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Delovanje kluba se je prevesilo v tretje
desetletje. Začela nas je le peščica, ki pa
je alpinizem vzela zares in ga zajemala z
veliko žlico. Skoraj ni minil vikend, ko ne
bi v hribih kaj splezali. Med tednom pa
smo veliko trenirali v Armeškem, kjer so ob
Miloševem zidarjenju nastajale nove smeri,
kar nam je omogočilo, da smo svoje meje
plezanja prestavljali vse višje. Te meje je
mlajša generacija, predvsem Andrej in
Sandra, prenesla tudi v tuje gore. Zraven
smo vodili tudi krožek športnega plezanja,
iz katerega so kmalu zrasli naši prvi mladi
tekmovalci in nekateri so postali tudi člani
slovenske mladinske reprezentance. Ob
vsem tem nam je uspelo organizirati tudi
kar veliko odprav v tuja gorstva, ki so še
dodatno popestrile našo dejavnost. Ni nas
bilo veliko, ki smo vse to vodili, energija pa
je bila neizmerna.
Seveda je v teh letih prišlo tudi do kakšne
krize, ko nam ni vse teklo tako dobro. Predvsem takrat, ko je kakšen iz ožje ekipe
zaradi različnih vzrokov popustil pri svojem
delu ali pa prenehal sodelovati s klubom.
Dobro pa je bilo, da smo vseskozi veliko
pozornosti posvečali izobraževanju, kar se
je kazalo tako v delu z mladimi kot pri varnem plezanju v hribih. Tako je tudi sedaj.
Tako kot v družbi nasploh, se v zadnjih letih
kažejo mnogotere spremembe v delovanju
kluba. Plezanje postaja vse bolj zanimivo
tudi za širše množice, postalo je nekako
moderno in tako smo se na povečano povpraševanje vsaj delno prilagodili in z organizacijo plezalnih tečajev in alpinističnih
šol privabili množico plezanja željnih. Na
srečo smo temu plezalnemu »bumu« vsePosavski alpinistični klub

Foto: Nejc Pozvek

skozi skušali slediti tudi z opremljanjem novih
plezališč, za kar gre zahvala predvsem
Andreju Sotelšku in vsem, ki so mu pri tem
pomagali, pa tudi z gradnjo plezalnih sten.
Z izgradnjo plezalne stene v Brežicah so
začeli plezati tudi Brežičani in tako je klub
svojo dejavnost v skladu s svojim imenom
raztegnil vse do hrvaške meje in čez. Število
naših članov se je tako povečalo na krepko
čez sto. Seveda je to pohvalno, hkrati pa
vse težje obvladljivo. Na klubu smo od
vsega začetka gojili več dejavnosti: alpinizem, športno plezanje in gorništvo, vendar
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je to izgledalo tako, da smo v hribe hodili in
plezali starejši, mlajši pa so športno plezali.
Sedaj pa se s športnim plezanjem ukvarjajo
vsi – od cicibanov do upokojencev. Pokrivamo celotno Posavje in del Dolenjske.
V hribe pa je poleg alpinistov začelo zahajati tudi veliko turnih smučarjev, lednih
plezalcev in osvajalcev zasneženih gora.
Spekter dejavnosti in število članov tako
prerašča organiziranost kluba in v zadnjem
času je pogosto težko »kontrolirati« celotno
delovanje. Na srečo se nam obrestuje, kot
sem že omenil, naše dobro zastavljeno
izobraževanje in privrženost klubu predvsem tistih, ki so tu zrasli, hkrati pa je za
delo resno prijelo tudi nekaj novih članov.
V prihodnjem obdobju bo zato potrebno
doreči, kako obvladovati celotno dejavnost
kluba. Predstavljam si, da bo to možno
tako, da bodo načelniki in vodje posameznih skupin prevzeli več odgovornosti
za organizacijo dela in izvajanje vsebin. S
tem mislim tudi, da si bo vsak oblikoval svojo ekipo, katere člani mu bodo morali stati
ob strani, in sicer tako, da bo vsak opravil
svoj del obveznosti, brez fige v žepu, kot se
je to kdaj pa kdaj dogajalo.

Čas je za spremembe.
Kot sem v zadnjih mesecih svojim ožjim sotrpinom že povedal, se moj mandat predsednika počasi izteka. Za vodenje kluba bo v
prihodnji letih potrebno še več energije, kot
do sedaj; meni jo je začelo primanjkovati.
Vem, da mlajši premorejo dovolj potrebne
energije in tudi znanja, da bodo lahko
samostojno delali naprej. Vse to so nekateri
pokazali s svojim poštenim in strokovnim
delom, tako na klubu kot širše. Seveda ne
bo čisto lahko, vendar me ni strah, da ne bi
uspelo. Potrebno pa bo, da bodo vsi člani
izvršnega odbora in tudi drugi, ki se bodo
aktivno vključevali v delo, to počeli s srcem,
enotno in odkrito. Le tako bodo delovali v
dobro kluba.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste
mi pomagali, da je klub uspešno deloval.
Z veseljem bom novemu vodstvu kluba
priskočil na pomoč, če jo bodo seveda
potrebovali. Še bolj z veseljem pa bom še
naprej zahajal v hribe in se veselil, da se še
kdaj navežemo na vrv.
Predsednik PAK:
Gorazd Pozvek

Foto: Andrej Trošt
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POSAVSKI ALPINIZEM
V ALPINISTIČNI SEZONI 2014
Splošna ocena
Leto nazaj smo pisali in brali o preporodu
posavskega alpinizma, h katerem je največ
pripomogla alpinistična šola. Postavili smo
visoka merila, ki jih v zadnjem letu nismo
uspeli doseči. Vendarle pa smo se še vedno
zelo trudili z aktivnostjo. Po letu, kakršno
je bilo 2013, je vsekakor potrebno vzeti
malce predaha in poiskati motiv za nadaljnje delo. Sezona 2014 torej ni bila sezona
presežnikov, ne v smislu kvalitete ne
kvantitete. V knjigi vzponov se je znašlo 170
vpisov, približno pol toliko jih je ostalo
zapisanih še na papirju, peščica pa svoje
aktivnosti niti ne beleži niti o njih ne poroča.
Vendarle pa se lahko pohvalimo, da bomo
v 2015 pri Komisiji za alpinizem registrirali
največje število aktivnih članov – 21. K tej
številki so najbolj pripomogli novopečeni
alpinistični pripravniki, ki so v letu dni prehodili lepo pot, se družili, učili in spoznavali, dobro znanje pa pokazali na aprilskih
zaključnih izpitih.

Če smo s številom vzponov lahko zadovoljni, pa bode v oči njihova težavnost. Sezona bo s tega vidika zagotovo kmalu romala
v pozabo. Vse od začetkov naše aktivnosti je bilo verjetno malo takšnih let, ko v
gorah niti pozimi niti poleti nismo zmogli
kakšnega presežka. Pozimi sta še največjo
zgodbo spisala Matej Zorko in Goran
Butkovič v severni steni Raduhe – zmrzovala sta v smeri ZZ, kjer težave dosežejo M5.
Najbolj resna poletna pleza-rija pa se je
zgodila Nejcu Pozveku in Sandri Voglar,
ki sta v alpinistično dokaj nepomembni Beli
peči pod Kaninom morala pošteno napeti
moči, da sta se prebila čez klasiko Via
Tarcisio s pičlim varovanjem. Nejc je sicer
precej več uspeha zabeležil v varnejših
smereh. Preplezal je kar nekaj smeri do
težavnosti 7b v Paklenici, pa tudi v gorah.

Dobra zima v naših gorah (Foto: Nejc Pozvek)

Sezona v znamenju uživaških smeri
(Foto: Sandra Voglar)

Posavski alpinistični klub

Je pa bila sezona nadpovprečno smučarska. Bogata zima je ponudila razmere, ki
jih težko pomnimo. V gorah so bile razmere
boljše kot na smučiščih! Stalnim turnosmu-

POROČILA

čarskim asom se je priključil tudi novopečeni
pripravnik Igor Dular. Poleg številnih lažjih
smučin se je prvič v življenju soočil tudi z
resnejšimi in bolj izpostavljenimi odseki.
Franca Škvarča, ki na smučeh v gorah preživi skoraj mesec dni v zimskem času, pa
tako ali tako ne moremo slediti. Tudi njegov
zgled je pripomogel k postopnem povečevanju PAKove turnosmučarske družine.
Svetlo prihodnost nakazuje relativno zgodnja plezalna osamosvojitev najbolj zagnanih mladih pripravnikov. Poskusili so s
prvimi vzponi v enakovredni navezi in se
veliko naučili. Gredo jim velike pohvale za
angažma, samostojne ideje in izbiro primernih ciljev. Zastavili so pravo pot, ki pa
jo bodo morali ubirati previdno in potrpežljivo. To zagotovo dobro vesta veterana,
ki jima gredo posebne pohvale, saj vlečeta
kolesje našega voza naprej že več kot 25
let. Arno Koštomaj in Gorazd Pozvek sta
vsekakor primeren zgled, saj letom navkljub
redno nabereta preko 20 vzponov letno,
na turah pa jim še vedno pogosto gledamo v hrbet. Zahvaljujoč njunim zmernim
alpinističnim nazorom, pa tudi delu ostalih
inštruktorjev in alpinistov, smo še eno sezono več končali v kompletni postavi in brez
hujših prask.

Potek sezone
Sezona (naj še enkrat spomnim, da gre za
vzpone od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014) se
je začela obetavno. Matej Zorko in Goran
Butkovič sta že v začetku decembra preplezala ZZ v Raduhi. Začeli smo s pristopi,
dokaj hitro so zamrznili tudi nekateri slapovi (Jezersko). Alpinistična šola je bila v janu-

Desni slap pod Prisankom (Foto: Nejc Pozvek)

arju kar dva vikenda na snegu in spoznavala osnove zimske tehnike v gorah. Januar
je postregel tudi z uvodnimi turnimi smuki,
tako pri nas kot pri severnih sosedih. Sledilo
je daljše zatišje, ko se je v gorah močno
odebelila snežna odeja. Konec februarja
smo znova stopili na plan. Poleg številnih
potegnjenih smučin je potrebno izpostaviti
Mateja Zorka in Marka Levičarja, ki sta v
Velikem vrhu preplezala smer Flamingo,
sestopila sta po Prontarski. Nejc Pozvek je
vlekel zanimive linije nad Zelenico, kamor
je nekaj dni kasneje peljal na vaje tudi
alpinistično šolo. Nad Okrešljem sta Matej
Zorko in Peter Sotelšek preplezala Vzhodno
smer v Mali Rinki. Odlične turnosmučarske
razmere so nas zvabile tudi v manj obljudene in redkeje obiskane predele. Ob koncu
zime je bil v Kleku zabeležen že prvi skalni
vzpon, smuči pa so bile najbolj uporaben
pripomoček še globoko v pomlad. Precej
oblegani so bili klasični cilji nad Vršičem,
Nevejskim sedlom in dolino Vrat (Stenar,
5
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Križ, Slovenska smer in smuk Za Cmirom).
Sredi aprila smo piko na i z izpiti pritisnili
na alpinistično šolo.
Pomlad je v alpske stene privabila Mateja
Zorka in Lenarta Horžena, ki sta za uvod
poskrbela z Zupanovo v Koglu. Lenart, kot
novopečenega pripravnika ga je potrebno še posebej pohvaliti, je pridno nizal
zanimive zgodbe in nabiral prepotrebne
izkušnje v stenah širom domovine. Zadnji
smučarji so opremo postavili v kot globoko
v juniju, ko je že dišalo po morju in tradicionalni PAKlenici. Ta je znova postregla s
presežniki, tako v plezalskem kot dopustniškem smislu. V solidno formo je počasi prihajal Nejc Pozvek, ki je v treh dneh zmogel
nekaj lepih smeri do ocene 7b (Dinko, Ultimate fight, Superčuk). Na začetku poletja
se je v raziskovanje Zahodnih Julijcev odpravila mini odpravica, ki je prvi dan plezala v
Mangartu nad sedlom, drugi dan pa pisala
zanimive zgodbe na severni strani Kanina
in v njegovi okolici. Družina Zorko je, kot je
že v navadi, sodelovala na vseslovenskem
taboru alpinističnih družin v italijanskem
Val di Mellu. Večkrat smo napolnili avto

Resno vrtnarjenje v Via Tarcisio (Foto: Nejc Pozvek)
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ali dva za plezanje v zanimivih in manj
obljudenih stenah naših gora, na dobro
vreme pa čakali tudi v Dolomitih. Mladi
pripravniki so se izkazali z aktivnostjo in
samostojnostjo. Tur so se večinoma lotevali
preudarno, izkusili pa tudi težo napačnih
odločitev – vsekakor nadvse pomembne
izkušnje za leta alpinističnega zorenja.
Muhasto vreme je odplaknilo in okrnilo
družinski tabor ter ga prestavilo na morje.
Nejc je znova dokazal, da mu pakleniške
vertikale in previsi zelo ležijo. Ker vremena
ni in ni bilo, smo včasih plezali tudi v mokrih stenah in megli, z deževnimi dostopi in
sestopi. Bližala se je jesen in vremenska
okna so ponudila priložnosti v južnih stenah.
Mini odprava je plezala v Rotewandu
v graškem pogorju, nekaj vzponov pa smo
izsilili tudi še v toplih stenah naših Alp.
Bera skalnih vzponov je bila zelo borna,
zato upamo, da nam bo prihodnja sezona,
predvsem vremensko, bolj naklonjena.

Načelnik alpinistične sekcije PAK:
Nejc Pozvek
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POSAVSKO ŠPORTNO PLEZANJE V LETU 2014
V začetku leta 2014 je mesto načelnika
sekcije za športno plezanje od Aleksandre
Voglar prevzel Andrej Trošt, nekdanji
član slovenske mladinske reprezentance in
izkušen inštruktor športnega plezanja. Zavzeto in optimistično se je lotil dela z najmlajšimi ter tekmovalno skupino. V plezalni
krožek je vnesel veliko dobre volje, pozitivne energije in se odlično povezal z
mladimi. Dobro delo na krožku ob pomoči
inštruktorjev in športnih plezalcev, kot so
Tjaša, Sandra, Tit in Ambrož je obrodilo
sadove, saj se je število otrok bistveno
povečalo in priljubljenost plezanja je med
mladimi občutno narasla.

izkušeno in predano ekipo inštruktorjev in
športnih plezalcev, s katerimi vpeljujemo
otroke v kulturo športnega plezanja. Velik
poudarek je bil na celostnemu razvoju
otroka, kar je bilo moč opaziti pri raznovrstnosti vaj pri krožkih in na treningih. Ti
so potekali na velikih in malih plezalnih
stenah, v plezališčih, plezalnih centrih in
v naravi, tako da so otroci pridobivali
najrazličnejša znanja in spretnosti.

