
 1                                               zbornik ob 60-letnici AOŽ 

Na društvo sem prišel v času, ko še ni bilo mobitelov, GPS-a in interneta. 
Nekaterim se to zdi neskončno daleč. A če pomislim, da Alpinistični 
odsek Železničar obstaja že 60 let, je moje članstvo sorazmerno kratko.

O bližajoči se obletnici sem izvedel na srečanju »veteranov« našega odseka, ki so ga imeli 
dve leti nazaj. Takrat niti nisem slutil, kako težko bo pridobiti verodostojen podatek, 
od kdaj v planinskem društvu gojimo alpinistično dejavnost. Ravno zaradi tega sem z 
resnim iskanjem podatkov dolgo odlašal in se zanašal na prej omenjene »veterane«. 
Seveda mi je vsak po svojih močeh poskušal pomagati, a natančnejšega podatka 
nisem dobil. Na koncu sem začel dvomiti celo o letnici ustanovitve. Ni mi preostalo 
drugega kot sledeči zapis v Planinskem vestniku 1952/03: »… AO vodi Lado Bučer. Ima 
4 člane in 20 pripravnikov, ki se praktično urijo na Turncu, imeli pa so tudi tečaje na 
Korošici, v Martuljkovi skupini in Triglavski skupini …«. Ta zapis kaže, da je alpinistični 
odsek Železničar leta 1952 vsekakor bil, a točen datum še vedno ostaja skrivnost.

Vsekakor častitljive obletnice smo se ravno zaradi pomanjkljivih podatkov lotili bolj 
skromno in zadržano. Odločili smo se, da za to priložnost organiziramo vsaj društveno 
alpinistično odpravo v Kirgizijo, slovesnost ob 60-letnici pa priredimo na Vogarju, 
kjer PD Železničar že vrsto let skrbi za njeno delovanje. Ob slovesnosti pričakujemo 
udeležbo vseh članov društva, posebej starejših, ki jih mlajši na ferajnu ob sredah 
redkeje videvamo in ki hranijo v svojih malhah marsikatero zanimivo prigodo.

Kljub temu da se je skozi vsa leta obstoja odseka marsikaj spremenilo, je 
smisel odseka še vedno isti, kot je bil pred davnimi 60 leti, in sicer druženje, 
prijateljstvo in raziskovanje narave, ki »navadnim smrtnikom« ni dosegljiva.

Zbornik, ki ga prebirate, je prvi zbornik našega odseka. Celotno obdobje delovanja odseka 
je v takšni knjižici nemogoče zajeti in verjetno marsikaj, kar bi sodilo vanj, ni zapisano. 
Vseeno upam, da vam bo prebiranje všeč in da bo marsikateremu obudil tudi kak lep spomin.

Načelnik AO Železničar

Robert Hočevar

ZBORNIKU NA POT
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DAULAGIRI 8167m SZ raz - klasični pristop, 
leta 1989    foto arhiv AOŽ

K2, 8611 m, Abruzzijev greben  foto arhiv AOŽ

S spoštovanjem prebiram stare Alpinistične razglede in zbornike slovenskega alpinizma, 
izpisujem pomembne odprave alpinističnega odseka AO Železničar. Kot je razvidno iz 
pregleda odprav, so bila najpogosteje omenjena imena v začetkih odpravarske aktivnosti 
AOŽ: Jernej Stritih, Bojan Počkar, Bojan Pograjc, Nejc Škof, Matjaž Vrtovec, Kristina Poljanšek, 
Jure Andjelić-Yeti in Tone Štancar, ki so začeli z osvajanjem resnejših gora in Himalaje. Kasneje 
so se ti nekoliko razkropili - Zaradi služb, porok in otrok … Vseeno pa so najvztrajnejši še vedno 
nadaljevali z resnim alpinizmom. Pridružil se jim je še izjemen alpinist Vanja Furlan, ki je v svoji 
desetletni alpinistični karieri dosegel ogromno. 

Obdobje med leti 1989 in 1996 lahko brez pomislekov označimo za zlato dobo AO Železničar. 
V tem obdobju so bili med drugimi aktivni predvsem Vanja Furlan, Bojan Počkar, Bojan 
Pograjc, in Žiga Petrič, njihove alpinistične poti v tem obdobju pa so bile zaznamovane z 
več odpravami, večina vzponov je odmevala v slovenski, nekateri pa celo v tuji alpinistični 
javnosti. 

ZGODOVINSKI PREGLED ODPRAV NA AO ŽELEZNIČAR

Vsi izmed njih so bili zelo dobri alpinisti, 
v odlični kondiciji in vrhunsko psihično 
pripravljeni. Vanja Furlan je s svojimi vzponi 
leta 1994 prislužil naziv »alpinist leta«. Dve 
leti kasneje se je s Tomažem Humarjem podal 
v SV steno Ama Dablam, jo uspešno preplezal 
in za vzpon skupaj s Tomažem bil nagrajen s 
prestižno mednarodno alpinistično nagrado 
- z zlatim cepinom. Na žalost se je njegova 
pot končala na vrhuncu njegove kariere - 
dva meseca po vrnitvi z odprave se je kot 
pripravnik za gorskega vodnika ponesrečil 
v steni Velike Mojstrovke. Leto 1996 je bilo 
za AO Železničar zagotovo prelomno, saj sta 
poleg Vanje življenje izgubila tudi Žiga Petrič 
in Bojan Počkar. Med obiskom Vzhodne 
stene Kumbakarne v Himalaji sta se smrtno 
ponesrečila. Leto 1996 tako štejemo za 
vrhunec in hkrati konec zlate dobe, saj so 
bile v sklopu odseka organizirane kar tri 
zahtevne alpinistične odprave, hkrati pa je 
odsek izgubili 3 zelo pomembne alpiniste, 
za katerimi je ostala velika praznina. AO 
Železničar po njihovi smrti do današnjih 
dni ni dosegel tako markantnih uspehov, 
kot smo jih beležili v času zlate dobe. Tudi 
samostojne železničarske odprave so po tem 
letu usahnile vse do letošnjega leta, ko se 
je ob obeležitvi častitljive obletnice sedem 
naših fantov odpravilo v Kirgizijo na področje 
Kokshal Too.  V nadaljevanju poobjavljamo 
poročila in reportaže odprav iz Alpinističnih 
razgledov in zbornika Slovenski Alpinizem.
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PREGLED ODPRAV AO ŽELEZNIČAR:

1. Bolivijski Andi, 1987; člani: Jernej Stritih (vodja), Bojan Pograjc, Matjaž Vrtovec-Dohtar 
(zdravnik), Kristina Poljanšek, Jure Andjelić-Yeti, Tone Štamcar, Filip Bertoncelj (AO Kranj),  
Igor Kalan (AO Kranj), Vojc Mahorčić (AO Kranj).

2. Skalno gorovje – področje nacionalnih parkov Banff in Jasper, 1988; člani: Bojan Pograjc, 
Nejc Škof, Bojan Počkar.

3.  Himalaja, Ama Dablam, SZ stena, 1989; člani: Vanja Furlan, Bojan Počkar, Matjaž Vrtovec.

4. Skalno gorovje, Mt. Robson, 1990; člana: Bojan Počkar, Simona Škarja

5. Himalaja, V stena Kumbakarne, 1991; člani: Vanja Furlan, Bojan Počkar, Matjaž Vrtovec.

6. Himalaja, V stena Singu Chuli, 1995; člani: Žiga Petrič, Bojan Počkar

7. Himalaja, SZ stena Ama Dablam, 1996; člani: Tomaž Humar, Vanja Furlan, Zvonko Požgaj.

8. Himalaja, J stena Nilgirija, 1996; člani: Tadej Golob, Dušan Polenik.

9. Himalaja, V stena Kumbakarne, 1996; člani: Žiga Petrič, Bojan Počkar, Anda Perdan.

10. Kokshal Too, 2012; člani Peter Bajec-Poli, Boštjan  Tomplak, Primož Bregar, Luka Golob, 
Anže Dobrilovič, Domen Košir in Jaša Saražin

Zbrala: Eva Breznikar
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ZGODOVINA ODPRAV AOŽ

Odprava v Bolivijske Ande leta 1987 je bila prvi večji samostojni podvig našega 
alpinističnega odseka izven Evrope. 

1. ODPRAVA BOLIVIJSKI ANDI, LETA 1987

POBUDA
O podobnih stvareh so naši predhodniki 
razmišljali že v sredini sedemdesetih 
let, vendar je pobuda po tragediji Draga 
Bregarja na Hidden Peaku v Karakorumu 
leta 1977 zamrla. Razmere za odpravo so 
ponovno dozorele šele deset let kasneje z 
novo generacijo alpinistov. V letih od 1984 
do 1986 smo si nabrali vrsto izkušenj v zimi, 
ledu in na velikih višinah. Omenimo le prvo 
jugoslovansko ponovitev  Welzenbachove 
smeri v Breithornu (V+, 1200 m – Janša, 
Počkar, Pograjc, Stritih), prvo jugoslovansko 
ponovitev Francoske v Monte Rossi (V+, 
1300 m – Počkar, Stritih) in vrsto zimskih 
prvenstvenih smeri v naših gorah: »Črni 
mrav« (IV+, Počkar, Pograjc, Praprotnih, 
Stritih) in »Zakleta grapa« (VI-, Počkar, 
Pograjc, Stritih) v Kotu. 
Posledica teh uspehov je bila, da smo 
se želeli preizkusiti tudi v višjih hribih, v 
bolj divjih stenah, v oddaljeni deželi. Ob 
vsestranski podpori vodstva železničarskega 
planinskega društva nam je to tudi uspelo 
– Med prvomajskimi prazniki leta 1987 
smo odleteli v Južno Ameriko, Andskim 
šesttisočakom naproti.

ČLANI ODPRAVE
Odprava je štela sedem članov. To smo 
bili: Jernej Stritih (vodja), Bojan Pograjc, 
Matjaž Vrtovec-Dohtar (zdravnik), Kristina 
Poljanšek, Jure Andjelić-Yeti in Tone Štamcar. 
Zaradi ugodnosti pri letalski vozovnici pa 
se nam je pridružila naveza kranjskega 
AO – Filip Bertoncelj in Igor Kalan ter Vojc 
Mahorčić. V Ameriki smo večinoma delovali 
skupaj.

