), Lidijina (V+, 150 m)
Niko Šumnik – Stane Hudej – Borut Mauko: Centralni kamini (IV+, 180 m), Bela 
rampa (-III/II, 150 m), Akademska z izst. varianto (V+, 250 m)

29. 4.
Beno Vajdič – Mojca Hribar: Water song (-VII, 160 m), Flex & Rex (VI, 120 m)
Blaž Navršnik – David Lešnik: Rajna (VIII, 320 m)
Nejc Gomilšek – Borut Mauko: Nosorog (IV/III, 150 m)
Nejc Gomilšek – Aleš Rokavec: Centralni kamini s spodnjo varianto (IV+, 300 
m)
Milan Glažar – Petra Glažar – Miro Kokol: Oprosti mi pape (IV/III, 110 m), 
Oliver Dragojević (III/I, 150 m)
Marko Renčelj – Ivan Pešl: Kača (VI+, 300 m)
Niko Šumnik – Ana Sirk: Oliver Dragojević (III/I, 150 m), Oprosti mi pape (IV/III, 
110 m), Lidijina (V+, 150 m)
Alenka Tonij – Maja Lobnik: Centralni kamini (IV+, 300 m), Akademska - varianta 
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Hans podaja vrv
(foto: Robert Detiček)
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Sažeti (V, A2, 180 m)
Maja Lobnik – Janez Kešnar: Zgrešena (-VI, 100 m)

30. 4.
Beno Vajdič – Borut Mauko: Mosoraška (-VI, 350 m)
Mojca Hribar – Boštjan Založnik: Velebitaška (-VII/VI, 350 m)
Blaž Navršnik – Mitja Plohl - Petra Glažar: Mosoraška (-VI, 350 m)
Nejc Gomilše – Ivan Pešl: Šaleška  (V/IV, 120 m), Brid za veliki čekić (V/IV, 150 
m)
Miro Kokol – Suzana Šulek: Nosorog (IV/III, 150 m)
Niko Šumnik – Ivan Pešl: Velebitaška (-VII, 350 m)
Maja Lobnik – Janez Kešnar (AO Kranj) : Velebitaška (-VII, 350 m)

1. 5.
Beno Vajdič – Mojca Hribar: Gospodari kiše (-VII, 120 m)
Blaž Navršnik – Petra Glažar: Trik (V+/IV, 130 m), Brid za veliki čekić (V/IV, 150 
m)
Nejc Gomilšek – Karmen Razlag: Zubatac (IV, 250 m)
Nejc Gomilšek – Aleš Rokavec: Dr. Frankenstein (VI+, 150 m)
Mitja Plohl – Aljaž Plohl: Oliver Dragojević (III/I, 150 m)
Marko Renčelj – Dominika Renčelj: Severno rebro (-V, 170 m), Bela rampa (-
III/II, 150 m)
Alenka Tonij – Maja Lobnik: Severno rebro (IV+, 170 m), 
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Veseli tabor
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Alenka Tonij –Žnidar: Piksi & Diksi (V+, 100 m)
Maja Lobnik – Janez Kešnar (AO Kranj): Piksi & Diksi (V+, 100 m)

2. 5.
Nejc Gomilšek – Karmen Razlag: Piksi & Diksi (V+, 100 m)

4. 5.
Nejc Gomilšek – Marko Kranjc: Spit Bull (VI+, 145 m), Flex & Rex (VI, 120 m)

24. 4.  Dušan Sernc je z Janezom in Urošem Lobnikom preplezal Kramarjevo 
smer (IV/III, 600 m) v steni Storžiča in odsmučal skozi Peto žrelo (S4, 3+, 350 
m).
27. in 28. 4.  Maja Lobnik je z Janezom Žnidarjem in Anjo Karničar preplezala 
Mladinsko smer (desni žleb) (40-60°, 450 m) v  steni Jezerske Kočne, naslednji 
dan pa smučala z vrha Grintovca na Spodnje Jame.
Od 28. 4. do 2. 5.  Zakonca Kontler sta tokrat v Hohe Wandu, Vordere 
Stadlwandu in Stadelwandu preplezala OAK - Jubilaumssteig (VI/V, 150 m), 
Zahmen Fuchsloch (II, 150 m), Reinecke Fuchs (V/IV, 120 m), Hamburger Pfeiler 
(VI/V, 160 m), Richter`s Ende (V/IV, 100 m), Altspatzenweg (IV+/III, 150 m), 
Bruderleinfein (VI, 150 m), Bruderherz (VI/V, 300 m) in Draschgrat (V+/IV, 200 
m).

Maj

2. 5.  Dušan Sernc je preplezal in presmučal grapo Y v Begunjščici.
5. 5.  Blaž Navršnik in Marjana Prezelj (AO Kamnik) sta ponovila smeri Friko 
(V-VI, 120 m) in Mrtvaški pajek (VI+, 150 m) v Klemenči peči.
7. 5.  Saša in Lea Kontler sta preplezala Mix Weg (VI/V, 300 m) v Breite 
Wandu. Branko Kljajič je opravil turni smuk s Kotovega sedla, Dušan Sernc 
skozi Jalovčev ozebnik, Maja Lobnik pa skozi Jugovo grapo v Dovškem križu.
8. 5.  Branko Kljajič je opravil turni smuk z Luknje, Maja Lobnik pa je 
presmučala Uroševo grapo (S5, IV+, 1000 m) v ostenju Cmira.

K R O N I K A



Ta m o v  a l p i n i s t  2 0 0 6

��

Od 13. do 15. 5.  Maja Lobnik je spet opravila “svojo značilno serijo”: začela 
(op. ur.: 13. 5.) je z Janezom Kunstljem in z vzponom na Veliko Ponco in nato 
turno smučala z Velike dnine, naslednji dan (14. 5.) je z Urošem Cerarjem v 
Koštrunovih Špicah presmučala Mojzesov žleb (S4, III, 700 m) in v Špiku Hude 
police smer Žleb (S4, III, 1000 m), za zaključek pa je 15. 5. v Škrnatarici (prav 
tako z Urošem Cerarjem) presmučala še Grapo v vzhodni steni (S4, III+, 250 m).
14. 5.  Alenka Tonij je z Janezom Žnidarjem v steni Nad Šitom glave preplezala 
Steber ob Kamenkovem kaminu (V/IV, 150 m).
15. 5. V naših hribih je še vedno sneg in lepo toplo vreme je nekatere ponovno 
usmerilo v stene blizu Gradca v Avstriji. Miro Kokol - Sloki, Suzana Šulek, 
Maja in Tadej Kosmačin so v ostenju Rabelgrata preplezali smeri (povezava) 
Normalgratweg in Direktgratkante (III+/IV, 100 m) ter smer Hopfenlaube (V-, 
100 m).

  Lea in Saša Kontler sta v Rote Wandu preplezala smer Weg der schönen 
Männer (-VI/V, 250 m) in Dacapodajaga (VI, 80 m), Ivan Pešl in Mojca Hribar 
pa Thymianpfeiler (VI/V, 295m) in Spekulatius    (-VI, 120 m).
  Alenka Tonij in Janez Žnidar sta ponovila smer Belvi (VI+/V, 130 m) v 
steni Velikega vrha.
19. 5.  Tudi Maja Lobnik je končala z zimsko sezono: v Srednjem in Velikem 
Rokavu je še z Janezom Kešnarjem presmučala Rokavski ozebnik (S4, III, 250 
m), v Dovškem križu pa Jugovo grapo (S4+, IV-, 500 m).
21. in 22. 5.  Blaž Navršnik je plezal v Kamniških Alpah, kjer je z Juretom 

K R O N I K A

Rabelgrat, smer Hopfenlaube
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Prezljom (AO Kamnik) ponovil Kamniško (VII, 100 m) v Vršičih, z Matejem 
Kladnikom (AO Kamnik) pa Kamniško smer (VII, 250 m) v steni Kogla.
  Saša in Lea Kontler sta v teh dveh dneh v steni Staničevega vrha “snela” 
šest smeri: Šepetanje (-VI/V, 160 m), Zvesto nevesto (VI+, 130 m), Košček neba 
(-VI/V, 120 m), Zatišje (-VII/-IV, 120 m), Epilog (VI+, 130 m) in Labrador (-V/
IV, 110 m).
  V soboto sta Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) preplezala smer 
Virens – Šmid v steni Kogla (IV+(III, 150 m) in nato še Južni raz (IV+/III, 350 
m) Skute, naslednji dan pa sta v Vežici ponovila Spominsko smer Geršak – Grčar 
(V+, 390 m).

  Aleš Rokavec in Marko Renčelj sta v soboto preplezala Aprilsko smer z 
Uškovo varianto (V+, 180 m) v Klemenči peči.
  Mojca Hribar se je podala v Paklenico, kjer je 21. 5. s Tanjo Grmovšek 
(AO Kozjak) preplezala Kraški slovenski tržaški Sizbek (-VII, 250 m), 22. 5. pa 
še Levo tržiško (-VII/V-VI, 120 m) in Brahmovo (-VI, 300 m).
25. 5.  Saša in Lea Kontler sta preplezala smer Sudwestkante (V+/IV, 100 m) 
v Nadelspitzu.
28. 5.  V nedeljo (op. ur.: 28. 5.) sva z Gusto preplezala v Hochschwabu eno 
lepo smer. Na Schartenspitze sva se povzpela po Južnem razu, ocena 3+, 350 m, 
lepa skala, stojišča opremljena s svedrovci. Pravi užitek! Lepe pozdrave! Gusta 
in Davorin.
28. in 29. 5.  Dve navezi sta se podali na Korošico, in sicer sta Blaž Navršnik in 
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V smeri Geršak - Grčar v Vežici
(foto: Andrej Napotnik - Napi)
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David Lešnik preplezala Centralni steber (VI+, 140 m), Beli raz (VI A0, 130 m) 
in Šarino poč (VI+/V+,V, 140 m) v steni Dedca, Beno Vajdič in Mojca Hribar pa 
Lukmanovo (IV+/III, 130 m) v Vršičih in Šarino poč (VI+/V+,V, 140 m) Dedca.
  Alenka Tonij je z Janezom Žnidarjem preplezala smer Humar – Škarja (V-
/IV, 270 m) v JV steni Planjave.
  Maja Lobnik je z Andrejem Napotnikom preplezala Jesensko smer (-VI/V, 
III, 200 m) v steni Mrzle gore, naslednji dan pa z Borisom Strmškom Smer Humar 
– Škarja (-V/IV, 270 m) in Sobotno smer (V+/IV+, 210 m) v steni Planjave.
  Saša in Lea Kontler sta ta vikend preplezala smer Bunter Hund (VI+/V, 
350 m) v Röthelsteinu in Bruntalpfeiler (VI+/V, 350 m) v Brunntalu.
31. 5.  Davorin in Gusta Podrepšek sta v Hochschwabu - Schartenspitze 
preplezala Južni raz (III+, 350 m).

Junij

3. in 4. 6.  Alenka Tonij in Janez Žnidar sta preplezala Šentansko smer (VI+/
V 180 m) v Begunjski Vrtači, Maja Lobnik in Boris Strmšek Igličevo (V/IV+, 
350 m) Male Rinke, Saša in Lea Kontler smer Z (-VI/V, 200 m) v Kugelsteinu 
ter smer Die Gloreichen 7 (VI+, 200 m) v Breite Wandu, Borut Mauko in Igor 
Lauko Plate (V+, 150 m) Male Raduhe, Ana Sirk z Matjažem Prislanom (AK 
Ravne) pa smer Izpolnjena želja (V, 260 m) v steni Škrbine (Škrbinska plošča).
Od 10. do 14. 6.  Novo nadaljevanje "serije Maje Lobnik”: v petek je z Janom 
Pintarjem (AO Kozjak) preplezala smer ZZ (IV+/IV, 120 m) v steni Male Raduhe, 
v soboto z Janezom Kešnarjem (AO Kranj) Novo centralno smer (IV/III, 500 m) 
v pogorju Velike Babe in v nedeljo Sanje neke gospodinje (VI+, 150 m) in Črni 
metulj (VI+, 150 m) v pogorju Velikega vrha, v ponedeljek z Milanom Sovičem 
(AO Kozjak) Vzhodno smer (IV/III, 350 m) Male Rinke, v ponedeljek pa z istim 
soplezalcem še Orhidejo (IV/III, 160 m) v steni Mrzle gore (Frenkove plošče).
11. 6.  V Logarski dolini sta plezala Blaž Navršnik in Matej Kladnik (AO 
Kamnik). Ponovila sta Orlovsko smer (VIII-, A0, 240 m) v Golarjevi peči. Saša 
in Lea Kontler sta bila ponovno v Avstriji, kjer sta v Burgstallu preplezala smeri 
Steinzeit (V, 150 m) in Ostkante (VI+/V, 150 m). To smer je s soplezalko Miro 
Zorič preplezal tudi Gorazd Bunc.

K R O N I K A
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Od 12. do 14. 6.  Lepe pozdrave! Tokrat sva z Gusto opravila nekaj lepih 
vzponov v Raduhi. Začela sva v nedeljo v srednji Raduhi s Stanetovo smerjo - v 
zgornjem delu varianta preko stolpa (III+). V ponedeljek sva zlezla smer ZZ v 
Mali Raduhi (IV), v torek pa še Mihovo smer (IV-/III). Vse smeri so opremljene s 
svedrovci na stojiščih, Mihova in ZZ pa imata tudi vmesne kline navrtane. Idealno 
za alpinistične šole - in nas nekoliko starejše ... Še enkrat lepe pozdrave! Gusta 
in Davorin.
Od 16. do 19. 6.  Po dnevu počitka se je "serija Maje Lobnik” nadaljevala z 
novimi epizodami, saj je v četrtek z Janezom Kešnarjem (AO Kranj) preplezala 
Šentansko smer (VI+/V, 280 m) v Begunjski Vrtači,  Alenka Tonij pa z Janezom 
Žnidarjem v isti steni smer Janc – Mali (IV+, 200 m). V petek je Maja z Janezom 
preplezala Zupanovo smer (VI, 220 m) v ostenju Kogla, zvečer istega dne pa so se 
Andrej Napotnik, Maja Lobnik in Borut Mauko udeležili srečanja alpinistov 
v Kamniški Bistrici, nato pa naslednji dan v Vežici v navezah Napotnik – Lobnik 
in Mauko – Tadej Krišelj (AO Kamnik) preplezali smer Geršak – Grčar (V+, 
390 m). V nedeljo je Maja z Janezom Kešnarjem (AO Kranj) preplezala še smer 
Debelakove (IV+/IV, 450 m) v steni Velike Mojstrovke.

19. 6.  Pet "zimsko usmerjenih" se je odpravilo v visokogorje v Italijo. Ivan 
Pešl, Mojca Hribar, Roland Volmut, Robert Detiček, Gorazd Čretnik in 
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Vežica, smer Geršak - Grčar
(foto: Andrej Napotnik - Napi)
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Primož Frangež (AO Kozjak) so opravili pristop na Grand Paradiso (4065 m).
  Saša in Lea Kontler sta preplezala Novo centralno smer (IV+, 700 m) v 
pogorju Velike Babe na Jezerskem. Blaž Navršnik in David Lešnik sta preplezala 
smer Zarja (-VII, 400+300 m) v Travniku, Alenka Tonij in Janez Žnidar pa 
Radovljiško smer (V/IV-III, 500 m) v Kraj sten na Vršiču.
Od 24. do 26. 6.  Spet novi deli "serije Maje Lobnik”, tokrat z Janezom 
Kešnarjem (AO Kranj): v petek sta preplezala smer Deržaj – Šlibar (V/IV, III, 
II, 500 m) v steni Prisanka (Kraj sten), v soboto skupaj z navezo Alenka Tonij 
– Janez Žnidar Steber revežev (-V/IV+, 500 m) v ostenju Velike Mojstrovke in 
prav tako v soboto še Grintovčev steber (V/IV, 250 m) v steni Grintovca.
Od 24. do 27. 6.  Saša in Lea Kontler sta obiskala Paklenico. Preplezala sta Trik 
(V+, 130 m), Brid za veliki čekić (-VI, 200 m), Mosoraško (VI, 350 m), Kosovo 
(-VII, 120 m), Centralni kamin (V, 180 m), Pero (VI+, 110 m) in Kamasutro (-VI, 
120 m).
25. in 26. 6.  Potekal je ledeniški tečaj s pristopom na Grossvenediger (3666 
m).

Julij

2. 7.  Alenka Tonij je z Janezom Žnidarjem preplezala Kramarjevo smer (IV/I-
III, 615 m) v ostenju Storžiča in sestopila skozi Peto žrelo (II, 600 m). Slavko 
Cimerman je z Novakom ponovil Vzhodno smer (IV/III, 350 m) Male Rinke.
3. in 4. 7.  Saša in Lea Kontler sta v pogorju Stenarja preplezala Školjko (V/IV, 
200 m), v steni Bavškega Gamsovca pa smer Zasilni izhod (V+/IV, 180 m).
3. 7.  V nedeljo sta moči združila Drago Kavnik in Silvij Morojna. Drago je 
namreč Silvija pred petindvajsetimi leti popeljal v Silvijevo prvo smer. Odpravila 
sta se v Kamniške Alpe, kjer sta spomine obudila v Igličevi smeri (V+/IV, 350 m) 
v steni Male Rinke. Isto smer sta ta dan preplezala še Aleš Rokavec in Ivan Pešl, 
Maja Lobnik pa je z Janom Pintarjem (AO Kozjak) preplezala Zagorčevo (V+/V, 
130 m) in Smer čez plošče (V-/IV, 150 m) v ostenju Male Raduhe.
4. 7.  Maja Lobnik in Jan Pintar (AO Kozjak) sta preplezala Steber Štajerske 
Rinke (IV/III, 600 m). 
6. 7. (poročilo na sestanku)  Silvij Morojna je obiskal Tri Cine, kjer sta s 
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Sašom Prosenjakom preplezala Rumeni raz. Blaž Navršnik je v steni Ojstrice s 
soplezalko Marjano preplezal smer Herle – Vršnik. Kljub slabemu vremenu se je 
nekaj članov udeležilo tekmovanja v žimarjenju na Lentu. V okrnjeni konkurenci 
je odlično drugo mesto dosegel član našega alpinističnega odseka David Lešnik.

6. 7.  Saša in Lea Kontler sta se tokrat podala na področje Zapotoškega vrha. 
Preplezala sta smeri Harfa (V+, 200 m) in Črta (-VII/V, 180 m).
Od 7. do 10. 7.  Ana Sirk se je udeležila začetnega alpinističnega tečaja, ki 
je pod okriljem KA potekal na Kamniškem sedlu. Z Matejem Bizjakom (AO 
Idrija) je preplezala Smer Svetelove (III+, 170 m) in Ipsilon (II/III, 150 m) v steni 
Planjave ter Šijo (II, 210m), Zgornji steber (IV/III, 160 m) in Spodnji steber (IV/
III, 300 m) v steni Brane.
9. 7.  Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO Kranj) sta v ostenju Staničevega vrha 
preplezala smeri Mrzlo postaja (V/IV, 150 m) in Čurkl (V+/IV, 130 m).
Od 13. do 18. 7.  Saša in Lea Kontler sta v tujini spet “nabrala” kopico 
vzponov: Direkte Richterkante (VI/IV-V, 300 m) v Stadelwandu, Einsatz des 
Prototypen (-VII/V, 80 m) v Frisbeeplatte, Blechenmauer-Verschnaudung (VI/V, 
210 m) v Blechenmauerju, Mit gotchlichen Hand (VI, 150 m) v Preinerwandu, 
Kombinationsweg (-V/IV, 300 m) v Grossofnu ter smer King Kong Koarl (VI+, 
150 m) v Blechenmauerju.
14. 7.  Maja Lobnik je z Janezom Kešnarjem preplezala Severovzhodni raz 
Jalovca (V, A1, 400 m).
15. 7.  Mojca Hribar in Boštjan Založnik sta preplezala Direktno smer (VI/V, 
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IV, 400 m) v steni Štajerske Rinke.
16. 7.  Beno Vajdič in Maja Lobnik sta v severni steni Triglava preplezala 
“Dolgo nemško” (Nemška smer, IV-/III, 1000-1300 m).
  Slavko Cimerman in Branko Kljajič sta v Ojstrici preplezala smer Ogrin 
– Omerza (V, 470 m): 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! Branko Kljajič.

17. 7.  Dušan Sernc in Stane Razdevšek (AO Kozjak) sta v Weizklammu 
preplezala Transpirationssteig (VI+, 110 m). Luka Juhart in Petra Brdnik sta 
prečila Zeleniške špice (II, 300 m).
18. 7.  Maja Lobnik in Lovro Vršnik sta opravila pristop (Hornligrat) na 
Matterhorn (4478 m) v Švici. Roland Volmut pa je bil s planinci iz Frama pod 
Mont Blancom; zaradi slabega vremena so opravili pristop le do bivaka Vallot.
Od 18. do 28. 7.  Lepe pozdrave! Od 18. do 28. julija sva z Gusto preživela v 
Dolomitih, v okolici Cortine, in opravila 12 vzponov v enajstih smereh: 20. 7. G. 
Falzarego turn Zahodna smer (-IV, 120 m), 21. 7. Kl. Falzarego turn Južni raz 
(IV-III, 120 m), 22. 7. G. Falzarego turn JZ raz (IV, III, 120 m) in v Kl. Falzarego 
turn SZ raz (-IV/III), 23. 7. Torre Latina Via Normale (III+, 90 m), v Torre Latina 
Via Normale (III+, 90 m, v sestopu) ter v Torre Inglese Via Normale (-IV, 90 m). 
25. 7 v Torre Quatra Bassa Via Normale (-IV, 90 m) ter v Torre Grande-severni 
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vrh Via Normale (III+, 130 m). 26. 7. Paracarro, S stena (III+/III, 120 m). 27. 7. 
Pyramide des Col dei Bos Via Alpini (IV/II-III, 380 m). Vse smeri se odlikujejo s 
kvalitetno skalo in  fiksnimi klini na stojiščih, v marsikateri smeri pa tudi vmes. 
Lep pozdrav! Davorin.