Veselje na plezalnih izletih (Foto: Tjaša Trošt)

Letni plan dela športno plezalne sekcije za
preteklo leto je bil uspešno izveden, celo
presežen je bil. Izpeljalo se je kar nekaj
aktivnosti, ki niso bile načrtovane, ampak
so bile več kot dobrodošle. Korak naprej
je bil narejen tudi na področju prepoznavnosti športnega plezanja, saj smo prenovili
klubsko spletno stran, obnovili logotip kluba ter v veselje otrok in vseh članov natisnili nove klubske majice. Kot načelniku mi
je v največje zadovoljstvo, da sodelujem z

Obisk plezalnega centra v Zagrebu
(Foto: Andrej Trošt)

V klubu je pri delu z mladino prisoten
močan kolektivni duh, ki se je še posebej
izrazil pri organizaciji klubskih aktivnosti
in dogodkov, kot so bili: odprto občinsko
prvenstvo osnovnih šol, plezalni tabor v
7
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Ospu, področno prvenstvo za osnovne
šole ter božično-novoletno srečanje. Medsebojna pomoč in sodelovanje sta se je
odražala tudi pri organizaciji začetnega
tečaja športnega plezanja, ki je potekal od
aprila do junija.
Pomemben dogodek leta 2014 tako za
športne plezalce kot alpiniste je bila delovna akcija. Obnovili smo poti v plezališče
Armeško ter uredili platoje pod steno. K
uspehu je pripomogla povezanost ljudi
znotraj kluba in predvsem pomoč sevniških
plezalcev.

vzdušje mladih mamic in odlična skala v
Limskem kanalu in Dvigradu je bila prava
odločitev, ki jo bodo naslednje leto ponovile. Primorsko sonce pa niso izkoristile le
plezalke, na plezalni vikend na otok Krk
so se konec novembra odpravili tudi mladi
športni plezalci. Plezali so v plezališču
Portafurtuna ter Buncoluka. Poleg plezanja
in druženja so se najpogumnejši kopali v
morju in uživali na soncu. Takšna in podobna
športnoplezalna ter avanturistična druženja so lep odraz, da se plezalna kultura
širi v vse pore družbe, kjer se spletajo
nova prijateljstva in simpatije.
Leto 2014 je bilo na športnoplezalnem
področju izredno pestro, zato v nadaljevanju omenjam le izstopajoče dogodke
oziroma dejavnosti.

VZHODNA LIGA

PAKovke v Dvigradu (Foto: Sandra Voglar)

V začetku novembra so se predstavnice
nežnejšega spola pod vodstvom Sandre
Voglar zorganizirale in izpeljale »ženski«
plezalni vikend v Peroju v hrvaški Istri.
Dvodnevno plezanje na soncu, sproščeno
Posavski alpinistični klub

V letu 2014 je bilo izpeljanih pet tekem
Vzhodne lige, prva tekma je bila v Slovenj
Gradcu, sledila je tekma na Ptuju, nato v
Radljah ob Dravi, v Vojniku in zadnja v
Trbovljah. Barve našega kluba je zastopalo deset tekmovalcev, upoštevajoč tudi
tekmovalce iz športnoplezalnega odseka
Brežice, ki spada pod okrilje našega kluba.
Izstopajoč je rezultat Aljaža Motoha,
ki je bil na štirih tekmah nepremagljiv in
pričakovano zmagal v skupnem seštevku.
Vzpodbudne rezultate so dosegli tudi
Kajetan Voglar, ki si je priboril skupno
5. mesto, Eva Košenina, ki je v skupnem
seštevku zasedla 6. mesto, ter Maj Habinc,
ki se je obdržal na 8. mestu. Predstavnikom
športnoplezalnega odseka Brežice je manjkalo nekaj vztrajnosti in tekmovalnosti, da
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bi prodrli v ospredje, se je pa na zadnjih
tekmah že videl napredek. Borili so se Ela
Matkovič, Latoja Drmaž, Žiga Klopčič,
Mark Šinko in Denis Šinkovec. Bistveno je,
da se mladi plezalci seznanijo s tekmovanji
in si začnejo nabirati izkušnje, na tekmah
pa ne čutijo prevelikih pritiskov.

ODPRTO OBČINSKO
PRVENSTVO OSNOVIH ŠOL

kah/cicibanih sta se najbolje odrezala
Eva Košenina in Patrik Brajdič, pri mlajših
deklicah/dečkih sta na najvišji stopnički
stala Nuša Kranjc in Gašper Košenina, pri
starejših deklicah/dečkih pa sta zmago
pobrala Lina Buršič in Aljaž Motoh. V
skupnem seštevku je zmaga pripadala krški
osnovni šoli, druga je bila Osnovna šola
Leskovec, tretja pa Brestanica.

TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA
V aprilu je bil pod vodstvom Nejca Pozveka
in inštruktorske ekipe izpeljan začetni tečaj
športnega plezanja, ki se ga je udeležilo
12 kandidatov. Trimesečni tečaj je vseboval
teoretični in praktični del, potekal je na
umetni steni v OŠ Brestanica, na veliki steni
v Športni dvorani Brežice, na mali plezalni
steni v MC Krško ter v domačem plezališču
Armeško. S tečajniki smo obiskali tudi
plezalni center v Zagrebu in v Ljubljani. Po
končanem tečaju je sledil zaključni izpit,
katerega je uspešno opravilo 10 tečajnikov,
ki so pridobili naziv pripravniki športnega
plezanja.

DRŽAVNO PRVENSTVO
Občinsko prvenstvo (Foto: Jernej Kastelic)

V maju je v Brestanici potekalo že tradicionalno odprto občinsko prvenstvo osnovnih
šol v športnem plezanju. Tekmovanja se je
udeležilo 25 otrok, organizatorji in gledalci
smo z veseljem spremljali in spodbujali naš
podmladek v borbi s smermi. Tekmovali so
tako otroci krških šol, kot tudi udeleženci iz
nekaterih šol brežiške občine. Pri ciciban-

V lanskem letu je Aljaž Motoh zastopal
klubske barve na državnem prvenstvu. V
mesecu maju je Aljaž na državnem prvenstvu v Slovenski Bistrici osvojil 3. mesto,
v Šmartnem pri Litiji pa je stal tik ob
najboljšemu. Na jesenski tekmi državnega
prvenstva v Tržiču si je priplezal 4. mesto,
v Škofji Loki si je priboril srebro in na zadnji tekmi v Kranju je prejel bron. Poleg
težavnostnega plezanja se je Aljaž dobro
izkazal tudi v plezanju na balvanih. Nas9
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topil je na vseh treh tekmah in dokazal,
da sodi v sam vrh mladinske balvanske konkurence. Tako na balvanih kot v
težavnosti si je Aljaž ob koncu tekmovalne sezone prigaral 2. mesto v skupnem
seštevku, kar je vrhunski dosežek in hkrati
po rezultatski plati eden največjih klubskih
uspehov.

PLEZALNI TABOR OSP

PODROČNO PRVENSTVO ZA
OSNOVNE ŠOLE
V novembru se je pod brestaniško steno
zbralo rekordno število posavskih osnovnošolcev, ki so nastopili na področnem prvenstvu v športnem plezanju. Dobra volja in
zagnanost otrok sta poplačala ves trud
organizatorjev, ki smo skrbeli za varnost
ter izvedbo tekmovanja. Pri cicibankah je
zmagala Eva Stojanovič, pri cicibanih je
najboljše plezal Sven Klenovšek, od mlajših
deklic je bila nepremagljiva Eva Košenina,
med mlajšimi dečki je slavil Jure Rupar.
Lina Buršič si je suvereno priplezala zmago
v kategoriji starejših deklic, prav tako je
s konkurenco pometel Kajetan Voglar pri
starejših dečkih. Takšna in podobna tekmovanja, ki so namenjena druženju in skupinskemu plezanju, so za otroke dobra priložnost za nabiranje izkušenj.

V topli primorski skali (Foto: Andrej Trošt)

Med krompirjevimi počitnicami je bil za
osnovnošolske plezalce organiziran tridnevni plezalni tabor v Ospu. Poleg otrok so se
tabora udeležili tudi ostali člani kluba. Pod
vodstvom inštruktorjev so otroci plezalne
izkušnje in tehniko pridobivali v plezališčih
Črni Kal, Ponte Porton in Osp. Na taboru so
bili prisotni: Eva in Gašper Košenina, Lina
Buršič, Maj Habinc, Kajetan Voglar, Latoja
Drmaž in Ela Matkovič. Glavni namen
tabora je bil vzpodbuditi otroke za plezanje v plezališčih, v naravnih stenah in okolju,
v katerega današnja mladina (pre)malo
zahaja. Plezalni treningi so imeli poudarek
predvsem na količini preplezanih smeri in
ne na težavnosti, saj so otroci plezali smeri
ocenjene od 4a do 6b.
Posavski alpinistični klub

BOŽIČNO-NOVOLETNO
SREČANJE
Že 5. božično-novoletno druženje zapovrstjo je znova pustilo dober vtis med plezalsko
družbo Posavja. Srečanja so se udeležili
najmlajši in pod vodstvom inštruktorjev preplezali njim namenjene bolderje. V okviru
otroškega progama je otroke obiskal Dedek
Mraz in jih obdaril. Potem pa so brestaniško
steno preplavili starejši plezalci – tako
domači kot povabljeni gostje iz Sevnice.
Vrhunec je predstavljal finale, kjer je bilo
mogoče občudovati odlične predstave
plezalnih velemojstrov in velemojstric.
Dobro vzdušje je bilo podkrepljeno z
glasbo in odlično kulinariko, svoj pečat
pa so dodali tudi zelo zagreti navijači.
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Jubilejno 5. božično-novoletno srečanje (Foto: Andrej Trošt)

PLEZANJE V SKALI

POGLED NAPREJ

Zadnjih nekaj let v skalnem plezanju ne
dosegamo presežnikov. Zato pa na pot
skalnih plezalcev pridno usmerjamo mlade,
med katerimi je v lanskem letu še najbolj
izstopal Kajetan Voglar. Sledi mu ekipa
sovrstnikov in skupaj se premikajo proti
magični VII. stopnji (6b) in naprej. Izkušenejša plezalca Rok Molan in Aljaž Motoh
se v skalnem plezanju še nista osamosvojila, vseeno pa malenkostno prestavila
letvico, ki sedaj stoji na 7b+/c – dosegla
sta jo v smereh Reporter Milan in Katarza
v plezališču Kotečnik. Nejc Pozvek še
vedno skrbi, da ohranjamo stik s francoskimi osmicami. Nekaj 8a-jev letno nabere
že po tradiciji, lani pa je v Paklenici zmogel
novejšo smer, ki jo je prvi preplezal sloviti
Španec Dani Andrada. Compadres de puta
madre, 8a/a+, je zmogel že v 2. poskusu.

Nadaljevali bomo s krožki športnega plezanja tako za rekreativne plezalce kot
tekmovalce. Za slednje smo v januarju že
obudili bolder-steno v Brestanici, na kateri
bodo potekali bolj poglobljeni treningi.
Tako med mladimi kot malo manj mladimi
bomo dali večji poudarek plezanju v naravnih stenah (plezališčih) ter druženju na
večdnevnih taborih. Prvega bomo organizirali že za velikonočne praznike v Vipavi,
med prvomajskimi pa se bomo odpravili
v italijansko Meko športnega plezanja –
Arco. Več o načrtih in akcijah letošnjega
leta preberite na domači spletni strani
www.pak.si.
Načelnik športnoplezalne sekcije PAK:
Andrej Trošt
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ŠPORTNOPLEZALNI ODSEK BREŽICE

Delo z mladimi v Brežicah (Foto: Jernej Kastelic)

V letu 2014 smo na klubu za potrebe izvajanja plezalne dejavnosti v brežiški občini
ustanovili športnoplezalni odsek Brežice
(ŠPO Brežice). Deluje kot avtonomna
enota znotraj kluba, njegovo vodenje pa
je prevzel Matej Zorko. Poslanstvo odseka
je v prvi vrsti spodbujanje in razvoj plezanja med mladimi, kar uresničujemo z izvajanjem krožkov športnega plezanja v
Brežicah in Artičah. Po začetnem spoznavanju terena in zmernem obisku mladine (v
času pred uradnim obstojem ŠPO) je v drugi polovici lanskega leta z vključevanjem
večjega števila predvsem nadebudnih
športnih plezalcev močno porasel tudi
obisk otrok. Na obeh lokacijah jih sedaj,
enkrat ali dvakrat tedensko, vadi okoli 30.
Posavski alpinistični klub

Gre za osnovnošolce, ki se s plezanjem
spoznavajo predvsem skozi igro in zabavo, najbolj zavzeti pa so se imeli možnost
preizkusiti tudi na tekmovanjih Vzhodne
lige. Delo na krožku je prilagojeno precej
omejenim razmeram za vadbo: pogrešamo
številne rekvizite, objekte pa si delimo tudi
z drugimi uporabniki. Vseeno se s postopnim učenjem in dvigovanjem kvalitete trudimo animirati mlade in upamo, da bomo
uresničili cilje in načrte, ki smo si jih, sicer
precej zadržano, postavili. Vizija razvoja
nedvomno o(b)staja.
Slednja se dotika tudi dela z odraslimi. Na
brežiški »velikanki« (velika umetna stena)
še vedno držimo ponedeljkove in sredine
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večerne termine za tiste, ki se plezanja
lotevajo samostojno. V sezoni 2013/14
je bil obisk nad pričakovanji, žal pa je
(verjetno tudi po zaslugi naveličanosti nad
smermi) v zadnjem času v upadu. Če smo
se ob najštevilčnejšem obisku lahko družili
tudi z do 30 plezalci in gledalci, je dandanes običajno precej več prostora za
dober trening. Računamo, da bodo predvsem nove plezalne šole in nove plezalne
smeri, ki jih nameravamo opremiti poleti,
obrnile trend.
V sodelovanju z Zavodom za šport (ZŠB)
in Športno zvezo Brežice smo za promocijo plezanja v juniju 2014 pripravili tudi
dan odprtih vrat, ki se ga je udeležilo lepo
število radovednežev. Celo toliko, da smo
vnemar pustili sicer osrednje zamišljen

plezalni maraton, ki tako še vedno čaka
na izvedbo. Zelo verjetno bomo morali z
njim počakati na hladen del leta in krajše
dni, dan odprtih vrat pa bomo ponovili
v okviru brežiškega športnega vikenda.
Zgledno sodelovanje z ZŠB je prineslo
še nekatere druge projekte, vendar pa
največji – izgradnja kakovostne balvanske stene – ki bi dejansko omogočil izrabo
velike stene tudi za razna tekmovanja,
še vedno ostaja zgolj bleda črka na
papirju in misel v glavi (pre)redkih
plezalnih vizionarjev. V prihodnost tako
zremo z veliko željo, da številčno okrepimo
in strnemo vrste ter s skupnimi močmi premaknemo brežiško plezanje korak naprej.
Nejc Pozvek

Pestro dogajanje na dnevu odprtih vrat v Brežicah (Foto: Nataša Kalin)
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IZOBRAŽEVANJE NA KLUBU
Posavski alpinistični klub je že od nekdaj
znan kot eden tistih, kjer so razmere za
vsakovrstno dejavnost odlično urejene.
Naše dobro delo se odraža tudi navzven in je prepoznavno med vsemi kolektivi in predvsem na krovni organizaciji.
Izobraževanje lastnih kadrov in plezalno
opismenjevanje okolja, v katerem delujemo, je eno naši poslanstev, ki se ga lotevamo z največjoskrbjo in predanostjo, saj
se zavedamo, da je varnost pri naši dejavnosti ključnega pomena.

vo še bodo). Kvalitetno in sveže znanje je
namreč ključnega pomena za zadovoljno
in varno ukvarjanje s plezalno dejavnostjo.
V minulih nekaj letih (vključno z 2012)
smo v športnoplezalnih šolah izobrazili 41
novih pripravnikov, poleg njih pa so isti nivo
znanja usvojili tudi številni mladi plezalci,
ki se s plezanjem ukvarjajo na krožkih in
organiziranih vadbah. Med vsemi naštetimi jih je pomemben korak v nadaljnjem
izobraževanju storilo več kot 20, ki so v
zadnjih treh letih opravili izpit za športnega
plezalca 1. Letošnja klubska delegacija je na izpitih štela kar 12
članov in pustili so zares izjemen
vtis, mimo katerega ni mogla
niti izpitna komisija. To je še en
dokaz več, da je izobraževanje
na klubu kvalitetno in pravilno
usmerjeno, seveda pa imamo še
nekaj rezerv. Za zelo koristne so
se v teh letih izkazale predvsem
priprave na izpite, kjer kandidati
z dobrim znanjem le-tega še dodatno utrdijo in nadgradijo.