LA PAZ 
V južno Ameriko smo leteli z Air France 
preko Pariza do Lime, kjer pa so nas 
sprejeli v izseljenskem klubu Dubrovnik. 
Iz perujskega glavnega mesta smo leteli 
še do Cuzca, od koder smo pot nadaljevali 
z vlakom do Puna ob jezeru Titikaka in s 
kombijem v bolivijsko glavno mesto La Paz. 
La Paz leži na višini med 3200 in 4200 metri v 
strmi dolini, vrezani v andsko visoko planoto 
– Antiplano in Cordillero Real – Kraljevsko 
verigo šesttisočakov. Nad mestom kraljuje 
Illimmani (6456 m), najvišji vrh te verige. 
Zaradi bližine hribov in »udobja« smo imeli 
izhodišče naše ture kar v hotelu Italia v 
centru mesta. Same ture so trajale 3 do 
5 dni, opravili pa smo po dve do tri v treh 
tednih. Poleg tega pa smo v La Pazu doživeli 
še marsikaj zanimivega. Udeležili smo se 
otvoritvene razstave Ejti Štih, slovenske 
slikarke, ki živi v Santa Cruzu v nižinskem 
delu Bolivije. Obiskali smo jugoslovansko 
ambasado, kjer smo naleteli na prav lep 
sprejem. Po posredovanju ambasade smo 
nastopili tudi na eni od privatnih televizijskih 
postaj. Preizkušali smo domačo hrano 
in se pogajali za cene z Indijankami na 
tradicionalni tržnici, ki preplavlja skoraj pol 
mesta.

AKLIMATIZACIJA 
Na prvo turo smo šli vsi skupaj. Zjutraj smo se 
pred hotelom strpali v Toyoto Land Crusier in 
se odpeljali v Passo Zongo (4780 m), prelaz 
z akumulacijskih jezerom pod našim prvim 
ciljem. Ker smo se z avtom pripeljali skoraj 
na višino Mont Blanca, se je to kar pošteno 
poznalo na našem počutju. Kar nekaj ur smo 
brezvoljno poležavali na soncu.
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Proti popoldnevu se je le nabralo dovolj 
volje in odpravili smo se na tri ure oddaljen 
Cerro Charquini (5392 m), na videz nedolžen 
vrh, deloma pokrit s snegom. Zagnali smo 
se kot v domačih gorah, gladko pririnili do 
vrha, nazaj grede pa nas je začelo zdelovati 
– Glavobol, slabost, utrujenost. Noč v 
kolibah na prelazu je bila za marsikoga ena 
od najbolj neprijaznih v življenju, saj smo 
dodobra spoznali kaj je to višinska bolezen. 
Po dnevu počitka in zdravljenju glavobola 
smo se vsak v skladu s svojim počutjem 
in svojim tempom odpravili na Huayno. 
Na platoju na višini 5500 m smo postavili 
šotore. Trije smo osvojili vrh prvega dne, 
ostali pa naslednjega. Noč na platoju pa 
je spet postregla z znaki višinske bolezni – 
Glavobolom in bruhanjem. Ob povratku v La 
Paz nas je tolažilo Dohtarjevo zagotovilo, da 
je s tem težav z višino konec, da bomo odslej 
aklimatizirani.

MURARATA (5886 m)
Slovenska smer VI, 90°/ 60°, 540 m
Že ko smo doma listali po vodniku, smo 
se zapičili v sliko južne stene Murarate, 
»mizaste gore«, ki naj bi ji v neki davni borbi 
za prestiž nad La Pazom med Illampujem in 
Illimanijem, slednji z lasom odrobil glavo. 
Pritegnila nas je mogočnost stene in to, da 
je bila še nepreplezana. Dostop pod steno 
vodi skozi dolgo dolino zaporednih krnic s 
tremi ledeniškimi jezeri. Najlepše je zadnje – 
Laguaana Arkhata, v katero se lomi ledenik 
z Mururatine strehe. Štirje – Filipi, oba 
Bojana, in Jernej smo po devetih urah hoje 
prenočili na gruščnatem robu nad jezerom, 
tik pod našo steno. Višine nismo več čutili, 
vzrok tesnobe je bila le strma ledena stena, 
ki nas je čakala. 
Začeli smo z dnem. Hitro nam je šlo po 
začetnih snežiščih, do prvega povsem 
navpičnega skoka v ozebniku. Votel led, 
slabo varovanje v skriljastih skalah, visenje 
na konicah cepinov in derez. A tudi nad 
skokom ni bilo kot spodaj, led je bil vse 
trši, meča vse bolj boleča.  Še en skok s še 
slabšim ledom: Za prvega še nekako, ostalim 
pa je varovanje od zgoraj kar koristilo. Proti 
robu stene se je ozebnik še bolj ustrmil, led 

je postal neusmiljeno trd, nagajati pa je 
začelo tudi vreme. Močan veter je pometal 
ves pršič s platoja čez rob ravno na nas in nas 
spreminjal v prave snežene može.
Dan se je že nagibal, ko smo se zbrali v 
orkanskem vetru na robu platoja. Zavriskali 
smo in jo ucvrli čez prostrano sneženo 
planjavo navzdol. A kmalu nas je zgrabila 
megla in komaj smo se videli med sabo, 
ko smo hodili ledeniško navezani. Z veliko 
mero intuicije smo proti polnoči prikorakali 
do konca ledenika in zaspali na moreni s 
pogledom na luč La Paza v zdaj jasni noči. A 
presenečenj še ni bilo konec – Proti jutru nas 
je zasulo približno 20 cm novega snega. 
Premočeni, premraženi in srečni smo nato v 
sončnem jutru na strmih travnatih pobočjih 
srečali kondorja – Kralja andskih višav. 
Slabše pa se je godilo ostalim, ki so v istem 
času poskušali priti po normalnem pristopu 
na Illimani. Prek nih se je vreme veliko bolj 
razdivjalo in morali so se obrniti.

NEVADO COTANA/ PICO SCHULZT
Železničarska V, 70°/ 50° - 60°, 310 m
Izgubljeni biser VI-, 95°/ 50°, 330 m
Nevado Cotana je bližnji sosed mogočnega 
Illampuja, za katerega Tirolci pred vojno niso 
mogli izvedeti imena in so ga imenovali po 
svoje – Pico schultz.
Pot do ledenika med tema dvema hriboma 
je dolga: Štiri ure in pol z avtobusom, štiri 
ure z džipom pa še deset ur peš v hrib. 
Postavili smo dva šotora ob Illampujevem 
ledeniku. Naš načrt je bil, da bi plezali eno 
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smer v Illampuju (oba Bojana) in eno v 
Nevadu Cotane (Dohtar in Jernej). Vendar ni 
bilo mogoče priti čez ledenik in vsi štirje smo 
v prelepem jutru zarinili pod vzhodno steno 
Cotane. Dohtar in Jernej sta začela po grapi 
sredi stene, Bojana pa po strmem snežišču 
za robom.
Grapo sta proti vrhu zapirala sneg in leden 
sneg, ki se je bleščal v soncu. Privlačil naju 
je kot magnet  in kar požirala sva snežišča 
in skoke pod njim. Pod slapom sem naredil 
dobro stojišče, zavrtel sveder v led in se 
zaprašil v slap. Kakor je bil lep na pogled, je 
bil za plezanje sestavljen iz samih drobnih 
svečic, ki so se ob udarcih s cepinom 
kar razletavale. V čudnem razkoraku in 
neprijetnem občutku sem vendarle preplezal 
čez prvi, rahlo previsni del. Naslednji metri 
so bili iz odličnega ledu in že je bilo tu vršno 
snežišče in dobra skala za stojišče. Dohtar za 
mano je sicer kar nekaj čaral pa navsezadnje 
prav lepo splezal slap. Bila sva si edina, da 
je to najina najlepša smer. Imenovala sva jo 
Izgubljeni biser, v spomin na Draga Bregarja.
Prijatelja v sosednji, tudi prvenstveni 
Železničarski smeri, sta medtem že 
sestopila, saj sta kar se da hitro opravila z 
izredno strmimi snežišči. Z Dohtarjem sva 
jo pijana od zmage dohitela šele pri šotorih. 
Naše delo je bilo opravljeno, pot je vodila le 
še proti domu.
Med tem časom sta Kranjčana – Igor in Filip 
v desetih urah ponovila ameriško smer v 
Huayni Potosi (V, 1000 m). Zamudila sta se 
pri dostopu in zato morala bivakirati prav 
na vrhu Huayne. Noč je bila mrzla in Igor 
je staknil rahle ozebline. Ostali pa so se že 
odpravili na turistične oglede, ki smo jih 
prihranili za konec.

STARA INDIJANSKA CIVILIZACIJA
Proti Limi smo se vračali po približno enaki 
poti, kot smo potovali v La Paz. Spotoma 
pa smo obiskali še nekaj pomnikov 
predkolumbovske kulture: Tijuanaco, otoke 
iz trsja na jezeru Titikaka, inkovsko pot in na 
njenem koncu Machu Picchu.
Pri tem se nismo mogli izogniti poskusom, 
da bi se vživeli v življenje starih Indijancev, ki 
je bilo sicer nam tuje in marsikdaj okrutno, 
pa vendar v bistvu bolj kulturno in bolj 

človeško od tistega, ki so jim ga prinesli 
španski konvistadorji. 
Nerazvozljive uganke Tijuanaca –  Od kod 
in kako so tja prišli megaliti, ki bi jih tudi 
danes zelo težko prevažali; Čemu je služil 
ta predinkovski tempelj; Koliko znanja je 
bilo vanj vgrajeno in potem izgubljeno? 
Drzna hipoteza Thora Heyerdahla o stikih 
med starim Egiptom in Ameriko, ki naj bi jo 
potrjevala podobna gradnja čolnov iz trsja 
ob Nilu in na Titikaki. Vozili smo se s temi 
čolni in se čudili Indijancem, ki žive v kočah iz 
trsja tako rekoč na vodi. S teh otokov iz trsja 
menda izvirajo Inki, pleme, ki si je podredilo 
ves andski prostor in ga spremenilo v dobro 
organizirano vojaško državo, zgradilo velike 
trdnjave in prekrasne pešpoti po andskih 
strminah. Inki, katerih cesarstvo je uničilo 
štirinajst zvitih in okrutnih Špancev, so v 
Machu Picchu ohranili svoj način življenja 
še dolga stoletja. Machu Picchu še danes tiči 
pripet med sva hriba. Voda teče iz vodnjakov, 
kamen stoji na kamnu, manjkajo le strehe in 
prebivalci, ki so izginili neznano kam. Zato pa 
je toliko več turistov.
Šest tednov, kolikor smo se klatili po 
južnoameriških višavjih, je bilo malo časa, da 
bi izpolnili vse želje, vendar smo prišli domov 
zadovoljni. Izpolnili smo zastavljene cilje: 
6000 m višine in trije težavni prvenstveni 
vzponi, ob tem pa doživeli zelo drugačno 
deželo, v kateri pa živijo ljudje kot mi.
Vir: J. Stritih, 1989. Zbornik ob 40-letnici 
planinskega društva Železničar. Ljubljana

PICO SCHULZT Železničarska, 1987
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2. ODPRAVA V KANADSKO SKALNO GOROVJE,  LETA 1988
IDEJA
Po uspešnih prvenstvenih vzponih v južnoameriških Andih v letu 1987, smo seveda po tihem 
razmišljali o Himalaji in seveda tudi o drugih svetovnih gorstvih, vendar pa moštvo ni bilo več 
tako homogeno predvsem zaradi vsakdanjih težav, kot so služba, poroke, otroci …
Vseeno pa smo si Bojan Pograjc, Nejc Škof in Bojan Počkar izbrali za svoj cilj strme, skalne in 
ledene stene kanadskega Skalnega gorovja. Nacionalna parka Banff in Jasper, ki sta skupaj 
večja kot pol Jugoslavije, njihovi vrhovi Mt. Temple, Mt. Assiniboine, Mt. Robson in ostali, ter 
dejstvo, da je to od človeka popolnoma nedotaknjena krajina, so bili dovolj močni razlogi, da 
smo se odločili. Poleg tega pa smo se kot naveza treh izpostavljali manjšemu tveganju v teh 
hribih, kot pa bi se v Himalaji.
Denar smo si v popoldnevih in vikendih prislužili sami z nevarnim višinskim delom na stavbi 
železniškega gospodarstva. Da pa smo to delo sploh dobili, ima veliko zaslug predsednik 
našega planinskega društva.