20. 7.  Mojca Hribar je z Davidom Lešnikom preplezala Beli Trapez v steni 
Ojstrice (V+, 300 m), Saša in Lea Kontler pa smer Sarti (-VI, 100 m) ter Snorky 
(-VI, 100 m) v Klemenči peči.
20. 7. (poročilo na sestanku)  Aktivna je bila tudi Alenka Tonij: v Paklenici 
je s Francem Jerebom (AO Žiri) preplezala Ča je od Draga je od Draga (VII+), 
Celjski steber (V+, 120 m) in Karamara sweet temptation (-VII, 110 m), kasneje 
(op. ur.: 17. 7.) pa je opravila še vzpon v pogorju Visokih Tur po smeri Luisenkoffe 
(n. m. v. 3043 m).
Od 23. do 25. 7.  Tokratna "serija Maje Lobnik” je potekala v Paklenici, in 
sicer z Janezom Kešnarjem (AO Kranj): v soboto sta preplezala Mosoraško smer 
(-VI, 350 m) in Celjski steber  (V+, 120 m), v nedeljo Brahmovo (-VI, 300 m) in 
Danajo (-VI, 100 m), v ponedeljek pa Trik (V+/IV, 130 m) in Brid za veliki čekić  
(V/IV, 150 m).
24. 7.  Mojca Hribar in Viki Mlinar sta preplezala Igličevo smer (V+/IV, 350 
m) v steni Male Rinke.
Od 26. do 31. 7.  Zakonca Kontler sta ponovno dopustovala v tujini. Spisek 
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njunih vzponov je tokrat takšen: Aspettando Martino (VI, 180 m) v Colodriju, Via 
Parallelo (IV, 200 m) v Parete Zebrata (tokrat je Saša plezal z Bogom Mrakičem, 
Lea pa z Aljo Mrakič), Via Lattea (-VII, 120 m) v Monte Coltu ter Cinque Stagioni 
(VI+, 180 m) v Colodriju.
28. 7.  Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO Kranj) sta preplezala smer Dola–
Kilar–Vavken (DKV) (V, 400 m) v steni Velikega Draškega vrha.
30. 7.  Beno Vajdič in Andrej Napotnik sta obiskala Vršič in se napotila v 
ostenje Planje, kjer sta ponovila zahtevno smer Mansarda (VI, A2/V, VI-, 500 m). 
Mitja Plohl je preplezal (gor in dol solo) Slovensko smer (II-III, 800 m) v severni 
steni Triglava. Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO Kranj) sta preplezala smer 
Belač–Zupan (V, 500 m) v steni Šit.

31. 7.  Mojca Hribar in Ančka Kosmač (AO Kozjak) sta preplezali smer 
Avrikelj (IV+/III, 150 m) v ostenju Mrzle gore.

Avgust

2. 8.  Saša in Lea Kontler sta obiskala Rote Wand in preplezala Serengeti (VI, 
270 m) ter Goldader z izstopom po Draufgabe (VI+, IV, 100 m). Dve navezi sta se 
podali v ostenje severne stene Ojstrice: Maja Lobnik – Mojca Hribar in Marko 
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Renčelj – Luka Juhart so preplezali Smer Herle-Vršnik (-VI, V/IV, 450 m).
Od 6. do 17. 8.  Večji del dopusta sta Saša in Lea Kontler preživela v Paklenici, 
kjer sta opravila kopico dobrih vzponov in med drugim preplezala: Aigor (VI+, 
150 m), Karamaro sweet temptations (-VII, 120 m), Spit Bull (VI+, 150 m), 
Franz Hohensinn (-VII, 80 m), Water song (-VII, 160 m), Zgrešeno (-VI, 100 m), 
Kraški slovenski tržaški Sizbek (-VII, 250 m), Jazovac (V+/IV, 180 m), Cristino 
– varianta (V+, 120 m), Kače straši put (II, 100 m), Slovensko (VI+, 250 m), 
Dreaming the lost friend (-VII, 100 m), Pelinkovec z izstopom po Juhi (-VII, 250 
m), Paparazzija (VII, 300 m), Zimski cvet (-VII, 210 m) in Blaghers in arms (-VII, 
80 m).
6. 8.  Branko Kljajič, Roland Volmut, Drago Renčelj (op. ur.: Bravo foter!) 
in Boštjan so osvojili Mont Blanc (4810 m). Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO 
Kranj) sta preplezala Desno smer (V+/V, IV, 555 m) v steni Ojstrice.

7. 8.  Mojca Hribar in Boštjan Zupan (AO Kranj) sta preplezala Desno smer 
(V+/V, IV, 555 m) v steni Ojstrice.
9. 8.  Maja Lobnik je z Janezom Kešnarjem (AO Kranj) preplezala Bratovsko 
smer (V+, 450 m) v Srebrnjaku.
Od 8. do 14. 8.  Alenka Tonij je bila v Dolomiti, kjer je z Janezom Žnidarjem 
preplezala smer Mazzorana (IV+, 130 m) in Mazzorana Adler (IV+, 120 m) v Piz 
Popena Basso, Via del Buco (V, 250 m) v Piccolo Laguzoi z Nevo in Via Myriam 
(V+, 200 m) v Cinque Torre s Tomom.
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10. 8.  Maja Lobnik in Janez Kešnar (AO Kranj) sta preplezala Hudičev steber 
(V-, 500 m) v Prisojniku.
13. 8.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta preplezala Sekločevo 
smer (V, A1, 450 m) v Debeli peči, Jožica Meglič z Janezom Bokanom pa 
Severni greben (III/II, 200 m) v Paklenici.
14. 8.  Boris Strmšek in Maja Lobnik sta preplezala Smer po zajedi (V+, 300 
m) v Nad Šitom glavi, Mojca Hribar in Ivan Pešl Vzhodno smer (IV/III, II, 350 
m) v steni Male Rinke in Orhidejo  (IV/III, 150 m) v steni Mrzle gore (Frenkove 
plate), Jožica Meglič in Janez Bokan pa sta v Paklenici preplezala Belo rampo 
(-III/II, 150 m).
17. 8. (poročilo na sestanku)  Blaž Navršnik je plezal v gorah nad Chamonijem. 
Z Markom Lukićem (AO Kozjak) je preplezal L`Blan Vertical (7a, 205 m), Le 
Versaint du soleil (7b, 550 m), Les enfants gateux in Voyage selon Gulliver (7b 
A0, 400 m).
18. 8.  Mojca Hribar, David Lešnik, Jan Pintar (AO Kozjak) in Andrej 
Napotnik so preplezali staro klasično Ašenbrenerjevo smer (VI, 800 m) v steni 
Travnika. Isti dan je Maja Lobnik z Meto Meglič (AO Kranj) ponovila Zahodno 
zajedo (V, A0, 400+300 m) v steni Triglava, Davorin in Gusta Podrepšek pa 
Tomaževo smer (III, 120 m) v steni Raduhe.

V Dolomitih
(foto: Alenka Tonij)
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20. 8.  V triglavski steni sta plezali tudi Alenka Tonij in Jožica Meglič. 
Preplezali sta Slovensko smer (II-III, 800 m) in sestopili po Tominškovi poti. Ta 
dan je Mojca Hribar z Boštjanom Zupanom (AO Kranj) preplezala Zagorčevo 
(V+/V, 135 m) in (skupaj z Majo Lobnik in Primožem Frangežem (AO Kozjak)) 
še Plate (Smer čez plošče) (V/IV, 185 m) v steni Male Raduhe, Luka Juhart pa 
z Rokom Pevcem (AO Celje) Centralni steber (VI, A0, 140 m) v ostenju Dedca. 
Dušan Sernc je z Ljubom Hanzlom preplezal smer Barba Ante (V+, 170 m) in 
Belo rampo (-III/II, 150 m) v Paklenici.
30. in 31. 8.  Maja Lobnik je s Tadejem Krišljem (AO Kamnik) preplezala 
Avrikelj (IV+, 150 m) v steni Mrzle gore, naslednji dan pa Direktno (VI/V+, 600 
m) v steni Štajerske Rinke. Blaž Navršnik je z Marjano Prezelj (AO Kamnik) 
plezal v Malem Koritniškem Mangartu, in sicer Lomastijevo smer (do gredine) 
(VI+, 550 m). Zdenko Mraz in Boris Lorenčič sta ponovila Spominsko Bregarjevo 
smer (VI+/V, IV, 600 m) v steni  Štajerske Rinke.

September

2. 9.  Maja Lobnik in Rok Levičar (AO Celje) sta v triglavski steni preplezala 
Bavarsko smer z Zimmer-Jahnovim izstopom (IV+/IV, III, 800 m).
3. 9.  Saša in Lea Kontler sta v Geiserbauerwandu preplezala smer Woachtalkante 
(V/IV, 120 m), Alenka Tonij pa z Janezom Žnidarjem smer Herle–Vršnik (-VI, 
450 m) v steni Ojstrice.
4. 9.  Mojca Hribar in Viki Mlinar sta preplezala smer Mrtvaški pajek (VI+, 
150 m) v Klemenči peči, Maja Lobnik in Boštjan Zupan (AO Kranj) Direktno 
smer (IV+/III, 450 m) v steni Male Rinke, Saša in Lea Kontler Norbert Starker 
Steig (VI+/IV, 300 m) v Grossofnu, naveze Aleš Rokavec – Robert Detiček in 
Branko Kljajič – Roland Volmut Novo centralno smer (IV+, 700 m) v steni 
Velike Babe, Miro Kokol – Petra Glažar in Jožica Meglič – Janez Žnidar (AO 
Jezersko) smer Bellevue (VI, 150 m) v steni Velikega vrha ter Jožica Meglič 
– Petra Glažar še Sanje neke gospodinje (-VI, 150 m). 
Od 5. do 8. 9.  Davorin in Gusta Podrepšek sta najprej 5. 9. preplezala Lojzov 
kamin (III, 150 m) v steni Velike Raduhe, nato 6. 9. Platke (Smer čez Plošče, 
V/IV, 160 m) v steni Male Raduhe, 7. 9. kombinacijo Zgornja prečka in Zahodni 
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raz (III+, 260 m) v Košutnikovem turnu, 8. 9. pa še Danijevo smer (III+) v ostenju  
Srednje Raduhe.
Od 7. do 15. 9.  Plezalsko ploden teden je imela Maja Lobnik: 7. 9. je s Silvo 
Grm (AO Kozjak) preplezala Direktno zajedo (-VI/V+, IV, 300 m) v steni Turske 
gore, 11. 9. z Dušanom Serncom - Žampekom smer Biovandal (-VI/V+, 205 m) 
v Rote Wandu, 13. 9. z Rokom Levičarjem (Posavski AO), Direktno (VI-, 160 m) 
v steni Mrzle gore, naslednja dva dneva pa je plezala z Boštjanom Zupanom (AO 
Kranj), in sicer 14. 9. Zajedo Skute (V/IV, 370 m), 15. 9. pa še Smer pod stolpom 
(VI-/V, 370 m).
10. in 11. 9.  Saša in Lea Kontler sta v Loswandu preplezali smeri 
Bergsteigerwandkamine (VI, 250 m) in Akademikersteig (II+, 250 m).
11. 9.  Mojca Hribar in Boštjan Zupan (AO Kranj) sta preplezala smeri Friko 
(V-VI, 120 m) in Sarti (-VI/IV+, 110 m) v ostenju Klemenče peči.
14. 9.  Navezi Zdenko Mraz – Andreja Godec in Vesna Weingerl – Tone 
Kunstek sta preplezali Steber Štajerske Rinke (Severovzhodni raz) (IV/III, 600 
m).
15. 9.  Aleš Rokavec in Luka Juhart sta preplezala Vzhodno (IV, 350 m) v 
steni Male Rinke.
23. 9.  Dušan Sernc in Ančka Kosmač (AO Kozjak) sta preplezala smer 
Thymianpfeiler (VI/V, 295 m) v Rote Wandu.
24. 9.  Maja Lobnik in Rok Levičar (Posavski AO) sta preplezala Levo (VI-, 
A1/V, 150 m) in Desno smer (V, A1/IV, 130 m) v steni Lučkega Dedca. Istega dne 
sta Ivan Pešl in Gorazd Čretnik preplezala smer Weg der schönen Männer (VI-, 
270 m) v Rote Wandu, Zdenko Mraz in Andreja Godec smer Hühnerleiter (V/IV, 
200 m) prav tako v Rote Wandu, Saša in Lea pa smer Westgrat (IV+, 160 m) v 
Hochlantschu.
25. 9.  Mojca Hribar in Boštjan Zupan (AO Kranj) sta preplezala smer 
Erdgeißterweg mit Pichlerausstieg (VI+, 280 m) v Rote Wandu. Tega dne sta v 
isti steni plezala tudi Dušan Sernc in Ančka Kosmač (APD Kozjak), preplezala 
sta smer Tymianpfeiler (VI, 300 m). Jožica Meglič in Bojan Štumberger (AO 
Kozjak) sta prečila Zeleniške špice (II, 2 uri in pol). Maja Lobnik je nadaljevala 
s plezalsko aktivnostjo na Korošici: v navezi z Rokom Levičarjem in Arnom 
Koštomajem (oba Posavski AO) je preplezala smer Anžin–Pintar–Pristovšek (V-
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/IV, 120 m) v steni Lučkega Dedca.
26. 9.  Maja Lobnik se je prestavila v Klemenčo peč: z Janezom Kešnarjem 
(AO Kranj) sta preplezala smeri Sarti (VI-, 100 m), Snorky (VI-, 100 m) in Friko 
(VII-, 120 m). 
30. 9.  V Osapski steni je Maja Lobnik z Borisom Strmškom (AO Kozjak) 
preplezala smer Medo  (V+/IV-V, 110 m).

Oktober

1. 10.  Kar nekaj nas je izkoristilo jesensko sonce: v steni Kogla sta Mojca 
Hribar in Beno Vajdič preplezala Zupanovo (VI, 220 m), Maja Lobnik in 
Boštjan Zupan (AO Kranj) pa smer Črešnovar–Srakar z izstopom po smeri Hruška 
(V/IV, 230 m). Saša in Lea sta “bila čez mejo”: v Brunntalu sta preplezala smer 
Krabbelstube (IV-V, 150 m).

2. 10.  V Kugelstein v Avstriji so se podale kar tri naveze: Ivan Pešl – Gorazd 
Čretnik, Jožica Meglič – Gregor Miklavc in Aleš Rokavec – Robert Detiček so 
preplezali smer Henkelgalerie (V-, 270 m). Isti dan sta Branko Kljajič in Roland 
Volmut plezala v Debeli peči; preplezala sta smer Jesih–Potočnik (IV, 500 m).
  Stane Hudej se je vrnil s poletnega (julija in avgusta) trekinga po Južni 
Ameriki, kjer je hodil po Cordilleri Blanci in dosegel višino cca 5000 m.
  V Kugelstein sta se podali dve navezi: Roland Volmut in Ivan Pešl ter 
Jožica Meglič in Gregor Miklavc, ki so preplezali smer Katzen–Jammer (V-, 

Uživaško plezanje v Koglu
(foto: Beno Vajdič)
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200 m). Istega dne sta v Avstriji plezala tudi Maja Lobnik in Boštjan Zupan (AO 
Kranj), in sicer sta sta preplezala smeri Tymianpfeiler (VI, 300 m) in Spekulatius 
(VI-, 110 m) v Rote Wandu. Saša in Lea pa sta preplezala Zahodni greben (V, 150 
m) v Kalniku.
9. 10.  Maja in Boštjan Zupan (AO Kranj) sta plezanje v Rote Wandu nadaljevala 
še v nedeljo. Preplezala sta Biotox (VI-, 280 m) in Hühnerleuter (V, 220 m). Navezi 
Jožica Meglič – Gregor Miklavc in Ivan Pešl – Roland Volmut sta preplezali 
smer Katzen-Jammer (-V, 200 m) v Kugelsteinu.
11. 10.  Maja Lobnik in Rok Levičar sta preplezala Waschrumpel (V+/V, 245 
m) v Rote Wandu.
12. 10.  Zdenko Mraz in Albin Simonič sta preplezala Kamniško smer  (VII, 
250 m) v steni Kogla.
14. 10.  Maja Lobnik in Tadej Krišelj sta preplezala Tržiško smer (VI+/V, 170 
m) v steni Kogla.
  Ob 9.45 po nepalskem času sta Blaž Navršnik in Matej Kladnik (AO 
Kamnik) dosegla vrh Dhaulagirija VII.

15. in 16. 10.  Ana Sirk je opravila pristop na Großglockner.
15. 10.  Maja Lobnik in Rok Levičar (Posavski AO) sta preplezala smer 
Erdgeißterweg s Pichlerausteig (VI+, 290 m) v Rote Wandu, Mojca Hribar in 

Blaž na vrhu Dhaulagirija VII
(foto: Blaž Navršnik - Dolfa)
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Beno Vajdič smer UFO (VI+, 300 m), Saša in Lea pa smer Katzen-Jammer (-V, 
200 m) v Kugelsteinu.

  Tudi letos smo se člani AO TAM udeležili pohoda v spomin na Bena 
Dolinška, ki ga vsako leto organizira MO PD Ruše. Letos je bilo vreme krasno, 
udeležencev (tekačev in kolesarjev) pa žal bolj malo. Tekaška pot je bila dolga 
8,9 km, poleg teka pa je vzporedno potekal še kolesarski vzpon, ki je bil nekoliko 
daljši (cca 13 km). Novi absolutni rekord je dosegel Jožek Manfreda (42 min), naša 
Suzana Šulek pa je dosegla najboljši čas med ženskami. Čestitamo! Organizator 
se je - kot vedno - resnično zelo potrudil, tako da je vse potekalo kot po maslu. 
Na koncu pa smo najbolj vztrajni zaključili še s kostanjevim piknikom in z novim 
moštom.

V smeri Ufo
(foto: Beno Vajdič)

Na cilju na Arehu
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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16. 10.  Mojca in Beno sta preplezala smer Via Rupertina (VI- A0, 250 m) 
v Rote Wandu, Maja Lobnik in Aleš Rokavec pa smeri Sportmuffelweg (V, 
220 m) in Herbstzeitlose (V+, 100 m). Maja je s plezanjem 18. 10. nadaljevala 
v Rote Wandu, ko sta z Juretom Gostenčnikom (AO Kozjak) preplezala smeri 
Eldorado (VI+, 300 m) in Michelangelo (VI-, 340 m), 22. 10. pa z Andrejem 
Mesnerjem Serengeti in Weg der schönen Männer (-VI/V, 310 m) ter 23. 10. z 
Rokom Levičarjem Weg der alten Männer z izstopom po smeri Weg der schönen 
Männer (VI+/-VII, 280 m).

23. 10.  Aktivna je bila tudi Jožica Meglič: z Andrejem Mesnerjem (AO Rašica) 
je preplezala Feuervogel (VI, 210 m) in Herbstzeitlose (V+, 100 m) v Rote Wandu. 
V plezališču Radlje pa so bili Roland Volmut, Robert Detiček, Gorazd Čretnik 
in Tadej Založnik.
26. 10.  Maja Lobnik in Rok Levičar sta preplezala smer Rupertina (-VII, 290 
m) v Rote Wandu.
Od 27. 10. do 1. 11.  Velik del našega "ferajna" je bil za praznike v Paklenici. 
Okupirali smo, kot običajno, Kamp Aniča Kuk. Preplezane smeri:
27. 10.
Jožica Meglič – Drago Dimnik (AO Kozjak): Celjski steber (V+, 150 m) in Catch 
the rainbow (V+, 100 m)
28. 10.
Jožica Meglič – Drago Dimnik (AO Kozjak): Danaja (VI-, 100 m) in Dr. 
Frankenstein (VI+, 150 m)

V smeri Rupertina
(foto: Beno Vajdič)
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29. 10.
Maja Lobnik – Silva Grm (AO Kozjak): Juha (VII-, 250 m)
Beno Vajdič – Mojca Hribar: Kača (VI+/V-VI, 300 m)
Boštjan Založnik – Marjan Horvat: Kukušni (III+, 150 m)
Robert Detiček – Aleš Rokavec, Ivan Pešl – Gorazd Čretnik: Celjski steber (V+, 
150 m) in Fleks & Rex (VI, 120 m)
Branko Kljajič – Roland Volmut: Centralni kamin (V+, 180 m) in Akademski (V+, 
180 m) 
Jožica Meglič – Miro Potisk (AO Kozjak): Aigor (VI+, 150 m)
Jožica Meglič – Primož Žerdin (Pico): Spit Bull (VI+, 200 m)

Trije mušketirji
(foto: Marsela Verbič)

Hans v akciji
(foto: Gorazd Čretnik)
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30. 10.
Ivan Pešl – Aleš Rokavec: Juha (VII-, 250 m)
Beno Vajdič – Mojca Hribar: Slovenska/Pips (VI+/VI, 200 m)
Boštjan Založnik –Marjan Horvat: Klin (VIII-, 350 m)
Robert Detiček – Gorazd Čretnik, Roland Volmut – Marsela Verbič, Branko Kljajič 
– Tadej Založnik: Severni greben z varianto po severnem rebru (III, IV+, 170 m), 
Bela rampa (III, 130 m)
Maja Lobnik – Igor (AO Ravne): Aigor (VI+, 150 m) in Ča je Draga je od Draga 
(VI+, 120 m)
Maja Lobnik – Tanja (AO Litija): Dr.Frankenstein (VI+, 150 m)
Jožica Meglič – Miro Potisk (AO Kozjak): Piksi & Diksi (V+, 100 m)

31. 10.
Mojca Hribar – Primož Frangež (AO Kozjak): Spit Bull (VI+, 145 m)
Mojca Hribar – Primož Frangež (AO Kozjak): Dr. Frankenstein (VI+, 150 m)
Beno Vajdič: Nosorog - solo (IV/III, 150 m)
Beno Vajdič – Robert Detiček: Frau Blühler (VI+, 120 m)
Branko Kljajič – Robert Detiček: Piksi & Diksi (V+, 100 m)
Peter Soršak (AO Kozjak) – Maja Lobnik: Domžalska (VII-, 120 m) z Bridom za 
veliki čekić (V-, 150 m)

Akcija!
(foto: Marsela Verbič)

K R O N I K A
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Ivan Pešl – Gorazd Čretnik: Barba Antin (V+, 170 m)
Milan Sovič (AO Kozjak) – Jožica Meglič: Ča je Draga je od Draga (VII+, A0, 
120 m)
Aleš Rokavec – Roland Volmut: Šaleški (V, 120 m)
Branko Kljajič – Tadej Založnik: Nosorog (IV+, 150 m)

1. 11.
Boštjan Založnik – Marjan Horvat: BWSC (-VIII, 220 m)
Beno Vajdič – Mojca Hribar: Izgubljena djeca (VII-, 170 m)
Boštjan Zupan – Maja Lobnik: Slovenski Pips (VI+, 200 m)
Ivan Pešl – Tadej Založnik, Aleš Rokavec – Marsela Verbič: Centralni kamin 
(IV+, 300 m)
Robert Detiček, Gorazd Čretnik: Oliver Dragojevič, solo (III, 150 m)
Robert Detiček – Branko Kljajič – Gorazd Čretnik: Oprosti mi, pape (IV, 110 m)

  V tem času sta bila Tadej in Maja Kosmačin v Arcu, kjer sta preplezala 
več športno-plezalnih smeri, Saša in Lea Kontler pa sta med 29. in 30. oktobrom 
preplezala Via attrezzata (IV, 600 m) v Gamspitzu in Spigolo de infanti (IV+, 
250 m) v Pal Piccolu. V ostenju Novega vrha sta plezala Zdenko Mraz in Albin 

V steni
(foto: Gorazd Čretnik)
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Simonič, in sicer smer Darilo (VI+, 120 m), Pojočo travico (-VI, 100 m) in Zajedo 
planik (V+ A1/A2 (VI), 120 m); nato pa je Zdenko z Andrejo Godec preplezal še 
Kaminsko smer (IV+, 120 m), isto smer je preplezala še naveza Vesna Weingerl 
– Albin Simonič.