Na tečaju športnega plezanja (Foto: Andrej Trošt)

ŠPORTNO PLEZANJE
Glede na velik razmah športnega plezanja kot rekreacije, smo v zadnjih letih moči
usmerili predvsem na to področje. Izvedli
smo več plezalnih šol za začetnike, najbolj
pomembno pa je, da se le-ti niso ustavili in zadovoljili na stopnji pripravnikov
športnega plezanja, temveč so številni nadaljevali pot izobraževanja (in jo zagotoPosavski alpinistični klub

Na klubu trenutno deluje več kot ducat licenciranih športnoplezalnih inštruktorjev,
ki se redno vključujejo v šole. Velik interes
za inštruktorsko izobraževanje izkazujejo
tudi plezalci s krajšim stažem, ki šele prihajajo. Nasledstvo je izjemnega pomena
pri ohranjanju vitalnosti in svežine ter
lahko samo še bolj poveže klubsko tkivo.
Je nekakšno zagotovilo, da se bosta dosedanje dobro delo in praksa prenašala tudi
na prihodnje plezalne rodove.

POROČILA

ALPINIZEM
Kadrovsko smo na alpinističnem področju
nekoliko bolj podhranjeni. Kljub kar 21
registriranim članom, se pozna večletna
odsotnost kvalitetnih in (še bolj) številčnih
alpinističnih šol. Alpinizmu je v zadnjih letih
nenaklonjena tudi družbena klima, hkrati
pa je posavsko zaledje relativno majhno
in usmerjeno v udobnejše športe. Za spremembo teh trendov bo predvsem potreben
čas in veliko nove energije.
Vseeno je zadnja alpinistična šola, ki jo
je v letu 2014 uspešno zaključilo 9 kandidatov in pridobilo naziv mlajši alpinistični
pripravnik, nakazala pravo smer razvoja.
Z udeleženci smo se v roku leta dni družili v
povprečju pogosteje kot vsak šesti dan, kar
je še dodaten pokazatelj velikega vložka
in truda z obeh strani. Tudi v prihodnji šoli,

ki se bo začela v 2015, bomo skušali slediti
zastavljeni poti. Poleg tega pa se bomo
z vsebinami približali povpraševanju, ki
gre predvsem v smeri plezanja daljših
športnoplezalnih smeri. Tečaj bo tako
združen z letnim delom alpinistične šole,
saj večino znanj sovpada.
Za ohranjanje in osvežitev vsebin bomo
tako na športnoplezalnem kot alpinističnem
področju, poleg šol, namenili po dva dni
tudi obnovitvenim seminarjem. Na njih
bomo predstavili izbrane vsebine, pregledali novosti in skušali do vsakodnevne uporabe pomagati čim več dobrim praksam.
Upamo, da bomo s takšnim pristopom še
dodatno učvrstili varnostno kulturo v naših
vrstah.
Nejc Pozvek

Varno v gore z alpinistično šolo
(Foto: Nejc Pozvek)
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UTRINKI S PLEZALNEGA TABORA V OSPU
Potovanje na Primorsko
Iz leta 2014 mi je v spominu ostal eden
izmed dogodkov, in to je bilo potovanje na
Primorsko, v Osp. S prijatelji smo se zabavali, se veliko družili in tudi veliko plezali.
Obiskali smo dve plezališči, v obeh smo
plezali in se tudi utrudili.

imeli kosilo, ki so nam ga z avtodomom
pripeljali kar v plezališče. Zvečer smo šli
v Koper, kjer smo si ogledali mesto. Zjutraj
smo spet šli teč, pojedli zajtrk in nato šli
plezat. Kmalu je prišel moj brat Tit in pripeljal svoje dekle Manco. Tit je plezal z mano,
Manca pa je brala knjigo. Plezali smo do
kosila, nato smo se odpravili proti domu.
Domov me je peljal Tit, z nami pa je šel tudi
moj prijatelj Maj. V Ljubljani smo se ustavili
na pici in snikers-palačinkah. Iz Ljubljane
smo se odpeljali naravnost domov in ko
smo prispeli, je bila že trda tema.
Kajetan Voglar

Po svetu z odprtimi očmi (Foto: Andrej Trošt)

Zbrali smo se na parkirišču pred Qlandijo,
se razdelili po avtih in se odpravili na pot.
Hoteli smo, da bi se ustavili v Mc’Donaldsu,
a se nam želja ni uresničila. Ko smo prispeli
v Osp, smo šli takoj v plezališče in začeli
s plezanjem. Ne spomnim se točno, kako
dolgo smo plezali, ampak vem, da smo
tam pojedli malico. Ko smo končali s plezanjem, smo odšli v hišo, v kateri smo spali.
Najprej smo pojedli kosilo in se razpakirali. Po večerji smo se igrali pantomimo.
Zjutraj smo vstali in šli teč. Ko smo prispeli
na hrib, smo se razgibali in se vrnili v hišo,
kjer nas je že čakal zajtrk. Takoj za tem
smo šli plezat na Hrvaško. Tam sem se tudi
naučil prevezovati. Največ sem plezal s prijateljem Majem. Po končani plezariji smo
Posavski alpinistični klub

Avtorica: Ela Matkovič

Plezalni tabor
Med jesenskimi počitnicami smo se v četrtek
zjutraj zagreti in neučakani plezalci zbrali
na parkirišču pred nakupovalnim centrom
v Krškem. Poslovili smo se od svojih staršev
in se odpeljali na Primorsko, kjer je Posavski alpinistični klub organiziral tridnevni
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plezalni tabor. Po dolgi uri in pol vožnje
smo prispeli v Črni Kal. Pograbili smo svojo plezalno opremo ter se sprehodili do
plezališča. Ogledali smo si smeri v skali,
se dobro ogreli in pričeli s plezanjem.
Inštruktorji so nas opozarjali na napake ter
nas spodbujali. Po končanem plezanju smo
bili izmučeni, čutili pa smo tudi bolečine v
rokah. V prenočišču v Ospu smo pojedli
večerjo. Seveda smo pomagali tudi pri
pripravi in pospravljanju. Med osmo in
deveto uro zvečer pa smo se igrali razne
družabne igre, se pogovarjali ter peli ob
spremljavi kitare. Nato smo se pripravili na
spanje ter po uspešnem prvem dnevu hitro
zatisnili oči.

Čeprav nam je bilo vroče, smo zelo uživali
v plezanju. Za nagrado smo dobili slastno
pečene čevapčiče. Mislim, da smo si jih
zaslužili, saj je moral vsak splezati vsaj 10
smeri. Zvečer smo imeli družabni večer.
Igrali smo se pantomimo. Po deseti uri
zvečer je v naši sobi zavladala tišina.
Odpotovali smo v svet sanj.
Na sončno novembrsko soboto smo se
odpeljali proti plezališču Črni Kal. Uživali
smo še v zadnjih trenutkih plezalnega
tabora. Med seboj smo se varovali, se
spodbujali in skupaj premagovali še tako
težavne smeri. Trije dnevi, preživeti s
plezalci PAK-a, so kar prehitro minili. Nabirali smo si kondicijo, saj je telesna pripravljenost in moč pri plezanju v skali še kako
pomembna. Seveda pa nam je tudi iznajdljivost kdaj pomagala osvojiti vrh.
Mlajši plezalci smo veseli in hvaležni, da
imamo čudovite inštruktorje. V taboru so
odlično skrbeli za našo varnost, se z nami
družili in skrbeli, da naši želodčki niso bili
prazni.
Lina Buršič

Večer ob kitari v Ospu(Foto: Tjaša Trošt)

Noč je bila kratka. Že zgodaj zjutraj nas
je zbudilo sonce. Vstali nismo, saj smo bili
še vedno utrujeni. Ko smo se dokončno
zbudili, smo se hitro oblekli ter opravili
kratek jutranji tek. Na griču smo se dobro
razgibali in občudovali čudovito naravo.
Zadihani smo pritekli nazaj. Pozajtrkovali
smo. Nato smo vzeli plezalno opremo in se
odpeljali na Hrvaško. Napeljali smo smeri
ter se preizkusili v različnih težavnostih.
Na nebu ni bilo enega samega oblačka.

Avtorica: Latoja Drmaž

17

MLADI

MLADI O PLEZANJU
Zakaj plezam?

Športno plezanje v Brestanici

Na plezanje v Brestanico sem šel, ker mi
je ata rekel, da si moram najti nek šport,
drugače mi ga bo on. V strahu, da mi bo
izbral kakšen grozen šport ali celo glasbeno šolo, sem šel na plezanje. Tam je kar
v redu, malo se pohecamo, malo potreniramo in se imamo dobro. Veliko časa
plezamo na umetni steni. Včasih, če je lepo
vreme, pa tudi po naravnih. Dvakrat sem
bil v Paklenici, v jeseni pa smo šli tudi v
Osp. Tam smo bili štiri dni, plezali smo
le tri. Bilo je v redu, čeprav smo šli vsako
jutro teč. Na koncu koncev je plezanje kar
zanimiv šport.
Maj Habinc

Rad hodim na plezanje v Brestanico.
Krožek plezanja imamo ob torkih in
četrtkih od 16.30 do 18. ure. Všeč mi je,
ko plezam. Učimo se pravilno privezati,
pregledamo pasove in se učimo varovati z
»grigrijem«. Da se mi roke ne potijo, imam
v vrečki na plezalnem pasu magnezij. Rad
tudi čistim oprimke, še raje pa jih z akumulatorskim vijačnikom pritrjujem v steno. Na
krožek plezanja vedno pridem malo prej,
da pripravim blazine in vrvi.
Na plezanju mi je zelo lepo, ker se družimo,
pogovarjamo, zabavamo in se imamo fajn.
Tudi inštruktorji so super, ker ne pazijo
samo na našo varnost, ampak se z nami
tudi hecajo.
Tomaž Zupančič

Avtor: Sven Klenovšek

Posavski alpinistični klub

Avtorica:
Špela
Vračun

MLADI

Moja plezalna sezona 2014

napadel prvo težjo smer, Brid klina z oceno
7b. Preplezal sem jo v drugem poskusu.
Po nekaj neuspešnih poskusih v smeri
Katarza, 7b+, mi je Nejc razložil vstop v
smer in takoj za tem sem jo uspešno preplezal. Katarza je postala moja najtežja
preplezana smer do tedaj, a sem kmalu
za tem preplezal Reporterja Milana, prav
tako v Kotečniku, ki je ocenjen s 7b+/c. Za
konec plezalnega dne sem preplezal še
Kolomon, 7b, v prvem poskusu – na fleš.
Na državnem prvenstvu, ki se je začelo 11.
maja s tekmo v Slovenski Bistrici, sem imel
tudi nekaj smole, čeprav sem bil skupno
na 2. mestu v balvanih in v težavnosti. Na
eni izmed tekem je bila zmaga že v mojem
žepu, a sem jo zapravil, ker sem spregledal
komplet in s plezanjem sem moral končati.
S skupnim rezultatom sem bil zelo zadovoljen, saj sem končno na državnem prvenstvu v skupnem seštevku dosegel stopničke,
kar sem si zadal tudi za cilj v tem letu.