POTOVANJE
21. 6. 1988 smo z ameriško letalsko družbo 
PAN-AM odleteli iz Zagreba najprej v 
Frankfurt, nadaljevali v New York, od tam 
pa poleteli v Toronto. Približno 100 km od 
Toronta je mesto Hamilton, kjer so nas 
sprejeli Nejčevi sorodniki in nam pomagali, 
da smo se zelo hitro znašli v velikem svetu. 
Naslednji dan smo najeli krasen avto 
(Chevrolet Cavalier) in se z njim odpeljali čez 
celo Kanado, proti zahodu in našim hribom. 
V manj kot dveh dneh smo prevozili 4000 km 
(bili bi zagotovo hitrejši, pa so nas kar naprej 
ustavljali policaji in nas prepričevali, da 
vozimo prehitro; mi pa njih, da znamo zelo 
slabo angleško in da tako lepe dežele še svoj 
živi dan nismo videli) in se pozno popoldne 
znašli v turističnem mestecu Banff, na robu 
skalnega gorovja.
Kanadski alpinisti so nas zelo lepo sprejeli, 
nas za najmanjšo možno ceno namestili 
v njihov »Clubhouse« v Canmoru in nam 
povedali marsikaj o hribih in vremenu (s tem 
smo se pozneje dodbra seznanili).

KANADSKO SKALNO GOROVJE 
Veriga hribov, ki se vleče čez oba ameriška 
kontinenta se v Južni Ameriki imenuje 
Cordillera, v severni pa Rocky Mountains. V 
Severni Ameriki je najlepše prav kanadsko 
Skalno gorovje. Divjina, nedotaknjenost, 
prostranstva, bajno lepi iglasti gozdovi, divje 
živali, strmi zasneženi vrhovi – Vse to je kot 
podoba iz sanj in skozi gozdove in mimo 
neštetih jezer. Tudi, ko smo srečali grizlija in 
losa, je bilo to srečanje brez strahu, pač pa z 
obilo radovednosti na obeh straneh.

YAMNUSKA (2405 m) – Prvenstvena smer 
»S sončne strani Alp«
J stena
VII/ VII-, 400 m, B. Počkar, N. Škof
28. 6. 1988, 5 ur
Stena, ki je visoka več kot 400 m, široka 
pa skoraj 2 km, je izziv in ponos kanadskih 
plezalcev. V njej so spletene najtežje skalne 
smeri v Kanadi - Akrobatika in balet v 
navpičnici. Stena je prepredena s težavnimi 
smermi; Pa vseeno stojiva z Nejcem že pred 
sončnih vzhodom pod še nepreplezanim 
stebrom. Po dobrih petih urah sva že na vrhu 
in pod nama je štiristo metrov stene. Plezala 
sva enkratno; Hitro in tekoče, gibanje naju 
je prevzelo, vse skopaj je bil en sam užitek v 
vertikali. Če sva se malo prej bala stene, pa 
nam je le-ta postregla z enkratnimi prehodi, 
z odlično skalo in tankimi počmi, v katere 
sva nameščala sprotno varovanje. Smer sva 
označila s sedmo težavnostno stopnjo in je 
med težjimi v Yam–u, imenovala pa sva jo v 
skladu s plezalnim pregovorom: »Povej mi 
kako imenuješ smer, in povem ti, kdo si!«
Vzpon je naletel na zelo ugodne ocene 
kanadskih plezalcev, saj je to prva smer tujih 
plezalcev v Yamnuski.

YAMNUSKA
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MONT TEMPLE (3543 m) – Prvenstvena 
smer »Slovenska direttissima«
Severna stena
VII-, A2, 75°/ 60°; 1070 m
B. Počkar, B. Pograjc, N. Škof
1. 7. 1988, 16 ur
V to severno steno smo bili namenjeni kar 
nekajkrat, pa smo si vedno premislili zaradi 
izredno  nestabilnega vremena. No, pa smo 
le dočakali dvodnevno ugodno napoved in 
si zvečer uredili bivak tik pod steno. V steni 
so speljane že tri smeri, naš načrt pa je bil 
splezati novo smer v steni povsem naravnost, 
najprej po ozkem ozebniku, v zgornjem delu 
stene pa po skalnem stebru. Ko smo se 
spravili v spalne vreče, nam je premočrtna 
linija visela tako rekoč nad glavo.
Vstopili smo že sredi noči – Brez bivak 
opreme, skoraj brez hrane in samo z dvema 
litroma tekočine. Noro? Morda, toda kasneje 
se je izkazalo, da je ravno hitrost tista varnost 
v stenah, ki te popelje zdravega nazaj v 
dolino. Hiter pa si lahko le, če si lahek.
V ledenem ozebniku smo plezali nenavezani, 
spet z namenom biti čim bolj hiter. Že po treh 
urah peklenskega tempa je bilo pod nami 
700 m ledu, utrujenost pa je bila že vidna 
na naših obrazih. Dan se je komaj naredil, 
ko smo se zaplezali v skali, 400 meterski 
steber. Naporna plezarija, v prvih raztežajih 
požlejena skala, plezanje na meji, dajanje 
derez gor in dol, dva padca prvega v navezi 
– To so bile značilnosti prvih sto metrov 
stebra. Potem pa samo še gladka navpična 
stena do vrha. Odločili smo se, da plezam 
kot prvi v navezi v lahkih plezalnikih, Bojan in 
Nejc pa mi vzameta vso ledno opremo in se 
za mano vzpenjata po vrvi s prižemami. Tako 
smo dosegli maksimalno hitrost, saj sta prvi 
in tretji v navezi plezala istočasno. Plezanje 
je bilo zelo naporno, v ploščah in počeh, ves 
čas v popolni navpičnici. Temperatura je bila 
okrog 0° C, tako da je bila velika nevarnost, da 
staknem ozebline na nogah. Pa se ni zgodilo 
nič takega – Po 16 urah plezanja se nam je 
skoraj utrgalo od veselja na vrhu stene. Režali 
smo se, se mlatili po ramenih, si čestitali – Nič 
drugega kot sproščanje silno napetih živcev 
med plezanjem. Komaj smo verjeli sami sebi. 
Več kot tisoč metrov stene pod nami, sedma 
stopnja – In to v enem dnevu. Kanadčani so 

nam napovedali večdnevno plezanje; Nismo 
jim verjeli, zaupali smo vase. Zato pa smo 
jih s tem vzponom povsem prepričali o naši 
kvaliteti.
Na sestopu nas je že ujelo poslabšanje 
vremena s snegom in dežjem. Sestopali smo 
skoraj celo noč, potem v vsem dežju zaspali v 
bivak vreči za nekaj ur pod gostimi smrekami 
in povsem mokri znova sestopali. Nekje sredi 
dneva smo bili »doma«, izmučeni, lačni, 
žejni, vendar prešerne volje … Na turi je vsak 
od nas shujšal za kar okoli 5 kilogramov.

OSTALI HRIBI
Po teh dveh prvenstvenih smereh, ki sta 
sploh prvi smeri, ki so ju preplezali evropski 
plezalci v kanadskem Skalnem gorovju po 
drugi svetovni vojni je naš dom prikovalo 
14-dnevno poslabšanje vremena. Pa 
vseeno nismo mirovali. Pot nas je vodila 
pod najvišji vrh Rockyjev – Mt. Robson, pa 
pod najlepši hrib Mt. Assiniboine, vendar 
zaradi objektivnih težav, kot so bili plazovi, 
podirajoči se seraki in na trenutke pretoplo 
vreme, nismo več plezali v težkih stenah. 
Priznati moram, da je eden od vzrokov 
tudi naša motivacija, ki je po dveh odličnih 
vzponih kar nekam izpuhtela.
Vseeno pa je Bojan Pograjc dosegel vrh 
Mt. Assiniboina po normalnem pristopu, 
ter soliral Chouinardovo ledno smer v Mt. 
Fay-u; Z Nejcem pa sva splezala še eno smer 
v Yamnuski.
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Alpinistična ocena naših vzponov v Kanadi 
je preprosto odlična. Tudi mi trije smo bili na 
koncu zadovoljni, saj smo v Kanadi plezali po 
trenutno vrhunskih svetovnih alpinističnih 
merilih; Ta pa so: Majhne, dobro natrenirane 
naveze, hitro plezanje, prvenstvene smeri, 
malo dodatne opreme – Vse to pa zahteva 
veliko treninga, dolgoletne izkušnje, najboljšo 
opremo, ter seveda močno motiviranost 
in psihično pripravljenost. V Kanadi nam je 
dvakrat uspelo združiti vse te kvalitete.
5. 8. 1988 smo se vrnili domov z isto letalsko 
linijo, seveda smo morali nekaj dni prej še 
enkrat prevoziti z avtom 4000 km, vrniti avto 
in poravnati račune. Nejčev stric pa nas je 

peljal še na ogled Niagarskih slapov.
Spet smo se vračali z letalom in spet nismo 
mogli ponoči spati zaradi dogodkov, ki so v 
mesecu in pol kar brzeli mimo nas.
In na koncu je vsak uredil svoje misli, si 
zapomnil Kanado po tisočih lepih stvareh 
in morda še po čemu; In v vseh na tli skrita 
želja, da bomo morda še kdaj doživeli 
zahodno Kanado, njene hribe, stene in 
gozdove, samotne avtoceste, nočno vožnjo 
ob country glasbi in morda še kaj …

Vir: B. Počkar, 1989. Zbornik ob 40-letnici 
planinskega društva Železničar. Ljubljana, 