November

5. 11.  Maja in Jožica Meglič sta v Rote Wandu preplezali smeri Serengeti (VI, 
250 m) in Röhrsalat (V+, 330 m).
6. 11.  Tadej in Maja Kosmačin sta plezala v Weinzödlu.
10. 11.  Maja Lobnik in Boris Strmšek (AO Kozjak) sta v Rote Wandu preplezala 
smer Weg der alten Männer (VI+/-VII, 210 m).
12. in 13. 11.  Nekateri so si zaželeli še enkrat videti Paklenico, a tokrat v 
manj množični različici: v soboto sta Mojca Hribar in Beno Vajdič preplezala 
Nostalgijo (VII, 350 m), Maja Lobnik in Ivan Pešl pa Karabore (VI-, 120 m) 
in Kraški slovenski tržaški sizbek (VII-, 250 m). V nedeljo sta Mojca in Beno 
preplezala še Rebeko (VII, 100 m) v Stubu in Nosoroga (IV+, 150 m), Maja in 
Ivan pa Diagonalko (VII-, 200 m) v Debelem Kuku.

13. 11.  Blaž Navršnik in Branko Kljajič pa sta se podala v “prave hribe” in 
preplezala Majsko smer (V, 600 m) v steni Mrzle gore, Saša in Lea Kontler pa 
sta za konec svoje kopne sezone v Jermanovem turnu preplezala smer Planike za 
Ano (-VI/IV, 180 m).

Veselje po preplezani smeri
(foto: Beno Vajdič)
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20. 11.  Mojca Hribar, Blaž Navršnik in Borut Mauko so plezali v plezališču 
Črni kal.

December

3. 12.  Maja in Tadej Kosmačin sta opravila turni smuk na Golici (Koralpe) 
- Grosserspeikogel (2140 m), Maja Lobnik pa je bila na Pokljuki.
10. in 11. 12.  Na Grohotu pod Raduho smo imeli vsakoletni občni zbor in 
praktične izpite za mlajše in starejše pripravnike. V nedeljo so se nekateri podali 
tudi na vrh Raduhe: s smučmi so vrh osvojili Dušan Sernc, Blaž Navršnik, 
Branko Kljajič in Maja Lobnik, peš pa Suzana Šulek, Borut Topolovec, 
Marjan Horvat, Minja Gregorič in Mokotar.

  Maja in Tadej Kosmačin sta bila s smučmi na Weisensteinu (2162 m), 
Maja Bajec pa na Ameringkoglu (2180 m).
17. 12.  Maja in Tadej Kosmačin sta bila na turnem smuku v Avstriji, Nassfeld 
(2008 m).
18. 12.  Ivan Pešl, Mojca Hribar in Breda Bibič (AO Kozjak) so preplezali 
Wisiakovo grapo (II-, 70/40).
Od 21. do 26. 12.  In še poslednja "serija Maje Lobnik” v letu 2005: 21. 12. 
je skupaj s Tadejem Krišljem (AO Kamnik) in Borisom Strmškom (AO Kozjak) 
preplezala smer V kulminaciji (IV+, 700 m) v steni Brane, 24. 12. Kramarjevo 
smer (IV, 600 m) v steni Storžiča, od koder je nato odsmučala po Petem žrelu 

Občni zbor, stari gadje
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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(III+, S4, 350 m), 25. 12. je skupaj z Borisom Zupancem (AO Kranj) presmučala 
grapo v severeni steni Male Mojstrovke (IV-, S4, 250 m), 26. 12. pa v ostenju 
Vrtače Osrednjo (IV-, S4, 200 m) in Desno grapo (IV, S6, 150 m).
24. 12.  Maja in Tadej Kosmačin sta opravila turni smuk z Ladinger Spitza 
(2080 m).
25. 12.  Marsikdo od naših članic in članov je izkoristil ugodne snežne razmere 
pred zadnjim obilnim sneženjem. Tako sta Beno Vajdič in Mojca Hribar 
preplezala Domžalski graben (II/III, 45°, 600 m) in sestopila po Bosovi grapi 
(II/III, 500 m) v vzhodni steni Brane.
26. 12.  Ivan Pešl in Aleš Rokavec sta plezala slapove v Logarski, in sicer sta 
preplezala Palenk ter Spodnji Ivovec.

Izpiti na Raduhi (10. 12.)
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Rabelj grozi kandidatom
(foto: Miro Kokol - Sloki)

Suverena kandidatka in prestrašen tečajnik
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Zimska skupna tura, 29. in 30. 1. 2005

 Čeprav v manjšem številu, smo zimsko turo uspešno izvedli. Prvotni načrt je 
bil, da se prvi dan povzpnemo iz Logarske doline do bivaka pod Skuto in v nedeljo 
opravimo pristop na Rinke.Vendar nas je v soboto zjutraj presenetilo sneženje, 
zaradi česar smo se odločili, da bomo ta dan ostali v dolini. Vseh trinajst se nas 
je odpravilo pod slapove potoka Ivovec. Tam smo za tečajnike pripravili začetni 
tečaj lednega plezanja in preplezali Centralni slap (3, 90 m) (Nejc Gomilšek 
– Davorin Gomilšek – Maja Lobnik, Andrej Napotnik – Miro Kokol, Ivan Pešl 
– Aleš Rokavec, David Lešnik – Mojca Hribar) ter Spodnji Ivovec (4+, 100 
m) (David Lešnik – Mojca Hribar, Ivan Pešl – Aleš Rokavec, Nejc Gomilšek 
– Davorin Gomilšek, Andrej Napotnik – Maja Lobnik).

 Popoldne smo se po dobro shojeni poti odpravili na Okrešelj, kjer smo prespali. 
Po poti se nam je pridružil še Dušan Sernc. V nedeljo nas je pozdravil prekrasen 
sončen, a hladen dan. Maja in Dušan sta bila s smučmi in sta se odpravila prva, 
za njima pa počasi vsi ostali. Kasneje smo bili prvim zelo hvaležni, saj so nam 
gazili pot v globokem pršiču. Bolje je bilo skozi Turski žleb, kjer je bilo spihano 
in trdo. Dušan in Maja sta opravila pristop – zaradi močnega vetra le na Malo 
Rinko – ostali pa na Tursko goro. Nas je čakal še dolg sestop, prva dva pa sta, kot 
še mnogo drugih smučarjev in deskarjev, uživala v odličnih snežnih razmerah.

Andrej Napotnik

T T T

Tečaj lednega plezanja
(foto: Andrej Napotnik - Napi)



Ta m o v  a l p i n i s t  2 0 0 6

��

Tradicionalni spust izpod Raduhe, Grohot, 20. 3. 2005

 Tudi letos smo se člani AO TAM podali na tradicionalni spust izpod Raduhe. Že 
pri ogledu proge je bilo dokaj jasno, da so tokrat organizatorji “drugače zastavili”. 
Proga je bila postavljena neverjetno “zaprto”, kot da bi se bali spektakularnih 
izletov s proge in poškodovanja bližnje imovine “župana Grohata” (op. za manj 
seznanjene: tik ob progi stoji namreč rezidenca tamkajšnjega župana in vsak malo 
bolj neroden “podvig” pri spustu se lahko konča na njegovi strehi ali pogradu ...). 
Snega je bilo mnogo, ogromno, proga pa tako-tako utrjena – malo se je kar sama 
utrdila, malo so se pa čeznjo, revico, vozili z motornimi sanmi.

 No, tudi pod steno, kjer se je končal sloviti “abzajl”, ni bilo nič boljše – snega 
še in še, v bistvu je bilo kar zanimivo iskati najuporabnejšo taktiko za premostitev 
tistih cca 50 m do smučk, ki so te čakale ob začetku proge. Bilo je kotaljenja, 
plavanja, hrbtno, prsno ...
 Sam spust neverjetno hitro mine, na koncu sploh ne veš, od česa ves zadihan 
“padeš” v cilj. Pokazati moraš, jasno, tudi popolno turno opremo s prvo pomočjo 
na čelu, ki ti, jasno, ob takšnih podvigih nedvomno izjemno koristi – če že ne za 
kaj drugega, vsaj za dvigovanje samozavesti, da si s svojo pojavo definitivno pravi 
turni smučar ... No, če vmes tudi padeš in gre smuča v maloro – beri, se zapiči v 
sneg in jo iščeš kot šivanko v kopici sena – švicaš še bolj, preklinjaš pa tudi ... A 
drugo leto je nov dan, pravijo vsi.
 Tudi tokrat so se našima adutoma stopničke za las “speljale”, drugi smo bili 

T T T

Branko Kljajič po prihodu v cilj
(foto: Marko Renčelj)
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v zlati prvi polovici. In jasno, kot običajno, sta pokale med “stoletniki” pobrala 
Gusta in Davorin. V tem vrstnem redu ...

Rezultati:
MESTO ŠTARTNA 

ŠTEVILKA EKIPA TEKMOVALCA ČAS
1 19 SVINJAKARJA Matej Flis, Grega Lačen 2:11,29
2 31 GAMSA David Božič, Boštjan Kelemina 2:13,76
3 27 AO RAVNE I Samo Rupreht, Jure Potočnik 2:24,76
4 33 ŠPICA Blaž Navršnik, Niko Šumnik 2:27,16
7 37 GRS MARIBOR Branko Kljajič, Damjan Karničnik 2:42,86
12 39 AO TAM II Marko Renčelj, Uroš Majcenovič 3:21,31
28 28 NAJBOLJŠI PAR ? Žagar, Gusta Podrepšek 5:28,95
29 18 ŠTAKOR ? Robnik, Davorin Podrepšek 6:01,89

Marko Renčelj

Slovenski pokal v lednem plezanju

 Tudi v letu 2005 je naš alpinistični odsek pripravil tekmo v lednem plezanju, ki 
je štela za Slovenski pokal v lednem plezanju v sezoni 2004/05. Zaradi neugodnih 
razmer smo sicer morali tekmo terminsko  nekoliko prestaviti, kljub temu pa nam 
je uspelo pripraviti tako tekmo v težavnosti kot tudi tekmovanje v hitrostnem 
lednem plezanju.
 Za “uverturo” smo izpeljali “pustovo generalko”, kjer smo se prisrčno zabavali 
s kolegi Kozjačani – tekmovali v “duelih”, pili kuhano vino in še kaj. Pohvale so 
veljale izvirnim maskam, ki nekaterih sploh niso ovirale pri “divjanju po ledu 
navzgor” ...

T T T

Najboljši
(foto: Marko Renčelj)
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 Tekma v težavnosti za Slovenski pokal v lednem plezanju je bila tokrat 
“začinjena” že v uvodnem delu, kjer so morali tekmovalci najprej “premagati” 
smrekovo deblo, šele potem so lahko nadaljevali po “ruški žirafi”. Marsikdo je že 
tam “obvisel”, tisti, ki so se uspeli zavihteti “čez hrbet”, pa so potem v glavnem 
tudi “doživeli konec” na vrhu smeri. Letos je bil najboljši Klemen Premrl, naš 
Niko pa še vedno odličen peti.
 No, tekma v hitrosti je bila – kot ponavadi – poglavje zase: pri tem tekmovanju 
namreč res ni vedno jasno, ali je vse le “sreča” ali pa res zmaga “najboljši”. Kot 
že marsikdaj prej, je tudi na tej tekmi marsikateri od favoritov “nehote obvisel” in 
bil tako izločen kljub temu, da je bil mogoče “bolje postavljen” kot sotekmovalec. 
Kakorkoli, pravila so pravila, na koncu je na veliko veselje domače publike zmago 
odnesel Niko Šumnik. Bravo!

Pavle Kozjek v boju z »ruško žirafo«
(foto: Mojca Hribar)

Prizorišče tekmovanja
(foto: Miro Kokol - Sloki)

T T T
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 Ob koncu Slovenskega pokala v lednem plezanju 2005 so podelili nagrade 
najboljšim. Na naše veselje se je tudi v skupnem seštevku Niko dobro odrezal 
– osvojil je šesto mesto v težavnosti in odlično drugo mesto v hitrosti. Naj bo tudi 
to drobna vzpodbuda za naše člane (predvsem pa članice!), da se v večjem številu 
udeležijo letošnjih (in prihodnjih) tekem v lednem plezanju.

Moški: RUŠE - težavnost, 2005 
1.  Premrl, Klemen (AO Tržič)
2.  Marenče, Anže (AO Kranj)
3.  Hostnik, Primož (AO Tržič)
4.  Jeromel, Peter (AK Slovenj Gradec)
5.  Šumnik, Nikolaj (AO TAM)

Moški: RUŠE - hitrost, 2005 
1.  Šumnik, Nikolaj (AO TAM)
2.  Marenče, Anže (AO Kranj)
3.  Hostnik, Primož (AO Tržič)

Moški: SKUPNI REZULTATI - težavnost, 2005 
1.  Premrl, Klemen (AO Tržič)
2.  Marenče, Anže (AO Kranj)
3.  Hostnik, Primož (AO Tržič)

Zmagovalci
(foto: Mojca Hribar)

T T T
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4.  Guček, Vili (AO Trbovlje)
5.  Jeromel, Peter (AK Slovenj Gradec)
6.  Šumnik, Nikolaj (AO TAM)

Moški: SKUPNI REZULTATI - hitrost, 2005 
1.  Hostnik, Primož (AO Tržič)
2.  Šumnik, Nikolaj (AO TAM)
3.  Kozjek, Pavle (AO Ljubljana Matica)

Marko Renčelj

Ledeniški tečaj in vzpon na Grossvenediger (3666 m), 25. in 26. junij

 Po treh letih nam je ponovno uspelo izvesti izlet na Grossvenediger. Po 
lanskoletnem neprostovoljnem zaključku na karavaningu pri Muti, za kar sta bila 
zaslužna prevoznika Srečko Turs iz Ribnice na Pohorju in Potep iz Maribora, 
smo tokrat, sicer z debelo uro zamude, le odpotovali iz Maribora in po zaslugi 
voznika srečno in hitro prispeli do koče Matreier Tauernhaus, v dolini Tauerntal. 
Tam se nam je triinštiridesetim potnikom pridružila še skupina petih planincev, 
ki so se z avtom pripeljali iz Ljubljane. Vreme sicer ni bilo vzpodbudno, a bili 
smo polni energije in kar kmalu smo se, eni peš, drugi s taksijem, odpravili do 
koče Venedigerhaus, zadnje koče v dolini. Pešce je pot vodila preko pašnikov 
ob ledeniški reki Gschlosbach. Od koče naprej je šlo le z lastnimi »konjskimi« 
močmi. Skupina se je razvlekla, ko smo se potili navzgor ob ledeniški reki. 
Opazovali smo pohodnike na drugi strani reke, ki so verjetno zgrešili pravo pot, 
reko so prečkali že pri prvem mostu. A kaj kmalu smo ugotovili, da bomo morali 
za njimi, saj je stari most pri tovorni žičnici odneslo neurje. Tako smo se morali 
vrniti do spodnjega mostu in slediti tistim, ki so »zgrešili«. Čez strme trate smo se 
nato vzpenjali proti ledeniku Schlatenkees, kjer se je skupina ločila. 
 Alpinisti smo odšli na ledenik, ostali pa mimo koče Alter Prager Hütte naprej 
do koče Neue Prager Hütte. Razmere na ledeniku so bile precej neugodne, zato 
smo program ledeniškega tečaja izvedli le delno. Po začetni razlagi o ledenikih 
in dogajanju na njih smo prikazali potrebno opremo, načine navezovanja, gibanje 
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po ledeniku in reševanja padlega iz razpoke. V navezah smo se nato odpravili po 
ledeniku in se na koncu po strmih tratah povzpeli do Alter Prager Hütte, kjer so nas 
pozdravili naši sopotniki in prijazna oskrbnika Alex in Julija. Po razporeditvi po 
sobah smo se ponovno sestali v jedilnici, kjer smo se dogovorili, kdo bo naslednji 
dan s kom v navezi. Ob pomoči naših vodnikov in inštruktorjev so si udeleženci 
pripravili vso opremo, saj zjutraj za to ni časa. V prijetnem vzdušju smo preživeli 
ostanek večera, nato pa se počasi drug za drugim odpravili k počitku.

 Alarm, na uri namreč. Tri ponoči je in treba je vstati. Pogled skozi okno ne vliva 
pravega veselja. Megla je in toplo. Vodje nekaj razpravljamo in pričakujemo, da 
bo nekdo od nas dal namig. Sam grem preverit še stanje v jedilnici. Pa saj so vsi 
že skoraj pripravljeni. »Malo bomo še počakali. Se še dogovarjamo.« se izmikam. 
Vrnem se v sobo, kjer me reši Drago, ko reče: »Gremo! Saj obrnemo še vedno 
lahko!« In smo šli, devet navez, v vsaki pet ljudi, petinštirideset vseh skupaj. 
Naveza za navezo smo v soju čelnih svetilk odhajali izpred koče. In zvezde so bile 
menda tam nekje nad meglo. Po kratkem odseku čez skale smo stopili na ledenik. 
Sledili smo stopinjam v snegu in počasi napredovali. Derez nismo potrebovali, saj 
je bilo mehko. Za varno hojo smo uporabili le cepine. Razgleda ni bilo, le belina 
snega in nizkih oblakov. Tu in tam se je slišalo: »Kakšno višino kaže tebi? A smo 
že na pol poti? Čakaj, da me najdejo sateliti ...« Ja, tehnika napreduje, višinomeri, 
GPS, dlančniki ... Saj ob tem se pa res ne moremo izgubiti. 
 Kmalu smo prišli v območje velikih razpok, kjer smo morali biti še posebej 
pazljivi. Snežni most, kjer je sled vodila čez razpoko, je bil podrt. Prehod najdemo 

Grossvenediger
(foto: Andrej Napotnik - Napi)
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precej desno, nad razpoko ponovno poiščemo sled in nadaljujemo navzgor. Nad 
črno steno se je malo razjasnilo. Morda pa se bo le razvedrilo. A iz tega ni bilo 
nič. Prav nasprotno. Z neba so nam poslali še mokro prho. Nismo se vdali. 
Premagali smo še ozek zadnji greben in po treh urah je bila prva naveza na vrhu 
Grossvenedigerja, 3666 metrov visoko. Toda časa za počitek in romantično 
uživanje ni bilo. Čestitke, fotografiranje za spomin in hitro nazaj. Dež bi se lahko 
spremenil v sneg in povratek v megli brez sledi bi bil zelo težaven in nevaren. 
 Na srečo je dež ponehal in ob desetih smo bili že vsi nazaj na koči. Vseh 
petinštirideset nas je stalo na vrhu, kar je lep uspeh, vsak pa je vzpon doživljal po 
svoje. Dobro pripravljenim ni predstavljal posebnih težav, nekaterim je nagajala 
višina, mnogim je bila to popolnoma nova izkušnja. Vsekakor bi bilo navdušenje 
večje, če bi goro osvojili v lepem sončnem vremenu.
 Po enournem počitku smo se poslovili od prijaznih gostiteljev in se napotili v 
dolino. Ustavili smo se pri koči Venedigerhaus, od koder so le redki nadaljevali 
peš, kajti ko si utrujen, se je le »fajn« peljati. Tudi vreme se je izboljšalo, celo 
sonce je posijalo, le vrhovi so bili še vedno v oblakih. Pri koči Matreierhaus nas 
je že čakal voznik avtobusa, od koder smo se po malici in kavici ob treh popoldne 
odpeljali nazaj proti Sloveniji. Naporna tura je zahtevala svoj davek in utrujene 
potnike zazibala v zaslužen spanec. Unija nam je omogočila miren prehod meje, 
pozno zvečer smo prispeli v Maribor. Poslovili smo se z »adijo«, »lahko noč«, »se 
vidimo še na kakšni visokogorski turi«. 
 Hvala vodnikom navez za varno vodenje, hvala vsej skupini za potrpljenje in 
posluh. Na vreme ne moremo vplivati, lahko pa na organizacijo takšne visokogorske 
ture. Zato so pripombe dobrodošle, odveč pa ne bo niti kakšna fotografija ... 