Aljažev nasmeh za 8a (Foto: Nejc Pozvek)

Za mano je že šesto in krepko najuspešnejše
plezalno leto do sedaj. Letos sem ogromno
časa treniral na bolder-steni v Krškem in
mogoče malo premalo v skali, saj cilja, da
preplezam 8a, žal letos nisem uspel doseči.
Na tekmah sem bil zelo uspešen, a še vedno
mi nagaja trema in nisem povsem sproščen.
Spomladi se je najprej odvijala Vzhodna
liga, kjer sem na štirih tekmah zmagal in bil
na eni tekmi drugi. Brez težav sem osvojil
skupno prvo mesto, saj konkurenca ni bila
prehuda. V aprilu sem imel osnovnošolsko
državno prvenstvo. Tekma se je odvijala
v Kranju. Imel sem kar dobre občutke in
plezal sem res sproščeno. Dosegel sem
2. mesto in postal državni podprvak.
1. maja sem z Nejcem in Rokom šel v
Kotečnik. Ta dan je bil zame do sedaj
najuspešnejši glede vzponov v skali. Najprej sem se ogrel v nekaj šesticah in nato

Med poletnimi počitnicami sem bil vabljen v
Verd, da bi treniral z reprezentanco. Steno
imajo zares odlično. Imajo ogromno reliefov
in raznih piramid, a nisem bil ravno uspešen,
ker med počitnicami nisem treniral in takih
oprimkov nisem navajen, saj jih v Krškem žal
ni. Nisem se kvalificiral na evropska tekmovanja, saj so bili drugi fantje preprosto predobri.
Po poletnih počitnicah sem imel kar krizo, saj
sem večino treningov od septembra in vse
do sedaj opravil sam. Čakala me je še več
kot polovica tekem državnega prvenstva, ki
se je končalo decembra in potreboval sem
ogromno volje in potrpežljivosti, da sem vztrajal ter uspešno končal državno prvenstvo.
Moj letošnji cilj je preplezati 8a in biti na
državnem prvenstvu kar se da uspešen,
saj me čaka zelo močna konkurenca.
Aljaž Motoh
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INTERVJU: ANDREJ SOTELŠEK – DREJKO

Free Rider (Foto: Andrej Grmovšek)

Andrej je s plezanjem začel v začetku 90-ih let, ko se je vpisal v eno
prvih alpinističnih šol pod okriljem novo nastajajočega Posavskega
alpinističnega kluba. Napredoval je hitro in se izmojstril predvsem za
skalnega plezalca; zimsko plezanje mu ni bilo preveč pogodu, čeprav se
je nekajkrat preizkusil tudi v tej zvrsti alpinizma. Prvi se je v Posavju lotil
sistematičnega plezalnega treninga. Z bratom Petrom sta kmalu prestavila
meje iz armeških Ognjenih kočij (7b+) precej višje. Andrej je na prelomu
tisočletja preplezal Butnskalo v Kotečniku, ki še danes velja za najtežjo
smer, ki so jo kadarkoli preplezali posavski plezalci – 8b/b+ (opomba:
kasneje je bila ocena smeri, zaradi spremenjenega oprimka, povišana
na 8c). Poleg tega je bil vodilni opremljevalec okoliških plezališč in idejni
oče posavskih balvanskih sten. Plezalec samih presežnikov, vizionar. Med
prvimi v vrsti posavskih plezalcev, pred katerim lahko snamemo klobuk.
Posavski alpinistični klub
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Začniva pri koncu – v današnjih dneh. Kdaj
si nazadnje plezal?
To vprašanje raje preskočiva. V mislih pa
vsak dan potegnem kak raztežaj …
Kakšni so občutki, ko se sedaj, po nekaj
letih od vrhunske forme, znova dotakneš
oprimkov, stene?
Na počitnicah sem bil po daljšem času
plezalne abstinence v Paklenici, s Petrom
sva plezala neke poči, ki so bile vedno
»prelahke«. Vznemirjenje je še vedno isto,
dobra linija vedno požene kri po žilah. »Še
bolje kot prvi seks,« je nekoč dobro opisal
moj soplezalec.
Kje so tvoji plezalni začetki in kako si v
Krškem sploh našel ta šport?
Od nekdaj so me vlekli adrenalinski športi:
zmajarstvo, padalstvo, alpinizem … Pri štirinajstih sem opravil zmajarski tečaj, potem
pa ni bilo denarja, pa še logistika z zmajem je bila v tistih letih problem. Jaz sem si
želel to početi vsak dan.
Potem sem v 1. letniku srednje šole v
Krškem, jeseni 1989, videl vabilo v alpinistično šolo. Še danes se spomnim plakata:
Simona Škarja v Finalni smeri v Steni
nad Ospom … Vauuuuu! Sledil je tečaj
v Armeškem, prva plezarija v Libojah,
Storžič pozimi, prvomajski izlet z Arnom v
Paklenico, četrtki v stari klubski sobici … S
Petrom sva kupila štiri komplete in rabljen
pas. V starem šopingu v Krškem sem dobil
25-metrski »konop za čamce«, pa sva šla.
Ko so naju videli na ferajnu sva takoj dobila rabljeno vrv … na plezalne začetke
imam zelo lepe spomine.

Precej zgodaj si začel s sistematičnim
treningom, obiskom plezališč doma in v tujini. Kako je izgledal trening pred več kot
dvajsetimi leti? Kako ste prišli do znanja
v času, ko informacije še niso krožile tako
hitro?
Pravzaprav niti ne tako zgodaj. Edini trening v našem koncu na začetku devetdesetih je bila stena v Armeškem in to je bilo
vse za prvih nekaj let. Še danes se spomnim,
kak izziv je bil leta 1990 preplezati Princa.
Stari moj, za to se je hodilo z biciklom v
Armeško sredi januarja, tudi če je snežilo.
Ruzak z opremo sem za čas pouka tovoril
po šoli, kjer so mi po navadi ukradli malico,
na kolesu so spustili zračnice, ampak vsega
se človek privadi, če je želja.

Prvi obiski alpskega granita (Foto: Sandra Voglar)
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Izdelal sem dva 5-kilogramska gvihta, v
garaži pa sem nalepil keramične ploščice
na steno in po njih sva s Petrom plezala. Prvi
treningi na umetni steni so bili na Senovem,
kjer smo navrtali grife v strop v skladišču.
Ampak to je bilo še zelo nesistematično,
po filingu. Do Ognjenih kočij je šlo tako,
mislim, da sem jih splezal v letu 1992. V
platah sem se kar solidno zverziral, že
v blagem previsu pa sem videl, da nekaj
hudo manjka.
Katera plezališča so bila so bila v 90-ih
letih največkrat na seznamu tvojih obiskov,
katera so na seznamu izpolnjenih želja in
nam bi jih priporočal in katera s seznama
želja ostajajo neobiskana?

Foto: arhiv Andrej Sotelška

Posavski alpinistični klub

Absolutno Kotečnik (v devetdesetih smo mu
rekli Liboje), tu sem bil skoraj doma. Z vlakom, na štop, s spalko, kasneje s katrco ali
Perotovim fičekom do kmetije. Včasih sem
bil tam trikrat tedensko.
Zelo lepo je bilo v Bohinjski Beli, pa v Babni,
dokler se je lezlo na kline – takrat si bil
ves dan sam. V tujini pa me je fasciniral
Buoux, Cookie Cliff v Yosemitih, Indian
Creek, tudi Ardeche je bil lep. Zelo mi je
žal, da nisem nikoli plezal v Ceuseu, to se
mi zdi pa noro plezališče.
Priporočilo? Plezanje tistega, kar vam ne
gre, to je dobro za tehniko; plezanje tistega, kar vam je všeč, je pa dobro za dušo.
Plezalna scena 90-ih je bila bistveno
drugačna od sedanje. Plezalcev je bilo
precej manj, večinoma smo se poznali.
Kako si dojemal spremembe na sceni od
svojih začetkov pa do let, ko si se počasi
umaknil? Zdi se, da se je spremenilo skorajda vse. Pa vendarle: bi lahko izpostavil
bistvene?
Najbolj očitno je, da smo devetdesetega
imeli Armeško, danes pa imamo vrhunsko
steno, boulder in plezališče Nad Savo, ki
pa žal, kot vidim, sameva. Druga sprememba je dostopnost informacij o treningih.
Sam sem sredi devetdesetih izvedel, da
sploh obstajajo razlike v treningu moči,
vzdržljivosti …
Leta 1995 smo v Brestanici dobili prvo balvansko steno na javnem prostoru. Ni bila
prva – te so namreč že prej nastajale v
garažah, na podstrešjih, v sobah ... Pri koliko takšnih stencah si imel prste vmes? Kateri projekt izgradnje bi izpostavil in zakaj?
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Bilo jih je kakih 10. Gradnja sama ni bila
problem, bolj je bilo vprašanje, kaj narediti, da bo OK. Kako previsno, kako visoko
…? Največji izziv je bila krška bolderca,
kjer sem hotel narediti čudež na relativno
majhnem prostoru. Danes bi poenostavil in
predvsem naredil manj previsno.
Konec 90-ih let si se podal v lov za novimi plezališči. Kaj te je gnalo k odkrivanju
novih skal?
Kaj pa vem. Sanjal sem, da bom našel še
eno Luknjo iz Kotečnika (sektor Oboki op.
a.) in potem ne bo treba daleč potovati
za resen projekt. Preplezati prvi smer, ki si
jo sam očistil in opremil, je posebne vrste
gušt, včasih sem kar malo pretiraval, po
tistem šodru v Peklu na Bohorju na primer.
Vem, da si zelo natančen človek, zato me
zanima, če si kdaj preračunal, koliko ur si
vložil v opremljanje in urejanje plezališč,
plezanje projektov v njih?
Včasih sem si beležil. Za povprečno smer
sem porabil 3 do 4 popoldneve, odvisno
od dostopnosti, zaraščenosti, kvalitete
skale ... Bi se dalo izračunati.
Plezališče Nad Savo je, po mojem mnenju,
s svojim nastankom pomenilo pravo malo
revolucijo v razvoju športnega plezanja
na našem koncu. Naenkrat smo imeli pred
domačim pragom odlične razmere za trening in smeri do ocene 8a. Kakšen je tvoj
pogled na pomen tega plezališča?
Se strinjam. Obžalujem, da to plezališče ni
obstajalo v času mojih začetkov. Plezališče
predstavlja za posavske razmere vrhunski
poligon za poletni popoldanski trening.

Tu se res hitro, poceni in dobro vplezaš.
Spomnim se, kako sem prva leta po zimskih
treningih na plastiki imel probleme v skali.
Po letu 2001, ko sem opremil to plezališče,
tega več ni bilo. Mičo je bil tu moj najbolj
pogost plezalni partner. Nad Savo sva ob
pomanjkanju časa v dveh urah nabrala
200 metrov previsov.
Preden preskočiva na področje resnejših
plezarij, me zanima še tvoje mnenje
o današnjem plezalnem dogajanju v
domačih logih. Večkrat sva že načela podobno temo: zdi se, da imamo danes na
voljo prav vse – odlične pogoje za trening,
veliko informacij, znanja ... A nikogar, ki
bi te stvari izkoristil za vzpon med zvezde
oziroma vsaj nad nivo dosežkov izpred
petnajstih let. Kako gledaš na to? Se v
plezanju odraža duh časa?
Ti, Nejc, si v skali še precej nadgradil to, kar
sem sam naštel. Eiger, vzponi v Triglavski,
8a na pogled … to so vrhunske stvari, ki
terjajo celo življenje garanja. Sicer mladine ne poznam dobro, vendar za tabo
trenutno ne vidim nikogar, ki bi te reči
presegel.
Foto: arhiv Andreja Sotelška
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Danes se mi zdijo te odprave skoraj neverjetne, kot da se niso zgodile meni. Takrat,
pri 22 letih pa se mi je zdelo vse mogoče.
Imel sem tudi srečo, da sem v Mariboru
spoznal Grmo in smo združili veliki projekt, pa Gorazda (Pozveka op. a.), ki je bil
boter mnogim odpravam. Brez Gorazda
bi bilo bistveno težje in drugače. Še danes
sem mu zelo hvaležen.

Le trdo delo obrodi sadove (Foto: Gorazd Pozvek)

Kaj bi (z vidika treninga in na splošno)
svetoval današnji plezalni mladini in začetnikom, ki z ambicioznejšim pogledom zrejo v plezalni svet, ki bi radi napredovali?
Bližnjic ni. Iti je treba postopoma. Treba se
je spopasti s tistim, kar ti najmanj leži, če
so plate, naj bodo plate. To je naložba na
dolgi rok.
Ne se primerjati z najboljšimi. Imej svojo
pot, svoje cilje, fokusiraj se na to, kako jih
boš dosegel, step by step. Kake posebne
modrosti pa tu ni.
Relativno mlad si se z ekipo somišljenikov
in prijateljev podal tudi na prva plezalna
popotovanja. Z današnjega vidika, ko se le
še redko odpravimo na podobne avanture,
skoraj nepredstavljivo. Kako ste sploh prišli
na idejo o poti v Ameriko, na Madagaskar,
na Tajsko …?
Posavski alpinistični klub

V današnjem času le redko kdo ve, da si na
prelomu tisočletja veljal za enega najboljših
in najperspektivnejših alpinistov v Sloveniji,
kar zadeva skalno plezanje. Na vrv si se
največkrat navezal z mariborskim asom
Andrejem Grmovškom – Grmo. Imela sta
vizionarske cilje: npr. 1. slovenski prosti
vzpon čez steno El Capitana po smeri Free
Rider, ki vama je, žal, za las ušel. Na odpravah si vseeno zabeležil nekaj zelo dobrih dosežkov, za Posavje izjemnih. Kateri
med njimi ti pomeni največ? Katero zgodbo
najraje podoživiš, kaj bo ostalo za vnuke?
Grma je bil od nekdaj poseben. Sam svoj,
s svojo linijo v življenju in plezanju in geslom nikoli odnehati. Včasih nama je ravno
na račun njegove trme uspel dober vzpon,
v El Capu pa sva se opekla. Tisto poletje
sva zlezla Butnskalo, Švicarsko diretissimo
v zahodni Cini, meni sta uspela še vzpona
v Astromanu in Rostrumu ter nekaj poči, ki
sem jih dve leti pred tem lahko le sanjal.
Mislila sva, da lahko jurišava tako steno.
Prvi dan sva prišla preko polovice, ampak
granit naju je požrl. Spomnim se tistega
večera v steni pod najtežjim raztežajem v
Free Riderju, kako sem bil utrujen in dehidriran. Taka pač nisva bila kos zgornjemu
delu smeri. Že v steni nama je bilo jasno,kje
sva zgrešila.
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Žare Lepotec, Yosemite, El Cap, 1997
(Foto: arhiv Andreja Sotelška)
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Začetek kilometrskega zidu
(Foto: Sandra Voglar)

Kako je sploh bilo pripraviti odprave na
druge kontinente? Kako si se pripravljal
nanje? Je logistični del pobral veliko energije? In nenazadnje, kako si doživljal dolga
plezalna potovanja? Kaj so ti pomenila?
O tem, kako se pripraviti na Yosemite,
prvič nisem vedel nič. Takrat je krožil mit,
da Američani ne znajo plezati, koliko smo
boljši mi Evropejci. Po prvem plezanju
v Cookie Cliff sem jih dobil z macolo po
glavi in ob prvem obisku Yosemitov sem se
usmeril bolj v tehniko.
Madagaskar je bil Grmatova ideja. Tu je
bila vsa logistika pred odpravo zbrati denar za karto in prileteti v Antananarive.
Posavski alpinistični klub

