Poročilo SMAR 2016
SMAR je v letu 2016 vzdrževal svojo usmeritev v spodbujanje in razvoj ambicioznih mladih
alpinistov. Na pobudo KA smo z veseljem vključili sedem novih alpinistov: Domna Petrovčiča,
Matijo Volontarja, Anžeta Klariča, Marijo Jeglič, Saro Jaklič, Andreja Ježa in Žigo Oražma.
Skupino sta na lastno željo zapustila Matevž Mrak in Matej Mučič. Menjava članov skupine
je prebudila razmišljanje o novih idejah in povezavah. Skupina je zdaj številčno zapolnjena.
Poleg sedmih novincev sta v skupini še Tjaša Jelovčan in Matej Balažic. Kljub številčnosti so
se nekatere akcije izvedle s skromnejšo udeležbo kot smo pričakovali. Člani SMAR se poleg
alpinističnih ambicij soočajo tudi z urejanjem svojega eksistenčnega in socialnega položaja.
Nekaj je študentov, večina pa poskuša preživeti s priložnostnimi zaposlitvami ali rednim
delom. Zaposlitev in aktivnosti SMAR je težko usklajevati.
Ob koncu leta je v skupini šest mladih alpinistov in tri alpinistke. Zdaj je velikost in sestava
skupine že tako pestra, da težko najdemo skupne cilje, ki bi bili zanimivi za prav vse člane
skupine. Medsebojno spodbujanje in dopolnjevanje je en od ključnih namenov skupine.
V letu 2016 smo izvedli šest skupnih akcij in več sestankov. Skoraj na vseh akcijah nas je
spremljalo spremenljivo vreme in pozitivno vzdušje v ekipi.
Prva akcija, 22.1.2016 – 24.1.2016, Julijci
Prva skupna akcija v letu 2016 je bila organizirana z namenom povezovanja in širjenja ekipe
ter razvijanju možnosti za nove ideje. Nastanjeni smo bili v Martuljku kjer nam je “domače”
okolje ustvarilo primeren ambient za naš namen. Naš gost je bil Aleš Česen, predstavnik
aktivne generacije alpinistov z urejenim socialnim statusom. V družbo smo na pobudo
Komisije za alpinizem povabili dva kandidata za članstvo v mentorski skupini. Povabilu se je
aktivno odzval Matevž Vukotič.
Okrnjena zasedba je bila sicer motivirana za akcijo, razmere za plezanje pa niso bile
naklonjene ambicioznim ciljem. Najprej smo si izbrali cilje za katere smo ocenili, da nas
utegnejo ustrezno preizkusiti in potešiti naše želje po konkretnem zimskem plezanju.
Izkazalo se je, da smo precenili primernost razmer in našo pripravljenost na neugodne
snežne razmere. Začetni deli izbranih smeri so bili skorajda idealni v zmrznjenem snegu, po
nekaj raztežajih pa je sneg prešel v napihano sladkorno obliko. Vsi smo zato s spusti po vrvi
zaključili plezanje pred zaključkom smeri.
V nedeljo smo na podlagi sobotnih izkušenj cilj izbrali v raziskovalnem duhu. Dolina Koritnice
je predstavljala izbiro kjer smo se nadejali različnih možnosti. Zaledeneli slapovi pod Bavhom
so od daleč izgledali mikavni, ko pa smo se povsem približali, je postalo jasno, da kvaliteta
ledu v zgornjem delu ne bo omogočala varnega plezanja. Kljub temu smo uspeli varno
okusiti prvo ledno plezanje v tej, alpinistično manj ugodni zimi.
Druga akcija, Paklenica 18.-20.3.2016

Dvo dnevno skalno plezanje v kanjonu Paklenica ni predstavljalo nikakršnih logističnih
zadreg. Vsak je lahko uresničil kakšno idejo s katero bi se lahko ustrezno pripravil za sezono
skalnega plezanja. Naš gost je bil Hayden Kennedy, mlad ameriški alpinist, ki je zelo
neposredno pokazal kako se streže predanosti plezanju. Bil je najbolj navdušen za plezanje
in zato tudi nekoliko presenečen, ker na gostiteljski strani ni bilo zaznati primerljivega
navdušenja.
Razmere za plezanje so bile odlične. V soboto smo si izbrali cilje s katerimi smo se poskusili
ogreti za nedeljo, ko naj bi poskusili še kaj resnejšega. Nedeljsko jutro je dva člana povabilo
na kondicijski pohod, ker so ju pestile poškodbe rok, dva sta čutila splošno utrujenost, ostali
štirje smo pa plezali po planu.
Kljub temu, da smo bili tokrat nekoliko manj zagnani kot smo želeli, se je vsak lahko ustrezno
pomeril sam pred sabo in v okviru skupine.