KANADSKO SKALNO GOROVJE

Še pred slabim letom nisem kvaril povprečnega znanja slovenskih alpinistov (lahko se tudi 
motim) o kanadskih gorah. Ko mi je Bojan Počkar predlagal, da začneva skupaj nabirati 
denar za odpravo, sem vedel le to, da obstaja gora z imenom Mt. Robson. Malo kasneje mi 
je prišla na uho informacija o še ne tako davnem plezalnem poskusu Pavleta Kozjeka in Petra 
Podgornika, ki se je končal predčasno zaradi slabih vremenskih razmer. Izziv je bil tu in stvar je 
stekla. Z muko zbrana vodniška literatura je obsegala turistično brošuro o Rocky Mountains 
in res odličen članek v Mountainu o velikih severnih stenah Kanade z zglednimi fotografijami, 
to pa je bilo tudi vse. Človek pač ni dovolj aktiven. Danes namreč imam vodnik The Rocky 
Mountains Of Canada v dveh delih (južni in severni), ki sta ga izdala American Alpine Club 
in Alpine Club of Canada. Prvič je izšel davnega 1921. leta, moj pa je iz sedme izdaje po vrsti 
(bodoči kandidati za to področje si ga lahko ogledajo pri meni). Vsemu pa je pristavil svoje 
še, kdo drug kot Franci Savenc, ki je ne vem iz katerega birokratskega legla privlekel na svetlo 
uradno  povabilo kanadskega Alpine Cluba jugoslovanskim alpinistom, naj obiščejo gorniški 
center Banff in se seveda spoprimejo z zahtevnimi stenami Skalnega gorovja. 

Prvi dnevi na zahodu dežele gozdov in 
jezer nikakor niso bili po meri naših plitvih 
žepov. Banff, mestece oddaljeno okoli 
120 kilometrov od Calgarya, je dražje od 
Zermatta in bolj obljudeno kot ljubljanska 
Čopova ulica. Gospodje iz Alpine Cluba so 
pač poslovneži, ki jih slovenski alpinistični 
amaterizem ne razume. Vendar pa se, vsaj 
po škrtosti sorodni našim Gorenjcem, nismo 
dali. V njihovi imenitni klubski hiši smo 
sprva bivali po članskih cenah, kasneje pa 
smo z opravili okoli nje zbili ceno na nič. O 
seveda, imeli smo s seboj šotore, a se črno 
kampiranje vedno konča z obiskom enega 
izmed številnih nadzornikov narodnega 
parka, v najslabšem primeru pa kar z 
medvedom, katerih res ni malo. 

Kamnina je v glavnem apnenec, le eno 
samo področje, veliko kot pol Slovenije, 
je iz granita. Sten, malih in velikih Eigerjev, 
je toliko, da jih iz fotografij po imenu ne 
bi prepoznal niti starosta Rocky-jev Chic 
Scott. Chic je imeniten fant. Preživlja se z 
vodništvom, organizacijo gorniških srečanj 
s svetovnimi zvezdami alpinizma, poleg tega 
pa je še zelo aktiven pisec. Skratka, kadar ni 
na odpravi, se ga splača poiskati (njegovo 
poznavanje gora se lahko primerja samo 
še z Mlačevim poznavanjem zgodovine 
alpinizma). 

Smeri še ni veliko, logični problemi pa kar 
kličejo. Težavo predstavlja le nestanovitno 
vreme. Cel teden lahko dopoldne sije sonce, 
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3. ODPRAVA V SEVEROZAHODNO STENO AMA 
DABLAMA, 6856 M (HIMALAJA, NEPAL), 1989
ZADNJI NEOSVOJENI SEDEMTISOČAKI – DŽANU

Dnevniški zapiski:
29. april: Stena je zabasana, le vstop 
se vsake toliko časa pokaže. V bazo 
sporočiva, da bova vstopila. Želijo nama 
srečo. Nabaševa nahrbtnika, železje na 
pas in greva. Čez ledenik rabiva eno uro. 
Ko vstopiva v steno, je ura 16:20. Ozebnik 
naju pripelje na snežišče. Po njem do 
lednega slapu, ki od daleč zgleda kot strm 
žleb, a ni; Le tanka plast ledu na gladki in 
strmi skali je. Prečiva levo, nato navzgor 
skozi kombiniran svet in prečnica desno v 
skali. Noč, čelni svetilki; Plezava v derezah 
in nenavezana. Jasni se. Doseževa drugo 
snežišče. Navzgor do čudnih slapov z zelo 
slabim ledom. Prvič varujeva. Lezeva z eno 
50 m, 8 mm debelo vrvjo, a jo dava na pol, 
tako da lahko delava le 25 m raztežaje. 
Varujeva namreč le najtežje odstavke, 
ostalo solirava. Počasi rineva desno proti 
se raku. Vmes prečiva snežne grebene. 
Mehko, strmo, nevarno in utrujajoče.
30. april: Ponoči prečiva snežišče in malo 
pred svitom skoraj doseževa serak. Počivava 
v strojih (plezalnih oro djih) in čakava dan. 
Zaplezava v noro strm sneg, tako da so 
mi lastna kolena v napoto. Vsak trenutek 
se Lahko kdo od naju odpelje. Dobro da 
nisva navezana, kajti varovati se ne da.
Nežno dosežem serak in naredim dobro 
varovališče v ledu. Bojan preči levo do 
roba seraka, nato ob njem navzgor. Izgine 
mi izpred oči. Vrv, kise včasih trese, mu 
podajam zelo počasi (kombinacija, 20 m, 

VII, 90°). Naslednji raztežaj je moj (komb., 
15 m, VII, Al, 90°). Ne gre drugače kot da 
stopim v cepin in ga pustim kot varovanje. 
Vse se dogaja na meji padca. Tretji cug je 
malo lažji (komb., 15 m, VII, 90°), vendar 
čedalje bolj leti - Sneg, led, voda in kamenje. 
Stena je pač vzhodna in midva sva pač 
tam, kjer se zbirajo vse plaznice. Ta raztežaj 
zleze Bojan, naslednjega jaz. Najdeva varno 
zavetje v seraku (6380 m). Počivava, malo 
spiva, kuhava, sušiva in umirava na močnem 
soncu. Za zadnjih dobrih 50 m ob seraku 
sva rabila 4 ure, čeprav sva garala in hitela.
Ob treh popoldan nadaljujeva. Vreme se 
sicer poslabšuje, a sneži ne, tako da ledišče 

popoldne pa za čuda večkrat pada dež kot pa 
sekajo strele neviht. Najprimernejši meseci 
za plezanje lednih, a tudi kopnih smeri so 
junij, julij in avgust. 
Domačini se zaklinjajo na zimo, ko lahko tudi 
v slabem vremenu splezaš več sto metrov 
visok zaledenel slap. Vodnik za vse zanimive 
stvari bi bil zagotovo debelejši od zbranih 
planinskih spisov Janka Mlakarja. 

Za konec pa še obvestilo tistim, ki jih 
opisano področje mika. Prihodnje leto 
bo tudi na PZS prišlo vabilo za zimski zbor 
predstavnikov alpinizma iz socialističnih 
držav v Banffu. Vse stroške razen prevoza, 
bo plačal organizator!

Vir: Pograjc B. 1988, Alpinistični razgledi. 
Ljubljana, PZS, št. 30

AMA DABLAM 6828m SZ stena  foto arhiv AOŽ



 13                                               zbornik ob 60-letnici AOŽ 

nad serakom solirava. Tik pod drugim 
bivakom (6750 m) zaplezava v snežni greben 
in varujeva. Skozi 25 m raztežaj se prekopljem 
v eni uri. Doseževa skalo in bivakirava. Vsak 
na svoji polički, vklesani v led, vsak v svoji 
spalni in bivak vreči, vsak na svojem klinu.
1. maj: Spiva nenavadno dobro. Lepo 
vreme. Vse v redu. Upava, da greva danes 
na vrh. Ob desetih sva 150 m višje. V razpoki 
pustiva bivak opremo, da bi si olajšala 
vzpon. Sledi navpičen ledeni skok, ki je 
najtežja solo plezarija v življenju. Naslednji 
ledni odstavek, deloma previsen, varujeva. 
Za 20 metrski raztežaj porabiva 2 uri. Trd 
led, da stroji komaj grabijo, dereze pa skoraj 
ne. Absolutno najtežja plezarija. Četudi se 
ne bi dogajala 7000 m visoko. Medtem se 
razdivja nevihta. Potegneva še dva raztežaja 
in doseževa najvišjo točko (7050 m). Skala 
nad nama je nepreplezljiva zaradi plazov, 
ki letijo vsakih nekaj minut ... Skopljeva 
poličko in čakava da nevihta poneha. 
Čakava devet ur. Plazovi naju zasipa vajo in 
odnašajo, tako da vedno znova kopljeva. 
Ob enajstih zvečer se razjasni. Podhlajena 
sva in brez bivak opreme. Bova preživela?

2. maj: Trije spusti ob vrvi. Omrzline. 
Doseževa bivak opremo. Razširiva razpoko 
v ledu, kuhava in zaspiva. Zjutraj se bova 
odločila ali poskusiva ponovno ali greva dol. 
Ko nama zmanjka plina, je vse jasno. V bazo 
spo ročiva, da sestopava. Vreme se takoj 
poslabša. Spet megla in sneg, kmalu zatem 
plazovi. Povsod puščava samo en klin ali 
vijak, še raje pa trak na roglju. Ustaviva se pod 
strmo skalo, nad katero je snežni greben, ki 
nama pomeni varnost. Levo in desno letijo 
veliki plazovi. Včasih tudi naju dobro zasuje. 
Spet čakava. Tokrat tri ure. Na trenutke 
se mi dozdeva, da vidim serak in luknjo v 
njem. Odločiva se počakati plaz na levi in 
desni in se hitro spustiva ob vrvi. Časa za 
nov spust ni, zato tistih 50 m odpikava. Pravi 
pobeg. Luknja je velika. Zlezeva v najbolj 
oddaljen kot in zaspiva. Zunaj čedalje bolj 
hru mi. Takoj, ko se bo zjasnilo greva naprej.
3. maj: Ob enih zjutraj začneva. Stena je 
zabita s sne gom. Čez pet ur jo bo obsijalo 
sonce. Takrat morava biti zunaj; Sicer sva »u 
rit«. Trije spusti ob vrvi in znajdeva se pod 
serakom. Plezava navzdol in varujeva, Bojana 
spus tim 100 m. Splezam do njega, nato me 
on spusti 100 m in pripleza dol. Na koncu 
še nekaj pravih spustov in sva na dnu. Ura 
je šest. Po štirih dnevih skrajnosti se morava 
iti še rusko ruleto. Ledeniško se naveževa, 
prečiva krajno zev in jo briševa čez ledenik 
na varno. Zadnjo razpoko varujeva. Butneva 
se v sneg. Čez steno se vsuje prvi velik plaz. 
Zgrešil je za pol ure. Fotograf v meni vstane, 
zabije cepin in pričvrsti fotoaparat, ki naju 
slika. Leživa in sopeva. Ven potegnem 
radio. »Bom jaz«, pravi Bojan. »Samo 
pozdravim jih«, mu odgovorim. Vklopim, 
stisnem gumb in zaželim: »Dobro jutro 
baza, tukaj Džanu!« ... »Pismo, fanta ...«
Največji delež stroškov slovenske odprave 
KANČ 91 je krila PZS. Ostalo so prispevali 
mnogi pokrovitelji. Zah valjujem se vsem, 
prav posebej svojim: PD Železničar LJ, TILIA 
- Zavarovalnica Novo mesto (generalni pok-
rovitelj), Novoline Novo mesto, Imobilia 
LJ, Pekarna Kranj, Krka Novo mesto, 
Slovin LJ, Tecnosport Trst, Beti Metlika.
Vir: Furlan V. 1991. Alpinistični razgledi. 
Ljubljana, PZS, št. 37
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Ob polnoči, po sedemnajstih urah 
plezanja, najdeva luknjo v stroku. Lepšega 
mesta za bivak si ne moreva želeti. 
Tako sva 'sesuta', da komaj še zbereva 
energijo in si skuhava nekaj napitkov.

