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Spremna beseda

PREDGOVOR
70 let, odkar obstaja naš Alpinistični odsek, je dovolj dolga doba, da takratnih članov — velikih
mož, ni več veliko med nami. Teh se s pričujočo knjigo hvaležno spominjamo. Sam sem kot član
odseka pridelal pol te dobe in ko pogledam nazaj, je minilo presneto hitro. Kljub bliskovitosti
trenutkov, ki minevajo, je sledi, ki so ostale, neizmerno veliko. Alpinisti, ki prihajajo, bodo daleč v
prihodnost imeli priložnost segati po oprimkih, ki so jih kot prvi plezali člani našega odseka.
Pričujoča knjiga — vodniček, je poizkus zbrati prvenstvene smeri naših članov od ustanovitve
odseka — leta 1947. Zato v njem ni smeri, ki so bile preplezane pred tem datumom, čeprav so
Čopov steber in Wisiakova v Steni, Hudičev steber v Prisanku ter mnoge druge nesmrtne klasike,
ki jih ne bomo pozabili. Kakor koli, kljub mukotrpnemu pregledovanju vseh razpoložljivih virov —
od znamenitega “plavega vodnička” VJA, vpisnih knjig na odseku in na bivakih, člankov v
Planinskem vestniku in časopisu Železar, osebnih virov … nas močno skrbi, da bo marsikatera
prvenstvena zgrešila pot v knjigo — zbiranje zrnja v prgišče ima pač to slabost, da vedno kakšno
spolzi med prsti.
Vodniček tudi po tehnični plati ni čisto v skladu z ostalo podobno literaturo. Skic in fotograﬁj je
nekoliko manj, opisi so skopi, vendar je podatkov dovolj, da vsi tisti, ki bi vas zamikalo ponoviti
kako smer, ne bi smeli imeti težav. Za kaj več nam je preprosto zmanjkalo ... Le kdo rajši ne pleza,
kot pa brska po starih izvodih lokalnega časopisa in med novicami o sestankih zbora delovnega
ljudstva išče smeri, ki so jih kot na tekočem traku nizali Župančič, Šilar, Krušic s svojimi prijatelji.
Zbrano gradivo naj bo skromen prikaz dela naših članov, naša in prihodnjih generacij naloga pa
naj bo ta, da ob listanju in pregledovanju strani naletimo na kako skoraj pozabljeno smer ter si
rečemo:
“… pa jo pejmo probat …”
Junij, 2017
Raf Kolbl
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Spremna beseda

SPREMNA BESEDA
Ob 70-letnici Alpinističnega odseka Jesenice je padla ideja da bi vse prvenstvene smeri članov
zbrali in skupaj s Kroniko izdali ob 70-letnici odseka. Kmalu zatem sem začel iz sejne sobe domov
prinašati zvezke vzponov in razne vodničke. Izkazalo se je, da se podatki iz arhiva in vodničkov ne
ujemajo vedno. Z izdatno pomočjo prvih plezalcev smo po najboljših močeh podatke uskladili.
Zbral sem smeri, ki so jih člani AO Jesenice splezali med letoma 1947 in 2017. V vodničku ni smeri,
ki so bile splezane pred ustanovitvijo odseka in smeri plezalcev, ki so sicer začeli plezati na AO
Jesenice, a so glavni del plezalne kariere preživeli na drugih odsekih. Tu gre plezalce, ki so kasneje
ustanovili svoj odsek in tiste, ki so se med študijem preselili drugam.
Novejše smeri so predstavljene s skico, pri ostalih smereh so kratki opisi in navedba vira. Smeri
so urejene od leve proti desni, kjer je to mogoče. Podatki o nekaterih smereh so se izgubili, so pa
le te vseeno navedene.
Nekaj številk
V spodnjem grafu je prikazano število smeri, splezanih v določenem desetletju. Izstopajo smeri
od 1947 do 1957 predvsem zaradi “neutrudnih” Janeza Krušica in Uroša Zupančiča ter leta od
1977 do 1987, ko je bilo na odseku veliko aktivnih in zagnanih članov. Zadnja leta pa je spet opaziti
porast števila novih smeri, skladno z večjo popularnostjo alpinizma.
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V vodničku je 292 smeri, po številu pa izstopajo Janez Krušic s 57, Benjamin Ravnik s 36 in Janko
Šilar s 26 smermi.
Opravičujem se vsem, če sem pri iskanju in urejanju podatkov zgrešil kako smer, ob enem pa
prosim za informacije.
Zahvaljujem se Neli za brskanje po arhivu, Rafu za skice in Maji za oblikovanje in nabiranje informacij.
S podatki so po najboljših močeh pomagali: Alojz Novak, Benjamin Ravnik, Mitja Košir, Marko Butinar, Pavel Dimitrov, Janez Pšenica, Vlado Hlede ...
Matic Košir
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Zgrešena varjanta, Skuta
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