Po naključju sva na letališču našla revijo s
steno Tsaranoro, ki je doživela pred najino
le dva obiska. Tam sva še kak dan iskala
podatke po raznih inštitutih, preden sva
krenila v neznano. Z lokalnim prevozom, z
volovsko vprego, peš z nosači.
Odprava se zgodi najprej v glavi. Nekaj te
potegne, začutiš izziv. Ko jo sanjaš ponoči
in podnevi, veš da je to to. Drugič sem šel v
Yosemite zelo dobro fizično pripravljen in
tudi vplezan. Vedel sem, da za kilometer
granita potrebuješ veliko surove telesne
moči in vzdržljivosti. Govorim o tisti dolgotrajni telesni vzdržljivosti, ko si izčrpan in
dehidriran, pred tabo pa je še pol stene.
Veliko sem tekel, izmišljeval sem si razne
vaje, ki bi v granitu lahko koristile, izdelal
sem celo poč na bolderci, ker sem mislil,
da bo pomagalo. Delal sem serije po 35
zgibov, vadil sem jih na eni roki.
Drugače pa je bila logistika naših odprav
precej enostavna, v primerjavi s himalajci.
Tu se spet hvaležno spomnim na Gorazda,
ki je vselej pomagal.
Vsako plezalno potovanje je s časom preraslo v življenjsko izkušnjo. Drugih možnosti
za potovanja ni bilo, zato je bil tudi ta drugi, potovalni del, meni zelo pomemben.
Glede na to, da si po moji presoji prvi, ki bi
te med posavskimi plezalci naslovil »mojster«, me zanima, kako občutiš plezanje?
Kaj zate plezanje je, kaj ti je pomenilo in
kaj ti pomeni danes – se je tvoje dojemanje
plezanja skozi leta spreminjalo?
Plezanje je zame najprej doživetje v skali.
Da greš v skalo plezat, dobro linijo po naravnih razčlembah, da prebereš prehode,
da te je malo strah, da fajtaš, da si utrujen
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in navit po dobri plezariji, da greš po dobri
plezariji na pivo, da si naslednji dan med
službo desetkrat ponoviš: »Mater, je blo
dobro.« To je zame plezanje – od nekdaj
in bo verjetno ostalo.
Že uvodoma sem zapisal, da ti zimski alpinizem ni bil najbolj po godu. Kaj je bil razlog? Kakšna je tvoja percepcija lednega
plezanja in zimskega alpinizma? Ti je bilo
kdaj žal, da se tej zvrsti nisi bolj posvetil?
Kaj pa vem, ni kakega posebnega razloga. Gre za dejstvo, da sem na kakem
zimskem štantu, vedno, ko sem kje prezebal, sanjal o toplem Ospu, nikoli pa nisem
v skali sanjal o ledu, grapah ... Sicer pa
obožujem gore pozimi. Čisto navaden zimski vzpon na vrh. Matterhorn je bil zame
eno najlepših gorniških doživetij. Všeč mi
je drytooling v plezališčih, ki pa ga žal nisem nikoli poskusil. Led me je pa od nekdaj
strašil, ne morem pomagati.
Precej let smo se redno, tudi štirikrat tedensko dobivali na bolderju v Brestanici in
skupaj trenirali. Mladi, praktično otroci,
smo se od tebe veliko naučili. Kako si dojemal delo z mladino? Te je navdihovalo in
spodbujalo ali ti morda jemalo tudi čas in
energijo?
Res je bil užitek, ko sem videl, kako ste
plezalno odraščali. Nikoli ne bom pozabil tvojega vzpona v Joganandi. To so bile
lepe, prave stvari. Po drugi strani pa me
je jezilo, ko sem nekoga vzpodbujal leta,
potem pa je vse skupaj vrgel čez ramo. Ko
gledam nazaj, se mi zdi, da sem te stvari
jemal preveč resno.

Mladeniča na Madagaskarju
(Foto: arhiv Andreja Sotelška)

Naj zaokroživa popotovanje po tvoji
plezalni karieri: pred kratkim je Ljubljano
v sklopu festivala gorniškega filma obiskal
legendarni Manolo. Šele pri Abrahamu
je opravil z nekaj svojimi najtežjimi projekti, ocenjenimi z 9a. Ostajajo tudi tebi še
kakšni neporavnani računi? Med drugim je
tudi v Posavju še nekaj nepreplezanih linij.
Ali te navdihujejo kakšni drugi, plezalni ali
neplezalni cilji?
Ciljev je kolikor hočeš. Samo čas si bom
moral najti. Saj veš, Sfinga, želja naše mladosti …
Lepo se ti zahvaljujem za pogovor. Z željo,
da mi bo dano še kdaj se navezati z mojim
mentorjem visoke šole plezanja.
Tudi jaz si to želim, računam na to!
Z Andrejem se je pogovarjal Nejc Pozvek.
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Plezalni tabor Krk
kar nekaj težav, kako ga v neskončni temi
poiskati. S skupnimi močmi in dobro opisano potjo smo prispeli v manjšo vas, kjer se
je nahajala naša počitniška hiška. Vstopili
smo z odprtimi usti in nekako nismo mogli
verjeti svojim pogledom. Prostori so bilo
nad našimi pričakovanji in potrebami. Tu
je padla tudi odločitev, da ne bomo postavljali šotorov, saj je bilo prostora več kot
dovolj. Ker smo bili utrujeni in v nestrpnem
pričakovanju naslednjega dne, smo že
zelo hitro skočili pod odeje in se odpočili
ter nabrali moči za nov dan.

V plezališču Bunculuka
(Foto: arhiv Jerneja Špilerja)

Ko se je s koncem leta 2014 v klubu
posavskih alpinistov ustanovila t.i. mladinska sekcija, smo že kmalu spoznali, da
nam je v prvem planu predvsem druženje
in neskončno plezanje. S tem namenom se
nas je peščica odločila, da se v sklopu prve
skupne ture odpravimo na Krk in tam prebijemo led nadaljnjega druženja. Tako smo v
petek, 21. novembra, v večernih urah nabasali avto z ogromno prtljage in planili v
neznano proti Hrvaški. Naš cilj je bil majhna vasica Lakmartin, blizu mesta Krk, kjer
sem poskrbel za prenočišče. Ker niti jaz
(kaj šele ostala ekipa) še nisem bil v bližini
našega cilja oziroma prenočišča, smo imeli
Posavski alpinistični klub

V soboto, 22. novembra, smo se po obilnem
zajtrku odpravili v plezališče Portafurtuna,
ki se nahaja v okolici Baške. Kdor je tu
že plezal, ve, da dostop do plezališča ni
tako nedolžen, saj kar prijetno ogreje. Ta
dan sta se nam pridružila še dva plezalca,
ki pa sta še isti dan, po plezanju, pihnila
nazaj proti Posavju. Kljub temu, da nas
je že dostop močno ogrel, pa ne pomeni,
da je ostalo tako, saj je stena obrnjena od
sonca in tako bolj primerna za plezanje v
sončnem in vročem obdobju. Že kmalu je
večina spoznala, da je tudi na morju lahko
mrzlo, položaj pa nam je otežil še neprijeten veter. Kljub temu nismo odnehali in
smo nadaljevali našo plezarijo, saj smo
do konca dneva želeli zabeležiti čim več
vzponov. Nekateri smo tu zapisali svoje
prve vzpone, ostali pa so dodali nekaj
novih podvigov. Ker pa so v tem mesecu
dnevi že zelo kratki, smo morali tudi mi svoje plezanje hitro končati. Medtem, ko nas
je »enodnevna družba« počasi zapuščala,
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smo bili že v pričakovanju drugega vala
obiskov. Tokrat so nas prišle pogledat tri
osebe nežnejšega spola, ki so (kot se spodobi) pripeljale ogromno hrane in nam
skuhale okusno večerjo. Večer pa smo
zaključili še z druženjem, petjem ob kitari
in posvetovanju za naslednji dan.
V nedeljo, 23. novembra, smo se po
izkušnjah iz prejšnjega mrzlega in vetrovnega dne odločili, da se podamo
na sončno stran otoka. Tokrat sta se v
plezališče odpravila kar dva avta, saj so
dekleta prišla tudi s tem namenom, da
preplezajo kakšno smer. Nekatere med
njimi še nikoli niso izkusile tega športa,
ampak kljub temu niso pokazale strahu.
Naš cilj drugega dne je bilo plezališče
Bunculuka, prav tako v okolici Baške, vendar pod popolnim sončnim nadzorom in
obdano s šumom bližnjega morja ter vonjem iglavcev. Kljub temu, da je plezališče
zelo majhno, je bilo plezanje pod sončnimi
žarki telesu zelo prijazno. Čeprav smo bili
malo utrujeni od predhodnega plezanja,
smo tudi tu vsi prekoračili svoje zmoglji-

vosti in dosegli odlične rezultate. Poleg
plezanja so se v tem dnevu odvijale tudi
druge aktivnosti: slackline, joga v naravi,
najbolj pogumni pa so skočili tudi v mrzlo
morje. Dan se je bližal koncu, zato smo
skupaj počakali na prelep sončni zahod
in se nato počasi odpravili proti naši hiški,
kjer smo večerjali in se poslovili od ženske
družbe. Ponovno smo ostali sami in, ker
je ostalo še veliko hrane in ostalih dobrin,
smo se odločili, da ostanemo še eno noč in
da našo prvo skupno odpravo zaključimo
tako, kot se spodobi. Zadnji večer smo se
zato odpravili tudi v mesto Krk, kjer smo v
lokalni ribiški gostili nazdravili na uspešen
konec ture in začetek našega nadaljnjega
druženja v mladinski sekciji. Druženje smo
nato nadaljevali še v prostorih naše hiške
in kmalu za tem pričeli tudi s pospravljanjem in pakiranjem. Že naslednje jutro smo
z težkim srcem zaklenili vhodna vrata in se
odpravili proti domu v upanju, da se bomo
kmalu vrnili.
Jernej Špiler

Ekipna (Foto: Lenart Horžen)
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Novoletni Hvar

Šuplja stina (Foto: Bojan Zorko)

Kdor se pozimi večino časa počuti kot
nekakšna kvazi dvoživka na »stand by«,
mu vseobsegajoči mraz samo črpa zalogo toplote iz kosti, mu zbudi spomine ter
pričakovanja po toplem ... se ne rabi oklepati domače peči in vročega ajmohta.
Poleg (kmalu) dolgočasne wellness savne
obstaja precej bolj zanimiva alternativa
podkožnega sintetiziranja D vitamina
Hvar!
V petek, 26. decembra se je ekipa sedmih
plezalcev in plezalk od Vardara pa do ...
pardon, Velenja pa do Novega mesta,
odpravila na novoletno druženje in plezanje na »sunčani Hvar«. Po približno deveturni vožnji, uvodni inštalaciji v apartmaju,
smo v soboto takoj obiskali Šupljo stino.
Pravijo ji tudi »Tajland u malom« in res tako
zgleda, če primerjam sliki. Plezališče ima
»dolge« športne (40-metrske) smeri. Imeti
Posavski alpinistični klub

je treba 80-metrsko vrv, so pa sidrišča tudi
vmes. Smeri je približno 100, prevladuje
težavnost okoli 6c. Ko prideš do stene si
lažji za 4 € (!). Dostop je po »camel trophy
style« makadamu (tunel je trenutno zaprt),
pešačenja pa je še okoli 10 minut. Ambient
očara, smeri pa malo manj. So relativno
zlizane, presenetljivo redko navrtane, sidrišča pa so večinoma pujseki brez verige –
sidrišče ni povezano (!). Povzeto rečeno:
vredno obiska (vendar brez presežnikov),
sploh spomladi ali v jeseni, ko je možno
kopanje. Količina pridelanega D vitamina:
zadovoljiva.
Zaradi oblačnosti je sledil prislini restič –
nedelja. Izkoristimo ga za potepanje po
mestu Hvar in okolici. Rabutamo pomaranče, limone in nabiramo rožiče (ne rožice).
Spet nič družbeno koristnega.
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Rabutanje hvarskih dobrot
(Foto: arhiv Bojana Zorka)

V ponedeljek se odpravimo v lahko dostopno plezališče Milna, a.k.a. Pandolovica, kot pravi znak ob cesti. V plezališče
se kasneje še dvakrat vrnemo, ker je SUPER! Smeri so lažje in (žal) nekoliko krajše.
Opremljenost vrhunska, skala boljša kot
Šuplji. Prevladuje težavnost okoli 6a. D vitamina vsepovsod kolikor želiš/potrebuješ.
V torek se odpravimo v »Podstine«. Dostop
je dolg in zelo pester, saj se skače s kamna
na (moker) kamen. Ambient je čaroben,
skala pa najostrejši apnenec kar sem jih
kadarkoli držal. Smeri so nove in lahke.
Prevladuje ocena 5b, opremljenost odlična.
Ker smo splezali vse, kar se je splezati
dalo, se nismo vračali. Prisoten presežek D
vitamina. :-)
Vsa tri plezališča gledajo na jug ali jugozahod. Hvar premore še dve ali tri, ki pa so,
glede na vodnik, severna.
Silvestrski večer smo preživeli na trgu, kar
je bilo za vse nas zelo sproščeno in posebno doživetje. Za nekaj minut sem bil tudi
gost Prljavega kazališta in skupaj smo odigrali Mi plešemo.

Podstine (Foto: Bojan Zorko)

Na poti domov smo soboto preživeli v
Omišu. Zaradi pomanjkanja časa (prekratek dan) smo tudi tam le frikali.
Število plezalnih dni: 7
Skupno število splezanih smeri: 34
Ocene: 5b – 7a
Povzetek: To je bil moj prvi obisk Hvara.
Odklop oz. preklop je bil popoln. Otok je
v celoti zelen in domačini so (nenavadno?)
zelo prijazni. Če ni prehude burje, je Hvar
kar se da primeren za plezalni obisk. Na
srečo se je burja vedno razpihala ponoči,
podnevi pa je je bilo samo za vzorec.
Vsem, ki se sprašujete, ali je predaleč,
toplo (dobesedno) priporočam obisk in se
tudi sam veselim ponovnega prestopa na
trajekt.
Bojan Zorko
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Ali vikend frikanje, sproščen babji čvek, prostovoljna
odsotnost od družine in istrska klima pozitivno korelirajo
z inhibicijo kortizola1 v organizmu?
Ključne besede:
punce, plezarija, Istra, dobro počutje
Key words:
girls, climbing, Istra, well being

svojih 60. letih. Sporadično in slepo bomo
praktični del skušale izvesti (vsaj) enkrat
letno, predvidoma na podobni lokaciji.
Študiozno in v službi znanosti bomo skušale
vestno izpolnjevati svoje zadolžitve.
Metoda
Do udeleženk smo skušale pristopiti s
pomočjo elektronske pošte in telefonov.
Prevozno sredstvo do izbrane lokacije
so nam prijazno odstopili Sandrini starši.
Enako je bilo tudi z možnostjo nastanitve
– vikend Sandrinih staršev v Peroju (Istrski
polotok), ki se je kljub temu, da še ni nudil
udobja elektrike – izkazal za odlično izbiro. (Na tem mestu se pozornemu bralcu
utrnejo misli kot lekajbimibrezstaršev in al
ilahkoštiribabepreživijovikendbrezelektri
ke, ampak o tem, kdaj drugič).