Šele v poznem jutru drugega dne 
nadaljujeva. Večinoma solirava. Strmo je, 
prenevarno za plezanje brez vrvi, vendar 
vseeno vztrajava. Dan se preveša, stena skupaj 
z nama je v popolni megli. Vendar nimava 
nobenih problemov - Najina pot je navzgor.  
Pozno zvečer imava pod sabo že kilometer 
in pol stene. Sedaj morava samo poiskati 
mesto za bivak in jutri bova plezala na vrh.

Več kot dve uri porabiva za kopanje 
luknje v sneg in led pod serakom, in 
vendar se splača. Udobno se namestiva, 
poleg tega pa sva popolnoma varna 
pred plazovi, čeprav so noči v Himalaji 
na višini 7000 metrov še kako mrzle, je 
nama v najini snežni luknji dokaj toplo.

Ponoči začne snežiti. Zjutraj lahko 
samo gledava rahlo sneženje in plazove, 
ki letijo čez steno. Čakava. Zvečer je 
vreme še vedno enako. Zmanjkuje nama 
plina, jesti na tej vrtini pa tako in tako ne 
moreva več. Še ena noč v snežni luknji.

Naslednje jutro nimava izbire; Morava 
iti naprej kljub nestabilnemu vremenu. 
Zlezeva iz luknje in zaplezava v led. Stena 
je tu skoraj navpična; Plezanje, ki terja od 
odlično pripravljenega plezalca maksimum.
Vendar nama ne gre, sploh nama ne gre 
nikamor. Vrti se mi vglavi in mislim, da bom 
padel v nezavest. Ne preplezam niti dva 
metra skupaj in že moram počivati. Sopem. 
Žejen sem! Tako prekleto sem žejen, da vidim 
dvolitrsko steklenico coca-cole samo meter 
pred sabo. Močno zabijem cepin in hočem 
seči po njej - In se zavem da se mi blede ...

V triintridesetih urah, prebitih v snežni 
luknji, na višini skoraj sedem tisoč metrov, 
sva se popolnoma izsušila in se izčrpala. Po 
kratkem posvetu z Docom preko vokitokija 
nama je jasno, da ne moreva na vrh. K sebi bi 
naju spravile samo velike količine tekočine. 
Te pa nimava! Samo gledava se; Dva 

4. ODPRAVA V VZHODNO KUMBAKARNO, LETA 1991
VZHODNA KUMBAKARNA OSTAJA NEOSVOJENA

izsušena, ožgana obraza, prazne oči: V naju 
pa divja boj. Mar spet korak pod vrhom? 
Mar se morava zares še enkrat odreči svojim 
sanjam? Kaj pa če vseeno poskusiva? Umrla 
bova! Pa kaj zato če umrem; Mar naj se še 
enkrat vrnem domov brez vrha? Mar naj si 
še enkrat priznam, da nisem zmogel? Ne 
znam prenašati porazov, nikoli jih nisem znal!

Ampak življenje, Bojan! Mar nočeš 
živeti? Mar nisi nekoč rekel, do ljubiš 
življenje? Mar zares nočeš več videti zelenih 
gozdov in čutiti njihovega opojnega vonja? 
Pa poslušati pesem vetra? In mar nimaš rad 
lepih stvari: Hitrosti, divje vožnje z avtom, pa 
plezanja brez nevarnosti, baleta v topli skali? 
Pa sonce, plaže in morje? Kaj pa nemir v 
zraku in zasanjan pogled tiste temne deklice?

Zbogom Kumbakarna!
Tajska - Južno, toplo morje, sonce in 
palme me zazibajo v brezskrbnost, 
kakršne še nisem doživljal. Želim biti sam, 
zato se zleknem na ležalnik tik ob obali; 
Uživam v soncu in toploti. Nasmehnem 
se simpatični Novozelandki, ki me vabi 
k igri: »Morda kasneje …«. Walkman in 
glasba me še bolj odnesejo v moj svet. 
Misli mi blodijo in ne morem jih urediti.

KUMBHAKARNA -JANNU 7468m V stena, 
leta 1991                                       foto arhiv AOŽ
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Večer v tibetanski vasici Jamphudin, 
umivanje v ledeniški reki po  
mesecu dni, nevihta in potem
zvečer lunin sij in oblaki, ki jih veter podi po 
nebu. Večerja in čang, ki nama ga prinese 
Mayla, tako kot smo se zmenili že gor, v 
bazi. Pijeva iz 'tombe'. Nič ne govorimo; 
Ko je prazna, nama jo Mayla spet napolni. 
V sebi čutim nemir - Mraz in pustolovščina 
sta ostala tam zadaj nekje; Sedaj sem 
utrujen, lepo mi je gledati oblake in sanjariti. 
In hkrati vem, da bo spet prišel moj dan.
Ne spomnim se, kdaj sva se z Vanjo 
odmajala v šotor. Vendar sva bila zjutraj 
popolnoma čila. Kako sva že rekla z Vanjo, 
ko sva peti dan prišla iz stene in ko je bilo 
vse za nama? Jebemti, pa sva spet enkrat 
preživela! Blazna želja po življenju je 
zameglila in prekrila vse druge občutke. 
Seveda, saj sva živa. To je najpomembnejše. 
In dovolj dober razlog, da je človek srečen. 

In kako je Doc poskrbel za naju, ko 
sva se vrnila v bazni tabor. Tekočine, samo 
tekočine sem si želel in sem jo dobil; Čaj, 
mineralne napitke, pivo. Vendar dehidracije 
petih dni ne moreš nadomestiti v nekaj 
urah. Zato sva se spravila v šotor, se vlegla, 
poveznila walkman na svoja ušesa, Doc 
pa je pripravil na vrhu šotora plastične 
skodelice z glukozno raztopino in potem je 
nekaj ur tekla tekočina direktno v najine 
žile. Spomnim se samo, da je Doc vsako uro 
zamenjal prazne steklenice, da naju je celo 
snemal, vendar je bilo vse skupaj pomešano 
v opojen mozaik toplote, spanja, sanj, 
glasbe in moči, ki so se mi vračale v telo.

Zadnji, peti dan v steni. Boj za življenje! 
Ko sva se spuščala čez steno, dehidrirana 
in podhlajena, na smrt utrujena in ko tudi 
najina koncentracija ni bila več taka, kot bi 
morala biti, sem si ves čas ponavljal: Samo 
nobene napake, samo mirno; »Zaklofej« 
ta klin do konca; Ne smeš popustiti, vse je 
v tvojih rokah; Moraš priti dol, moraš …

In ko smo odhajali iz baze v dolino, sem 
se v mrzlem in čistem himalajskem jutru 
še zadnjič zastrmel v steno Kumbakarne. 
»Popolnost in veličina skozi odrekanje 
in tveganje …« Ampak narava je bila 
premočna! Vendar pet dni Kumbakarne 
ostaja za nama; Za vedno. In ko smo se 

vračali po ledeniku Yalung, sem se obrnil in 
si v mislih dejal: »Zbogom Kumbakarna!« 
In bil sem prepričan v to. In še zdaj ne 
vem, kako mi je kaj takega prišlo na misel. 
Vzhodna Kumbakarna je vendar moja gora.

Vir: Počkar B. 1992., Alpinistični razgledi. 
Ljubljana, PZS, št. 39

PET DNI V STENI KUMBAKARNE
Tovornjak vozi divje, predivje za takšno 
razdrapano cesto. In za take prepade na levi 
shrani. Pa vseeno mi ni mar; Nekako sem 
si uredil sedišče (ali napol ležišče) na naši 
opremi, si razgrnil puhasto spalno vrečo, tako 
da mi je kljub neprestanemu premetavanju 
celo mehko. Tudi prah, ki ga imam polna usta, 
pljuča in oči, me ne moti več. V začetku me 
je, sedaj, po 15 urah vožnje nič več. Meter 
naprej od mene napol leži Uroš in drema, 
dva metra nazaj je Vanja z walkmanom na 
ušesih, drugi so na, ali pa v kabini tovornjaka.

KADIM.
Že osmi dan. Prvič v življenju! Zakaj pa 
ne? Mar bom od tega umrl? Mar se ne 
umira zaradi drugih stvari mnogo lažje?
Še vedno smo v vzhodnem Nepalu, čeprav 
je za nami osem dni hoje in cel dan vožnje 
s tovor njakom. Še dva dni vožnje ... Veliko 
časa za razmišljanje, čeprav sem se že 
odločil. Samo naglas si moram še povedati.

HIMALAJA.
Vem, da se bom vrnil. Premlad sem in 
preveč energije imam, da bi se usedel 
in rekel: »Himalaja je prenevarna!« 
Pustolovščina, nevarnost, mejne situacije 
in nepreplezane stene – To so stvari, ki me 
pomirjajo. Stik z divjino, njen divji okus me 
je uročil že pred leti in od takrat sem ujetnik 
nešesa. Kaj je to, morda ne bom znal nikoli 
povedati; Pa morda tudi ni nobene potrebe 
za to. Važno je, da me vleče z neustavljivo 
silo. In dokler bo tako, bom vedel, da živim. 

