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Člani alpinističnega odseka (AO) SPDT smo bili v letu 2017 dejavni na različnih alpinističnih področjih tako v 
letnih kot v zimskih razmerah. V mrzlih dneh smo poleg urjenja plezalnih veščin na društveni umetni steni 
pretežno zahajali v gore na turnih smučeh in deskah ter z derezami in cepini po grapah in grebenih, poleti pa 
so na vrsto prišle višje gore in skalne smeri; konstantni so bili tudi obiski bližnjih plezališč. Dejavnost je precej 
razvejana, aktivnosti je bilo veliko, zaradi tega bodo v nadaljevanju omenjeni le pomembnejši podvigi. 

 

 

ALPINISTIČNI VZPONI IN PRISTOPI 

 
Terminologija komisije za alpinizem PZS opredeljuje kot alpinistični vzpon preplezano alpinistično smer višjo 
od 100 m, pri čemer mora biti vsaj 60 % najmanj prve težavnostne stopnje po lestvici UIAA. Poleg teh bodo v 
nadaljevanju podani zahtevnejši pristopi (vedno po komisiji za alpinizem: vzponi od 1. 12. do 30. 4. na vrhove 
višje od 2000 m, celo leto pa na vrhove višje od 3500 m) in turne smuke.  

 
V kategorijo alpinističnih vzponov spadajo: 

 Spigolo verde v dolini Glinščice (III, večkrat preplezana od raznih članov) 

 Pan di zucchero, smer Bulfon-Perissutti (V, Bogatez, Bufon) 

 Mala Lojterca, smer Piemontesi-Ive (IV, Bufon, Vidali) 

 Torre SAF, Gran diedro sud – nedokončana (V, Bufon, Kafol) 

 Pic Chiadenis, via dei Tedeschi (IV, Bogatez, Drassich) 

 Zeleniške Špice, prečenje (II, Bogatez, Drassich, Fonda) 
 
Letni vzponi nad 3500 m: Grossvenediger (3674 m, PD, Bufon, Foraus), skupina Monte rosa (Bufon, Drassich, 
Sossi A.): Punta Giordani (4046 m, normale, F) , Piramide Vincent (4215 m,  traversata Giordani-Vincent, PD), 
Punta Zumstein (4563 m, F), Punta Gnifetti (4554 m, F), traversata tre cime, PD: Punta Parrot (4432 m), 
Ludwigshohe (4341 m), Corno nero (4321 m). 
 
Med zimske pristope štejemo: Mangart – zimska varianta (Bufon, Radovič, Slavec), Prisank (Bufon, Radovič),  
Montaž (Bogatec, Bufon, Legiša). 
 
Turne smuke: Forcella di Rio Freddo (Bufon, Sossi A.), Prestreljenik (Bufon, Foraus), Cragnedul (Bufon, Slavec, 
Sossi A.), Forca de la Val (Boneta, Sossi A.), sedlo Pod Vršiči (Drassich, Sossi A.), Kotovo sedlo (Drassich, 
Plesničar B.), Simonyspitze (Drassich, Sossa), Prestreljenik (Drassich). Glavni adut turne smuke je bil tudi v 
letu 2017 Andrej Sossi, ki pa žal ni posredoval seznama svojih spustov. 

 
 

ŠPORTNO PLEZANJE 
 
Čez celo leto so člani AO plezali športne smeri na bližnjih in bolj oddaljenih stenah. Na področju športnega 
plezanja je bil v letu 2017 nedvomno najbolj dejaven Igor Žerjal. Preplezane so bile smeri težavnosti do 7c+ 
na pogled (smer Schussler v Brseču, Igor Žerjal).  



Preplezanih je bilo tudi nekaj daljših športnih smeri: Medo v Ospu 5c (Blažina, Bufon), La grande v Glinščici 5c 
(Blažina, Bufon), Nanos 5c/6a – smer ob melišču (Bogatez, Bufon), Placche val di Collina – smer De Infanti 5b 
(Bufon, Iscra L., Iscra M., Sossi M.), v Paklenici pa je Žerjal zmogel smeri Sedmi kontinent (7b+) in Amici miei 
(7b), v Dolomitih pa smer Ottovolante (Torre Brunico, 7a+) 
Med zimsko sezono so se člani urili na umetni steni v Bazovici od torka do petka v večernih urah. Organizirani 
so bili tudi vodeni treningi, za katere je poskrbel Gregor Šeliga. Društvena telovadnica, ki igra nenadomestljivo 
vlogo pri druženju članov odseka, je decembra 2017 slavila okroglo deseto obletnico postavitve. 