Andrej Napotnik

Grand Paradiso (4061 m)

 Začetek leta. Pogovor je stekel o štiritisočakih. Res bi bil zdaj že čas, da se 
osvoji štiritisočak! Vendar kateri? Padla je ideja je o Grand Paradisu (4061 m). Ta 
bi naj bil eden lažjih štiritisočakov. 
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 Tako je prišel ta dan, 18. junij, ko smo se odpravili na pot. Vožnja je dolga in 
utrujajoča (800 km), Italijani pa tudi ne slovijo kot disciplinirani vozniki. Ko se 
približujemo cilju, nas obda čudovita hribovita pokrajina z vinogradi in s skalnimi 
odseki. Končno, cilj! Na velikem parkirišču se pripravimo na pustolovščino. 
Zbralo se nas je devet, člani PD Fram in AO TAM (Mojca Hribar, Ivan Pešl, 
Robert Detiček, Gorazd Čretnik, Roland Volmut) z Alešem Peretinom na čelu. Pot 
nas je najprej vodila do koče (dobri dve uri hoje, Vittorio Emanuele II Hut, 2700 
m), kjer bomo prespali in se pripravili na osvojitev vrha. Po večerji in izmenjavi 
prvih vtisov se nas večina odpravi spat, štirje pa se odločijo prenočiti na prostem 
kakšno uro hoje više. Noč je bila kratka, vstali smo že ob treh zjutraj. V popolni 
temi smo se s čelnimi svetilkami podali na pot. Čeprav smo za kakšne pol ure zašli 
s poti, smo hitro našli šotor s preostalimi našimi člani, ki so še trdno spali. Od 
tukaj se je tudi začela snežna odeja. Kljub snegu smo se hitro vzpenjali in prehiteli 
peščico tistih, ki so vstali še pred nami. Nekje na 3200 m se pot konstantno strmo 
dviga. Tukaj se je poznala naša odlična kondicijska pripravljenost. Počasi smo 
uzrli prve sončne žarke. Lepo vreme bo. Večji postanek smo imeli na približno 
3700 m, kjer smo si nataknili dereze, malicali in spili topel čaj. Nekatere že prej, 
predvsem pa od tu dalje, nas je večina pričela čutiti posledice višine. Korak je 
postal težji in krajši. Kljub temu smo se vztrajno vzpenjali naprej, dokler nismo 
zagledali vrha. Pot je že bila precej strma, še posebej zadnjih dvajset metrov, kjer 
moraš dereze sneti in je vedno gneča. Vrh je namreč oster in zelo ozek, tako da je 
prostora na poti samo za enega (ura 8.30). Pogled navzdol nas je zaprepadel, za 
nami so se vile cele kolone planincev. Razgled  je prečudovit, vidi se sam Mont 
Blanc, ki je le nekaj kilometrov stran. Za spust smo si vzeli čas, saj nas je toplo 
sonce mamilo k lenarjenju in sončenju. Po zasluženem počitku smo tako vsi polni 
lepih in zmagoslavnih občutkov skoraj oddrsali v dolino ter se odpravili domov.
 Še zadnji pogled nanj – ostal nam bo večno v spominu kot prvi. Le kateri bo 
naslednji?

Robert Detiček
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Mont Blanc (4810 m)

 Beseda je dala besedo in tako smo se na hitro odločili, da naskočimo streho 
Evrope, Mont Blanc (4810 m). Roland Volmut, Branko Kljajič, Drago Renčelj 
in Boštjan Glodež (PD Fram) smo se s pomočjo Rolandovega italijana odpeljali 
preko Italije v Chamonix. Krenili smo v večernih urah, zjutraj pa že stali pod 
mogočno goro.

 Po krepkem zajtrku smo se nato s prvo vožnjo gorske železnice odpeljali do 
Nin d`Aigle (2372 m), kjer smo začeli s hojo proti koči Refuge de la Tete Rousse, 
vendar se tu nismo ustavili in smo kar nadaljevali proti koči Refuge du Aigui 
du Gouter (3817 m). Pod to kočo nas je čakal zelo krušljiv del poti z nenehno 
padajočim kamenjem. Tu smo se odpočili, najedli ter zaradi zasedenosti koče 
nadaljevali pot proti Dome du Gouter (4303 m). 

Previdno prečkanje razpok
(foto: Roland Volmut)

Na vrhu
(foto: Roland Volmut)
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Od koče Gouter naprej pelje pot po večnem snegu in ledu, zato smo si nadeli 
dereze ter se navezali. V močnem vetru smo prispeli do bivaka Vallot (4362 m), 
kjer smo v hudem mrazu prenočili.
 Zjutraj smo po grebenu z veliko razpokami ter ob zelo močnem vetru in mrazu 
stopili na vrh. V Chamonix smo se po isti poti vrnili še isti dan. Po kratkem ogledu 
mesta s prepolnimi kampi smo ga že zvečer zapustili ter se odpeljali nazaj proti 
domu.

Branko Kljajič

Elbrus (5642 m)

 Lanska zavrnitev Elbrusa je nekatere vzpodbudila, da so se tudi letos odpravili 
v Kavkaz z željo, priti na njegov vrh, ki je s 5642 m najvišji vrh Evrope. Tokrat 
smo bili na poti od 22. do 29. aprila.

 Na pot je šlo deset udeležencev, od tega trije člani lanske odprave in organizator 
Dušan (DUMO). Poročilo se glede poti in organizacije bistveno ne razlikuje od 
lanskega. Vendar, če ne bi bili takšni optimisti, ne bi uspeli. Sam nisem bil med 
njimi, saj je bila vremenska napoved katastrofalna. In to za štirinajst dni naprej! 
 Štirje slovenski povratniki s poti proti vrhu so še povečali naše dvome glede 
vremena in pogojev na gori. Led, sneg, strašanski veter, megla in mraz so jih 
zavrnili na višini 5300 m. Pa še to: hojo jim je omogočil s smučmi na nahrbtnikih 

Ekipa z vrhom v ozadju
(foto: Drago Kavnik)
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gor in dol le GPS!
 Vsaka aklimatizacijska tura se je začela v dolini z dežjem, višje gori pa s 
sneženjem. Neko noč je tudi v “dolini” (2350 m) padlo 10 cm snega. Pa bodi 
dobre volje! A je šlo: uspeli smo z vsemi tremi planiranimi treningi: na 3500 m, na 
4100 m, na 4650 m (šest s turnimi smučmi, štirje “peš” na vseh aklimatizacijah) 
in nato še na vrh. Na 5642 m visok Elbrus se nas je povzpelo šest in dva vodnika 
(dva s turnimi smučmi na sedlo (5380 m) in dol, ostali smučarji od Pastukhovih 
skal (4650 m) v dolino). Med hojo na vrh je bilo –12, na vrhu pa le –2,5 °C, brez 
omembe vrednega vetra, vidljivost je bila slaba, vendar sončno.
 Konec marca se je smrtno ponesrečil španski gornik, Norvežan je pomrznil, še 
eden pa zdrsnil po ledni strmini. Tudi Alik, naš vodnik na vrh, gorski reševalec, je 
pri tem pomrznil. Vremenske razmere in pogoji na gori se nenehno spreminjajo, 
tako da ni mogoče biti stoodstotno prepričan v uspeh. Še dan ali dva pred našim 
prihodom so bile razmere skrajno nemogoče, ob našem poskusu pa za hojo in 
smučanje idealne!

 Na obisk Elbrusa se odpravljajo tudi taki planinci, ki niso najbolje pripravljeni, 
ne psihično in ne fizično. Običajno za neuspeh krivijo organizatorja ali pa vodnike. 
Vendar ti niso dolžni, čeprav so plačani, nositi opremo, ali kako drugače spraviti 
ljudi na pot, ki zahteva tudi kaj več kot le plačilo. Vsak je na taki poti sam sebi 
dokaz o pripravljenosti za tako goro. Elbrus ni gora, ki sprejme vsakogar kadarkoli! 
Razume se, da ne govorimo o alpinistih ali kako drugače šolanih gornikih z raznimi 
potrdili. Teorija med pohodom odpade!

 Nasvet: na to področje naj ob tem času bodoči "osvajalci" vzamejo s seboj 

Na vrhu
(foto: Drago Kavnik)
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turne smuči (če turno smučajo oz. imajo tako opremo in za to dovolj znanja) ali pa 
krplje. Ostala visokogorska oprema je tako ali tako obvezna! Opremo je še vedno 
mogoče pustiti v dolini, če za njeno uporabo ni pogojev.

Drago Kavnik

Aconcagua (6964 m)

 10. januarja se je na pot podala slovenska odprava, sestavljena iz 15 članov iz 
vse Slovenije. Namen je bil le eden – osvojiti najvišji vrh Amerike, 6964 m visoko 
Aconcaguo. Med člani odprave sem bil tudi član našega alpinističnega odseka, 
Branko Kljajič.
 Na pot smo šli z graškega letališča in preko Frankfurta do Santiaga v Čilu. 
Po ureditvi formalnosti smo se odpravili z avtobusom preko prelaza Poente del 
Inca na višini 2800 m (kjer je tudi meja z Argentino) proti Mendozi, kjer smo 
nakupili hrano za bazni tabor ter uredili dovoljenja za vstop v Nacionalni park 
Aconcagua. Vrnili smo se v Poente del Inca, kjer je bilo tudi naše izhodišče za 
pot proti baznemu taboru. Tu smo pri agenciji Rudy Parra najeli mule za prenos 
prtljage in hrane do baznega tabora Plaza de Mulas na višini 4300 m.

 Do baze je bilo dva dni hoje. Prvi dan smo hodili štiri ure do t. i. vmesnega 
tabora Confluencija, na višini 3300 m, drugi dan pa smo opravili kar 40 km dolgo 
pot do baze, ki smo jo dosegli po 9 urah hoje. Že drugi dan, po prihodu v bazo, 

Tabor 1
(foto: Branko Kljajič)
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smo se podali na prvo aklimatizacijo – vzpon na goro Cero Bonette (5050 m).
 24. januarja 2005 sva z Branimirjem Osovnikarjem osvojila vrh Aconcague! 
Na vrh sva startala iz tabora 1, Nidu de Condores, na višini 5400 m. Zaradi 
aklimatizacije sva že pred tem na tem mestu dvakrat tudi prespala. Po osvojitvi 
vrha sva med vračanjem ponovno prenočila v tem taboru ter se naslednje jutro 
vrnila v bazo.

 Vrh Aconcague je tokrat osvojilo 8 članov odprave – kar je glede na povprečno 
uspešnost pri vzponu na Aconcaguo, ki je 25 %, dober dosežek.
 Na koncu smo se udeležili še raftinga po reki Mapai ter obiskali obalo Pacifika 
pri kraju Vina del Mar. Tako so se naši dnevi v Argentini iztekli in 4. februarja smo 
prispeli nazaj v Slovenijo.

Branko Kljajič

Tik pod vrhom
(foto: Branko Kljajič)
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Občni zbor – Grohot pod Raduho, 10. 12. 2005

Občni zbor AO PD TAM 2005

Dnevni red:
1. Poročila: načelnik (Napotnik), gospodar (Vajdič), vodja šole (Šumnik), 
finančno poročilo (Napotnik), informatika (Renčelj)
2. Razprava o poročilih
3. Razrešitev starega upravnega odbora AO:

načelnik   Andrej Napotnik
namestnik načelnika  Blaž Navršnik
gospodar   Benjamin Vajdič
namestnik gospodarja  Ivan Pešl
vodja šole   Niko Šumnik
informatika   Marko Renčelj

4. Izvolitev načelnika in potrditev novega upravnega odbora AO
5. Plan za leto 2006
6. Razno - predlog za priznanja:
     zlati znak PZS: Samo Žnidaršič in Miro Kokol
7. Sprejem za mlajše in starejše pripravnike

Vesela komisija
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Tamovci smo imeli občni zbor

 Vikend, 10. in 11. decembra, so skoraj vsi člani AO PD TAM preživeli na 
Grohotu pod Raduho. Prvi so oskrbnika Žikija pozdravili že v petek, večina pa 
se je iz Maribora odpravila v soboto zjutraj. Kot po navadi so avtomobili ostali 
pri Bukovniku, naprej pa je bilo treba peš ali s turnimi smučmi. Po počitku v koči 
in toplem čaju je bilo treba zopet ven, na sneg in v skalo. Sedem kandidatov je 
moralo krepko garati, da so opravili praktični izpit za starejšega oziroma mlajšega 
pripravnika. Med sneženjem in v precejšnem mrazu so morali pokazati vso svoje 
znanje iz letne in zimske tehnike. 

 Nekateri uživači, ali pa garači, so se potrudili po globokem snegu do Durc in 
se nazaj spustili s smučmi ali snežno desko. Premražene je ponovno v zavetje 
sprejela koča na Grohotu. Tam se je ostalim do večera pridružilo še več članov 
našega odseka in prijateljev iz AO Kozjak. Večer je bil rezerviran za občni zbor. 
Najprej se je bilo potrebno podložiti na ta ali oni način, nato se je zbor lahko uradno 
začel. V odsotnosti načelnika, baje je imel angino, je zbor uspešno vodil njegov 
namestnik Blaž Navršnik. Po pregledu poročil načelnika, vodje šole, gospodarja 
in vodje informatike je bila odprta razprava. Iz poročil in razprave smo lahko 
sklepali, da smo bili v preteklem letu uspešni, da smo delali dobro, za kar je delno 
zaslužno tudi vodstvo odseka. Zato je bila vodstvu v sestavi

Andrej Napotnik,  načelnik,

Rabelj na delu
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Blaž Navršnik,   namestnik načelnika,
Niko Šumnik,   vodja šole,
Beno Vajdič,   gospodar,
Ivan Pešl,   namestnik gospodarja,
Marko Renčelj,    informatika,

soglasno dana razrešnica in že v naslednji točki ponujena možnost za podaljšanje 
delovnega razmerja še za eno leto. Predlagani člani so mamljivo ponudbo vsekakor 
morali sprejeti, zbor pa je to odločitev soglasno potrdil.
 Po resnem delu je sledil še resnejši in težji del, predvsem za novopečene mlajše 
in starejše pripravnike. Stopiti so morali namreč pred spoštovano komisijo in 
odgovarjati na »zelo težka« vprašanja. Naj so se še tako trudili in potili, vse je šlo 
narobe. Število udarcev je bilo vedno večje. Pri tej komisiji veljata namreč dve 
nepisani pravili:
A. Komisija ima vedno prav.
B. Kadar komisija nima prav, velja točka A.
Vseeno so na koncu kandidati le pridobili nove nazive. Starejša pripravnica je 
postala Mojca Hribar, mlajši pripravniki pa Maja Lobnik, Tadej Založnik, Marjan 
Horvat, Ana Sirk, Roland Volmut, Gorazd Čretnik in Robert Detiček. Čestitke 
vsem in mnogo lepih doživetij v gorah!

 Zmago je bilo treba proslaviti. Pri tem pa so jim pomagali starejši člani in tudi 
veterani. Sobota se je že krepko prevesila v nedeljo, ko so zadnji utrujeni bojevniki 

Rabelj pred usodnim zamahom
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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odhajali na skupna ležišča. Zato pa ta dan ni bilo zelo dolge kolone proti Durcam. 
Vendar jih je nekaj le zmoglo pot in nadaljevalo še naprej, na vrh Raduhe, štirje s 
smučmi in trije peš. 
 Tura se prične in konča doma, učimo mlade. Tako se je brez zapletov in v 
zadovoljstvo vseh končalo tudi to naše srečanje pod Raduho.

Po pripovedovanju na zboru prisotnih zapisal Andrej Napotnik.

Figo izkazuje ljubezen
(foto: Miro Kokol - Sloki)
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Odprava Dhaulgiri VII, 2005 (Putha Hiunchuli, 7246 m)

 Odpravo našega odseka smo načrtovali že prej. Morala bi se zgoditi že leta 
2003, ko smo praznovali štirideset let obstoja AO PD TAM. Vendar takrat ni bilo 
pravega cilja, interesa, niti dovolj volje. A je želja ostala.
 Ko se je leta 2004 vrnil iz Himalaje Blaž Navršnik, nam je predstavil cilj, ki 
se nam je zdel primeren po težavnosti in tudi cenovno. Kmalu smo zbrali prijave 
in na koncu se je oblikovala ekipa osmih članov. Štirje smo bili iz našega odseka, 
Blaž Navršnik z največ izkušnjami v Himalaji kot vodja odprave, Mitja Plohl kot 
njegov namestnik ter David Lešnik in Andrej Napotnik. Pridružili so se nam še 
Matej Kladnik (AO Kamnik), Brin Štabuc (AO Rašica), Rok Dečman (AO Celje) 
ter zdravnik odprave Žare Guzej (Obalni AO). Določili smo datum odprave in 
priprave so stekle. Poskrbeti je bilo treba za fizično kondicijo, nabaviti opremo 
in seveda priskrbeti denarna sredstva. Mitja in Blaž sta se povezala z agencijo v 
Nepalu, ki je nato tam skrbela za vso organizacijo odprave. 

 Dhaulagiri VII je najbolj zahodni vrh v pogorju Dhaulagiri, ki se nahaja v 
Ganesh Himalaji. Je zadnji najbolj zahodni sedemtisočak te s snegom pokrite 
gorske verige. Domačini ga imenujejo Putha Hiunchuli, kar v njihovem jeziku 
pomeni gora metulj. 
 Prvi pristop na goro je leta 1954 opravil Anglež Jimmy Roberts, legendarni 
raziskovalec in alpinist, verjetno tudi začetnik modernega pohodništva v Nepalu, 
in sicer s severa, po vzhodnem grebenu, kjer danes poteka normalni pristop. 
 Od leta 1970 do 1976 je vrh po raznih smereh poskušalo osvojiti pet japonskih 
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odprav, a so bile vse neuspešne. Šele nemška odprava je vrh jeseni leta 1979 
osvojila po jugozahodnem grebenu. 

 Leta 2002 je po tej smeri pristop poskušala opraviti hrvaška odprava, a jim 
zaradi slabih snežnih razmer ni uspelo. In ravno to smer smo si za pristop izbrali 
mi. Konec avgusta 2005 so bile vse stvari že v glavnem pripravljene,  preostalo je 
še zadnje zbiranje denarnih sredstev in priprava opreme. 
 Napočil je čas odhoda. Najprej smo poslali s kargom šotore, tehnično opremo 
in seveda nekaj domače hrane. Sredi septembra smo se poslovili od prijateljev, 
znancev in domačih ter odpotovali tudi sami. Prevoz do Dunaja nam je omogočila 
mariborska postaja GRS. Proti večeru smo z letalom letalske družbe Katar poleteli 
do Katarja in nato preko Indije v Nepal. 

 Kraljevina Nepal se razprostira med Kitajsko oz. Tibetom in Indijo, velika 
pa je za sedem Slovenij. V Nepalu se nahaja največ osemtisočakov, med njimi 
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Anapurna, Dhaulagiri, Lotse in Everest. Izhodišče za vse pohode proti nepalski 
Himalaji je Katmandu, milijonsko mesto, kjer se prepletajo razne kulture in 
verstva. V starem delu mesta je veliko templjev in drugih verskih objektov. V 
mirnem sožitju se prepletata hinduizem in budizem.

 Kot mnoge slovenske oprave smo se nastanili v hotelu Thorong Peak v predelu 
Thamel, ki velja za turistični center starega Katmanduja. 
 V naslednjih dneh smo pripravili tovore za transport, opravili potrebne 
formalnosti in obvezen obisk na ministrstvu, kjer smo dobili dovoljenje za vzpon. 
Tovore je bilo potrebno skrbno pripraviti in jih stehtati, kajti en nosač lahko nosi 
največ 30 kg. 

 Na dan odhoda smo vstali že ob štirih zjutraj. Kar dve uri je trajalo natovarjanje 
avtobusa in kombija. Vse opreme za vzpon, za bivanje in kuhinjo, je bilo toliko, 
da je z nami potovalo še 45 nosačev. Po glavni cesti, ki povezuje zahodne kraje 
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s Katmandujem, smo se odpeljali proti Pokhari in naprej do Benija, ki je bil naše 
izhodišče za pot proti gori. Prevozimo nekaj prelazov in se spustimo v široko 
dolino ob reki Trisuli, kjer so ob cesti skromna naselja, nekaj koč kritih s slamo. 
Pokrajino krasijo bogato poraščena pobočja in zelena riževa polja. Proti koncu se 
je asfaltna cesta spremenila v makadam in precej zdelani smo prispeli v Beni. Za 
razdaljo 260 km, ki loči Beni od Katmanduja, smo potrebovali kar deset ur. 