Avtorica študije v akciji (Foto: Sandra Voglar)

Uvod
Na Sandrino pobudo smo se nekatere
punce s frajna odločile, da izvedemo longitudinalno slepo študijo in preverimo hipotezo zapisano v naslovu tega prispevka.
Longitudinalnost narekuje, da je pričujoče
poročilo zgolj prvo med mnogimi. Zadnje,
pregledno in sklepno, lahko predvidoma (in
če bo bog dal) pričakujete, ko bo najmlajša
udeleženka tokratnega udejstvovanja v
1

Časovno smo praktični del umestile med
petek, 14. 11. 2014, od 17. ure in nedeljo, 16. 11. 2015, do 20. ure. Prvi dan smo
plezale v Limskem kanalu, sektor Šimje;
drugi dan v plezališču Dvigrad. Tudi če bi
želele, nekontrolirajočih variabel – drugih
plezalcev, ni bilo; oba dneva smo bile v
plezališčih popolnoma same. Vremenski
pogoji so bili našemu terenskemu delu
raziskave maksimalno naklonjeni: temperatura ozračja je bila pravšnja, prisotnost
sonca in odsotnost oblačnosti optimalna
in vonj po morju navdušujoč in sproščujoč.
Glavni tehniki raziskave sta bili čim več
preplezanih smeri ter vzpodbujanje medsebojne komunikacije med udeleženkami.

Kortizol je kortikosteroidni hormon, ki spada med stresne hormone in je v 21. stoletju, ko je stres vsakodnevni spremljevalec večine ljudi,
največji ‘’tihi’’ sovražnih zdravja in slabega psihofizičnega blagostanja človeka.
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Udeleženke raziskave
(Foto: Tjaša Trošt)

Udeleženke
Punce: Sandra, Tanja, Tjaša, Andreja.
Pri izbiri udeleženk smo kronološko starost, izobrazbeno strukturo, plezalski staž
in izkušnje, barvo las in smisel za modo
pustile vnemar. Pomembno nam je bilo dobro razpoloženje, sposobnost prilagajanja
in spol.
Po začetnem navdušenju in odzivu, ko je izgledalo, da se na pot podajamo vsaj z mini
avtobusom, je (razumljivo in psihologično)
sčasoma prihajalo do znatnega osipa interesentk. Na zadnje smo se lahko z vso
opremo in hrano zbasale v en avtomobil.
Rezultati
Kvantitativnih rezultatov zaradi premajhnega vzorca preizkušank ne moremo objaviti.
V kvalitativnem smislu bi lahko kot dokazni
material ugodnih rezultatov uporabile izjavo ene od udeleženk, da »Sandra pleza,
kot da se je strgala s ketne« ter da smo
že prvi dan splezale vsaka 10+/-2 smeri.
Kot je običajno, smo za nekatere smeri mislile, da smo preslabe, in za nekatere, da

smo predobre; borbenemu duhu v prid pa
govori dejstvo, da smo za napredovanje
mestoma uporabile tudi lojtrco iz sistemov.
O odličnem razpoloženju, sproščenosti in
splošnem dobrem počutju bi lahko sklepali
iz količine izrečenih besed, volumna smeha
in vsesplošnih neverbalnih izrazov zadovoljstva (glej prilogo 1).
Interpretacija rezultatov in zaključek
Ugotavljamo, da obstajata dve pomembni
razliki med vikend-plezarijami »prej« in
»sedaj«. Prva je ta, da punce v zrelih letih,
ki imajo za seboj že porod ali dva, peljejo
s seboj ne pol gepeka opreme, ampak pol
gepeka hrane. Druga pomembna razlika
je ta, da zjutraj nismo vstajale z zoro in bile
od navdušenja in srbečih prstov s prvim
svitom v plezališču, ampak smo zaradi
neprespanosti, ki sodi v vsakodnevni milje
življenja z otroki, prespale jutra in spale v
dopoldan – domov smo se vrnile naspane
in spočite. O ja!
Andreja Mlinarič
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Mojih nekaj letošnjih izletov – v dobri družbi, seveda
Tri mame, šest otrok. Dva od njih na ramenih in dan v kontekstu: nosi, nosi. Nagradno
vprašanje: Kaj je težje? 15 kg na ramenih ali spodbujanje in vlečenje štiriletnika proti
cilju. Odpravici v dveh avtomobilih: Bohor priprave, Velika planina vrhunec sezone.
Bohor, januar
Procesija je stopila v smeri bolnice. Večji so
tekli malo naprej, mali bi gledali kamenčke,
mame bi klepetale, Sandra slikala, snemala. Uspešno smo prišli preko potoka. Kolikokrat? Verjetno je bilo, da ta dan medveda ne bo v bližino, tudi ostale živali so se
odločile za dopust. Rjovenje, kriki in glasno
čivkanje je prihajalo kar iz naših ust. Prisopihali smo do bolnice in to je bil zadetek
dneva. Otroci so zasedli postojanko. Imele
smo jih na strehi, skoraj so prižgali ognjišče,
ovira okno je bila premagana tudi s strani
dve- in triletnika. Malica in aktivni počitek
sta tako, namesto predvidene dobre pol
ure, trajala kar dobro uro. Radoživost
in nova energija so nas kar ponesli proti
vrhu Javornika. Seveda: v lovski preži smo
vsi skupaj še enkrat malicali. Verjemite,
zelo adrenalinsko. Veselje ob paglavcih v
mlakah je bilo neizmerno, ulovili smo tudi
morskega psa in orko. Vse to je z nami preko Koprivnika pripotovalo v bajto, kjer smo
se obliznili po dobrem golažu. Otroci so
bili veseli, dva v nahrbtnikih sta omagala,
me pa izčrpane. Dokazale smo si, da gre,
zato je bil naslednji premik, sicer skoraj pol
leta kasneje, logično nadaljevanje.

že na samem začetku ture s strani treh
starejših gospa na parkirišču pod Planino.
Da je nekje še Tanja, sva jim zamolčali. To,
da smo za pol ure hoje porabili ponovno
vsaj dve, ni vredno razlagati. Sonček. Bilo
je res idilično. Pri lepem jezercu, v raju
lesenih planšarskih bajt, med razgibanimi
travnički, posejanimi z balvančki, je bil idealen prostor za malico. Idilo so prekinile
podivjane krave in naši skoraj ali pa že
pubertetniki, ki so prepričljivo odigrali igro
vlog: Matiji, Andražu in Tevžu so mitološka
bitja pošteno načela možgančke. Vili, Lovro in Ajda pa so svoja občutja delili skupaj
s telički in na super igralih pri Domžalski
koči. Mame je ohladil pirček. Po ponovnem
polnjenju želodčkov nas je iz raja proti
posavskim koncem pregnala nevihta. Če
smo bili mokri? Ne. Polulani? Ja. Kaj razbili? Ja. Bili glasni? Seveda! In še kdaj bo
tako.

Velika planina, julij
»So vsi vajini? Kapo dol!« sva z Romano
naleteli na vprašanje dneva in čestitke
Posavski alpinistični klub

Na Veliki planini (Foto: Sandra Voglar)
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Osankarica
Sobota. Ob desetih pri zajtrku še nismo vedeli, kam bi šli. Pohorje? Osankarica? Na
karti vidimo, da je mogoče speljati lep krog,
tako družinsko, za dva dni. Med pakiranjem poslušam prigovarjanje enega, kako
to, da se mi pa nikoli ne moremo odločiti,
kam gremo vsaj dan prej, drugega: »Jst
tak ne grem nikamor!«, tretjega dajem na
školjko, ker ga tišči kakat in to zna samo z
mami. »In ne pozabi čelk!« še zaslišim ter
zadnja otovorjena odrinem iz stanovanja.
Ob pol treh stopimo na planinsko pot v
vasi Kebelj nad Slovensko Bistrico. Obdajajo nas živine polni pohorski pašniki,
prečkamo prekrasne gozdove in pozdravljajo nas lepe kmetije. Vili uživa na mojih
ramenih, Matija pa psihično ne zmore. Kar
naenkrat preveč narave za našega najstnika. Neverjetno, kako leta obrnejo pogled
na svet.
Ugotavljamo, da smo zelo počasni, zato
pohitimo. Da smo zašli v mraku že prvi
dan, ni nič čudnega. Pot proti Črnemu
jezeru je bila zelo slabo markirana. In ko
pade noč, je vse skupaj postalo zelo zanimivo, sploh na močvirnatih tleh. Vedeli
smo, da je jezero blizu, saj smo se v mah
in blato pogrezali do gležnjev. Poti ni bilo
več. Vendar noč ima svojo moč. Od lune
nismo dobili nič. Markacije so bile, vendar
nam je nizko smrečje preprečevalo pogled
nanje. Celo Vili je prepoznal, da je nastala
situacija resna in začel tulit. Soj čelk je iskal
pravo pot, močo v čevljih smo dali na stranski tir. Kot mami mi sploh ni bilo vseeno. Ne
vem, kateri je zmagal, kateri je prvi stopil
na leseni podest. Z njega smo skoraj padli
v jezero. Zmaga je bila naša. Stopinje sum-

Pohorski gozdovi
(Foto: Sandra Voglar)

ljivo velikih tac so še pospešile naš korak
proti koči na Osankarici. Tople jedi na žlico
ter orehovi štruklji prijaznega para v domu
so nas, edine goste, odpeljale v sanje.
Naslednji dopoldan nas je pot vodila mimo
zadnjega taborišča Pohorskega bataljona.
V beg v preteklost in v razmišljanje so nas
poslali okoli osrednjega spomenika daleč
naokoli postlani in razmetani granitni
kvadri z imeni padlih v poslednjem boju.
Ta dan smo kar nekajkrat uporabili domišljijo in znanje orientacije, da smo sledili
poti v smeri slapa Veliki Šumik. Navkljub
zelo raznolikemu rastju, od gostega smrekovega do čistega bukovega gozda,
močvirnatih tal, žuborečih potočkov od
kdo ve kod, saj smo hodili po vrhu kope,
je Matija vlekel zaključke, da je že dva
dni vse tako isto in brezciljno, mali Vili pa
je užival v čofotanju po blatu, metanju po
suhem listju ali mokrih mahovih. Naju z
Martinom pa je narava očarala. Mogočen
pohorski slap je bil pika na i. Do njegovega
vznožja se je bilo z detetom na ramenih po
kar zanimivi plezalni in vlažni poti zanimivo spuščati. Kljub temu, da smo od tu šli
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dol proti Trem kraljem, se je bilo potrebno
proti Črnemu jezeru še močno vzpenjati.
Toliko različic zelene barve, kot sem jih videla takrat tam okoli Črnega jezera, verjetno dolgo ne bom več. Na žalost objektiv
vsega ne more pokazati. Matiji smo se na
koncu oddolžili v Mc´Donaldsu. Zaključke
dveh dni pa smo, namesto pravljic, vlekli
vsi skupaj zvečer v domači postelji.
Po Zahodnih Julijcih
V pathfinderja smo se že v petek zvečer
natovorili Jerca, moja malenkost in šofer
Igor. Zabavna je bila že vožnja v dolino ob
Rabeljskem jezeru. Malo pod Sello Neveo,
na skritem parkingu ob cesti, le najdemo
Nejca in Vanjo. Večerja ob Dularjevem
vinčku v steklenih kozarčkih je potegnila
zaključke. Sandra in Jerca sva peljali Igorja in Vanjo v Mangartsko JZ steno, Nejc je
še čakal na Mateja. Zjutraj so nas presenetili glasovi gruč planincev, ki so hiteli mimo
naših šotorčkov, verjetno v smeri Belih vod.
Pogled skozi šotorska vrata je bil prava
budnica. Po več urah jutranje vožnje z
avtobusom ženske pohodnice niso več
zdržale. Toliko zadnjic bi lahko videli le
še na nudistični plaži. In smo dobili dozo
jutranje kave!
Da nismo plačevali ekološke takse proti
mangartskemu sedlu dvakrat, se nas je v
nissana stisnilo vseh šest. Štirje uživači se

Strma Bela peč (Foto: Nejc Pozvek)

Posavski alpinistični klub

zapodimo proti jugozahodnemu razu, eni
lepših štiric, ki sem jih plezala. Užitek je bil
plezati in gledati, kako so za mano uživali
moji prijatelji. Bolj zanimiv je bil sestop po
Slovenski smeri. Bilo je še kar nekaj snega,
zato smo se po potrebi poslužili tudi abzajla. Ko smo poležavali pred kočo in polnili
baterije s tekočim zlatorogom, smo se strinjali, da je za nami res lep dan. Ponovno
me Mangart ni razočaral. Ravno nasprotno.
Zjutraj nas namesto zadnjic prebudijo
karabinjerji. V mislih smo se že poslavljali
od everčkov. Gospod in gospa pa sta nas
le prijazno pobarala, da naj avtomobile
prestavimo malo višje na parkirišče, ker da
je ta tu parkiranje prepovedano. S šotori
pa ni bilo problemov. Tako bi nam že jutro
lahko dalo misliti, da bo dan še zanimiv. Z
Nejcem in Igorjem smo se odpravili proti
Selli Nevei, od tam pa peš pod steno Bele
peči. Moje počutje je bilo na psu. Mati narava me je prehitela, a so mi močni analgetiki omogočili, da sem zmogla pot pod
steno. Vendar: drugič sem šla z Nejcem v
steno, in zopet je bil on nosač. Tokrat je
vsaj vrv prevzel Igor. Hvala! Pogled na
fantastično rumeno navpično steno hitro
pusti tri sledi na še visokem snegu pod
steno. Igor si je premislil: »Vaju bom spremljal kar od spodaj!«
Nejčeva prečka na vstopu me ni prepričala.
Zašvical je že v prvem raztežaju. Igor je
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bil takoj zadovoljen s svojo odločitvijo,
prepričan pa ob mojem direktnem vstopu
s pomočjo klina, lojtrce iz kompletov in njega. Po glavi so mi švigale zanimive misli.
»Še si lahko premisliva,« sem slišala Nejca
od zgoraj. To me je podžgalo in počasi sem
le prisopihala do varovališča. Pred nama
na pogled niso bili nič kaj enostavni 6a-ji.
Nejc je plezal zelo previdno, premišljeno,
klel mokre poči, moker kamin, trave. Vzela
sva minimalno opreme, saj sva šla plezat
klasiko. Pa sva jo dobila po nosu! Nejc še
bolj, saj sem se odločila in plezala le kot
druga. Tehnik, ki sem jih uporabila, da
sem prišla vsak raztežaj do soplezalca,
ne znam razložiti, niso v skladu z alpinizmom. Še Nejcu ni bilo jasno, zakaj je bil
štrik kar nekaj časa napet, potem pa ga
je bilo kar naenkrat toliko. Ali pa, zakaj
je na varovališču zagledal prej noge kot
glavo. Ponosna in vesela sem, da sem bila
v tej, samo dobri šestici, navezana z Nejcem. Plezalnem partnerju sem po dobrih
šestih urah in nekaj zanimivih spustih pod
to le 200-metrsko steno od srca čestitala.
O izpostavljenosti stene le ta malenkost: s
četrtega varovališča mi je padla baterija
za fotoaparat, ki sva jo našla ob povratku
točno na vstopu. Tudi Igor je bil vesel, da
naju je le dočakal. Skupaj smo zdrveli v
dolino, saj sta nam Jerca in Vanja ob Rabeljskem jezeru za večerjo »spekli« pice.
Polni novih doživetij, sama sem šla ta dan
krepko preko sebe v vseh pogledih, sem
se od prijateljev poslovila pod kostanjem
pred blokom. Vikend pa podoživljala še v
družbi mojih najljubših.
Tabor PAKovk v Peroju
Že kar nekaj časa je v meni zorela ideja: na
klubu pleza že kar veliko žensk – zakaj ne