»Take it to the limit …« (Eagles)

Težje, mnogo težje, kot sva pričakovala. 
To je dejstvo, ko prvič zagledam steno in 
se mi naredi velik cmok v grlu. Ogledam 
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si jo in nadaljujem pot proti baznemu 
taboru. Niti ozrem se ne več tja. To bo 
noro plezanje; Pa sestop! Sploh se ne da 
nikjer sestopiti! Torej kar nazaj čez steno.
…
Ob štirih popoldne začneva. Težko mi gre. 
Pravzaprav mi sploh no gre. Nahrbtnik 
je težak, pretežak; Pa vendar imava s 
sabo le najnujnejše. Vroče mi je, naram-
nice nahrbtnika mi režejo ramena kot še 
nikoli, že zdaj sem žejen; Pa tista neumna 
robna zev, za katero sem porabil preveč 
energije - Samo tako nadaljuj, Bojan, pa 
boš že na polovici smeri povsem crknjen ...
»Vanja, pustiva spalne vreče tu!? Pa še kaj 
drugega! Ne morem plezati tako strme 
stene s tako težkim nahrbtnikom!« Vem, 
da go vorim neumnosti; ampak mislim 
skrajno resno. Vanja me ne posluša; Vse, 
kar imava s sabo potrebujeva, in to krvavo.
Grizem v strmino. Čedalje bolj strmo je; 
Diham globoko; Po 20-metrski odstavek 
skoraj navpičnega, tankega ledu, kjer 
pozabim dihati, pozabim na nahrbtnik, 
pozabim celo, kaj trenutno delam - Sploh več 
ne mi slim; Ne na žejo, ne na utrujenost, ne 
na vrv, ki jo imava spravljeno v nahrbtniku, 
ne na z nočjo prihajajoči mraz; Sem samo 
še plezalni stroj, vse drugo je izključeno.

POPOLNOST?
Noč, strme skale, iskanje preho dov s čelno 
svetilko, škripanje derez, bolečine v stegnih 
in mečih. Mehak sneg, udira se mi do pasu, 
naklonina pa skoraj sedemdeset stopinj. 
Kolnem, da komaj sam sebi verjamem, kako 
znam. Samo tako, Bojan, ja, kar razmetuj z 
en ergijo, preklinjaj, to ti bo zelo po magalo! 
Spet se imam na vajetih; Spet plezam 
maksimalno; Brez misli, brez čustev; Izkušnje 
in samoohranitvam nagon skrbita za varnost.
Počasna sva, Vanja! Madona, sva počasna. 
Mar sva res taka »loja«, da ne moreva 
splezati sto metrov v eni uri, tako kot sva 
se zmenila? Ne, ne moreva hitreje. Že celo 
noč plezava, spi se nama in utrujena sva. 
Nad nama pa serak, sto in tisoč ton ledu - 
Vendar naju ta sedaj ne gane. Najine misli so 
usmerjene na sto metrov verti kale, ki jo bova 
morala preplezati. Zabijava cepine v led, se 
pripneva nanje in počivava. Samo pol ure, 

da bo poln dan, potem se naveževa in greva.
Spim; Vsakih nekaj minut se zdrznem in 
pogledam okoli sebe in komaj verjamem 
samemu sebi - In zopet spim. Pripeta 
sva vsak na svoja »stroja«, naslonjena 
sva na ledno strmino, ki v enem samem 
»šusu« pada osemsto metrov v globino, 
in spiva. Ali sploh lahko verjamete? 
Pa da naju ni strah niti za trohico?
Nadaljujeva; Trije raztežaji norega plezanja, 
na meji. Na meji česa? Ne vem,. Vem samo, da 
je bilo na trenutke tako težko, da sem se čudil 
samemu sebi, da sem stvari še kos. In da sem 
se čudil, da se še držim za cepine. Saj ko te 
za grabijo krči, se vendar ne moreš več držati!

Ušla sva za las. Jutro je, sonce, stena je 
vzhodna in začne se divji ples plazov. Midva pa 
do dveh lahko počivava, tu v zavetju seraka.
Ob treh popoldne zopet plezava. Do polnoči. 
Ne čutim ne lakote, ne žeje, ne utrujenosti. 
Led, sedemdeset stopinj, garanje; Še 
en raztežaj, da se ti »zrola«, in potem 
bivak. Spanje brez sanj, brez zbujanja, 
sedem ur kome. In to na polički, skopani 
v ledno strmino, 180 x 30 cen timetrov.
Sva že visoko; Plazovi so le sim bolični, zato 
plezava. Zopet imam krizo. Ne prenašam 
vročine. In če je nebo modro in se sonce 
na višini skoraj 7000 m upre v steno in ni 
nikjer nobenega vetra, potem mi la hko 
verjamete, da je za znoreti. Slečem vse 
kar lahko, pa se mi na trenutke vseeno 
zdi, da mi termoregulacijski mehanizem 
odpoveduje; Ali pa se mi meša od tega 
sonca! V takih trenutkih se ustavim, 
naslonim obraz na led, nagrabim pest snega 
in si ga dam za vrat ... Uf, kako pomaga!
Ob desetih je s soncem konec in zdi se mi, 
da temperatura pade za trideset stopinj.

BALZAM.
Zdaj se bo vsaj dalo plezati. Odloživa 
bivak opremo. Do vrha imava še petsto 
metrov in sedaj bo šlo na nož. Do večera 
na vrh, po tem pa bivak brez opreme ali 
pa takoj spust nazaj ... Spet je peklen-
sko strmo. In zgoraj je najmanj 20 metrov 
vertikale. Porkamadona, celo ven visi.
Višina je 7000 metrov, led pa previsen. In 
trd. Tako trd, da dereze sploh ne prijemajo. 
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Napor, da se nama meša. Kakšna meja, 
že zdavnaj sva jo prekoračila. To, kar sedaj 
plezava, plezaš lahko samo, če si popolnoma 
»zarolan« od lastnega adrenalina.
Sploh ne opaziva, da se je vreme popolnoma 
pokvarilo. Sneži; Kombinirano plezanje, 
hitiva, tvegava … Nič ne pomaga. Ob dveh 
popoldne se morava usta viti. Vse, kar 
imava na razpolago, je polička, na kateri še 
eden ne more sedeli. Klini ne primejo, ok-
rog naju pa divja že prava snežna nevihta.
Stiskava se na polički; Čez naju hrumijo plazovi. 
Ne smeva zdrsnili, kajti klini so preslabi. Oh-
lajava se, zebe naju; Drget telesa, ki sploh 
noče nehati ... Ali bo sploh kdaj konec tega?
Ob polnoči je zopet jasno; Po enajstih urah 
sneženja, hrumečih plazov, drgetanja! 
Morava se spustiti 130 metrov niže, do 
spal nih vreč, drugače ne bova preživela 
noči. Boj za vrh se naenk rat spremeni 
v boj za življenje. Vendar tega takrat 
ne opaziva, deluje samo še nagon.
Bivak je dober, v zavetju. Zapet spanje brez 
sanj. Zmanjka nama plina in s tem tekočine.
Zjutraj nadaljujeva s sestopom. Gledava gor, 
ne moreva verjeti, nočeva! Še 400 metrov 
sva imela do vrha. Mar sva zastonj sanjala? 
Veva samo, da sva preveč izčrpana in preveč 
podhlajena, da bi naredila karkoli drugega kot 
se stop. Pod sabo imava 1500 metrov stene ...
Čez dve  uri zopet sneži. Mar naju bodo 
plazovi res pometli iz stene? V divjem 
in tveganem manevru, pravem pobegu, 
odplezava navzdol do razlomljenega seraka 
in tam najdeva zavetišče. Po oddajniku 
se javiva bazi; Komaj govorim - Zarodi 
dehidriranosti imam že vneto grlo. Skoraj 
so naju že odpisali, skrbi jih za nadaljnji 
sestop. Vzdržala bova! Čez nekaj minut že 
spiva. Ko bo nehalo snežiti in ne bo plazov, 
greva dol. Četrti dan v steni se izteka.
Ob enih ponoči je jasno in mirno. Nadaljujeva. 
Hitiva. Mraz je kot hudič. Na rokah nič več ne 
čutim konic prstov. Vanja tudi ne. Z jutrom 
morava biti pod steno, drugače je konec 
z nama. V spod nje ozebnike se stekajo 
vsi plazovi iz stene. Odpihnilo naju bo ...
Sploh ne vem, od kje jemljeva energijo. 
Ne hitiva, pač pa divjava. Vedno samo 
en klin, spuščanje ob vrvi, plezanje, 
zopet zabijanje, vedno na jdem idealno 

razpoko. Bogovi so na najini strani.
Ob šestih zjutraj sva iz stene. Pred sončnim 
vzhodom. Spotikava se po snežišču navzdol 
- Saj res, kako se hodi po petih dnevih?
Privlečeva se do šotora in čakava šerpo, 
ki nama ga je poslal vodja odprave, s 
pijačo in plinskimi bombicami. Žeja, ki ti 
megli razum ... (V petih dneh v steni sem 
pojedel manj kot dvajset dkg piškotov 
in spil točno 4,2 litra tekočine. Vanja 
enako. Vsak je shujšal za pribl. 10 kg).
Leživa v šotoru, poslušam walk man. Izgubila 
sva! Kljub temu, da več kot sva, nisva mogla 
narediti. Tri dni sva se borila za vrh in 
naslednja dva dni zase. Močna sva bila, stena 
z naravnimi zakoni tostmi pa še močnejša, ...
Ne, ne morem jih zadržati. Tudi jih ne 
poskušam. Kar začnejo teci; Preveč je bilo, 
preveč sanj, preveč želja, preveč truda  ... 
Sanje, ki niso hotele postati resničnost.
Pa sem mislil, da vodi pot v  življenje 
samo preko vrha Kumbhakarne.

Vir: Počkar B. 1995, Alpinistični razgledi. 
Ljubljana, PZS, št. 49

Bojan Pograjc Jernej Stritih

Bojan Počkar
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Za nama je šestdnevni dostop skozi vlažno 
džunglo. Staknil sem prehlad ... Borb s 
pijavkami je konec (sicer  gredo  raje name 
kot na Bojana), in kar je najvažnejše: Vso  
opremo  sva kljub prepirom z nosači, 
privlekla v bazni tabor. Človek bi mislil, da si 
lahko oddahne, pa se vse skupaj niti začelo 
ni. Po dveh precej divjih aklimatizacijah in 
spanju na grebenu, kjer naj bi sestopila, je 
napočil dan odhoda. Dan, za katerega sva 
se pripravljala leto, pregledovala skro mne 
skice, si ga želela in o njem sanjala. Vse je 
bilo podrejeno temu, da bova ob pravem 
trenutku znala dati  vse od sebe. Verjameva 
vase, v svoje sposobnosti, verjameva v 
uspeh.,
Ramiz in Posang, najina pomočnika in prava 
prijatelja naju spremljata čez strma travnata 
pobočja, preko grušča, do začetka razbitega 
ledeni ka. Slovo je hitro in odsekano, stisk 
roke, pogled  v oči. Brez odvečnih besed. 
Oba se dobra zavedata, da gre zdaj zares. 
Počasi vijugava po z bambusovimi palicami 
označenem ledeniku in moliva. Navzven 
sva mirna, toda notranjost vre. Bliskovite 
misli mi švigajo po glavi - Sem  vzel  vse, 
sem nabrusil cepine,  je plina  dovolj, bo 
vreme zdržalo? V šotorčku na ledeniku, 
pod začetkom smeri,  se  »nalivava  in  
baševa«, nato naju odnese nemiren, rahel  
sen.  Še preden ura piska devet zvečer, 
sva oba  pokonci; Nemirna, a odločna 
...  Našpičena do konca. Greva, splezajva!