 Pred nami je bila zadnja noč v zavetju kakšnega hotela in na udobni postelji. 
Postalo je soparno, dolino so pokrili črni oblaki in kmalu je začelo deževati. Ko 
se zjutraj prebudim, se mi je zdelo, da še vedno slišim šumenje dežja. A je bil le 
ventilator.
 S strmih, poraščenih pobočij se je dvigala megla, ko smo se odpravili naprej. 
Nosači so s tovori odšli že s prvim svitom, sami smo nosili le svoje nahrbtnike. 
Skozi blatne ulice, mimo neštetih trgovinic smo se napotili v dolino reke. Nad reko 
so se dvigovala strma pobočja porasla s travo in z redkim drevjem evkalipta in 
nizkega bora. Po razmočeni poti nad deročo reko smo srečevali veliko otrok. Lepo 
napravljeni v modre uniforme so odhajali v šolo. Namaste, give me pen, so bile 
mnogokrat besede, s katerimi so nas pozdravili. Seveda smo jim z nasmehom dali 
kakšen kuli ali bombon. Naša kolona se je sčasoma raztegnila. Vsak je našel svoj 
tempo hoje. Počasi smo prehiteli nosače. Občudovali smo njihovo moč, nekateri 
so nosili celo dvojne tovore, skoraj težo lastnega telesa. Za te nosače govorijo, da 
prehodijo največ in vidijo najmanj sveta. Ves tovor namreč nosijo obešen na traku, 
ki  ga imajo napetega čez glavo. Ker jih teža tovora prisili, da so nagnjeni naprej, 
lahko vidijo le tla pred sabo. 

D H A U L A G I R I  V I I

Na soncu toplo, v senci mrzlo.
Proti taboru 2
(foto: Mitja Plohl - Mičo)



Ta m o v  a l p i n i s t  2 0 0 6

��

 Skoraj sedem dni je trajala naša pot do baze. Etapa prvega dne ni bila predolga. 
Že popoldne smo se ustavili v vasici Darbang. Vegetacija povsod okoli je bujna. 
Vasica je stisnjena med strme bregove na obeh straneh reke in povezana z visečim 
mostom. Prostor za prenočevanje smo našli na šolskem igrišču. 
 Radovednost na eni in na drugi strani je privabila k nam gručo otrok, nas pa 
povedla med koče in prijazne domačine. Zanimalo jih je, od kod smo in kam smo 
namenjeni. Seveda še niso slišali za Slovenijo, pa tudi tam pod goro, kamor smo 
odhajali mi, še ni bil nihče.
 Naslednje jutro nam je pripravila budnico šolska mladež. Pod vodstvom 
vnetega maoističnega voditelja so že ob petih telovadili in vzklikali borbena gesla. 
Najprej politična vzgoja, nato pa v šolo. Za njimi smo odšli tudi mi. Po visečem 
mostu smo prečili reko in po njeni levi strani nadaljevali pot. V blatu smo iskali 
osamljene kamne, kamor smo stopali, a nam je bilo kmalu vseeno. Po dveh urah 
se je pot strmo vzpela skozi redek borov gozd in nas privedla na travnata pobočja. 
Ko sva z Rokom hodila skozi pas pragozda, sva visoko v drevju opazila trop opic, 
ki pa so, ko so naju opazile, kmalu pobegnile. Ponekod ob vaseh opazimo majhne 
nasade konoplje. Nekaj je porabijo sami, nekaj pa tudi, kar je seveda prepovedano, 
prodajo v dolino.

 Ta dan smo se ustavili na višini 3100 m v Sibangu. Reka je ostala daleč pod 
nami. Pogled seže daleč na drugo stran, kjer so na strmih pobočjih skoraj »visele« 
majhne vasi. Na šolskem igrišču, kjer smo postavili šotore, nas je obiskal celo, 
vsaj tako se je predstavil, ravnatelj šole. Med pogovorom nas je prosil za pomoč 
in za obnovo šole smo darovali nekaj rupij. Medtem je Blaž snemal s kamero, kar 
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so opazili otroci. To je bilo čudenja in smeha, ko so se ogledovali na posnetkih. 
Tam ni televizije, ne radia. Čeprav je ogromno vode, imajo le redke vasi majhne 
elektrarne in električno napeljavo. Vendar je napeljava takšna, da žarnice bolj 
brlijo kot svetijo.

 Tretji dan smo dosegli predel, kjer so pobočja bolj položna in vsa obdelana. 
Na neštetih terasah in poljih je zelenel riž. Zaradi ugodne klime in rodovitne 
zemlje ga pridelajo toliko, da ga nekaj prodajo v višje ležeče vasi, kjer ne uspeva 
več. Mimo vasi Muna smo se morali spustiti do reke, na višino 2000 m, nato pa 
ponovno navzgor do vasi Lamsun. Sonce je močno pripekalo in veseli smo bili, da 
smo v vasi dobili še pivo in kokakolo. Ko smo tako uživali in čakali ostale člane, 
nas je obiskala trojica možakov. Malo smo sumili in kmalu med razgovorom tudi 
izvedeli, kdo so. Rekli so, da so aktivisti, ki se borijo za izboljšanje razmer v 
teh oddaljenih vaseh. Zato mora vsak tujec, kakor je plačal državi Nepal, plačati 
tudi njim. Čeprav smo v »boj« poslali najstarejšega člana in izkušenega himalajca 
Žareta, smo bili poraženi. Tako smo morali za vsakega člana plačati 50 dolarjev. 
Ker je bilo to zelo uradno, smo dobili tudi pisno potrdilo in šele nato smo odšli 
naprej. Po stezicah in kamnitih stopnicah smo med kočami iskali pot navzgor. Čez 
požeta koruzna polja in cvetočo ajdo smo prispeli v vlažen gozd. Prijetno je bilo 
hoditi v senci velikih rododendronovih dreves. Le v sandalih je malo drselo po 

D H A U L A G I R I  V I I

Po nesreči v kuloarju
(Miča zadela padajoča skala)
(foto: Mitja Plohl - Mičo)



Ta m o v  a l p i n i s t  2 0 0 6

�1

blatni stezi. V zasedi nas je čakal nov sovražnik. Popravljal sem si sandal in videl, 
da imam prste krvave. Kaj je to? Saj nisem nikamor brcnil. Pa so že preklinjali 
tudi drugi. Pijavke so se spravile na nas. Zbežali smo iz tistega blata. Na varnem 
mestu smo si jih odstranjevali, a krvaveli še nekaj časa. Pijavke namreč, ko se 
prisesajo, vbrizgajo snov proti strjevanju krvi. 
 Kakor prejšnje dni se je tudi ta dan popoldne pooblačilo. Ob treh popoldne smo 
prvi prispeli na prelaz Deurali. Tam, na višini 3100 m, nas je pričakala kamnita 
koča, kjer so zavetje našli domačini, ko so potovali tam mimo.
 Ta dan je bil za nosače zelo naporen, zato je glavnina postavila šotore daleč 
spodaj kar v območju pijavk. Zadnji nosači so v tabor prispeli šele pozno ponoči, 
bilo pa je tudi nekaj poškodb. Zato se je Žare vrnil nazaj, Mitja, Brin in jaz pa smo 
se odločili, da bomo prespali v koči. Brin je kot izkušen tabornik zakuril ogenj, 
z Mitjo pa sva v narobe obrnjene dežnike lovila deževnico. Blaž se nas je usmilil 
in že v temi nam je nosač prinesel spalne vreče. Na zbito zemljo smo položili 
armaflekse in noč prespali v toplih spalnih vrečah. 

 Če človek veliko pije, telo zahteva, da se kaj kdaj tudi izlije. In to ob najbolj 
neprijetnem času, ponoči ali zgodaj zjutraj. A tisto jutro mi ni bilo žal. Bilo je 
sicer mrzlo, a nebo je bilo kristalno čisto. Ko sem se malo oddaljil od koče, sem 
jo zagledal skozi krošnje dreves. Pokazala se je v vsej svoji lepoti. Gora Metulj, 
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Putha Hiunchuli. Res je bila kakor metulj z razprtimi krili. Ni bilo treba veliko 
klicev in tudi Brin in Mitja sta bila v trenutku zunaj. 
 Čez kakšno uro je bila tudi glavnina na prelazu. Vsi navdušeni smo uživali ob 
pogledu na našo in druge okoliške gore. 
 S prelaza smo se skozi visokogorski pragozd spustili za 900 višinskih metrov. 
Zapustili smo senčni gozd in ponovno prišli na travnata pobočja s terasami. 
Globoko spodaj je šumela reka Dhaula Khola. Še smo se morali spustiti, čisto 
do reke, jo prečiti, nato pa ponovno navzgor. Na odprtih pobočjih nam je sonce 
pobiralo energijo in izkoriščali smo senco vsakega drevesa, kjer smo lahko malo 
predahnili. Po kamnitih stopnicah smo končno premagali strmo pobočje in se znašli 
na krasni travnati ravnici. Naše mladeniče smo ujeli v družbi skupine prikupnih 
deklet. Tudi sami smo se odločili za daljši počitek. Pogled je bil čudovit. Pašniki, 
polja in cilj tistega dne, vas Gjurjagaun. Na obzorju za njo se je vlekel dolg greben, 
kjer smo slutili nadaljevanje naše poti. 

 Dobro uro smo uživali v prijetni družbi. Medtem se je pooblačilo in pričelo 
rahlo deževati. Tako smo se morali posloviti in pohiteti v vas. Preproste koče so 
lepo urejene. Vse imajo tlakovana dvorišča, ki so povezana v ozke ulice. Tu in tam 
je bilo tudi nasajeno cvetje. Okoli sto koč daje zavetje 1500 prebivalcem, ki živijo 
od tistega, kar pridelajo na svojih poljih. 
 Med tem, ko smo klepetali z vaščani, so nam na šolskem igrišču že postavili 
šotore, kuhar pa nam je pripravil okusno večerjo. S hrano nas je prav razvajal. Iz 
zelenjave, riža, mesa in domačih začimb nam je pripravljal izvrstno hrano. Vedno 
pa je presenetil še s kakšno sladico ali sadjem. Nekateri pa so uživali in hvalili dal 
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bathu, to je tradicionalno hrano preprostih ljudi na podeželju, sestavljeno iz riža 
in leče. Kuhan riž zalijejo z lečino omako, kot prilogo pa dodajo zelenjavo.
 Zvečer nas je obiskalo več vaščanov, saj tujci zelo redko zaidejo na to področje. 
To je bil zanje poseben dan. Zato so nam ženske in dekleta ob glasbeni spremljavi 
prikazale njihove plese in tudi zapele, že popoldne pa smo se z vaškimi fanti 
pomerili v odbojki.
 Veliko dela sta imela Žare in Brin, ko so vaščani izvedeli, da sta zdravnika. 
Veliko bolnikov je prišlo na pregled in po pomoč. Čistila sta rane, dajala nasvete, 
pomagala s tabletami in z mazili. Pozno v noč je delala njuna ambulanta. 
 V vasi je bilo že živahno, ko smo zjutraj sledili nosačem. Za zadnjimi kočami 
je bilo malo bolj položno pobočje, za tiste kraje že prava ravnica. S lesenimi rali 
so orali pusto črno prst, pobirali droben krompir, više med redkim grmovjem pa 
so se pasle krave in koze. Ko je poti zmanjkalo, smo morali kar preko zoranih njiv. 
Domačini so nas opazovali in večkrat smo slišali pozdrav: »Namaste!«, kot dober 
dan, lep dan, bogdaj. 

Zadnja vas in polja so ostala za nami in z njimi tudi ljudje. Po poti naprej smo 
srečali le še kakšnega pastirja. Po daljši hoji skozi gozd smo se spustili do reke. 
Tam so nosači že iskali prehod. V strugo so valili večje kamne in skale, bredli 
po ledeni vodi, a zaman. Bilo je preveč nevarno. Starejši nosači so se obrnili. Šli 
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so nazaj do vasi in po drugi strani nadaljevali po grebenu in čez most. Z njimi je 
odšla tudi večina naših. Mladi nosači pa niso hoteli o tem niti slišati, ker je bilo 
to zanje predaleč. Tudi vodja nosačev jih ni mogel pregovoriti. Da nismo izgubili 
nadzora nad našimi tovori, smo z Davidom in Matejem ostali z njimi. Rešil nas 
je pastir, ki je niže napravil brv za svojo čredo koz. Varno smo vsi prišli čez, nato 
pa zagrizli v strmo, gosto poraščeno pobočje. Vodila nas je le tu in tam vidna 
kozja stezica. Privedla nas je na greben, po katerem so prišli ostali. Pomirjeni smo 
mokro deževno noč prespali na jasici.
 Peti dan hoje je bil, vsaj zame, na dostopu baze najtežji. Ko smo nad 3600 m 
prišli iz zavetja gozda, je bilo sonce že visoko. Neusmiljeno je žgalo, travnatemu 
grebenu pa ni in ni bilo konca. Šele opoldne so nas rešili oblaki, ki so se zbirali 
na nebu. Na 4200 m, ko smo bili že tik pod skalnim vrhom, se je pot prevesila 
ponovno navzdol, v drugo dolino. Kakšno olajšanje! Zgornji konec doline krasi 
modro ledeniško jezero. Dobili smo novih moči, dan pa zaključili na zelenem 
gorskem pašniku. Preden se je zmračilo, smo v zakulisju travnatih grebenov in 
oblakov uzrli vrh naše gore. 

 Zadnji dan hoje je bil dan pričakovanj. Zjutraj smo najprej prečili strmo pobočje 
brez steze. Mokra trava je bila zelo nerodna za hojo, predvsem za nosače, ki so s 
težkimi tovori in le v sandalih težko napredovali. Na srečo smo se kmalu spustili 
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do ledeniške reke, ki bi naj po naših podatkih izvirala pod našo goro. Nekje ob 
tej reki bi moral biti prostor za bazo. Steza se je izgubila, vse do reke pa so segala 
strma pobočja –ledeniške morene. Nosači so se ustavili na prvi manjši ravnini, 
kjer so predvidevali, da je bila baza. Po naših podatkih je bilo to prenizko in po 
daljšem prepričevanju so le nadaljevali pot. Opoldne je bilo našega pristopnega 
marša konec. Znašli smo se na ravnici na razcepu v dve stranski dolinci, le da 
nismo bili na pravi strani reke. Iskali smo prehode gor in dol ob reki, a nazadnje 
uvideli, da po suhem ne bo šlo. Sezuli smo čevlje in zabredli v deročo reko. Najprej 
je bilo v ledeni vodi samo zelo mrzlo, na koncu pa je že prav bolelo. 

 Baza. Ko se je ledenik umikal, je tod pustil naplavine finega peska. Ravnica tik 
pod ledeniško moreno je bila delno poraščena s travo in z redkim grmovjem. 
 Vsi smo bili dobro razpoloženi, še posebej nosači. Tukaj se je končala njihova 
težka nošnja in dobili so plačilo. Ko so se odpočili, nekaj pojedli, pokadili ponujeno 
cigareto, so se odpravili nazaj proti domu. 
 Pred nami je bilo zahtevno delo. Bazo je bilo treba pripraviti za naše 
enomesečno bivanje v šotorih. Dva po dva smo si izbrali najbolj primeren prostor 
in dobro poravnali peščena tla. Kmalu so okoli šotora jedilnice stala naša bivališča. 
Najbližje sva bila z Mitjo, za jedilnico Matej in David, najin sosed je bil Blaž in 
takoj za njim Žare z ambulanto. Najbolj oddaljena sta bila Rok in Brin. Kuhar 
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in pomočniki so kuhinjski šotor postavili tik ob reki, malo odmaknjen pa je bil 
šotorček za cesarske zadeve – WC. 
 Po napornem dnevu in opravljenem delu smo se zbrali v jedilnici. Udobno 
smo se namestili okoli dveh kovinskih zložljivih mizic. Na zložljivih stolčkih smo 
kasneje preživeli mnoge večere. Tam smo se dogovarjali o delu na gori, pisali 
dnevnike, kartali ali pa samo poslušali glasbo. 
 Čeprav so bili mlajši nestrpni in so hoteli že naslednji dan na goro, smo še dva 
dneva ostali v bazi. Spoštovali smo običaj domačinov in počakali na posvetitev 
baze in celotne odprave. Obred je pripravil in vodil Jangbu, naš višinski nosač. 
Na preprostem, iz skal zloženem oltarju, okrašenem z molilnimi zastavicami, 
smo darovali hrano. Njegova molitev je bila prošnja bogovom, združena z našimi 
željami, da bi na gori vse potekalo v redu, in da bi se varno vrnili v dolino.
 Po posvetitvi se je delo na gori lahko začelo. Ekipe smo nekako oblikovali 
že na dostopu, vendar pa jih na koncu sestavi trenutno počutje oziroma zdravje 
posameznika. Matej in Rok sta dobila vročino in obležala, tako so prvi šli navzgor 
Blaž, Brin in David, opremo pa sta pomagala nositi še Jangbu in mlad nosač Jam. 
Spremljal sem jih del poti do morenskega griča. Iskaje prehodov med razmetanim 
skalovjem sem jih komaj dohajal. Naši fantje so za prehod čez reko uporabili že 
prejšnji dan pripravljeno napeto vrv, nosači pa so se ognili prečenju reke in našli 
prehod kar po morenskem robu. Ko so izginili za zadnjim grebenom, sem se vrnil 
v bazo.

 V sobotnem jutru sem najprej hitel proti wc-ju, kasneje pa pri Mitji izprosil 
kapsule Seldiar. To je bomba, ki jo pošlješ v prebavni kanal in te zagotovo zapre. 
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Danes greva z Mitjo na enko. Še zajtrk, juha z rezanci, in odpravila sva se. Tudi 
Indra je šel, kljub glavobolu, ki ga je mučil že od prejšnjega dne. Bila sva mu zelo 
hvaležna, saj bi drugače ostala brez višinskih čevljev, protektorjev in še česa, kar 
smo potrebovali više, nad taborom ena. Sledila sva mu, saj je pot poznal že od 
prejšnjega dne. Hoja po morenskem melišču je bila neprijetna in naporna. Više 
zgoraj nas je le tu in tam vidna stezica čez travnate rebri privedla v divji svet brez 
rastja. Nekje na pol poti nas presenetijo Blaž, David in Brin. Dobro so razpoloženi. 
Prespali so na enki in sedaj se vračajo v bazo, kjer si bodo nabrali novih moči. V 
kotlini nekoč ledeniškega jezera je bilo kot na mesecu. Razsuto drobno kamenje, 
le tu in tam kakšen šop suhe trave. Pred čelom ledenika smo se umaknili levo, na 
razbit skalnat greben in sledili kamnitim možicem, ki so nas privedli do šotorov 
tabora ena. 

 Šotora sta stala tik ob ledeniku. Fantje so se res potrudili. Iz kamnitih plošč, 
ki so bile razmetane povsod okoli, so naredili izravnavo, plato in nanj postavili 
šotora. Od zunaj so ju založili s kamenjem, da bi ju ubranili pred sunki vetra. 
Penaste podloge in tople spalne vreče so nam pričarale topel dom. Ko sva ostala 
sama, sva dodelala še kuhinjo, stopnice pred šotorom in vodno zajetje. Gradbenega 
materiala, kamenja, je bilo na pretek. Pripravila sva si nekaj toplega za pod zob. 
Ko se je pooblačilo in ohladilo, sva se umaknila v šotor. Proti večeru je pričel 
naletavati sneg in vsake toliko se je usipal s šotora. Upala sva, da ga ne bo preveč, 
saj sva se želela naslednji dan čez ledenik povzpeti do skalne stopnje pod seraki. A 
se žal ni izšlo. Sneg je pokril razpoke na ledeniku in brez vrvi, ki so bile še v bazi, 
nisva tvegala. 
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 Opoldne sva krenila v dolino. Kako lepo je iti navzdol, ko niže izgine pritisk in 
bolečina v glavi pojenja. Na spodnjih tratah so nama nasproti prihajali Rok, Matej 
in Žare. Rok, otovorjen s težkim nahrbtnikom, je bil dobre volje, Matej pa bi rad 
bil že na vrhu. Najbolj umirjen je Žare, ki vestno skrbi za naše zdravje. 
 V ponedeljek je bila na vrsti ponovno udarna četverica Blaž, Brin, David in 
Jangbu. Ob šestih zjutraj so krenili iz baze, ob devetih pa so se preko radijske 
postaje že javili z enke. Čez ledenik so se vzpeli do razbitih serakov in tik pod 
njimi do poldneva opremili prvo skalno stopnjo, nato pa jih je ustavila megla. 
Malo za robom so postavili šotor in tam prespali. Naslednji dan, ko smo nekateri 
ponovno odhajali na enko, so oni nadaljevali čez zgornji plato in šotor prestavili 
pod steno, kjer se je začel strm snežni žleb. Tam so pustili vso tehnično opremo in 
se napotili nazaj proti enki, kjer smo skupaj prespali. 

 Prvi sem vstal, ker sem mislil, da bom lahko pojedel kakšno juho. A ni šlo. 
Nekako si nisva na roko s to višino. Ko smo hodili navzgor, so me vsi prehiteli. 
Na sredi ledenika je obrnil Žare. Mislil sem, da zaradi mene, a se je on sam slabo 
počutil. Rekel je, da bo raje še en dan preživel na enki. Sledil sem stopinjam, 
ki so me vodile med razpokami. Pri skalni stopnji sem dohitel Jangbuja, ki je 
neuspešno skušal preplezati gladke plošče. Ni imel prižeme, da bi se pripel na vrv. 
Odstopil sem mu svojo, sam pa uporabil svoj mini žemarček, ki ga imam vedno 

D H A U L A G I R I  V I I

Blaž na vrhu Dhaulagirija VII – 7246 m
(foto: Blaž Navršnik - Dolfa)



Ta m o v  a l p i n i s t  2 0 0 6

��

med svojo plezalno opremo. Na vrhu so naju ostali trije že nestrpno čakali. Zaradi 
novega snega in razpok smo se navezali in tako nadaljevali čez zgornji plato. Na 
več mestih smo postavili signalne zastavice, ki olajšajo iskanje poti v megli in ko 
gaz zakrije napihan sneg. Različno razpoloženi ali pa zdelani smo okrog poldneva 
prispeli do šotora. Roka je zdelala višina in je obležal v šotoru, Matej, ta kozel, 
pa bi kar odskakal naprej. Z Mitjo ga prepričava, da potrebujemo počitek, med 
katerim nam je Matej nato pripravil kosilo. 