bi organizirale plezalno vikend-srečanje,
tokrat le za plezalke? Ideja je bila super
sprejeta, prijave so padale. Bolj pa kot
smo se bližale odhodu, bolj je število usihalo. Na uro odhoda smo se pod kostanjem zbrale le še štiri, vse po poklicu mame.
Odločene smo bile, da je pred nami plezalni, sproščujoč in klepetav vikend. Priznajte,
da se vam je med 14. in 16. novembrom vsaj
malo kolcalo. Apartma v Peroju sta nam prijazno odstopila ata in mama Voglar, prav
tako sta nam omogočila prevoz. Pred nami
je bil le še napad na istrska plezališča. Sektor ob Limskem kanalu smo po uspešnem
odvodnjavanju kolovoza in kar dolgem
iskanju med milijon cesticami, le našle. Toliko lepih, plezljivih smeri nisem zmogla že
dolgo. Iz Limskega kanala nas je pregnala
noč. Slastna mastna večerja, šampanjec in
bovla so poskrbeli, da nam je bilo ponoči
brez naših domačih vseeno toplo. V Dvigradu so privrele na dan ponovno vse
moje tehnične zmogljivosti in iznajdljivosti,
da sem premagala nekatere smeri. Želja
splezati največ ni usahnila, se je pa že
poznala utrujenost in rahla nenaspanost.
Čudovit ambient smo Tjaša, Tanja, Andreja
in Sandra zapustile v trdem mraku. Triurna
vožnja je minila hitro. Še zdaleč si nismo
vsega povedale, se naplezale. Da pa boste
na vrsti za podobno druženje sedaj tudi
vse druge klubske soborke, bomo, po zelo
dobri izkušnji, stvar v bodoče ponavljale
vsaj enkrat letno. Na vprašanje: »Zakaj
samo ženske?« ni odgovora. To razume le
naš, nežnejši spol.
Do naslednjič!
Sandra Voglar
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Super mama
Potopisno beleženje podatkov po dnevih
je dolgočasno in neprivlačno, zato sem se
tokrat odločil napisati članek o dopustu nekoliko drugače.
Pisal bom o mamah. Ja, sliši se hecno, ampak za to idejo je »kriv« stari gospod z
brado, Francoz, ki naju je ogovoril v nacionalnem parku Pireneji med napornim
vzpenjanjem po granitni mulatjeri. Očitno
sva mu padla v oči, še posebej Tjaša, ki je
štiri mesece po porodu že tovorila tamalo
v kengurujčku. Jaz pa sem z Juretom na
hrbtu navdušeno fotografiral in držal psa
na vrvici. V polomljeni angleščini je izrekel
nekaj besed, razumel sem pa predvsem
ponavljanje: »Super mama, super mama!«
ter kazal dvignjen palec na roki. Ta pozitiven kompliment, poln spoštovanja, se mi

Portret Supermame (Foto: Andrej Trošt)
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je usedel v spomin in postal navdih, da
sedaj pišem o mamah, super mamah. Zato
v ospredje postavljam Tjašo, kot lik v vlogi
mame, a se v tej vlogi lahko vidite tudi druge mamice.
Čeprav nisem starosta, kot je bil kitasti Francoz, sem o materinstvu in o mamah že veliko slišal. Vem, da je mama ena sama, da
je vsaka mama prava mama, da je mama
sinonim za ljubezen, da mame ne more
nadomestiti nihče drug, da je mama hrana
svojim otrokom in da podpira tri vogale
hiše in še očetu pomaga držati četrtega …
Ampak bolj podrobno se s temi rekih nisem
ukvarjal. Sedaj, ko razmišljam, kaj mi je
hotel starec povedati, še bolj razumem in
spoštujem mame.
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Mame so resnično gonilne sile našega
človeštva. Mama z veliko začetnico je že
od pradavnine najpomembnejši element
razvoja socialne družbe. Še več! To je
največkrat izgovorjena beseda v človeški
evoluciji. Noro! Besedo mama razumejo
vsi evropski in svetovni jeziki. Povsod ima
isti pomen, malenkost se spreminja le izgovorjava.
No, pa poglejmo zakaj si mamice zaslužijo
takšno spoštovanje in častno funkcijo. Primere sem črpal iz avgustovskega dopusta
po francosko-španskih Pirenejih.
Ura je polnoči, jaz imam že spakirano, opazujem, kaj vse mora Tjaša še zlikati in vzeti
sabo za Jureta in Špelo. Dolge rokave,
kratke rokave, bodije, žabice, nogavičke,
plenice, vlažilne robčke, dudo, flaško,
igrače ... Med pakiranjem peče medenjake
in si na listek zapisuje, kaj vse mora dati še
na kupček, da ne pozabi. Jaz pa utrujen
zaspim ob prijetnem vonju iz pečice. Prvi
dokaz: Materinstvo je ena sama skrb, ki
mamam zleze pod kožo.
Ura je 3.15. Tjaša se zbudi in pestuje Jureta, ki joka in noče spati. Ko jok preseže jakost 100 dB, se zbudim tudi jaz in zmeden
kot kura sprašujem ženo, kaj naj naredim.
Po nekaj sekundah, ko se zavem, kaj se
dogaja, mi Tjaša porine otroka v naročje
in začnem se sprehajati po stopnicah, saj
le tako lahko umirim njegov jok. Vendar
tokrat mi ne uspe, jok se stopnjuje in mama
spet vzame stvari v svoje roke. Drugi
dokaz: Samostojnost – mame najraje stvari
naredijo same.

Menda se je Jure ponoči še enkrat zbudil,
Špela pa je spala kot dojenček. Zjutraj ure
ne slišim in vstanem ob 6.30. Tjaša je že
pokonci in peče domač kruh za na pot.
Tretji dokaz: Skrbnost, ki jo imajo samo
mame.
Peljemo se po avtocesti proti Genovi.
Ogromno tunelov, gost promet, tripasovnica polna kamionov, v želodcu mi
kruli, mehur je poln, blešči se mi od sonca
in avtoradio ponavlja zlajdrane komade,
počivališča pa nikjer. Vse bi bilo še znosno,
če se povrh tega ne bi Jure in Špela na zadnjih sedežih s polnimi plenicami jokala in
kričala od lakote. »To je grozno,« si rečem
in tiho preklinjam. A glej ta čudež! Prišla
je rešitev – mamina topla beseda. Tjaša
s ponavljajočimi besedami pomiri Špelo
in kasneje še Juretu dopove, da se bomo
kmalu ustavili. Še en dokaz, zakaj lahko
mamicam čestitamo. Imajo moč čarobnih
besed.

Supermama v akciji (Foto: Andrej Trošt)

Kot nekdaj fant in dekle, se tudi kot oče in
mama polna elana že prvi dan dopusta
zaženeva na (pre)dolgo turo, saj sva nad
odkrivanjem novih gorskih področji tako
navdušena. Jureta nosim v nahrbtniku,
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Tjaša pa kot kenguru v vreči prenaša Špelo
in to osem ur. Ja, predolgo. Ponovni dokaz,
da so mame izredno vzdržljive in trpežne.
Po dolgi turi prispemo v kamp. Utrujen in žejen se usedem na zložljiv stol in
si odprem pivo ter v znak solidarnosti
poskušam, z Juretom na kolenih, pomagati pripraviti kosilo. Vendar –razlika med
mano in Tjašo je v tem, da jaz utrujenosti
ne morem skriti in bolj počasi trebim solato,
Tjaša pa brez obotavljanja seklja čebulo,
pristavi vodo, piše sms po telefonu in ziba
Špelo v vozičku. Še en dokaz, da so mame
multipraktiki.
Na dopustu si včasih privoščim malo filozofije in razmišljanja o bistvu življenja, majhnosti človeka, obujanju spominov, kovanju
načrtov … vendar ne traja dolgo, ker me
Tjašin glas hitro postavi na realna tla: »Ne
zdaj sanjat, rajši mi pomagaj Špelo previt,

ker je pokakana.« Ponoven dokaz, da so
mame prave realistke.
Sem človek, ki tudi na dopustu ne mirujem
in postanem nervozen, če en dan prej ne
vem, kaj bom počel naslednji dan, kam
bom šel hodit, slikat, kdo bo nosil Jureta,
kdo Špelo, kdo bo skrbel za psa in podobno. Tjaša pa si ne beli glave s tem, ampak
pakira nahrbtnik za naslednji dan in reče:
»Ne komplicirat, jutri vstaneva ob šestih in
greva na turo«. Še zadnji dokaz, da imajo
super mame zmožnost racionalnejšega
odločanja.
Vidim, da je imel stari prav. Z dvema
besedama je povedal vse: super mama.
Škoda, ker ne znam francosko; bi mi stric
zagotovo dal še kakšen koristen življenjski
nasvet.
Andrej Trošt

Izpitna tura
Bo že držalo, da ni kaj dosti alpinističnih
pripravnikov s tako dolgim stažem, kot je
moj. Tisti aktivni so že davno naredili korak naprej, drugi pa ne plezajo več. Če
pomislim na tisti čas, nekako nisem našel
pravega poguma, motivacije ali česarkoli
pač, da bi opravil tudi ta zrelostni izpit. Nisem pač dojel, da v steni nisem bil nič slabši
kot večina njih.
Prišel je čas, ko me je pot peljala stran od
gora, misli pa so ostajale. Adrenalin se
je kopičil v meni, občasno ga je sprostila
burja ali pa jugo, ko je zapihal na moč v
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jadro moje deske. Vendar pa je ta klavrno
končala nekje v Italiji, ko me je v viharnih
Barkovljah odpihnilo in so me italijanski
morski karabinjerji s hakljem potegnili na
reševalni čoln.
Deset let je moralo preteči, da sem se zopet navezal na vrv. Z Matejem, če se prav
spomnim. Čeprav tisti dan vreme ni obetalo, sva se oba po sušnem obdobju plezanja,
eden daljšem drugi krajšem, odpeljala proti Logarski dolini. V Celju je že deževalo,
ampak najinega optimizma to ni zmotilo.
»V hribih je ziher sonce!« Malo naprej od
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Klemenče jame sva srečala prve naveze,
ki so obrnile in nama svetovale enako.
Vendar sva vztrajala in po celodnevnem
tuširanju priplezala na rob Ojstričine stene.
Želja je bila močnejša od vremena.
Kar predolgo me je že navdajal grenak
priokus, da je pa sedaj vendarle že čas, da
naredim še ta korak. Postanem alpinist. Prijavil sem se na izpit in bil tudi sprejet. Stari
vzponi so veljali, nekaj pa se je nabralo
že novih. Uvidel sem, da so z leti tehnika
varovanja, kakor tudi manevri, zelo napredovali. »Z osmico, pripeto na sidrišče,
varovati drugega v navezi je sedaj narobe.
Tako se ne varuje več, temu sedaj pravimo
zvonček!« Hmm … mi smo to počeli ves čas,
torej smo zvončkali. Osmico je zamenjal
reverso. Za Dilferjev sedež novi pripravniki
tudi še niso slišali, kakor tudi varovanja
čez pas ne poznajo. Potrebno je bilo kar
poprijeti za knjige, zavihati rokave, saj
je izpitno gradivo zares obsežno. Na iz-

Tik pod vrhom izpitne ture
(Foto: Peter Sotelšek)

pitu pa polovičarstva ne bo. Znaš ali ne
znaš. Učil sem se manevre, velikokrat sem
reševal padlega. Prvega v navezi, drugega … zares sem jih veliko» rešil«. Ker pa
kandidatov le ni bilo na pretek, sva se z
mojim nahrbtnikom prav dobro ujela.
Teoretični del izpita sem gladko opravil,
v praksi pa se je zataknilo najbolj pri
športnem plezanju, ko sem prikazal spust
po vrvi na star način. Trema je naredila
svoje. No, sledil je popravni izpit, kjer pa je
šlo gladko. In čakala me je še izpitna tura.
Alpinistični inštruktor Marko Petek je bil izbran, da me spremlja. Poklical sem ga, da
se dogovoriva za datum in smer. Po tihem
sem pričakoval in si mislil, kaj bo izbral –
steno, kjer nisem dosti plezal. Prav vesel
sem bil njegove izbire, šla bova v Steno.
Dva dni pred turo mi je sporočil, da bo
izpitna tura potekala v smeri Sandija Wisiaka v zahodni Triglavski steni.
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Vremenska napoved za tisti dan v avgustu
je bila stabilna. Tako so mi potrdili tudi naši
vremenarji. Ker je Marko prihajal s Kriških
podov, jaz pa iz Vrat, sva se dogovorila
za snidenje na Luknji ob 7. uri. In tako je
tudi bilo. Sestopila sva pod steno, kjer sem
z lahkoto našel vstop v najino smer. Ob
pripravljanju na vzpon sem se zaskrbljeno
oziral po nebu in ugotavljal, da so se naši
vremenarji zmotili. Nebo so prekrili oblaki in pripravljalo se je k dežju. V drugem
raztežaju so že tekli potočki mimo naju in
nič nama ni ostalo drugega, kot spust nazaj pod steno in prestavitev ture na drugič.
Mesec je bil naokoli in zopet sva stala na
vstopu Wisiakove smeri. Jutro se je zdelo
hladno, mogoče tudi zato, ker je bil že
skoraj jesenski dan, ali pa, ker sva vstopala
v krajni zevi. Marko je že komaj čakal, da
se odlepi od tal in pripleza za mano. Poldrugi raztežaj poteka smer po globokem
kaminu, ki se vleče še naprej in zapre s
previsom. Nato pa se v drugem odcepi v
desno na polico in naprej. Polic je bilo tam
kar nekaj in ena me je predčasno zvabila
k sebi. Hitro se je končala za vogalom in
znašel sem se sredi gladkih plošč. Postavil

sem vmesno varovanje, pot nazaj v smer
mi je ponujal previsek in zaplezal sem
vanj. A kaj, ko me je ravno tam Marko
pocukal z vrvjo, češ da je ni več. Nazaj ni
šlo zato sem kar v previsu zabil dva klina,
pa še enega zraven – kar tako za ziher.
Marko je sicer sidrišče pohvalil, ni pa bil
navdušen nad tem, da bo naslednje pol ure
moral viseti na vrvi. Plezal sem naprej in
res čez dvajset metrov prišel nazaj v smer.
Kmalu se je naveličal plezanja kot drugi
v navezi in potem sva plezala menjaje se
v vodstvu vse do dolge izstopne prečke
Tržaške smeri. Tam me je vprašal, če vem,
kaj pomeni plezati štajerca. Seveda vem!
Usta so se mi razširila do ušes in štajerca
sva gnala vse do Bambergove poti, kjer se
smer konča. Pa tudi moja izpitna tura. Segla sva si v roke in se vesela podala v dolino,
kjer so naju v Aljaževem domu že čakali
Markovi prijatelji. Vsi skupaj smo zaključili
na Dovjem pri Aljažu. O tem, kako sem se
pripeljal domov, pa kdaj drugič.
Izpitno turo sem opravil 8. septembra 2013.