Prvo krajno poč kar preletiva; Plezava  med 
seraki , v  glavnem je lahka, a prekinjena  z 
nekaj strmimi skoki. Luna nama sveti tako 
močno, da le pri najstrmejših odsekih 
prižgeva lučki. Pod drugo krajno počjo se 
najin nalet ustavi pri pehanju po sipkem, 
plaznem stožcu. Sopihava in pijeva ob krajni  
poči  ter  presenečeno opazujeva vršne 
serake, ki nama visijo nad glavo. Kreneva. 
Vodim.  Plezanje nama gre odlično, kaj  ne 
bi, saj so razmere odlične.  Prebolela sva 
aklimatizacijske težave,  le mraz »seka«  v 
živo. Nenavezana hitiva proti izrazitemu 

skalnemu jeziku, nekje na dobri polovici 
stene, kjer bova zunaj vpad nice vršnih 
serakov, ki nama grozeče visijo nad gla vama. 
Strmino boleče čutim v mečih. Splezam 
deset,  dvanajst  metrov, »zabijem« cepine 
in glava v sneg, ter hlastajoče diham. V 
takem izčrpajočem ritmu plezava že vsaj 
šest ur. V ledeno kraljestvo se počasi vrivajo 
skale. Molče se naveževa. Na »dražljaje« 
iz okolja se odzivava na prvi pogled kot 
robota, vendar je vse posledica temeljite 
priprave in natančnega dogovora. Ničesar 
nisva hotela prepustili naključju. V led si 
izkopljeva poličko, na kateri lahko nekoliko 
počivava v »strojih«. Uspem celo izvleči 
termovko iz nahrbtnika. Ne pijeva, lokava. 
Počasi, potuhnjeno, se obzorje svetlika. 
Morava najti mesto za bivak predno se 
zdani, drugače ...! Že na aklimatizacijah 
sva spo znala, da stena s prvimi sončnimi 
žarki postane zelo »živahna«. Noge me 
po  čepenju na polički še bolj bolijo kot pri 
plezanju. Najstrmejši Vzhodni del stene 
plezava navezano, počasi,  mirno, brez 
odvečnih hitrih gibov, kaj šele divjanja. 
Mene še vedno razganja, a me Bojan kroti. 
Ko ga gledam mirnega, odločnega, mi vliva 
zaupanje in utrjuje prepričanje, da nama 
bo skupaj uspelo. Potegne neroden raztežaj 
preko sip kega snežnega raza in na stojišču, 

5. ODPRAVA NA SINGU CHULI, 1995
SINGU CHULI – LEDENO PRESENEČENJE

SINGUCHULI 6501m V stena, Perunova smer
foto arhiv AOŽ
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vsaj meni se zdi,  neskončno dolgo koplje 
polico. Predlaga bivak, vendar se mi zdi 
mesto v sipkem snegu nevarno in skrajno 
neudobno.  Plezam naprej v skale, naenkrat 
se zna jdem v brezizhodnem položaju, 
v razkoraku med ledom in skalo. Malo 
»mečkam«,  na kar se končno odločim in 
na koncih derez praskam čez skalo. Stojišče 
je skrajno neudobno, vendar z metuljem 
in cepinoma uredim vsaj dobro varovanje. 
Zdanilo in otoplilo se je, steno pobožajo prvi 
sončni žarki. Medtem, ko slikam Bojana med 
plezanjem, oprezam za morebitnim mestom 
za bivak. Ko ga gledam nad seboj, kako 
motovili, zabija in zatika, se mi varovališče zdi 
vedno bolj »ubogo«. Izpod skalnega previsa 
me iz razmišljanja zdrami hripav glas. Super 
mesto, samo kopati bo treba, mi vpije. Kar 
nekaj časa porabim,  da se »pretolčem« čez 
skale, leden žleb pa mi ne dela prevelikih 
težav. Zabijeva odličnega jeseničana v 
granitno razpoko in  kopljeva, kopljeva. 
Polica je za te razmere pravo razkošje. Tako 
sva zbita, da naju po nekaj požirkih pijače 
zmanjka. Tri ure spim kot ubit. Morast, črn 
sen, boleče prebujanje. Topiva sneg, pijeva 
in »umirava« na močnem soncu. Prvič si 
lahko nekoliko oddahnem in se razgledam ... 
Ne more biti več daleč do vrha, saj so seraki 
na desni v najini višini. Slikava veličastno 
panoramo, ki naju obkroža: Tarke Kang 
Gangapuma, Annapurna III, naravnost v 
obraz  zreva  mogočni steni Machapuchare-
ja, Hiunchuli pa se zdi že krepko pod nama.

Kuhalnik brni, midva pa leživa na polički, 
razgla bljava položaj in mežikava v močno 
sonce. Naprej ne moreva, je prenevarno. 
Na obzorju se že pojavljajo prve razvlečene 
meglice, ki obljubljajo običajno popoldansko 
poslabšanje. Nekaj minut pred enajsto se 
nenadoma, hitro pripodijo temni oblaki; 
Temperatura pade v trenutku. Hitro oblačiva 
kose vse naokoli viseče obleke. Kar dobro 
sva si opomogla, zavedava pa se, da bo 
zdaj šlo na nož, še posebej, če bo »sipalo«, 
tako kot na aklimatizaciji, ko sva komaj 
našla šotorček. Ves čas sva premišljevala, 
če naj se lotiva stene nad nama, pa nama 
je vedno manj jasno. V lednem žlebu na 
levi se opečeva, pogledi nama že tavajo 

po previsni stenici nad glavo, ki daje lepo 
zavetje. Ne bo šlo. Sedaj gre na vse. Težka 
»krama« iz Bojanovega nahrbtnika se seli v 
mojega, bolj je podoben »prasici«, zato ga 
takoj obesim na klin. Nad mano je slišati le 
škripanje derez po skali, žvenket »kovačije« 
in sopihanje. Končno spleza divji raztežaj 
preko sipkega raza v skale in od tam nekako 
preči v navpično ledno gobo. Noro! Še dobro 
da mi pomaga z napeto vrvjo, ko stiskam 
»minimalce« in oddrsavamz derezami. 
Stojiva pa tako nerodno, da niti pomisliva 
ne, da bi se zamenjala v vodstvu. Vrv teče 
preko snežne gobe in izginja v gosto meglo, 
iz katere vedno močneje sneži. Naenkrat 
vrisk. Greben. Spet sva skupaj.
In nato … VRH! 
Objameva se, uspelo je, smeji se mi kar 
samo od sebe. Snežna nevihta besni, vendar 
je moja notranjost mirna, čeprav naju 
čaka sestop čez steno. Saj kar sediva in ne 
verjameva. Odpnem goretex in se trudim, da 
bi notranjost fotoaparata in film »kasirala« 
čim manj snega, ki me v valovih zasipa, še 
zadnji posnetki, pogled; Želja in hre penenje 
sta uresničena!
Trd od mraza in strahu; Gledam migajoči 
ledni klin, na katerem se veselo spušča 
Bojan. Težava je v tem, da sem precej težji, 
če pa k temu prištejem še težak nahrbtnik 
na ramenih, me ima kaj skrbeti. Pred spus-
tom se mi pred očmi odvija grozljivka. 
Domišljam si, da se bo vse skupaj odtrgalo, 
da strmogljavljam, potegnem soplezalca 
za sabo in letiva, letiva. Zato navzdol bolj 
plezam, kot spuščam. Obupno sem po-
časen. Od spodaj prileti hripavo priganjanje, 
da tako res nebova prišla nikamor. Spust za 
spustom, zabi janje klinov, zatikanje vrvi za 
skalne roglje, obešanje na zatikajoči vrvi, vse 
to naju tako zaposli, da sploh ne opaziva, da 
je noč in da sva brez klinov. Zato na cepinih 
spuščava drug drugega. Ko se odločiva, 
da bova sestopala prosto, se razveževa, 
toda konca vrvi kljub obešanju nanj, ne 
moreva sprostiti. V luninem soju, trideset 
metrov višje, nemočno opazujem »so lato«. 
Nič! Čeprav sem utrujen, moram splezati 
gor. Težje mi je kakor kjerkoli pri vzponu. 
Sopihajoč zbašem nezvito vrv v nahrbtnik 
in sestopam za Bo janom. Ujamem ga pred 
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krajno počjo in presenečeno se gledava. Kje, 
kam? Saj se kar lomi. Prvi nekako zberem 
pogum in skočim. Do trebuha se mi udre v 
mehak pršič snežnega stožca, naslednjih sto 
metrov se vriskajoč presankava po riti. Bojan 
zgoraj ni zavi ral, zato me med vožnjo prehiti. 
Klanec se počasi umirja in po nekaj obupnih 
zaveslajih obsediva vštric ter brez besed 
globoko dihava. Veličastna veriga okoliških 
gora se nama svetlika v mesečini. Vse je 
neresnično, pravljično, midva pa samo nema 
in ne jeverno strmiva predse. Da,  vrnila sva 
se, živa sva. Hripaje si čestitava, oba imava 
nekoliko vneti grli, a nič zato. Presrečen 
sem! Kaj bi dal, da bi del tega veličastja, ki 
me obdaja, mi polni misli in zavest in draži 
mojo pustolovsko naravo vzel s seboj! No 
morda pa ne, je bolje tako. Naj ostane skrito 
in nedotaknjeno, dostopno samo tistemu, 
ki to zares ljubi, zna doživeti in za to živeti? 
Splezala sva! Vlaganja, ,samoprepričevanje 
da to zmoreš, odrekanja in skušnjave. Vse za 
to, da po triindvajsetih urah, prebitih v steni, 
sediš do pasu zakopan v mehkem snegu, 
opazuješ pravljično himalajsko pokrajino 
v polni luni, in čutiš da si del tega. Molče 
se objameva in omamljena opotekaje 
sestopava. Da, za tose splača živeti!