 Uro kasneje se je Jangbu odpravil v dolino, Rok je ostal v šotoru, mi trije 
pa smo naskočili snežni žleb. Takoj pri skalnem skoku, ko se je žleb zožil in 
postavil pokonci, smo ga pričeli opremljati z vrvjo. Matej je plezal naprej, Mitja 
ga je varoval, sam sem razvijal 200-metrski kolut statične vrvi. Ko smo opremljali 
drugi raztežaj, se je zgodilo. Matej je potegnil za staro, že od Hrvatov napeljano 
vrv, ko se je odkotalila navzdol večja skala. Naravnost proti nama, ki sva bila 
vpeta na sidrišču. Nisva imela kam. Samo stisnila sva se k steni in čakala. In 
potem je udarilo. Skala je zadela Mitjo v roko in nogo. Občutek je bil grozen. Med 
ječanjem v šoku Mitja pove, da ima verjetno zlomljeno roko. O, sranje, pa ja ne. 
Za Mitjo je bilo konec odprave, konec vzpona. Ko se je malo umiril in še enkrat 
preveril poškodbe, je roko in nogo lahko premikal. Pomagal sem mu sestopiti 
do šotora, kjer ga je prevzel Rok. Z Matejem sva z vrvjo opremila še zgornji del 
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žleba. Zmanjkalo je vrvi, pričelo se je že mračiti in morala sva nazaj. 
 Tako so se naveze na gori nekajkrat izmenjale. V naslednjem naskoku so fantje 
opremili žleb do konca in postavili tabor dve pod seraki v osrednjem delu. Pod 
skalnim previsom so v sneg skopali plato, kjer je bil šotor varen pred padajočim 
ledom. Ostali smo medtem spravljali manjkajočo opremo in hrano do tabora ena 
ter vmesnega tabora ena in pol.

 Dneve v bazi smo ob počivanju in prehranjevanju izkoristili tudi za osebno 
higieno in pranje perila. Bolj »hrabri« so to opravili kar v ledeniški reki, lahko pa 
si si toplo vodo izprosil pri kuharju, kar je bilo veliko, veliko bolje. Mitja je ob 
tabletah počasi okreval, tako da je lahko opravljal lažja dela in prevzel vlogo vodje 
za zvezo. Prav on je strokovno poskrbel, da je ta sistem odlično deloval. V jedilnici 
smo imeli satelitski telefon, radijsko postajo, vse pa smo polnili iz akumulatorja, 
ki ga je napajala sončna celica. Mrzle večere smo v glavnem  preživeli v jedilnici. 
V toplih puhastih bundah smo ob soju kerozinske svetilke obdelali vse mogoče 
teme. In kadar smo si zaželeli domače hrane smo segli po koroškem kruhu in 
primorskem pršutu, ki je visel s podpore šotora. Razpravljamo o delu na hribu in 
planiramo, toda zadnjo besedo ima vedno gora. Ona določa pravila. Pod dvojko 
je odneslo Jangbuja. Padel je čez serake in se precej potolkel. Za nekaj dni je 
moral v bazo. Nato je doletelo mene. Na dvojko sem komaj prilezel, vsaj dve 
uri za Matejem. Skozi novi sneg in meglo sem komaj našel sledi. Samo zvrnil 
sem se v šotor in zlezel v spalno vrečo. Mrazilo me je in treslo. Še hujše je bilo 
zjutraj. Nisem čutil desne roke in leve strani obraza. Stanje sva sporočila v bazo. 

Veselje po vrnitvi v bazo
(foto: Mitja Plohl - Mičo)
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Žaretovo navodilo je bilo jasno. Takoj dol, čim niže. Matej me obleče, obuje, 
pripravi čaj, nato pa odhitiva navzdol. Ja, Matej, že grem, Matej ... Sam sem se 
bolj vlekel, kot hodil.Vsake toliko me je Matej počakal, da sem prisopihal za 
njim. Niže kot sva bila, bolje mi je bilo in v bazi se je stanje kasneje popolnoma 
popravilo. V naslednjem naskoku je prav tako na dvojki pobralo Davida. Zbudil 
se je z glavobolom in popolnoma brez moči. Rok in Brin sta še uspela najti in 
opremiti prehod med seraki, nato pa so se morali vrniti v dolino. 
 Malo nas je pričelo skrbeti. Od sedmih so ostali le še štirje. Rok je še vedno 
upal na vrh v navezi z Davidom, v napad pa je šla trojka, Blaž, Matej in Brin. Drugi 
dan so prišli do dvojke in dokončali prehod čez serake. Tabor tri so postavili na 
pobočju nad njimi, 6300 metrov visoko. Ob sedmih zvečer so se javili po postaji 
in nas v bazi seznanili z načrtom za naslednji dan. Če bo počutje v redu, bodo že 
ponoči šli na vrh. V bazi smo se zbrali v jedilnici in se dogovorili o naši aktivnosti. 
David se je odločil, da zaradi slabosti ne bo šel več gor. Rok je tako ostal sam, a 
mu je Blaž solo vzpon  zaradi nevarnosti odsvetoval. 

 Mitja je bil pokonci že ob dveh, a je postaja molčala še ob devetih, ko smo dobili 
zajtrk. Tako sva se na enko odpravila z Žaretom sama. Šele na zgornjih tratah sva 
zaslišala javljanje od zgoraj. Mitja mi sporoča, da se je javil Blaž. Sporoči, da so 
krenili že ob treh zjutraj, da je zelo mrzlo. Najprej so se za skoraj dvesto metrov 
spustili v globel, prečili dolgo pobočje pod seraki, nato pa krenili v zadnjo strmino 
proti vrhu. Peklenski veter jih še dodatno ovira in ohlaja. Brina je pričelo zebsti 
v stopala, ni jih več dobro čutil. Iz strahu pred poškodbami je raje obrnil. Blaž in 
Matej pa sta vztrajala in uspela. Ob pol enajstih dopoldan se je slišalo sporočilo 

Dobrodošlica po vrnitvi v Katmandu
(foto: Mitja Plohl - Mičo)
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»Baza, javi se! Tukaj vrh!« in nato sta zmogla še »Na planincah«. Veselili smo se 
z njima in jima sporočali čestitke. Uspelo nam je. »Fanta, pazita na sestopu«. Z 
Žaretom sva popoldne lahko objela utrujenega Blaža, naslednji dan pa še Brina in 
Mateja, ki sta noč prespala na dvojki.
 Sledilo je pospravljanje višinskih taborov, in ko smo bili vsi skupaj v bazi, smo 
lahko proslavljali. V jedilnici smo celo slavnostno razrezali torto in nazdravili. In 
imeli smo kaj slaviti. To je naš prvi osvojen sedemtisočak, prvi slovenski pristop 
na ta vrh, prva ponovitev vzpona s te strani, prvi Blažev in Matejev sedemtisočak. 
Žal mi je za ostale, ki so jim bolezen ali poškodbe preprečile vzpon na vrh. A na 
odpravi smo skupaj preživeli veliko več lepih kot slabih trenutkov. Čeprav tako 
različnih starosti, smo se odlično ujeli. In gore bodo še vedno tam. Le priložnost 
bo treba najti in ponovno poskusiti. 

Andrej Napotnik

Spremljanje odprave Dhaulagiri VII

 Danes si “resne” odprave v tuje gore praktično ne morejo več privoščiti, da se 
o njih tudi med potekom ne bi nič govorilo in pisalo. V glavnem so najpogostejša 
javljanja preko satelitskega telefona, bodisi v obliki kratkih sporočil ali kratkih 
pogovorov. Običajno se te informacije objavijo tudi na spletnih straneh, včasih 
takšnih, namenjenih posebej odpravi ali na kakšnih drugih “novičarskih portalih”. 
Res redke so take odprave, ki si lahko privoščijo novinarja v bazi ali celo 
številčnejšo ekipo, ki skrbi za to, da so doma in v širnem svetu vsi na tekočem o 
dogajanju “tam daleč proč”.
 Razlogi za poročanje, takšne in drugačne vrste, z “mesta dogodka” so seveda 
lahko številni in različni: od tega, da se o dogajanju informirajo tisti ne tako bližnji, 
da se (jasno) tudi sponzorji kdaj pa kdaj “vidijo” v objavah, konec koncev je 
odprava lahko odlična priložnost za promocijo ekipe, cilja odprave in ne nazadnje 
tudi njenih članov.
 Tudi odprava Dhaulagiri VII je ubrala pot, ki je že dokaj uveljavljena: lastna 
spletna stran, satelitski telefon in preko njega pošiljanje sporočil, ki se nato 
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objavijo na lastni spletni strani, na drugih straneh pa kratke novice s povezavo na 
spletno stran odprave. Sam sem poskrbel, da so se sporočila, ki sem jih od članov 
odprave prejel na moj telefon, “preselila” na spletno stran odprave Dhaulagiri VII, 
in da so bile novice praktično istočasno objavljene tudi na straneh portala Gore 
... ljudje (www.gore-ljudje.net), ki prav gotovo predstavlja vodilni informacijski 
portal o vseh oblikah gorništva v Sloveniji. Škoda je le, da ni bilo tudi pošiljanja 
slikovnega materiala (fotografije, kratki filmčki) iz baze, ki bi še bolje prikazali 
dogajanje in vzdušje na odpravi.
 Kljub temu je treba omeniti, da so bile novice o dogajanju na odpravi med 
najbolj branimi novicami na portalu Gore ... ljudje (kratki zapisi, kot so bili 
objavljeni na portalu Gore ... ljudje s skupnim številom ogledov, so vidni na koncu 
prispevka). Naj omenimo, da so v tistem času potekale še druge slovenske odprave 
(Nun, Janak, Kula Kangri), katerih novice so bile prav tako podobno obiskane kot 
novice z naše odprave. Menim, da se je tudi z objavami na spletni strani Gore 
... ljudje povečalo zanimanje za odpravo in njen dosežek ter tudi tako približalo 
odpravo širšemu krogu zainteresiranih.
 Naj na koncu kot zanimivost navedem, da je bilo kljub temu, da je internet 
danes praktično “vsepovsod”, marsikdaj tudi “osveževanje” spletne strani 
odprave precej oteženo in je zahtevalo nemalo iznajdljivosti: konec septembra 
in v začetku oktobra sem bil namreč na daljšem službenem potovanju, najprej 
teden dni v Makedoniji in nato še teden dni na Poljskem ... To pa sta kljub vsemu 
še vedno državi, kjer je internet bolj redka dobrina ... In sem “iskal internet” po 
domovih znancev v Bitoli, na Kongresu gradbenih konstrukterjev Makedonije v 
Ohridu, v Francoskem kulturnem centru v Skopju, na Srednji strojni in prometni 
šoli v Skopju, po (ne ravno pocenih) “Sajber kafejih” v Varšavi itd.

16.09.2005 13:23, 546 ogledov: Odprava Dhaulagiri VII 2005: je v četrtek, 15. 
septembra, zapustila Slovenijo. Njih cilj je smer v dvatisoč metrov visokem južnem 
ostenju, natančneje v JZ grebenu ...
19.09.2005 16:44, 389 ogledov: Dhaulagiri VII 2005: Katmandu, 19.09., zbrana 
je celotna odprava - Jutri se odpeljemo proti Beniju. Od sedaj se bomo lahko javili 
le s satelitskim telefonom - seveda, če bo deloval.
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21.09.2005 15:30, 287 ogledov: Danes so krenili iz Benija - naredili so etapo, ki 
je bila načrtovana za dva dni.
30.09.2005 13:04, 349 ogledov: Odšli v T1, prvi v petek, drugi v soboto ...
04.10.2005 15:32, 437 ogledov: Vsak dan po 14. uri sneži. Danes naj bi Andrej in 
Mitja postavila T2.
06.10.2005 17:46, 475 ogledov: Včeraj smo splezali 200 m dolg ozebnik ... V 
dveh, treh dneh načrtujemo T3.
09.10.2005 23:27, 244 ogledov: Pripravljajo se za vrh, 08.10. so iz T2 v bazo 
prišli Blaž, Brin in David. V T2 sta Andrej in Matej. V nedeljo gresta gor Rok in 
Žare, prvi trije pa se že pripravljajo za vrh.
11.10.2005 23:04, 239 ogledov: V četrtek bodo že poskusili priti na vrh. Trojica 
napreduje v T3 ...
13.10.2005 15:32, 314 ogledov: Zdaj gre zares! Blaž, Brin in Matej gredo v petek 
zgodaj zjutraj iz T3 proti vrhu. Držimo pesti! Lp baza.
14.10.2005 09:52, 657 ogledov: Danes ob 9.45 po nepalskem času sta Blaž 
Navršnik in Matej Kladnik dosegla vrh Dhaulagirija 7.
17.10.2005 10:25, 488 ogledov: Že odhajajo v Katmandu. Po prvenstvenem 
vzponu na Dhaulagiri 7 odprava danes zapušča bazni tabor.

Marko Renčelj
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Intervju z Majo Lobnik

Maje Lobnik tistim našim članom, ki vsaj malo spremljajo dogajanje na našem 
odseku, najbrž ni potrebno posebej predstavljati. Vsepovsod je je namreč polno 
- tako v “vpisni knjigi”, na internetu ... Mislim seveda na njene alpinistične 
dosežke, na njene vzpone in druge alpinistične ture, ki jih je opravila v izjemno 
kratkem času. Ne nazadnje je šele jeseni leta 2004 prišla na naš odsek in se 
vpisala v alpinistično šolo, za njo pa je od takrat (torej v dobrem letu) že preko 
250 alpinističnih tur ...

Maja, na kratko se predstavi, ok?
Mlajša pripravnica AO TAM, stara 26 let, pa se mi sploh ne zdi, da sem že 
takooo stara.

Kdo te je navdušil za hribe, kakšni so bili tvoji prvi “hribovski koraki”? Kdaj si 
sploh začela hoditi v hribe?

To je bilo že zelo zgodaj v meni, v bistvu, sedaj ko razmišljam, sem bila vedno 
jaz tista, ki sem gnjavila starše, da gremo v hribe. Ja, tam je bil moj dedek 
Božo, mamin oče, ki je delal po planinskih postojankah in potem smo ga 
hodili obiskovat. Na Kredarico, na Erjavčevo na Vršič, pa smučat na Krvavec. 
Verjetno je prav on tisti, ki je v meni vzbudil to ljubezen do gora. Najbolj se 
spominjam tega, da sem težila, zakaj se tako visoko peljemo z avtom in zakaj 
ne začnemo hoditi že iz doline …, ha, ha.
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Kako si sploh “zašla” na naš ferajn, kdo te je “pripeljal”?
Pripeljal me ni nihče. Torej vprašanje, zakaj TAM in ne Kozjak? Na Kozjaku 
sem poznala nekaj ljudi, zaradi katerih nisem šla na Kozjak. Poleti je v meni 
dozorela odločitev, da bom plezala. In potem sem ravno ob pravem času, 
nekje jeseni, v Igluju (op.ur.: trgovina Iglu sport v Mariboru) izvedela tudi za 
šolo, ki se je tedaj ravno imela začeti. In sem poklicala Nika.

Tvoja prva smer, soplezalec, kakšni so tvoji spomini? No, te je bilo kaj strah?
Ha, zdaj me pa imaš! Težko vprašanje, saj sem nekaj plezala že pred uradnim 
ferajnovskim začetkom … Pa če se omejim na „dovoljeno“ plezanje: Zajeda 
Ekar – Jamnik v Dolški škrbini, na plezalnem taboru na Jezerskem. Dušan 
Sernc - Žampek in Luka Juhart. Dva na štriku, ves čas sva imela solato in 
špagete. Ja, bilo me je strah, da ne bom zlezla, saj je bilo to kmalu po zlomu 
roke … Pa strah me je bilo, ker je rosilo, in ker se je potem tudi zelo vlilo in 
lilo je vse do avta in do doma … Zanimiva izkušnja, a hkrati sem vedela, da 
bom šla spet plezat. Moja prva smer v skali. Zanimivo je to, da sem pred tem 
že veliko plezala v snegu in tudi že v ledu.

In potem naprej, kako je izgledala tvoja „začetna pot“, kje vse si hodila? Kje, 
kako si nabirala „prve izkušnje“?

Prav povsod. Veliko sem hodila „na črno“, velikokrat sem bila v prepovedanem 
položaju. Imam tudi to srečo, da sem zelo zgovorna in da mi nikdar ni bilo 
težko koga „zagnjavit“, da bi šla z njim plezat, smučat … In pa verjetno še 
dodatni adut, da sem dekle. Ha, ha. Kadar pač nisem imela družbe, sem šla 
pa sama.

Dobro, ne vem, če se sicer spomniš, a koliko soplezalcev/soplezalk si že 
„menjala“? Kdo se ti je najbolj vtisnil v spomin?

Veliko, zagotovo jih ni možno prešteti na prste nog in rok … Vendar se 
spomnim prav vseh, saj ima vsakdo svoje posebnosti, kar daje plezanju lasten 
karakter. Je pa res, da sem več plezala s fanti, zato so mi morda vzponi ženskih 
navez ostali bolj v spominu. Plezala sem z našimi: z Mojco, Jožico in Alenko 
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pa z Meto iz Tržiča in s Silvo ter z Bibo s Kozjaka. O fantih? Plezanje lahko 
postane tudi nevarno, še posebej, če se s katerekoli strani utrne iskrica.

Ta odgovor bo verjetno „čisto presenečenje“ … Koliko alpinističnih vzponov je 
že za tabo, koliko v lanskem letu?

Čez 250. Lani okoli 200.

Ok, in katera „zvrst“ ti je najbolj „pri srcu“, smuki, kopna skala, led?
Ne morem se odločiti prav za nobeno, da bi jo izpostavila. Začela sem pozimi, 
ja, zimo imam zelo zelo rada, alpinistične spuste in zaledenele slapove, čeprav 
mi spomladi pošteno zadiši topla skala in pa to, da si naenkrat pol lažji … 
Alpinizem je vse, ga živiš celo leto in zato v vsakem letnem času postreže 
s kako poslastico. Morda se mi zdijo trenutno najbolj dražeče kombinirane 
smeri, sneg, led, skala.

Kako izgledajo tvoji treningi, sistematično treniraš ali le takrat, ko „imaš čas“?
Bolj sistematično kot ne. Čeprav nimam nekega pripravljenega treninga. 
Migam pa vsak dan, saj je moje telo že tako odvisno od gibanja, da sem 
nestrpna, če se vsaj ne „zlaufam“. Se pa aktivnosti razlikujejo glede na letni 
čas. Poleti s kolesom in peš, pozimi s smučmi na Pohorje, poleti plezališče, 
pozimi pa fitnes, kjer „gvihtam“ za ledno plezanje. Ampak ne pretiravam. Še 
najboljši trening se mi zdijo same ture, te ti dajo največ, tako telesno, zlasti 
pa kalijo psiho.

Dobro, moram te vprašati, se ti je zgodilo kdaj kaj neprijetnega, kakšna 
nevšečnost, kaj takšnega, česar nisi ravno planirala?

To je skoraj stalnica. Prav nikdar ni možno vsega predvideti in morda je 
prav to tisto, kar dela plezanje še bolj zanimivo. Odpove kak del opreme, 
mene so veliko zafrkavali psi. Ne najdeš vstopa v smer. Letos sem šla kar 
trikrat pod Mali Draški vrh, da sem potem le preplezala DKV. No, pa saj si bil 
tudi ti zraven pri iskanju Herletove, a ne? Ja, pa vreme jo rado zagode, kake 
nepričakovane plohe so fajn, haha.

N A Š I  O B R A Z I



Ta m o v  a l p i n i s t  2 0 0 6

10�

Nesreče? Poškodbe? Si že kdaj “v živo” videla GRS?
Sobota, 5. 6. 2004. Mangart. Zimska smer (AS, V, S6, 500 m). Padec v težavni 
prečnici. Pod seboj sprožim plaz. Odloži me skoraj 500 metrov nižje na sedlu. 
Ves čas pri polni zavesti mislim na to, kako sem „zajebala lajf“. Vstanem in 
ugotovim, da roka visi. Prelom nadlahti in vkleščeni živci. Dobim par vijakov, 
fajn me porihtajo, nekaj časa ne čutim dveh prstov. Ostalo le odrgnine od 
plazovine, vse skupaj skoraj nič, sreča. Slovenske GRS pogosto videvam, ja, 
hahahaha. Mene so tedaj s helikopterjem pobrali Italijani, njihova GRS. 

Ok, kateri vzpon pa postavljaš pri sebi „na prvo mesto“, ti največ pomeni?
V skali Direktna v Štajerski Rinki, saj je to smer, pred katero sem imela 
zelo veliko strahospoštovanja, potem pa sem jo plezala z enakovrednim 
soplezalcem in sva plezala „cug-cug“. V ledu Ledinci, z Benom, ker si 
nikdar nisem mislila, da jih bom šla plezat. Spust: Mala Ponca. Kombinacija: 
Kulminacija – komentar: preživeli, in to brez bivaka!