 

 

TRENINGI ŠPORTNEGA PLEZANJA ZA OTROKE 
 
Alpinistični odsek je tudi lani priredil odlično obiskano šolo plezanja za osnovnošolske in srednješolske otroke 
pod vodstvom društvenih vaditeljev in v sodelovanju z zunanjimi inštruktorji. Do junija je vadbo enkrat 
tedensko vodil priznan slovenski plezalec Gregor Šeliga, en termin pa smo krili društveni trenerji. Od 
septembra trenirajo mlajšo skupino Katia Delpiano, Johana Pečar in Jernej Vidali, starejšo skupino pa Jernej 
Bufon in David Štrajn. Dvakrat tedensko se na umetni steni v Bazovici v dveh izmenah uri 18 otrok (10 mlajših 
in 8 starejših). V sklopu šole plezanja smo obiskali umetno plezalno steno na Škofijah, otroci pa so se spoprijeli 
tudi s pravo skalo v bližnjih plezalnih vrtcih v Sloveniji in Italiji. Odsek nudi otrokom vso potrebno opremo 
(plezalne čevlje, plezalne pasove, vrvi, čelade itd.). 
Pred poletnim premorom vodene vadbe športnega plezanja za osnovnošolske in srednješolske otroke, je AO 
v sodelovanju z Društvom plezalcev Koper (DPKP) priredil dve prijateljski tekmi v balvanskem plezanju. 
Devetega junija so se otroci najprej pomerili na umetni steni SPDT v Bazovici, ki je bila za kar 22 nastopajočih 
otrok res pretesna. Na osmih balvanskih problemih se je najprej pomerila skupina najmlajših tekmovalcev. 
Med desetimi tekmovalci je bil najboljši Jaša Vuk (DPKP), ki je zasedel prvo mesto, Maj Božič (DPKP) in Jakob 
Ivančič (DPKP) pa sta zasedla drugo in tretje mesto. Sledilo je tekmovanje za starejše otroke do vključno 14. 
leta starosti. Tu so se med 12 nastopajočimi najbolj izkazali Anej Bandi (1. mesto, SPDT), Anja Novak (2. mesto, 
SPDT) in Taj Škerjanc (3. mesto, DPKP). Vsi otroci so prejeli priznanja za udeležbo na tekmi, prvi trije v obeh 
kategorijah pa so bili dodatno nagrajeni s paketom sladkarij in plezalnih potrebščin, za katere sta prispevali 
trgovini Danieli in Sportler.  
Mladi člani alpinističnega odseka SPDT so v soboto 24. junija odplezali še drugo tekmo, tokrat v gosteh na 
umetni steni DPKP na Škofijah. Tekmovalci so merili moči na osmih balvanih, porazdeljeni po enakih 
starostnih skupinah kot na prvi tekmi, dodana pa je bila še kategorija za plezalce do 18. leta starosti. Na 
škofijskih oprimkih so se najbolj izkazali člani domačega društva, ki so osvojili vse stopničke razen ene. V 
kategoriji do vključno 14. leta starosti je namreč premoč potrdil Anej Bandi, ki je s tremi osvojenimi vrhovi 
ponovno stal na prvem mestu. 