Tretja akcija, Ecrins – Vallouise in La Berarde, 21. maj – 28. maj 2016
Želeli smo plezati daljše smeri v nam manj znanem kotičku Alp. Poškodba enega člana,
študijske obveznosti in priprave na odpravo so motivirani del skupine skrčile na štiri.
Motivacijo sta dvignila pridružena Nejc Marčič in Luka Stražar, ki imata v skupini svoje pestre
izkušnje.
Razmere za plezanje v mešanem terenu so bile v času našega obiska manj ugodne za resne
ture. V začetku je obilica padavin nasula znatno količino svežega snega, kasneje pa so visoke
temperature vse skupaj spremenile v sneženo plundro.
Prvi dan smo se odločili za plezanje večraztežajnih smeri in nadaljevali z dnevom v plezališču
preden nam je lokalni vodnik Mathieu Maynadier v grobem predstavil okoliške hribe in
potencialne alpinistične cilje za prihodnje dni. Skoraj pol metra južnega snega je razmere za
plezanje spremenilo do te mere, da smo vsi doživeli zanimiv dan. Nameravano turo je
zaključila le ena naveza, ostali pa smo zaradi visokih temperatur in plazovitosti, ture zaključili
predčasno.
Premik v odmaknjeno, manj obiskano dolino La Berarde je osvežil naše navdušenje za alpske
ture. Želeli smo plezati v severni-severozahodni steni L'Ailefroide (3954 m). Dostop do
vznožja stene in udoben bivak sta nas uglasila za jutranjo odločenost, ki je hitro zamrla ob
ugotovitvi, da je bila temperatura vso noč nad lediščem. Ponovili smo podoben scenarij kot
na začetku in zaradi visokih temperatur obrnili že na začetku vzpona. Ena naveza je vendarle
uspela zaključiti turo kot je bilo zamišljeno.
Zaključili smo s plezanjem v Aiguille Dibona. Estetska oblika gore in prvovrstna kamnina sta
poskrbeli, da smo nekoliko popravili okrnjeno samozavest.
Obisk področja Ecrins je bil izbran z namenom okrepitve skupinske motivacije za alpsko
plezanje. Področje je razmeroma prostrano z manj turistične industrije kot v sicer
popularnem pogorju okrog Mont Blanca. To se je odrazilo tudi tokrat in dalo ustrezen
karakter tej akciji.
Najbolj očitna značilnost izleta je bilo dejstvo, da je organizacijski vodja površno opravil
svojo domačo nalogo. Kljub temu, da je bila akcija v letnem planu znana že več kot pol leta,
se je celotna organizacija zgostila na zadnje dni pred odhodom. Vsi udeleženci, vključno z

organizacijskim vodjo, smo bili informacijsko podhranjeni in smo večino logističnih izzivov
reševali sproti. K sreči je vse potekalo brez večjih problemov.
Sicer nismo preplezali vseh zastavljenih vzponov, a smo dobro presejali pomen skupinske
motivacije, ki jo lahko (ne) podpre priprava na turo. Luka in Nejc sta dobrodošlo okrepila
našo ekipo in z nami delila svoje navdušenje za alpske ture.
Četrta akcija, norveški alpinisti v slovenskih gorah 30.7. do 7.8. 2016
Letos smo v goste povabili Norvežane. S Trymom sem se dogovoril, da poskusi sestaviti
manjšo skupino alpinistov. Sprva je ekipo sestavljalo šest mladcev, malo pred odhodom pa
sta dva odpovedala udeležbo. Lokacijsko smo izbrali Logarsko dolino in Kranjsko goro kar je
bilo zagotovilo za pestro izbiro ciljev.
Zajtrk pred prvo turo je bil nepredvideno improviziran. Dogodek je na simpatičen način
uglasil naš skupinski duh in svojevrstno poudaril negotovost kot temeljno prvino alpinizma.
Zafrkavanje v zvezi s tem je spodbudilo sproščenost in hkrati pripomoglo k temu, da smo se
kot gostitelji še posebej potrudili.
Goste je pričakovano navdušila pokrajinska pestrost in kompaktnost z veliko izbiro plezalskih
ciljev. Na naši strani smo se morali najprej, prev tako pričakovano, znebiti idejne ožine in
nekaj privzetih predsodkov, ki so značilni za lokalna okolja kjer se govorice hitro preobražajo
v privzete resnice. Deževni dan smo sicer izkoristili za izlet v Ljubljano in Škocjanske jame, a
je zvečer, ko se je zjasnilo prevladovalo mnenje, da bo naslednji dan v hribih mokro in so se
zato ideje sprva osredotočale predvsem v udobna plezališča. Ko smo se zedinili, da je
primarni interes gostov v hribih, smo hitro našli primerne cilje in naslednji dan plezali v bolj
suhih razmerah kot so bile predvidene.
Poleg plezalnega programa smo se dogovorili za srečanje s Silvom Karom in Tonetom Škarjo.
