
IZLETI IN TEČAJI ALPINISTIČNEGA ODSEKA 2012 
 

Opis posameznih izletov, morebitne spremembe in navodila bomo redno objavljali v rubriki 
PLANINSKI SVET v Primorskem dnevniku in na spletni strani: www.spdt.org. Od lani pa je možno 
slediti našemu delovanju tudi preko facebook-a. Povezava je na naši spletni strani. 
 
V letu 2012 bomo člani alpinističnega odseka priredili naslednje izlete, pobude in tečaje 
 
� Nadaljevalni tečaj plezanja (junija 2012) 
� Tečaj plezanja za začetnike (oktobra 2012) 
� Tečaj lednega plezanja (december 2012) 
� Velikonočni izlet v dalmatinska plezališča 
� Poletni izlet v Dolomite 
� Turnosmučarski izlet v Avstrijo 
� Urice plezanja na umetni steni za otroke od 7.do 12. leta 
� Dežurstvo v Bazovski telovadnici, ki je odprta vsem od ponedeljka do petka od 20.00 do 22.30. 
� Sodelovanje z poletnimi centri za varno prvo plezalno izkušnjo otrok 
� Predstavitev plezalne stene, ter njenega delovanja otrokom osnovnih in srednjih šol v sklopu učnih ur 

telovadbe 
Za informacije lahko pišete na ao@spdt.org ali pa lahko kličete na tel.štev. 3496648530 (Jernej) 
 

 
ALPINISTIČNI ODSEK SPDT 

Pregled delovanja 2011 
 

V minuli sezoni je bilo delovanje Alpinističnega odseka dokaj pestro, saj smo obdržali vse že utečene pobude 
ter organizirali veliko plezalnih in alpinističnih izletov tako v naših krajih kot v tujini. 
 
APRILSKI IZLET V ARCO 
V času velikonočnih počitnic se je skupina desetih članov Alpinističnega odseka podala v Arco v prelepo 
Gardsko pokrajino. Tu so se preplezali lepo število smeri v široki paleti plezališč v okolici, preizkusili pa so se 
tudi na nekaj večraztežajnih smereh. 
 
ALPINISTIČNI PODVIGI 
V minuli sezoni so Veronika Sossa, Tibor Drassich, Andrej Sossi, Borut Bogatez, Jernej Bufon, Štefan Jazbec, 
Peter Fonda, in drugi opravili več alpinističnih vzponov v Julijcih, Dolomitih in avstrijskih Alpah. Med drugim 
so preplezali Torre piccola di Falzarego, Zahodno Cino, smer Bulfoni D'eredita na Mali Lojterci, smer Jesih-
Potočnik v severni steni Debele peči, Tumovo  smer v Loški steni, smer Weiss v Beljaškem stolpu, nekaj 
daljših smeri v Paklenici ter se povzpeli na GrossGlockner čez znani greben Stüdlgrat. 
 

TURNO SMUČANJE 
Zadnja leta je vse bolj aktivna tudi skupina turnih smučarjev. Borut Plesničar, Veronika Sossa, Andrej Sossi, 
Tibor Drassich, Samo Kokorovec, Andrej Debelis in drugi  so v minulem letu med drugim presmučali Veliki 
Draški vrh, Coglians, Kotovo sedlo, Jalovčev ozebnik, Mojstrovko, Okno v Prestreljeniku, Špik nad Nosom in 
Škrbino nad Tratico v Montaževi skupini ter tritisočake Grosses Möseler, Monte Cevedale in Marmolado z 
najvišje točke  - Punte Penie. 
 

TEČAJ PLEZANJA ZA ZAČETNIKE 
Kot po že ustaljeni navadi je bil tudi v lanski sezoni oktobra organiziran tečaj plezanja za začetnike, ki so ga 
vodili člani alpinističnega odseka sami. Letos se je nanj prijavilo 11 tečajnikov in vsi so se navdušeno 
udeleževali izletov ter predavanj. 



 

PLEZANJE V OKOLIŠKIH PLEZALIŠČIH 
Večina članov alpinističnega odseka se je redno združevala pod stenami okoliških plezališč in vsi so vidno 
napredovali. Večkrat so zahajali na Napoleonsko cesto, v Glinščico, Vipavo, Obalno cesto, Sesljan, Doberdob, 
Črni kal in druga plezališča v okolici. 
 

TEČAJ LEDNEGA PLEZANJA 
Februarja se je vršil kratek tečaj lednega plezanja pod mentorstvom gorskega vodnika. Večera v Bazovici ter 
izleta na ledene slapove v Ovčji vasi se je udeležilo 5 članov alpinističnega odseka. 
 
TELOVADNICA V BAZOVICI 
V mrzlih in kratkih zimskih dneh, so se plezalci alpinističnega odseka redno srečevali v telovadnici v Bazovici, 
saj je bilo dežurstvo zagotovljeno vsak dan od ponedeljka do petka. Telovadnica je bila dobro obiskana, saj je v 
njo redno zahajalo 19 plezalcev. Tu so začrtali tudi več novih smeri. Januarja smo ponudbo v telovadnici še 
dodatno razširili, saj smo na novo postavili kar 15 kvadratnih metrov plezalne stene. 