 

TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA ZA ZAČETNIKE 
 
Primarna dejavnost alpinističnega odseka je poleg samega plezanja in gorništva tudi podajanje in širjenje 
plezalne etike in kulture. V ta okvir spada tudi vsakoletni intenzivni tečaj športnega plezanja za začetnike v 
režiji alpinističnega odseka. V pretekli sezoni se je tečaja udeležilo 13 pripravnikov, ki so pod budnim očesom 
društvenih vaditeljev spoznavali osnove gibanja v vertikali, vrvno tehniko, razne zvrsti plezanja in zgodovino 
odseka. Skozi cel oktober so se tečajniki srečevali ob sredah in petkih na društveni umetni steni v Bazovici, 
kjer so potekale praktične vaje, predavanjem pa so prisluhnili v društveni hiši v Boljuncu. Ob koncih tedna 
smo se podali v plezališča v blišnji okolici: od zibelke tržaškega alpinizma – doline Glinščice in klasičnih 
sektorjev Napoleonske ceste, do sten nad Doberdobskim jezerom in obmorskega plezalnega raja v Rovinju. 
Novinci so hitro napredovali in že po par srečanjih plezali v vodstvu smeri solidnih težavnosti (vse do 6a). 
Osvojeno znanje so na zadnjem srečanju preizkusili na tekmi v društveni telovadnici, kjer so se med sabo 
pomerili na osmih balvanih. Zmago je osvojila Giada, ki je vseh osem problemov preplezala v le devetih 
poskusih, na drugo mesto je tako pristala Irina, ki je prav tako osvojila vseh osem vrhov v 23 poskusih, na 



tretje mesto pa se je zavihtela Ljuba, ki je za las prehitela Daniela. Ne glede na končno lestvico so se vsi 
tečajniki izkazali. 

 

 

DOKUMENTARNI FILM O ZGODOVINI ALPINISTIČNEGA ODSEKA 

 
Dokumentarni film “Pogled iz zaliva: zgodovina alpinističnega odseka SPDT” je bil premierno predstavljen 
septembra 2017 v okviru prireditve SLOFEST v Trstu. Dokumentarec je bil posnet v treh letih, večina 
posnetkov in celotna montaža pa je bila dokončana v letu 2017. Snemalno ekipo so sestavljali Borut Bogatec, 
Jernej Bufon, Mitja Cernich, Miran Sosič in David Štrajn, za prve posnetke sta pomagala tudi Mirna Viola in 
Marko Civardi. Ista ekipa, ki jo po večini sestavljajo člani alpinističnega odseka, je tudi zbirala gradivo, 
sestavila vezne tekste in montirala film. Zunanjo pomoč so avtorji poiskali za prevode celotnega 
dokumentarca v italijanščino in simultano prevajanje (s pomočjo slušalk) na premieri ter za najem snemalne 
opreme. 
V enournem dokumentarcu, ki zajema celotno zgodovino alpinističnega odseka, katerega prvi zametki segajo 
v obdobje med dvema vojnama, se plezalni podvigi prepletajo z dogodki, ki so zaznamovali tržaško zgodovino. 
V filmu najdemo pričevanja načelnikov odseka in njegovih najpomembnejših akterjev, ki gledalca s pomočjo 
slik in video posnetkov popeljejo od prvih plezalnih tečajev v dolini Glinščice do današnjih treningov na 
društveni umetni steni v Bazovici. 
Film je sicer potreben še manjših popravkov in dopolnitev, nakar načrtujemo, da ga bomo posneli na DVDje 
in ga predstavili širši javnosti na kakem filmskem festivalu in televiziji. 

 
 

OSTALE DEJAVNOSTI IN RAZNO 
 
Decembra smo se za četrti »alpinistični izlet v neznano« povzpeli na obilno zasnežen Ratitovec in tu s krpljami 
raziskovali zimsko idilo (6 udelžencev).  
Sandy Slavec je septembra skušal prehoditi slovensko planinsko tranzverzalo v enem zamahu, a mu je načrte 
na pol poti prekrižalo obilno sneženje in predčasno zaprtje koč v triglavskem narodnem parku. 
Predstavniki alpinističnega odseka smo o naši dejavnosti spregovorili na oddaji Športel ter v nekaj intervijujih 
na Primorskem dnevniku, vtise o nekaterih vzponih smo objavili tudi na društveni spletni strani. 
V letu 2017 smo za odsek kupili nekaj plezalne opreme: dve novi 70-meterski plezalni vrvi, dve čeladi in dve 

30-meterski vrvi za rabo na visoki steni v telovadnici. Poleg tega so nekateri bivši plezalci podarili precej 

plezalnikov primernih za otroke. 

 

 

 

Načelnik AO 
Jernej Bufon 