Oba, tipična predstavnika svoje generacije, sta zanimivo predstavila sebe in svoj pogled na
alpinizem. Poživitev je prispeval tudi Luka Krajnc, ki smo ga gostili v Krajnski Gori kjer je z
zgledom demonstriral svoj izkušen pristop do takih akcij. Generacijski in nazorski preplet je
bil zelo spodbuden in učinkovit.
Izmenjava z Norvežani je bila dobro organizirana in izvedena v zelo prijetnem vzdušju.
Čeprav nismo premikali plezalnih meja, se je zagotovo malce premaknilo kaj v glavah gostov
in gostiteljev. Kot skupina smo delovali povezano in okrepili pomen skupinske zavesti.
Peta akcija, Slovaška – Erasmus
Plezanje za vse, mednarodni projekt Erasmus+, pri katerem so moči, ideje in izkušnje
združile planinske zveze Slovenije, Češke, Slovaške, Hrvaške, Italije in Madžarske, je med 25.
septembrom in 2. oktobrom uvodoma razprl krila v Adršpachu na severu Češke, v prihodnjih
dveh letih pa se bo selil v ostale pridružene države. Člani SMAR, slovenske mladinske
alpinistične reprezentance, so se kalili v plezanju na peščenjakovih stolpih in spoznavali
specifično plezalno etiko, predstavniki planinskih zvez pa so v delovnih skupinah postavili
temelje smernic plezanja za vse, ki jih bodo razvijali na prihodnjih srečanjih.
Šesta akcija, Vališke Alpe 06.09.2016-12.09.2016
Vališke Alpe smo izbrali z namenom spoznavanja skupinskega delovanja v turistično
obremenjenem okolju kar Zermatt zagotovo je. Poleg tega smo želeli ustvariti pogoje za
ideje, ki bi jih udeleženci lahko uresničevali sami, ko bodo seznanjeni s plezalnimi možnostmi
in cenovnimi razponi.

Ob boljši pripravi in organizaciji akcije, bi bili udeleženci verjetno ustrezno motivirani za
plezanje zahtevnejših smeri tudi v razmerah, ki niso bile idealne. Informacije o področju je
organizacijski vodja pridobil le s spleta in zmotno pričakoval, da bo svojo informacijsko
pomanjkljivost lahko odpravil z nakupom plezalnega vodnika ob obisku področja.
Plezanje v plezališčih ter vzpon na Dent Blanc in prečenje Zinalrothorn – Trifthorn je bilo
manj ambiciozno kot sem pričakoval od skupine.
Šesta akcija, Španija - Riglos 19.11. – 29. 11. 2016
Zadnja akcija je bila namenjena utrjevanju plezalnih znanstev in povezav v skupini. Tri
nenadne odpovedi udeležbe članov so povzročile nekaj nepričakovanih prilagoditev, vendar
je bila tokrat organizacija dovolj premišljena za uspešno izvedbo. Zaradi odpovedi treh se je
skupini pridružil tudi Nejc Klemenčič.
Visoki konglomeratni stolpi južno od Pirenejev predstavljajo primeren izziv za tiste, ki se
želijo preizkusiti v dolgem in strmem plezanju. Vremenske razmere ob obisku niso bile
naklonjene plezanju, vendar so udeleženci kljub temu uspeli preplezati več daljših smeri.
Ob koncu leta smo se resno lotili priprave plana za naslednje leto. Ugotovili smo, da skupina
še nima enotne usmeritve. Pomanjkanje bolj ali manj izvirnih idej je verjetno posledica
neizkušenosti. Gotovo pa svoje prispeva tudi dejstvo, da sedanja mlada generacija ideje išče
predvsem prek spleta, kjer idejno pestrost prekriva “istost”. Značilno je kopiranje idej in
destinacij, ki so videti zanimivo in ponujajo enostavne logistične rešitve. Za nekoliko bolj
kreativne ideje je potrebna odločna energija že v raziskovalni fazi, ki je neločljiv del
alpinizma. Brskanje po spletu nikakor ne more sprožiti enakih impulzov kakršne ustvarja
branje knjig, zbornikov, vodnikov in revij.
Zato bomo v letu 2017 poskušali okrepiti tudi idejno pestrost in širino.
Morda splošen vtis o delovanju SMAR v letu 2016 ni navdušujoč za naključnega opazovalca.
SMAR je skupina mladih posameznikov, ki se soočajo z življenjskimi izzivi in izrazitimi
plezalnimi, oziroma alpinističnimi ambicijami. Usklajevanje in prilagajanje ne gre vedno v
korist plezanja. Upam pa, da bodo najbolj aktivni člani skupine aktivno sodelovali in s svojo
aktivnostjo navduševali svoje vrstnike, ki se utegnejo priključiti skupini v prihodnosti.
V pričakovanju prihodnjih aktivnosti se Komisiji za alpinizem in Planinski zvezi Slovenije
zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.
Poročilo pripravil
Marko Prezelj

