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Kot običajno je bilo tudi v preteklem letu delovanje alpinističnega odseka dokaj pestro. V  

didaktičnem smislu so po že ustaljenih tirnicah potekale urice plezanja za osnovnošolske otroke, 

organiziran je bil vsakoletni začetniški tečaj športnega plezanja za odrasle, speljali smo plezalna 

srečanja s številnimi poletnimi centri, za motivacijo pa smo si ogledali mednarodno finalno tekmo v 

težavnostnem plezanju v Kranju. Sodelovali smo pri postavitvi venca v Glinščici ter pri pobudah v 

okviru 110-letnice ustanovitve društva. Tudi plezalskih izletov v bližnja in oddaljena plezališča (naj 

omenim le spomladanski izlet v Paklenico) ter alpinističnih vzponov v okoliška gorstva je bilo na 

pretek, tako v zimskih kot v kopnih razmerah. Za bogato delovanje odseka je zelo pomembna 

umetna stena v športnem centru Zarja v Bazovici, ki je v mrzlih in deževnih zimskih dneh 

plezalcem na voljo vsak večer od ponedeljka do četrtka. Da je odsek nadvse aktiven, priča tudi naša 

spletna stran na facebooku s kar 107 sledilci, na kateri se redno menimo za pobude in plezalske 

izlete. V nadaljevanju podajam nekaj podrobnosti o važnejših pobudah: 

 

 

URICE PLEZANJA ZA OTROKE 
 

Letos smo prvič speljali urice plezanja za osnovnošolske otroke kar v dvojni izmeni. Vsak petek od 

17.30 do 19 pridno vadi v bazoviški telovadnici skupina štirih nadaljevalcev, kateri pridno 

nadgrajujejo svoje plezalne veščine. Ob sredah pa z istim urnikom spoznava prvine športnega 

plezanja skupina šestih otrok, ki se s pomočjo igre uri v premagovanju vse težjih smeri. V vodenju 

otrok se izmenično vrstimo inštruktorji Jernej Bufon, Gregor Znidarčič, David Štrajn in Roberto 

Ciacchi. Otroci so se v sklopu uric plezanja preizkusili tudi na naravni skali na Napoleonski cesti ter 

v Glinščici. Ob začetku sezone smo novembra lani organizirali društveno tekmico pod 

pokroviteljstvom Zveze slovenskih športnih društev v Italiji, katere se je udeležilo 14 

osnovnošolskih otrok. Nagrajeni so bili prav vsi otroci, prva tri mesta pa so zasedli Anej Bandi, 

Goran Polojaz in Anja Novak. 

 

 



 

TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA ZA ODRASLE 

 
Lepo oktobersko vreme je prizaneslo devetim mladim plezalcem, ki so z veliko vnemo osvajali 

prvine športnega plezanja. V telovadnici so tečajniki poleg gibanja v steni urili tudi vozle, vrvno 

tehniko in manevre, ki so jih potem poskušali in utrjevali na skali. V sklopu tečaja so obiskali 

plezališča v dolini Glinščice, v Doberdobu, na Črnem kalu ter v Rovinju, prav na zadnjem 

celodnevnem izletu na Hrvaškem so si najbolj korajžni privoščili celo zadnji skok v jesensko morje. 

Letošnji tečaj je priča pravi inverziji trenda, saj je bila ta izvedba prva, v kateri je imel nežni spol 

številčno premoč, in to s kar sedem proti dva. Premoč je bila vidna tudi na zaključni tekmi, na kateri 

je zmago slavila Nikol Križmančič, ki je edina zaključila vse zastavljene balvane. Končnemu 

nagrajevanju, za katerega je prispevala trgovina Alternativa sport, je sledila družabnost v društveni 

hiši v Boljuncu, kjer so si tečajniki ogledali fotografije ter načrtovali bodoče plezalne izzive. 

 

 
 

 

SNEMANJE DOKUMENTARNEGA FILMA 

 
Čas neizbežno teče, v 110 letih delovanja pa se je v našem društvu zvrstilo ničkoliko pomembnih 

dosežkov na področju alpinizma. Da bi nekako uokviri alpinistično dejavnost našega odseka skozi 

desteletja smo se odločili da pripravimo trajen dokument z video intervjuji pomembnih članov 

odseka. Tako smo David Štrajn, Borut Bogatec in Jernej Bufon s pomočjo Mirne Viola in Marka 

Civardija pripravili video zapis z Erikom Švabom in Sandijem Blažino, na seznamu pa je še mnogo 

imen... 

 

 

ALPINISTIČNI VZPONI 
 

V preteklem letu smo se seveda prepustili tudi alpinističnim užitkom v bližnjih gorstvih. Preplezali 

smo nekaj klasičnih smeri, med katerimi: Slovenska smer (Triglav, S stena), Beljaška igla (S stena), 

Visoka bela špica (J raz) in druge. 

 

 



 

110 SMERI V DOLINI GLINŠČICE 

 
V sklopu pobud ob praznovanju obletnice ustanovitve našega društva smo alpinisti organizirali 

svojevrstno pobudo pod geslom "110 smeri za 110-letnico", namen katere je bil preplezati 110 

smeri v dolini reke Glinščice in s tem na naš način počastiti pomemben jubilej. Na pobudo se je 

odzvalo 22 članov odseka, ki so z združenimi močmi preplezali 137 smeri, za skupno višino celih 

3093 metrov. Plezariji je sledilo nagrajevanje ter osvežitev v društveni hišici v Boljuncu. 

 

 
 

 

ALPINISTIČNI IZLET V NEZNANO 
 

Decembra smo prvič priredili alpinistični izlet v neznano po zgledu tradicionalnega društvenega 

izleta v neznano. S kombijem se je na izlet odpravilo 7 alpinistov, letošnji organizator Marko Iscra 

nas je popeljal na Kobariški stol. 

 

 

 

Alpinistični pozdrav, 

Jernej Bufon 