Potrditev opravljenega izpita - alpinistični krst (Foto: Martin Bedrač)
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Peter Sotelšek
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Utrinek iz Vežice
... S Klemnom ravnokar preplezava po
oceni najtežji raztežaj smeri Geršak-Grčar.
V glavi mi rahlo odleže. Negotovost izgine,
saj sem raztežaj opravil relativno z lahko-

to. Oba postaneva sproščena in dobre
volje, kar se je verjetno slišalo daleč naokrog. Lahko si privoščiva, saj je videti, da
sva ta dan sama v steni.

Foto: Lenart Horžen
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Po še enem lažjem raztežaju mi Klemen
preda opremo, na hitro še pogledam
skico, ki jo že skoraj znam na pamet in
krenem v naslednjega. Čaka me je še en
lažji raztežaj IV+, na koncu le-tega pa
naj bi naju čakala »očarljiva polička nad
manjšim previskom«. Zapodim se v lahko
prečko, v kateri prečim svedrovce smeri Tik
pred dvanajsto. Pogledujem za naslednjim
klinom ... pa ga le zagledam ... sredi popolnoma mokre in gladke zajede s poko.
Mislim si: »Pa menda se ne gre res tuki!?«.
Nekaj časa še gledam okoli, iščem druge
možnosti, potem pa se sprijaznim s situacijo. Zaplezam v kot, ki se je takoj izkazal
za precej zahtevnega, zato se odločim, da
bom naredil vmesno varovanje. Previdno
splezam nazaj in iščem primerno mesto za
klin. Najdem samo plitvo poko, v katero za
silo zabijem klin. Za vsak slučaj zabijem
še enega in ju povežem, saj bi bil padec
na tem mestu izredno neugoden. Še enkrat krenem v mokro zajedo. Situacija se
naenkrat popolnoma zresni. Tiščim male
stopke, voda pa mi iz poke teče po rokah.
Pogledujem slaba klina pod sabo in polico
pod njima. Od adrenalina me sploh nima
časa naviti. Premikam se zelo počasi in
čim bolj sigurno. Pridem do zapore in v
njej navzgor zabitega starega klina, ki me
prav nič ne pomiri. Zelo previdno jo zaobidem in splezam še kakšen meter višje.
Od brisanja mokrih rok sem že ves moker,
težavnost ne popušča, možnosti za kline ni.
Plezalke tiščim na mokre stopke in gledam
nadaljevanje zahtevne zajede, ki ji kar ni
konca. Občutek imam, da sem v njej že
celo večnost. V glavi mi vrejo misli: Kaj narediti? Ko vsaj ne bi bilo tako mokro! Bova
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abzajlala? Pa to ne more bit štirka! Je res
tako težko ali me je samo strah? Bo Klemen poskusil to splezat? Imava dovolj vrvi
da abzajlava?« Naenkrat se odločim, da
tukaj naprej ne bo šlo. Klemnu zakričim, da
obračam in že plezam dol. Najvišji komplet
pustim kar v steni, saj mi je v tistem trenutku
popolnoma vseeno za tistih 10 evrov, kolikor pač stane. Popolnoma pretresen pridem do Klemna. Poskušam nekaj povedati,
pa mi ne gre z jezika. Odločim se, da narediva pavzo, da se malo pomirim.

Nočna izmena v Vežici (Foto: Lenart Horžen)

Ko ponovno pregledava skico, vidiva, da
sem zgrešil. Že nekoliko pomirjen nato
gladko splezam pravo varianto, misleč, da
bom sedaj bolj pameten in da bova brez
težav do konca.
Izkazalo pa se je, da se je zgodba tega
dneva šele začela.
Lenart Horžen
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Lepa, a zahtevna Furlanka
Naj že na začetku povem, da si nisem nikoli mislila, da mi bo plezanje slapov kdaj
postalo všeč. Še posebej, ker sem si predstavljala, da gre pri tem le za zmrzovanje
in matranje. V sklopu alpinistične šole
smo se pred časom – malo za pokušino –
spoznali z napol tekočim slapom v Peklu.
Vendar ga je bilo še vedno dovolj, da je
v meni vzbudil željo po »še«. Zato sem se
dan pred alpinističnim krstom odločila, da
grem poskusit pravi slap. Čeprav je bil za
mano naporen in neprespan teden, sem se
v soboto ob pol sedmih zjutraj pridružila
ekipi na poti na Gorenjsko.

Lepa Furlanka (Foto: Klemen Hlebec)

V Ratečah smo se presedli in tako se nas
je peterica (Nejc, Peter, Mitja, Klemen in
jaz) odpravila proti italijanski Zajzeri,
slapovom naproti. Občutki so bili mešani:
nekaj navdušenja, nekaj neučakanosti in
malo tudi strahu. S parkirišča, kjer smo
pustili avto, je bil pred nami lep pogled na
slapove. Pot do njih je bila lepa in je vodila
ob tekaški progi. Dogovorili smo se, da
bosta Mitja in Peter ena naveza, ostali trije
pa druga. Tako smo se na razpotju odcepili
in odšli proti naši »lepi Furlanki« (La bella
Furlana). Od spodaj slap še ni izgledal tako
dolg in tudi misli so bile kar optimistične.
Nejc se je podal naprej, midva s Klemnom
pa vsak s svojimi mislimi. Prvi raztežaj je bil
kar naporen, še posebej, ker je bila cela
znanost ugotoviti, kako pravilno vihteti
cepin. Tudi noge so pekle in se tresle, a je
bil prvi del uspešno za nami. Sledila sta
drugi in tretji raztežaj, ki sicer nista bila tako
zahtevna, vendar sta počasi jemala moči.
Sledil je kratek prehod po snegu in že se
je pred nami dvigoval še zadnji del slapu.
Tu sem bila že malo v dvomih, ker se mi je
zdel kar strm in dolg. Med opazovanjem
Nejca se nama je s Klemnom zdelo, da bo
tole kar zahteven del in že sva pripravljala
taktiko, kako in kje se ga bova lotila. Pa
sva šla. Sprva je še kar šlo, vendar so noge
že pekle in roke so bile tudi utrujene. In
zgodilo se je. Nekje na sredini, pri drugem
vijaku, ko sem izpenjala svojo vrv, je en
cepin popustil in z njim vred sem odletela.
Najini vrvi sta se pri tem prepletli, zaradi
česar sem Klemna vlekla ven iz njegove
smeri. Nekako sem se potegnila do njega,
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kjer sva se uspela zamenjati in odplesti vrv.
Klemen je nato splezal višje, da mi je podal
en cepin, saj je moj ostal zapičen v slapu.
Z Nejcem se nismo ne videli ne slišali in ker
se med tem nekaj minut nisem premaknila,
je začel vleči mojo vrv, ki je potekala ravno
čez najbolj strm del slapu. Ni mi preostalo
drugega, kot da sem sledila in plezala naprej. Kot da vse skupaj že ni bilo dovolj, me
je na vrhu pričakalo še eno presenečenje:
konec ledu in še nekaj metrov mokre, rahlo
zasnežene in poledenele skale! Kaj pa
sedaj? Misli so bile utrujene in razpršene,
poleg vsega tega pa še drytooling! »Pa ne

Foto: Andrej Trošt
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me hecat!« Klemen in Nejc sta se zgoraj
že sproščeno pogovarjala, jaz pa sem še
z zadnjimi atomi moči, za katere niti nisem
vedela več, od kod jih jemljem, splezala na
vrh. Končno! Izmučena in še vedno v šoku
se še nisem zavedala, da sem zmagala.
Počasi, med spuščanjem po vrvi, so občutki
zadovoljstva, truda in vztrajnosti postajali vedno bolj pristni in realni. Zmaga! In
ponovno želja po »še«. :-)
Vanja Švajger

UTRINKI

Dolenjski freeride
V začetku februarja je na veselje mnogih
sneg pobelil tudi domače konce. To je bil
tisti snežni metež, ki je zaprl meje za kamione in, nenazadnje, tudi odnesel prvotni
termin za krst alpinista in pripravnikov na
Vršiču. S Petrom sva izkoristila zasneženo
prosto soboto in se zjutraj hitro dogovorila,
da greva pogledat, če se da narediti kak
zavoj s Trdinovega vrha. Vzpon sva začela
iz Jugorja. Z orientacijo ni bilo težav, ker
je tura kar popularna. V glavnem pohodniki, pa tudi kakšen čudak na smučeh se
najde. Spodnji del, kar se tiče smučanja,
ni veliko obetal, ker so drevesa preveč skupaj, je bilo pa zato snega toliko več. Oba
sva bila presenečena, kako je vse zalito
in pokrito. Ko sva dosegla cesto, ki pelje
do Gospodične, se je gozd zredčil, najine
oči pa zaiskrile. Na vrhu sva bila v dobrih
dveh urah. Pozdravila sva vojake, ki so se
odmetavali, in jih vprašala, v katero stran
se je najboljše spustiti. Tako kot midva tudi Smuk Igorja in Petra med trtami
oni niso imeli pojma. Spustila sva se po (Foto: Nejc Pozvek)
občutku in našla star bukov gozd, kjer se
je dalo res lepo vijugati. Veselje je trajalo daljnovodom. Potem sva se pa kar nekaj
mogoče kakšnih 300 višincev, vendar do- časa prebijala skozi goščavo v smeri
volj za široko nasmejana usta. Navdušena, avta in plašila divjad. Skoraj v mraku sva
kako fajn se da smučati tudi v »domačih prigazila v Jugorje. Prvi sosed naju je taAlpah«, sva se odpravila okrepčat na koj spomnil, da sva na Dolenjskem. »Bota
Gospodično, od koder sva komaj ušla še v pila?« je vprašal. Da se človek ne prehladi,
dokaj voznem stanju, saj so naju gorjanski sva spila vsak dve medički in tako posladškrati in vile nagovarjali še vsaj za eno run- kana zaključila res lep smučarski dan.
do. Ker pa so takšne razmere pri nas prava
V takih razmerah se splača na Gorjance.
redkost, sva jih hotela karseda izkoristiti in
šla še enkrat na vrh. Tudi drugi spust je bil
Igor Dular
super, dokler je trajal. Podaljšala sva ga
tako, da sva, dokler je šlo, smučala pod
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Za dva stara kozla
Kar nekaj let je že minilo od zadnje zimske
plezarije po Slovenski in nato sestopa na
smučeh za Cmirom. Želja po ponovitvi je
vse močnejša. V mislih iščem soplezalca in
tudi že načrtujem dopust ter opazujem vremensko luknjo, ki bo omogočila izvedbo.

Ko se mi zdi, da sem jo našel, pokličem
Bojana. Ni bilo potrebno preveč razlagati.
Takoj je bil za. Bolj se je bližal najin odhod,
bolj je luknja postajala luknjica. Pa vendar,
kaj bi to, saj sva izkušena alpinista. Pa po
Slovenski bi lahko šla z zavezanimi očmi.

V Slovenski smeri (Foto: Gorazd Pozvek)

Še v mraku se odpraviva v temačno jutro.
Kar nekam preveč vlage je v zraku. Ko
prideva iz gozda, jo vsak po svoji varianti mahneva preko prostranih snežišč in
plazišč pod Steno. Seveda na poti oba
plezava težave, ki so večje, kot v smeri. Nič
Posavski alpinistični klub

novega, vse to smo že doživeli. Lepo napredujeva mimo macesnov vse do prečke
v desno, ki jo vzameva seveda previsoko.
Tudi to ni nič novega. Bele plati so kopne.
Sam plezam z derezami, Bojan brez, kot
že ves čas. Izstop v graben je zoprn, saj
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se kar naenkrat pojavi led. Bojana gledam
samo z enim očesom, da mu ne bi prinesel
kakšne nesreče. Cepin zabije malo višje in
težave so že za njim. Potem zagazi naprej.
Vse je mehko in prehodi s snega v skalo se
ponekod že podirajo. Na enem ga rotim,
naj pusti malo še zame, in se komaj skobacam za njim. Ko zaplezava v Prevca,
se spomnim, da bi bil že skrajni čas, da se
vremenska luknjica razpre in posije težko
pričakovani sonček. Plezava preudarno
in vse višje sva. Rob stene je vse bliže. Ko
pokukava na triglavske pode, se nama
celo zdi, da postaja vse bolj svetlo. Stisk
roke, malo se podpreva in: Glej ga hudiča!
Postane čisto svetlo, pa se nikamor več ne
vidi. Megla. Ne veva več, ali bi šla gor ali
dol. Seveda je potrebno proti Stanički iti
gor. Ampak, koliko gor, ko pa se nič ne
vidi? Pa saj imava filing. Ko bova prišla do
skal, bova pač prečila pod njimi. Postaja
vse bolj strmo in ko reževa smučino, se
začenja pod nama plaziti. Ni problema,

saj so le mali plaziči. Greva dalje in najin optimizem ne pojenja. Koča mora biti
čisto blizu, le še nekaj minut. Res se kmalu,
seveda v gosti megli, skoraj zaletiva vanjo.
Tu prideva tudi do prvih sledi, ki jim slediva
proti dolini Za Cmirom. Megla postaja iz
bele vse bolj siva in kmalu še zagrmi. Vsuje
se sodra, midva pa že vlečeva kože s smuči
in jih spravljava v nahrbtnik. Tri, dva, ena,
štart! Veselo vijugava iz megle v oblak. Iz
oblaka kmalu prismučava na lepa pobočja
nad dolino Vrata. Pripeljeva se skoraj do
gozda. Malo še potelovadiva po ruševju in
gozdu ter turo zaključiva pri avtu. Seveda
sva dobre volje in najino avanturo hrabro
poimenujeva: tura za dva stara kozla.
Kljub evforiji in nakladanju, kako sva dobra, me vseeno malo kljuva, da sva imela
srečo, ko sva tako lepo zadela bajto. Kako
že rečejo? Sreča spremlja pogumne.
Gorazd Pozvek

Pogled za Cmir (Foto: Andrej Trošt)
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DELOVNA AKCIJA
V ARMEŠKEM
Fotografije: Andrej Trošt in arhiv PAK

Posavski alpinistični klub

FOTOZGODBA

51

Posavski alpinistični klub