Nekaj mi sicer ni čisto jasno … Od kod ti motivacija? Razumem sicer, da gre 
alpinist recimo 20-krat na leto v hribe, ampak 200-krat? Se ti ne zdi, da boš v tem 
tempu preplezala vse naše hribe že v kakšnih 5 letih? Kaj boš pa potem počela? 
Ni škoda življenja – nato ležati pred TV-jem in ne početi nič vse do penzije?
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Kdo pa pravi, da bom gledala TV?!!! Niti najmanj ne, smeri pa tudi ne bo 
zmanjkalo, če bi pa pri nas ne bilo več ta pravih, pa si želim enkrat, “ko bom 
velika”, tudi kam ven … Motivacija, ja, ne vem, od kod, vem le to, da sem v 
gorah srečna, da uživam v njih objemu in da odhajam in se vračam vselej z 
nasmeškom. Tudi ko ni vse tako rožnato.

Dobro, verjetno zanima še koga … Kdo so tvoji „sponzorji“, kdo je tvoja 
„banka“? Ok, koliko si že letos pustila „v hribih“?

Prej je bila štipendija, zdaj socialna pomoč, haha. Pa doma tudi kaj pristavijo. 
V bistvu je tako, da gre res ves moj proračun v “hribe”, ja. Ven ne hodim, 
oblačim pa se tako le v flise, kar še posebej “veseli” babice in mamo … 
Pustila? Kak klin že, kaj več pa ne. Ali pa misliš obogatila Iglu ali Terro? Raje 
ne sprašuj, ker mi bo slabo postalo.

In naprej? Kakšni cilji te čakajo v 2006? Tvoje skrite želje? Tvoj „sanjski 
soplezalec“?

Zima bo dooolga in po mojem dobra, kar pomeni, da ne bomo počivali. Kak 
dober spust, morda kaj takega, kar še ni bilo presmučano. Pa kaj v Trento v 
led, ne bi se branila tudi kake zimske ponovitve. Glede skal me pa vleče v 
Špik, pa seveda v Steno, rada bi povohala tudi Dolomite. Sanjski soplezalec? 
Hmm ..., o tem niti razmišljala nisem nikoli. Želim si soplezalca, ki mu lahko 
zaupam in se nanj zanesem, povezujejo naju podobni cilji, in s katerim se rada 
družim tudi sicer. No, če pa je povrhu še lep, pa toliko boljše …

Čisto za konec … Si že slišala za govorice o enem starem, sicer neresničnem 
pregovoru, da se vsaka čašica toliko časa podaja po vodo, da se na koncu utrujena 
razbije? Kaj ima tvoja čašica „več od drugih“, po čem se loči od drugih, kako jo 
„čuvaš“ in paziš nanjo?

Joj, pa to so besede moje mame! Ja, res je, da nikoli ne veš, kaj te čaka in 
kje te čaka in če te čaka … Edini recept je, da delaš vse tako, kot so te učili 
in upoštevaš vsa pravila in modrosti, pa zlasti to, da znaš prisluhniti tudi 
svojemu notranjemu glasu. Poznam eno modrost: obrniti je viteško dejanje! 
Parapsihologija in njeni pojavi: kaj pa vem, včasih pa se mi zdi, da je nekaj 
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na tem.

Zadnje vprašanje … Odgovori na vprašanje, ki ti ga nisem zastavil, pa bi želela 
odgovoriti. Še kakšen nasvet za naše bralce?

Kaj vidim v alpinizmu? Včasih še sama ne vem. Kadar je težko, kadar me je 
strah, ko me zebe in sem lačna, in tako zelo sama. Toda brez njega preprosto 
jaz ne bi bila jaz in ne predstavljam si življenja brez gora.

Maja, najlepša hvala za tvojo iskrenost! Srečno!

Z Majo se je pogovarjal Marko Renčelj.
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Prva smer

 Bližal se je konec meseca oktobra in člani AO TAM so se odpravili v Paklenico. 
Med udeleženci sem bil tudi jaz. Zame je bilo to prvo srečanje z veliko steno. 
Branko me je peljal plezat smer Severni greben – tako so se uresničile moje 
sanje.
 Soplezalec je začel s plezanjem in jaz sem ga varoval. V ustih se mi je naredil 
velik cmok, po glavi so se mi prepletale različne misli: viseti visoko nad zemljo, 
varno pripet, iskati kombinacije gibov, ki te vodijo više, proti cilju. Preden 
nadaljujem, se umirim, verjamem vase in grem naprej. Z boječim glasom izrečem 
besedo grem. Čutim, da mi moči že pojenjajo. Še malo pa bom na vrhu, si rečem. 
In res sem bil. Soplezalec mi močno seže v roko in mi iskreno čestita. Sam sem 
bil pa tudi vesel, ker sem vedel, da sem se zares potrudil.

Tadej Založnik - Gams

Ašenbrener

 Končno je prišel dan, ko smo se namenili ‚napasti‘ Ašenbrenerja. To je bila 
skrita želja že celo poletje, pa nekako ni bilo priložnosti. Poletje se je že nagibalo 
h koncu, mislila sem, da je za tako resno smer letos razmer že konec, bomo pač 
poskusili naslednje leto. Pa se David, ki sem ga zaradi dolgotrajnega uživanja 
lepot dalmatinske obale za letos plezalsko že ‚odpisala‘, nepričakovano vrne in 
kar takoj razburi duha z odločitvijo, da greva v Ašenbrenerja. 
 Šli naj bi v dveh navezah, druga naveza sta Napi in Junge – izkušnje in mladost. 
Dnevi so nekam mokri in hladni, do zadnjega dvomim, da bomo plan realizirali. 
Vseeno študiram smer po vodničkih, raztežaje znam skoraj na pamet. Dogovorjeni 
smo, da odrinemo na pot zvečer, po ‚ferajnu‘. Napi je še vedno skeptičen, a mu, 
hvala bogu, razblinimo dvome. Plezalno opremo imamo s seboj. Preostane nam 
le to, da skočimo v dva avta (imela sem namreč optimističen namen, da bova s 
soplezalcem naslednji dan nadaljevala plezarijo še na Jezerskem) in se zapodimo 
na avtocesto. A glej ga, zlomka. Napijev avto je v ključnem trenutku dal vedeti, da 
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se mu rok trajanja počasi izteka. Nič ni pomagalo. Treba se bo zbasati v en avto. 
Med Davidovo katrco in mojim polom 1.0 izbira ni bila težka, čeprav je katra baje 
lepše barve. Pot je hitro minila, kmalu smo se znašli na parkirišču na Vršiču. V 
spalke se nismo zavlekli pred eno zjutraj, vstajanje pa je bilo že ob štirih!
 Dostop je bil lep in kar dolg, narava na severni strani Travnika in Mojstrovk pa 
razbita in divja. Navezali smo se hitro pri vstopu v smer in začeli plezati. Plezanje 
je bilo dobro, skala kompaktna, klinov pa bolj malo. Ves čas sem se bala zloglasnih 
mokrih kaminov. In ravno jaz sem prišla na vrsto, da ta raztežaj preplezam naprej. 
Pred kamini imam neko strahospoštovanje, mogoče zato, ker so znotraj vedno 
temačni, vlažni in tesnobni. Kar predstavljam si, kako bi bilo, če padeš v njih. 
Pravzaprav predstavljanje padca ni bilo potrebno, ker se je padec skoraj dejansko 
zgodil. V vsem kaminu nisem našla niti enega klina, varovanje sem nameščala s 
frendi. Čudno se mi je zdelo, da niti štanta ne bi bilo pod zagozdenim balvanom, 
kjer bi moral biti – a ga ni bilo. Ko sem stopicala gor in dol v iskanju klinov, mi je 
na mokrih stenah in blatu zdrsnilo, a na srečo sem se hitro prijela. 
 Do težjih raztežajev je šlo brez zapletov. Svet je ves čas vertikalen, stena pa 
epskih dimenzij. Smer se pri ‚vilicah‘ razcepi v original, ki zaradi odloma ni 
preplezljiv in Debeljakovo varianto, ki smo jo ubrali tudi mi. Ti raztežaji in še 
raztežaj nad ‚bunkerjem‘, kjer se varianti spet združita, so najlepši, plezarija pa 
uživancija. Plezarija je bila mestoma kar napeta, zlasti v najtežjem detajlu. Pozoren 
je pa potrebno biti ves čas, smer je namreč orientacijsko zahtevna. Najdejo se 
tudi kakšni klini, ki ne spadajo k smeri. Tako se je zgodilo, da na štantu nisem 
pogledala v opis, v katero smer drži naslednji raztežaj, saj se je lepo videl klin 
na desni in ni izgledalo težko. Ko sem začela plezati, se je izkazalo, da je veliko 
težje kot izgleda. Naenkrat sem se znašla pod čudnim ‚buhtljem‘, nič ni kazalo, 
da bi bilo v okviru mojih sposobnosti preplezljivo brez varovanja, ki pa ga nisem 
imela kam namestiti. Klin, ki me je zavedel, pa je bil nekaj metrov pod menoj. Ni 
mi ostalo drugega, kot da žrtvujem zatič in varovana od zgoraj poskusim splezati 
nazaj na štant. Ko je bilo to za menoj, sem postala negotova in raztresena (še 
bolj kot ponavadi!). Spodbude in pomirjajoče besede so mi pomagale. David je 
nadaljeval, treba je pa bilo iti čisto v levo, ne v desno. Tukaj smo izgubili vsaj 
dobre pol ure; pa tudi sicer nismo bili ravno najhitrejši, predvsem zaradi mene, saj 
še nimam veliko izkušenj s ‚plezanjem naprej‘ v hribih. Smer smo plezali več kot 
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10 ur. Na izstopu sem bila utrujena, strmih trav ni in ni bilo konec, delal se je že 
mrak, na koncu le vrh, sreča, močni stiski roke, tih občutek hvaležnosti … Komu 
ali čemu?
 Poglavje zase je bil sestop. Nikoli ga ne bom pozabila, čeprav sem bila na 
zelo utrujena in so me bolele noge in sem bila žejna in sem iskala neobstoječe 
stezice v ogromnih raztresenih meliščih. Zato, ker je bila to noč po preplezanem 
Ašenbrenerju, z luno na nebu, z zvezdami okoli lune in z avgustovskimi meglicami 
tam daleč spodaj, v dolini; za vse drugo mi je bilo vseeno. Sestopali smo več 
kot dve uri, tisto malo tekočine in jabolko pa sta bila zlata vredna … Erjavčeva 
koča je bila že zaprta, vseeno so nam postregli s pijačo. Med zlaganjem opreme 
me soplezalec vpraša, če bi še vedno rada šla jutri plezat Indijansko poletje na 
Jezersko. Od mene pa samo smeh, češ, dobra šala. Očitno si nisem predstavljala, 
kako dolga smer je to, da sem hotela iti naslednji dan plezat še kaj drugega.
 Zdaj pa … kdo se bo javil za vožnjo? Zjutraj mora Napi v službo. Dogovorimo 
se, da bomo šli danes do Janovega študentskega doma v Ljubljani, zjutraj pa 
naprej, v Maribor. Začela sem voziti, vendar me je pri Jesenicah začel premagovati 
spanec. Prevzel je David, a je tudi on kar hitro klonil. Nihče ni več kandidiral za 
šofiranje. Zato smo v majhni škatli zaspali kot polhi v konzervi in se zbudili šele 
naslednjega dne …

Debeljakovo varianto Ašenbrenerjeve smeri (VI+/VI, 200 (800) m) v Travniku 
smo 18. 8. 2005 preplezali David Lešnik, Mojca Hribar, Andrej Napotnik - Napi 
in Jan Pintar - Junge (AO Kozjak).

Mojca Hribar

Bivakiranje nad Rinkami

 Odločila sem se, da bom tokrat raje kot o kakšni ‚zgodbi o uspehu‘ spregovorila 
o dogodku, ki med alpinisti velja za ne-zgodo; v skladu s tem se nekateri obnašajo, 
kot da se ni zgodil. Dejstvo, da je nekdo nenačrtovano bivakiral, je tema, okrog 
katere vsi radi kaj namigujejo, a nihče prav ne ve, kaj se je dogajalo »v resnici«; 
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udeleženih se pa ‚ne spodobi‘ direktno vprašati o ne-zgodi. Nekateri jo jemljejo 
kot kazalec nezadostne izkušenosti; zgodi se namreč le, če slabo načrtuješ in 
izvedeš turo. Včasih pa je posledica spleta nesrečnih ali tudi srečnih okoliščin. O 
teh okoliščinah, ki so vodile v moje prvo (in zadnje?) nenačrtovano bivakiranje, 
bom napisala nekaj v nadaljevanju.
 Boštjana sem prepričala, da sva šla plezat Direktno v Štajerski Rinki. Skupaj 
sva že plezala v plezališču in v Paklenici, v hribih pa nihče od naju ni bil preveč 
izkušen. Zato bo pa izziv toliko večji! Zjutraj sva se odpeljala v Logarsko, 
sopihanje mimo Okrešlja in gas pod steno. Ko sva poiskala vstop (od blizu so vsi 
stolpiči podobni), sva začela plezat. Smer je lepa in priporočjiva, skala kvalitetna. 
Najlepši raztežaj je prečka v levo pod velikimi strehami sredi stene. Smer se po 
dveh tretjinah celotne dolžine izteče na široki naravni gredi, ploščadi, kjer večina 
navez konča plezanje in izstopi po levi strani gore. Tako imenovana ‚glava‘ je 
namreč plezalsko manj zanimiv, lažji in zelo krušljiv svet. Ker pa sem kljub 
temu hotela priplezati prav na vrh gore, sem na Boštjanovo vprašanje, če greva 
še naprej ali izstopiva, odgovorila, da greva naprej. Morda nama je zbranost po 
brez zapletov preplezanem najteže ocenjenem delu smeri malo popustila in nisva 
natančno pregledala, kje bi se smer lahko nadaljevala. Boštjan je precej v desno 
videl kline in izgledalo je preplezljivo v okvirih razumne težavnosti. Kmalu se 
je izkazalo, da je bila to napaka. Kasneje sva ugotovila, da je bila to verjetno 
Bregarjeva spominska smer. Boštjan je plezal ta raztežaj skupaj okoli dve uri, s 
klini ni varčeval. Bilo je podrto in naloženo. Jaz sem bila živčna in sem mu težila, 
kaj dela tako dolgo, naj pride dol, da bi po gredi na levo čim prej izstopila iz smeri. 
Oba sva izgubila potrpljenje, jaz njemu, naj se že enkrat strezni in pride dol, on 
pa meni, če ne vidim, da mu gre za nohte. Spuščale so se že meglice, mene je bilo 
vedno bolj strah. Kaj bova res ostala ponoči tukaj? Ker ni mogel narediti dobrega 
štanta, da bi jaz splezala za njim, se je odločil, da se bo res spustil nazaj. Ker je bil 
raztežaj naložen z velikanskimi kamni, sem se najprej premaknila na drug štant, 
da jih je vrgel proč, potem pa nazaj. Spotoma je še izbijal tiste kline, ki so šli ven. 
Ko sva končno prečkala gredino v levo in pričakovala, da se bo pred nama odprl 
lažji svet, sva bila neprijetno presenečena, ko sva zagledala zaprt amfiteater s 
črnimi stenami vse naokoli. Moje pred kratkim oživljeno upanje se je spet nekam 
skrilo. V Miheličevem vodničku nič ne piše o kakšnem nadaljnjem plezanju, le da 
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izstopiš po gredini levo. Da se tako rekoč sprehodiš! Dopuščam pa možnost, da je 
izgledalo bolj grozno, kot je bilo v resnici zato, ker se je že spuščal mrak. Našla 
sva en sistem kaminov, ki so bili lahko preplezljivi, ampak do takrat je bila že trda 
tema in z majhnimi čelnimi svetilkami se je vse zdelo težje. Od grede naprej je 
vse plezal naprej Boštjan. Jaz sem bila že tako utrujena in žejna, da sem na enem 
štantu zaprla oči in me je že začel odnašati spanec … Ampak še naprej, še naprej 
… ko nenadoma zaslišim Boštjanov glas, poživljajoče živahen: »Mojca, to moraš 
videti!«. »Kaj, kaj?« Plezam in izplezam in sva na vrhu, nebo posuto z zvezdami, 
dolina pa z lučkami, in kar je še veliko lepše, nedaleč proč velika rdeča markacija. 
Rešena! Čestitava si in čim prej v dolino.
 In tu je bila naslednja napaka. Hotela sva skrajšati pot do Turskega žleba in 
sva zapustila markacije. Jaz sem samo še hodila za soplezalcem, bojazen in slaba 
slutnja sta se vračali. Začela sva se spuščati po neki grapi, ki se je izkazala za 
napačno. Nazaj gor. In spet sva našla markacije. Tedaj pa naju je začela ovijati 
črnina in gost, vlažen, naelektren zrak. Sprva sem si še skušala zatiskati oči pred 
(novo) prihajajočo moro in sem spraševala: »Boštjan, kaj to je od tvoje čelke?« 
(»Ja.«) Kmalu pa to ni bilo več oddaljeno svetlikanje, ampak bližnje ozemljevanje 
električne energije iz oblakov v tla. In tista tišina, kot bi se vsa narava prihulila 
in čakala, da se nekaj zgodi. To pa je bilo res preveč, moja morala je bila slaba, 
ustavila sem se in predlagala, da počakava do jutra. Presodila sva, da je preveč 
nevarno, da bi v nevihti z vsem tem železjem silila naprej. Tudi pot bi težko našla v 
temi in dežju, poleg tega sva bila utrujena. Odvrgla sva vso železje in se naslonila 
na skale, ki so za silo ustavljale veter; strehe pa nisva imela. Še dobro, da je imel 
vsak svojo folijo, ker je postalo res mrzlo. Sicer si jo najprej zaradi strel nisva 
upala razpeti, ko pa se je malo uneslo, sva jih uporabila. Sedela sva na vrvi, vsa 
oblačila gor, naslonjena druga na drugega, nahrbtnik čez kolena, sedeč položaj, 
da bi bila s čim manjšo površino mokra. Tako sva se celo noč tresla, meni je pa 
uspelo celo malo zaspati proti jutru … Sanje pa so bile kot neke blodnje, kot bi bil 
zadet. 
 Jutro je bilo sveže, jasno. Hitro sva začela hoditi, ker sva bila premražena, v 
senčnih grapicah pa sva napolnila prazne plastenke s snegom. Ko sva prišla na 
Okrešelj, je bila travnata jasa preveč vabljiva, da je ne bi izkoristila za počitek in 
nekajurno spanje na soncu. 
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 In zaključek? Še malo mi ni žal, da sva bivakirala, žal bi mi bilo, če ne bi. 
To je izkušnja, ki ti lahko veliko da, predvsem v smislu tega, da lahko analiziraš 
napake, ki si jih naredil in jih drugič ne ponoviš več, prispeva pa tudi k izgubljanju 
samopomembnosti – seveda, če mine brez posledic. 

Direktno smer (VI/V, IV, 600 m) v Štajerski Rinki sva 15. 7. 2005 preplezala 
Boštjan Založnik in Mojca Hribar.

Mojca Hribar

Diagonalka v dežju ali kako se je Roland V. učil tehničnega plezanja

 Bil je prvi dan plezanja v Paklenici. Ker se vreme nekako ni in ni hotelo izjasniti, 
ali bo ali ne, smo kar mi sklenili, da bo! In smo šli. Zaradi pomanjkanja članov 
smo nekako razdelili tečajnike v naveze tako, da ne bi že prvi dan zdolgočaseni le 
od daleč opazovali sten Paklenice.
 V mojo navezo je bil verjetno kazensko dodeljen Roland. Le da on tega 
takrat še ni vedel. Še zdaj ne vem točno, s čim se je hudo zameril članom za tako 
strogo kazen. Moje ambicije so bile visoke, soplezalec je bil začetnik in vreme 
je bilo zanič. Vse skupaj je vodilo do kompromisne odločitve pri izbiri smeri 
– Diagonalka. 
 Pri vstopu sva na kratko ponovila in določila pravila. Soplezalec je deloval 
dokaj prepričljivo in pokazal, da šola ni bila zaman. Dal sem mu še lestev in nasvet, 
naj jo uporabi v primeru težav pri plezanju. Prvi raztežaj je minil dokaj mirno. 
Med plezanjem drugega pa je začelo močneje deževati. Naveza pred nama se je 
odločila za spust. Sledila je minuta za tehtanje argumentov. Smer je kljub dežju 
ostala relativno suha. Bila je dobro varovana. Spusta po smeri, ki ni vertikalna, pa 
si tudi nisva posebej želela. Na koncu moram priznati, da vsi argumenti niso imeli 
prave možnosti, ko sem dodal svojo trmo. Sledil je najtežji del smeri. Na srečo je 
bil suh, tako da sem tudi s tem delom hitro opravil. Soplezalcu sem namestil lestev 
in tudi on ni imel posebnih težav. Dež še vedno ni odnehal. 
 V predzadnjem raztežaju se je sreča obrnila. Sledila je mokra zajeda. Kmalu se 
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je pokazalo, da bo potrebno uporabiti tudi nekaj trenja. Oziroma to, kar je v tisti 
mokroti od njega ostalo. Sledil je značilni stavek soplezalcu: »Tu ‘mej na kratko.« 
Dodatna težava je bilo tudi varovanje, ki je bilo postavljeno tam, kjer je težko, 
če je suho. V dežju se pravila oziroma težavnosti nekoliko spremenijo. Sledilo je 
kar nekaj adrenalina in gibov, ki so dodobra pretestirali trditev, da plezalniki tudi 
v dežju kar dobro držijo. S tem bi se lahko celo strinjal, vendar le, če primerjam 
oprijem plezalnikov in prstov na gladkih grifih. Ko sem končno ‘prikrempal’ preko 
tistega s trenjem, je sledila nova težava. Znašel sem se v zelo čudnem položaju, 
do naslednjega varovanja pa je še malo manjkalo. Običajno ne odneham kar tako, 
vendar bi tam zagotovo zgrabil za komplet ali še kaj druga, če bi le dosegel. 
Kar nekaj časa je trajalo, da sem se zbral in nadaljeval. Nikakor mi ni bilo do 
hitrega povratka (padca) nekaj metrov niže. Tudi zato ne, ker bi potem tisto s 
trenjem sledilo še enkrat. Sidrišče je bilo na srečo nekoliko odmaknjeno, tako 
da sva se lahko s soplezalcem dobro slišala, vendar ni videl, kaj se je dogajalo. 
Kljub relativno čudnim razmeram, težavnostim neprimernih za začetnika in 
neizkušenosti, je Roland zelo dobro in predvsem mirno opravljal svoje naloge 
pri varovanju in pri napredovanju po smeri. To je v takšnih primerih ključnega 
pomena za premagovanje opisanih težav! Sledilo je nadaljevanje in končno sem 
prišel do sidrišča. To je bilo zame v tistem obdobju kar »psiho plezanje«. Iz čevljev 
sem izlil vodo in začel varovati. Na prej opisanem mestu je imel tudi soplezalec 
težave. In ker ga kar nekaj časa ni bilo, sem šel do roba preverit kaj se dogaja. 
Sledil je zelo zanimiv prizor. Soplezalec je visel na vrvi, lestev pa na njegovem 
pasu!?! Sledil je hiter tečaj tehničnega plezanja z lestvijo. Potem je zadeva stekla 
čisto drugače in že je bil pri meni.
 Na vrsti je bil spust. Na sidrišču je bila ozka vponka za spust. Vendar se mokre 
vrvi ni dalo potegniti skozenj. To sem seveda ugotovil 35 m nižje. Povratka po 
vrvi nazaj gor ne bi posebej opisoval, ker ne bo šlo preko cenzure in opis ne bi bil 
primeren za mladoletne bralce. Drugo mesto za spust po vrvi je bilo nekoliko bolj 
desno. Vendar je bila pot do njega dokaj nejasna in brez varovanja. Začelo se je 
temniti. Po soteski sva videla nekaj luči. Jasno nama je bilo, da ne gredo plezat, 
temveč iščejo naju. Bilo nama je veliko lažje, ko so nama s tal potrdili smer do 
izstopa. Časa za iskanje ni bilo več dosti in tudi utrujenost je dodala svoje. Sledil 
je spust ob čelni svetilki, pivo, nov dan in nove smeri ...  
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Diagonalko (-VII, 200 m) v Debelem kuku sva 25. 4. 2005 preplezala Boštjan N. 
Založnik in Roland Volmut.

Boštjan Založnik

Celjska pozimi ali Zlata naveza Pelargonij – Hortenzij

 Torkov večer, 5. april. Mislim, da se preveša v sredo. Pozni smo – Strmina, Jure 
in jaz. Dobro znana in že tolikokrat prehojena pot. Zvezde. Nebo žari. Mir. Tišino 
prebija zgolj škripanje snega pod nogami. Toplo je. Hodim počasi, rada bi šla 
sama in namenoma zaostajam. Fajn mi je. Pred menoj hitita navkreber dve senci, 
jaz pa se s svojo mislijo in polna pričakovanj vzpenjam za njima na Okrešelj.
 Prizorišče št. 2: zimska soba pod Frischaufovim domom. Ko vstopim, sveče že 
mečejo svetlobo po prostoru. S pogledom poiščem še prazen pograd, ki sta mi ga 
namenila soplezalca. Krepko čez polnoč vsak iz svoje spalke napadamo polkilsko 
vrečko kikirikija. Večer poezije. Vpisna knjiga postane žrtev bolnih verzov izpod 
peresa imaginarnih prijateljev, gornikov Hortenzija in Pelargonija. Inspiracija je 
prišla iz zapisov našega predhodnika, ki je v bivaku zažgal joto.

 6. april. Ko se zjutraj zbudim, zagledam skozi okno razžarjeno ostenje Mrzle 
gore. Šit, zaspali smo! Brzina in že hitimo mimo Zaspanega hriba za podobo 
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turnega smučarja, ki ga šiba proti Savinjskemu sedlu. Pičica, pa saj to je Hortenzij! 
»Horteenziiiij!« ga kličemo, on pa nič. Sonce je moralo že kar nekaj časa cmariti ta 
prekleti sneg, ki se udira, da je prav luštno. Peklenska vročina in skoraj deseta!
 Na vstopu – Celjska smer (IV/III, 350 m) oziroma Grapa med Malo in Štajersko 
Rinko. Ko sva bila z Rokom v Mrzli gori, so mu pogledi uhajali tja, govoril mi je 
o Celjski. Isto zimo še Silva. Pa potem Strmina po zimski turi alpinistične šole. 
Da se baje lepo polni s snegom. Grmo je dal zadnje napotke za sredinski del 
smeri, kjer je štirka v skali in je najtežji. Bomo videli. V žleb vstopimo po širokem 
snežnem stožcu. Sneg je lepo predelan, naklonina narašča. Pridemo do skalne 
stopnje, čez katero se je potegnil led. Na videz položno. Na polovici se Strmina 
odloči, da se navežemo in spleza nazaj do naju. 

Pod ledeno bariero uredimo varovališče. Izgleda pa „easy“, le kaj mečka, si mislim 
… In vidim, ko sem sama s cepini v elementu. Mesto je nekoliko nerodno, prehod 
iz ledu v sneg pa popestren z gnilim ledom, ki pa vseeno vzdrži. Nadaljujem po 
kotu navzgor, dokler ne pridem v veliko lopo pod kaminom. Strmina je tukaj 
zabil klin in naju varuje. Jureta usmeri pod kamin, da prestavimo štant, ki pa je 
že tam. Tukaj se poleti pleza po plateh desno, ki so meni sicer sedaj bolj vabljive 
od temnega, za silo požlejenega strmega kamina, vendar pa … Led je tako tanek, 
da vanj ni možno namestiti skoraj nobenega varovanja, tudi s cepini je potrebno 
zelo nežno zatikati v plitve vdolbinice, ki jih za seboj pušča Strmina. V tanek led 
na desni je zavrtal kratek vijak in vpel Juretov štrik, potem v kot na desni zataknil 
frenda in jebico za moj štrik, pa še klin v kotu … Aha, zdaj za Jureta, si mislim. 

Pogled na Rinke
(foto: Boris Strmšek)
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Joj, pa ne, spet je šel noter moj štrik, to bo še zanimivo! Čisto na izstopu iz težjega 
dela je zavrtal še vijak za Jureta. Se kar malo tresem pod neprivlačnim raztežajem 
… »Varujem!« pride od zgoraj. »Kdo gre?« se spogledava z Juretom. »Lahko 
jaz?« Jure ne komplicira.

 
 Splezam meter in pol navzgor, nato moram prečiti desno v kot, skoraj pod 
strehico s počjo, da izpnem štrik in poberem varovala. Jebica se kar sama pripelje 
do mene, potem se trudim dalje do klina. Vse je tanko in leti s skale. Preklinjam, 
da Jure prične dvomiti v desno varianto. Naenkrat ne gre naprej, ne nazaj, saj sem 
se s palicami, ki jih imam po Murphyjevem zakonu na desni strani nahrbtnika, 
“zakajlala” v kot. Ne vem, kako mi je uspelo zadevo urediti, vem le, da ni bilo 
lahko in se je kar vleklo. Ne s silo, ne z občutkom, nekako pač. In potem še 
metri požleda, nato pa desno navzgor še kakšnega pol raztežaja čez snežno-ledno 
stopnjo. Štant! Jaaa, čez sem. In kmalu za menoj je bil že nasmejani Jure, ki je 
ubral kar direktno, a svečkasto varianto, ker ni imel na desni vpetega štrika. Kaj 
češ, Jure ima pač jajca! Jaz pa ne. Zvijemo štrike in šibamo po zasneženem grabnu 
kakšnih 100 m, nato je še raztežaj dokaj položnega ledu. Zgoraj nadaljujemo po 
dobro zaliti grapi, dokler nismo v višini grede pod Glavo Štajerske Rinke. Levo 
ven je po kotu izstop. Če bi bilo narejeno, bi leteli čez, zdaj pa je „naflajhan“ pršič. 
Ni variante. Zadnji raztežaj je kar dišal po težavah. Skala in nepredelan sneg, 
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spet se navežemo. Najdemo klin in štantamo. Z Juretom naju že pošteno zebe, ko 
grizeva moje bombone in občasno slišiva kakšno psovko od Strmine zgoraj. Čisti 
grife in “ful” je pršiča … »Kako se to pleza?« vprašam Jureta. Skala je in sneg. 
Aja, z rokavicami? In cepini. Pustim ga naprej, saj bo hitrejši. Začneva skupaj, 
potem se zamudim v rahlo previsnem detajlu, pa saj ni, je pa nerodno in visi. In 
nohta. Še malo pa sem v zadnjih metrih smeri. Ne morem ven, vse drsi. Pa res ne 
morem, ne gre … Sem v krušljivem kaminu s podirajočim se snegom, cepini ne 
primejo. Zdi se mi, da bom odletela, potem pa se nekako le skobacam ven. 
 Meni znan svet. Markacija na poti na Koroško Rinko. Nič kaj toplo ni, veter, 
čas je, da gremo dol. Strmina teži s fotkami, delimo si tablico marelične frutabele. 
Pod Turskim žlebom se udira do riti, vse je gnilo. Poberemo še preostalo opremo 
na bivaku in že smo v Zadružniku. Pir. Zasluženo.
Komentar: Bil je lep dan!

Volkovi lajajo …
Pijane veverice škripajo z zobmi …
Breze se parijo …
Vešče nagajivo mežikajo z očmi, medte, ko se jim nad svečo smodijo krila …
Po skritih kotičkih bivaka se še vedno motovili duh po zažgani joti …
Crknjena kavka veselo prepeva svojo pesem …
Svet se izgublja v arašidni omami …
KJE SI, TITO???
 Hortenzij iz Sp. Činžata

Maja Lobnik

Veseli na vrhu
(foto: Boris Strmšek)
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Bele vode, oskrbnik in Sandokan

 Junijski večer v gorskem zatrepu. Dve majhni postavi se počasi premikata skozi 
plasti vlažnega zraka. Ena izgleda nekam nenavadno. Na velikem nahrbtniku ima 
navezano skoraj enako veliko kartonasto škatlo. Mrak se priplazi do njiju okoli 
1500 m nad morjem, morje pa je kljub temu nesramno daleč. Ko že hočeta poseči 
po čelnih lučkah, izza oblakov posveti skoraj polna luna in poda okolju mehke 
oblike. Prikazni se v mesečini privlečeta do lesenega bivaka na 2000 m, ki bo 
naslednje tri dni njun dom. Kako se je sploh začelo?
 Načrti so bili veliki, časa in treninga pa premalo. Potrebščine so bile nakupljene 
za teden dni romanja po Dolomitih, potem pa je ostalo pri skrajšani verziji nam 
geografsko bližjih, a ne toliko obiskanih zahodnih Julijcev. Natančneje, cilj 
Bele vode. Brez težav sva se odrekli nekaterim živilom, ki v prehranski lestvici 
zavzemajo spodnje, najpomembnejše mesto. Ustavilo se je pri vrhnjih, zelo 
odsvetovanih Kebrovih živilih. Na razprodaji sem namreč v trgovini, zaradi katere 
se Jankovič še pred kratkim ni upal tuširati, kupila petlitrski karton odličnega 
vipavčana. Seveda je na koncu zmagal razum in odločili sva se, da odneseva s 
sabo cel karton.
 Prvi dan sva pridno zgodaj vstali, kot da bi slutili, kaj naju čaka. Čeprav sva 
se spopadli samo s četrto stopnjo v prelepi čvrsti skali, sva v Visoko Belo špico 
vstopili s potrebnim spoštovanjem, saj sva bili letos obe z Matejo res rjasti. 
Seveda sem v prvem raztežaju morala izvesti manjšo akrobacijo v desno, tako da 
je Mateja potem s kletvicami izpenjala metulja in se s težavo basala nazaj v levo, 
preko ne ravno obljubljene skale. Lepo sva začeli! No, v naslednjih raztežajih je 
bilo plezanje res krasno, lahkotno in že sva skoraj začeli uživati, ko so se zaslišali 
kriki. Bilo je sredi tedna, nikjer nikogar in komaj takrat sva ugotovili, da nisva 
sami. Neka ženska je kričala na pomoč in s težavo sva ugotovili, da mora še ena 
naveza plezati v eni izmed sosednjih smeri. Bili sva že precej visoko, slabo smo se 
slišali, nisva vedeli, kako resno se je njen soplezalec poškodoval pri padcu. Mobitel 
sta seveda pustila v bivaku. No, potem se je začela dirka. Jaz sem plezala kot v 
transu, Mateja pa je klicala naše in italijanske reševalce. Hiteli sva na vrh, nebo 
pa je bilo vedno bolj črno. Na vrhu sva se ravno začeli razgledovati o možnostih 
spusta, ko sva zaslišali zvok helikopterja. Oddahnili sva si in drveli po sestopu. 
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Čez 15 minut sva videli resnost situacije. Naveza je bila na veliki polici, kamor 
je padel prvi. Izgledalo je, kot da ima poškodovano nogo, v nezavesti na srečo ni 
bil. Ugotovili sva, da do njiju ne bi prišli ne z vrha, ne s tal. Tekli sva naprej proti 
bivaku in vmes opazovali akcijo. Nebo je bilo grozeče. V trenutku, ko sva stali 
pred vrati najinega zavetišča in so s police pobrali še zadnjega reševalca, je pričela 
z neba padati kot mandarina debela toča. Ob tem je bliskalo in treskalo, kot bi nam 
Kdo hotel reči – dobro ste jo odnesli. Po nalivu sva odprli petlitraka, Mateja pa je 
vzporedno študirala zakone jadranja za bližajoči se izpit.
 Naslednji dan sva se zbudili v sončno jutro in opravili še en prelep vzpon v 
čvrsti beli skali. Popoldanskega pa sva glede na izkušnje prejšnjega dne opustili. 
Ob prihodu k bivaku sva srečali plezalca, ki sta naju v italijanščini povprašala za 
vodo. Da je v rezervoarju nekaj deževnice od včeraj, sva povedali, ampak da midve 
pijeva druge vrste napitek. Ko sta zagledala petlitrski karton, ki sem ga privlekla 
iz bivaka, sta izmenjala začudene poglede. Spila sta vsak po kozarec in ko sem 
se že ustrašila, da bom mrcino nesla še navzdol, sta spila še vsak po enega, dva, 
tri ... Midve sva pomagali po svojih močeh. V pogovoru sva izvedeli, da je eden 
potujoči umetnik, „performer“, po rodu Madžar, ki pa trenutno dela kot oskrbnik 
koče na drugi strani sedla. Drugi je bil italijanski odbitek, ki je izgledal natančno 
tako kot Sandokan, med pogovorom zvil približno 30 cigaret in jih tudi pokadil ter 
razlagal v izvirni mešanici italijansko-francosko-angleškega jezika o njegovem 
verovanju v „nečural reližon“, kar naj bi pomenilo nekaj takega, kot verovanje 
v poganske naravne bogove. Kje jih vedno znova najdeva? Ne vem, mogoče oni 
najdejo naju, vsekakor pa sva se režali do bolečin. Sandokan se je opravičeval, 
da sicer ne skadi toliko tobaka, ampak da nič drugega nima zraven. Učili so naju, 
da je človeku v stiski treba pomagati. Tako sva v naslednjem trenutku iz bivaka 
pričarali magično vrečko. Oči so se mu zasvetile, izgubil pa je dar govora za nekaj 
minut. Ko sva se že ustrašili, da sploh ne bosta odšla, je naš oskrbnik, ki je na delo 
zamujal že dobre tri ure, le počasi vstal. „Saj bo šef že razumel, ko mu boš razložil 
okoliščine zamude,“ sva ga tolažili. Z rahlo bebavim nasmehom na ustih sta oba 
prikimala, se nama zahvalila in zelo, zelo nestabilno odtavala v mrak. Malo naju 
je skrbelo, vendar sta vsaj hodila v pravi smeri, čez dobro uro pa sta lučki že 
izginili na drugi strani sedla. „Ti, misliš, da jima bo kdo verjel, da sta srečala dve 
ženski, ki sta jima na 2000 m. n. v. ponudili pet litrov vina in magično vrečko ter 
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zato zamujata pet ur?“ Krohotali sva se do onemoglosti.
 Naslednji dan je bil spet jasen, splezali sva še eno lepo, lahko smer, nato pa se 
vsaj pet kilogramov lažji vračali v dolino. In za eno noro dobro plezalno druženje 
težji.

Minja Gregorič

Crack Baby!

No, skratka, pol pa tam sploh ni bilo nobenega kreka, še manj pa kake bejbe. Na 
srečo, ker pol nikoli ne veš, kako bi se vse skup končalo. In v tem primeru se je 
končalo nadvse prijetno in navdihujoče. 

The north is to south what the clock is to time.
There‘s east and there‘s west and there‘s everywhere lines.
I know I was born and I know that I‘ll die.
The inbetween is mine.

In potem gre zares. Dogaja se to, kar v resnici želiš, da se ne bi, vsaj ne še takoj, malo 
mencaš, postopaš … Ja, trema, bi rekel nepoznavalec. Ha, ha, pa kaj še, največji 
cmok, ki preprečuje slini, da bi stekla v želodec. Zid. Pravzaprav zamrznjen klin. 
Nekaj tako navpičnega, da je v bistvu previsno. 

And the feeling it gets left behind.
All the innocence lost at one time.
Significant behind the eyes.
There‘s no need to hide.
We‘re safe tonight. 

Velikana napade Dolfa (op. ur.: Blaž Navršnik), redni soplezalec v zanimivih 
smereh. Seveda po novem brez paščkov, sam se seveda z izposojenimi stroji 
odločim za enako taktiko, in kot se je na koncu izkazalo, za pravilno. S takšnim 
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načinom plezanja je prav fajn vrtat svedre, lepo se da počivat, v glavnem ena fajn 
zadeva. Ne velja pa to za vse cepine, z večino je takšno plezanje bolj muka kot pa 
kaj drugega.

Climbing on a mountain.
Floating out on the sea.
Far from lights of a city.
The elements they speak to me.

Led je lep, samo na izgled, na otip je zgodba povsem drugačna. Kristalen, trd 
led, ki poči ob vsakem udarcu. Edina pot je ostala tehnika zatikanja. V bistvu 
preprosta, tudi varna, žal precej bolj psihično obremenjujoča. Štanti pa so boljši 
kot v Aniča kuku, na vseh lahko stojiš, v skalo si zabiješ kak klin (če ga maš). Vsi 
štanti so namreč ob steni za svečo. In ko začneš, moraš svečo obkrožit in nato se 
veselje začne (res, da ga je bilo več zvečer, ampak ne bomo komplicirali).   

It‘s a hopeless situation.
And I‘m starting to believe that this hopeless situation is what I‘m trying to 
achieve.
But I try to run on.
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(foto: David Lešnik)
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It‘s all or none.
All or none. 

Akcija je v polnem zamahu trajala sedem ur in pol. Sedem ur in pol zbranosti, 
kakršne še do sedaj nisem doživel. Če si med plezanjem kdaj pogledal dol oziroma 
si pomislil, da boš tu dol še abzajlal, se je cmok v grlu kar potrojil. Gigant je 
pravzaprav najlažji slap na celi steni. Kaj ti morajo šele ostali napraviti. Grdo. 
Ampak, vseeno …

…Oh, I ... Oh, I’m still alive.
Hey, I ... Oh, I’m still alive.
Hey, I ... Oh, I’m still alive.

Na koncu pa overdose, čez par dni pa še sikstinajn. Hvala, Crack Baby!

Verzi: Pearl Jam
Ostalo: David Lešnik
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Op. ur.: Ker je bilo “vsega bolj malo”, smo kar združili 2004 in 2005. 
Hvala za razumevanje ...

15. 1. 2004 Na našem odseku se je ponovno povečalo število članov. Marko 
je namreč postal že drugič očka – Katarini se je pridružil Jakob. Iskrene 
čestitke njemu in mamici Dominiki ter mnogo sreče in zdravja vsem (zdaj 
že) štirim želijo prijatelji iz odseka!

Družina Šumnik je “naredila nov korak”: Minji od 4. 8. 2004 dela družbo 
bratec Nej (dolg 52cm, težak 3.840kg). Iskrene čestitke – in obilo lepih 
trenutkov!

R O J S T V A ,  P O R O K E

Ata Marko
(Marko Renčelj)

Nej Šumnik
(foto: Nikolaj Šumnik - Niko)
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Ditka in Uroš Majcenovič sta “pridelala” prvega, pravega “pohorca” oz. “rušana”: 
30. 9. 2005, ob 18:39, Deček je! In ime mu je Lan! 3,75 kg, 52 cm.

Torej, iskrene čestitke našemu Urošu in njegovi Ditki za prvorojenca! Da bi bili 
srečni, zdravi in veseli!

Ata Uroš
(Uroš Majcenovič)
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Klajmberi
(avtor: David Lešnik)
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AK  alpinistični klub
AO  alpinistični odsek
cm   centimeter
GPS  global positioning system (satelitski sistem za določanje   
   položaja na kopnem in na morju)
GRS  gorska reševelna služba
JV   jugovzhod
KA  Komisija za alpinizem
kg   kilogram
km   kilometer
kom  komad
m   meter
MO  mladinski odsek
op.   opomba
PD   planinsko društvo
sp.   spodnji
PZS  Planinska zveza Slovenije
S   sever
SV   severovzhod
TAM  Tovarna avtomobilov Maribor
ur.   urednik
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