Vir: Petrič Ž. 1996, Alpinistični razgledi. 
Ljubljana, PZS, št. 54

V OBJEMU DEMONOV NOČI
Za nama ostaja Singu Chuli, obsijan z 
mesečino. Stena je za nama. Silovit pritisk 
popušča in vame se seli sproščenost in 
lagodje. Celih deset mesecev, ja, in sedaj je 
nas čas za sproščenost. Usedem se na velik 
kamen na robu ledenika. Samo kakšnih sto 
metrov je še do šotorčka. Ne morem več, 
malo moram počivati. Stena je za nama, 
vrh je za nama, šele zdaj prihaja počasi v 
mene; Opravila sva, splezala sva. Zadrl bi 
se, zakričal, pa se le nasmehnem sam sebi. 
Zaradi bolezni in dehidracije sem čisto brez 
glasu, grlo imam vneto, še lastno slino 
komaj požiram, z bolečinami. Naredila sva! 
Singu Chuli! Kako sem si to želel … Vstanem 
in nadaljujem svojo pot proti šotorčku.
Ozrem se nazaj, vidim lučko, to je Žiga, 
ki nekaj ureja na nahrbtniku. Prav paziti 

moram, da se ne zložim na velikih in majavih 
balvanih ob ledeniku. Ta bi bila dobra ja, da 
sedaj kam padem. »Oj, poglej no, kaj pa dela 
tam tisti majhen tovornjak? A so nori, da so 
ga pripeljali tja? A se jim je zmešalo?« »Ne 
Bojan, ne, v Himalaji si; Utrujen si in ne vidiš 
dobro, malo se ti blede. Kakšen tovornjak? 
Ja, saj res kakšen tovornjak? Kako naj vendar 
pride tovornjak na ta razbit ledenik?«
Pravzaprav je gorska kočica; Majhna, lepa 
in topla kočica. Sedaj bova šla z Žigo noter, 
zakurila bova, ogenj bo prasketal in nama 
bo lepo toplo. Ma kako je dobro, da je ravno 
sedaj tukaj, ko sva čisto na koncu z močmi.
B o j a n ! !  Spet bedim, spet imam privide. 
In zato ker pustim mislim, da mi uhajajo. 
Ker jim dajem prosto pot, ker jih ne 
ustavljam … Ni tovornjaka in ni koče, samo 
ogromen balvan je, to vidim natančno, ko 
pridem zraven. Nadaljujem, spotikam se, 
včasih padem – Samo, da si kaj ne zlomim. 
Jebemti, da ne padem na glavo, da se ne 
ubijem sedaj, ko je že vsega konec; Ta bi bila 
res dobra: Zlezel bi himalajsko steno, se vrnil 
in se spodaj, skoraj na ravnini ubil. Ja teh 
nekaj deset metrov pa bom že prehodil, no. 
Ugledam najin šotorček in v luninem svitu 
vidim, da je rahlo posnežen. Samo, da je 
tam, najino zatočišče. Sicer pa, saj je zraven 
tudi turški šotor. Le kako neki so vedeli za 
to mesto na robu ledenika? Turški šotor 
je črn in temačen, to v zvezdnati in lunini  
noči natančno vidim, čeprav deluje malo 
odbijajoče, ga vseeno lahko uporabiva …
Seveda ni bilo nobenega šotora, razen 
najinega malega šotorčka, ki nama je 
nudil vse udobje, katero sva utrujena in 
zmartrana potrebovala. S sebe sva zmetala 
plezalsko opremo, spila vsak skodelico 
soka iz termovke, se zavila v spalne vreče 
in spala spanje brez sanj, brez misli in šele 
jutranje sonce naju je prebudilo. Čisto, 
umito, sončno in mrzlo himalajsko jutro.

Bojan Počkar in Žiga Petrič sta preplezala 
novo smer v Himalaji – Področje Annapurne.
Singu Chuli 6501 m – Vzhodna stena; 
Imenovala sva  jo po staroslovenskem bogu 
bliska in groma PERUNOVA smer; VI+/ VI, 
900/ 650; ED 1450 m; Po preplezani steni 
in osvojenem vrhu sva sestopila po steni.
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Odpravi Singu Chuli sta pomagali KOTG in 
KA. Najino odpravo so omogočili naslednji 
sponzorji: Belin Ilirska Bistrica, Pivovarna 
Laško, GIK d. o. o., SCT,  Primorske novice, Liwel 
d. o. o. – Velenje, Vegrad – Zaključna dela.
Posebej se zahvaljujeva podjetju 

SPORTMARKET iz Ljubljane, ki naju je oskrbel 
s kakovostno športno prehrano in napitki 
proizvajalcev Weider in Strength sistem, USA.
Vsem se iskremo zahvaljujeva!
Vir: Počkar B. 1996, Alpinistični razgledi. 
Ljubljana, PZS, št. 54

6. ODPRAVA NA AMA DABLAM (6856 M), LETA 1996 

11.4.: So postavili bazni tabor (4700 m).
13. - 15. 4.: Aklimatizacijski vzpon na Imdža 
Tse (6180 m) po treh različnih variantah.
21. 4.: Sta Humar in Furlan vstopila v steno 
na višini 5180 m. V slabem vremenu sta 
pozno popoldan dosegla serak 5630 m 
visoko in postavila šotor.
24. 4.: Sta dvakrat poskusila. Prvič je 
začelo snežiti in se plaziti na koncu prvega 
raztežaja, drugič pa na koncu četrtega, ravno 
na začetku najtežjega dela smeri. Vrniti 
sta se morala na serak, kjer sta prenočila. 
Potem sta se odločila, da sestopita v bazo in 
odneseta vso opremo in hrano s seboj. 
25. 4.: Sta v slabem vremenu to tudi 
uresničila.
30. 4.: Sta ponovno vstopila v steno. Do 
seraka na višini 5630 m, kjer sta si uredila 
bivak, je prevladovalo ledno plezanje z 
naklonino 60 do 85 st.
1. 5.: Sta začela še ponoči, kajti pred njima 
je bil najtežji del smeri - »Ramba«, visoka 
približno 380 m. Naklonina ledu v njenem 
spodnjem delu je postopoma naraščala 
(70°), v srednjem delu že ni bila pod 80°, 
zgoraj pa se je zaprla s 50 m visokim skalnim 
previsom. Večji del popoldneva in večera sta 
plezala prvi skalni razežaj (V, A2+), po 17 h 
plezanja pa sta bila prisiljena bivakirati.
2. 5.: Sta splezala tudi drugi tehnični 
raztežaj in ob 15:30 dosegla lažji svet (60°). 
Nadaljevala sta nenavezana do višine 6200 
m, kjer sta tretjič bivakirala.
3. 5.: Sta napredovala za 400 m. Varovala sta 
se le v enem skalnem raztežaju (A2+). Šotor 
sta postavila na udobnem mestu 6600 m 
visoko.

4. 5.: Sta nadaljevala spet nenavezana 
(povprečna naklonina približno 65°) in po 
6 h ob 16:45 stopila na vrh. Uro kasneje sta 
že začela sestopati po JZ grebenu, kjer vodi 
normalna smer. Noč sta prebila na višini 
6500 m.
5. 5.: Sta do večera dosegla vznožje gore. 
Nadaljevala sta, ponovno bivakirala in se, 6. 
5. vrnila v bazni tabor.
Vanja Furlan in Tomaž Humar sta preplezala 
osrednji del SZ stene, in sicer prvenstveno 
smer – Spominska smer Staneta Belaka 
– Šraufa: VI, 90/ 70 st., V, A2+, 1650 m 
(kompleksna ocena smeri po ameriško-
kanadski lestvici); Celoten vzpon je trajal 
107 h (3 h dostopa, 48 h plezanja, 18 h 
priprav na bivakiranje in 38 h počivanja), od 
30. 4. do 5. 5.
Vir: 1995. Slovenski alpinizem. Ljubljana, 
PZS, št. 49

AMA DABLAM spominska smer Staneta Bela-
ka - Šraufa  foto arhiv AOŽ

Slovenska himalajska odprava, KOTG v sodelovanju z AO Kamnik in AO Železničar, 29. 3. - 28. 5.
CILJ: Prvenstvena direktna smer po možnosti na alpski način prek SZ stene Ama Dablama ali 
vsaj ponovitev japonske v isti steni, oz. po njenjem desnem robu.
ČLANI: Vanja Furlan, Tomaž Humar in Zvonko Požgaj
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7. ODPRAVA NILGIRI, LETA 1996
Odprava AO Železničar v sodelovanju s KOTG.
CILJ: Prvenstveni vzpon prek J stene Nilgirija (6838 m).
ČLANI: Tadej Golob, Dušan Polenik.

9.10. Sta se vrnila do tabora pod steno, kjer 
pa ju je pričakalo le zorano blatno plazičše, 
šotora z nepogrešljivo opremo ni bilo več.
11.10. Sta pospravila bazni tabor in z nosači 
odšla v dolino.
Vir: 1995, Slovenski alpinizem. Ljubljana, 
PZS, št. 49

8.  ODPRAVA NA VZHODNO KUMBAKARNO, 
VZHODNA STENA,  LETA 1996
Odprava AO Železničar, v sodelovanju s KOTG.
CILJ: Prvi pristop na alpski način prek V stene vzhodnega vrha (7468 m) Kumbakarne.
ČLANI: Žiga Petrič in Bojan Počkar, ter zdravnica Anda Perdan.

11.9. So odleteli iz Brnika prek Züricha, 
Amsterdama, Dubaja in Dake.
12.9. Prispeli v Katmanduju.
16.9. So zapustili Katmandu.
27.9. Postavili bazni tabor (5200 m).
28.9. Je šel Počkar do mesta običajnega 
baznega tabora (5300 m).
29.9. Sta šla označit prehode na ledenik pod 
Kabruje.
30.9. Sta na pobočju Kabrujov dosegla višino 
6000 m in sestopila nazaj v tabor.
4.10. Ob 4:20 sta Petrič in Počkar odšla na 
drugo aklimatizacijsko turo po SZ pobočjih 
Kabrujev proti šotoru, ki je nanju čakal 
od prve ture. Do 12:45 so jo še opazovali, 
potem so ju zakrile megle in zvečer je začelo 
snežiti. Snežilo je vso noč (v bazi je zapadlo 
okoli 20 cm snega).
5.10. Je še tudi naprej snežilo, čeprav manj.

6. 10.: Se je zjasnilo, toda nikjer ni bilo sledi 
o pogrešanih alpinistih. Vse iskanje, tudi ob 
pomoči domačinov, je bilo zaman.
15. 10.: Je začel pihati veter in ponoči je 
potem malo snežilo.
16. 10.: Se je pozno popoldan vrnil šerpa, z 
njima sta prišla tudi nosača.
17. 10.: So prišli še nadaljni nosači in 
Perdanova je s spremljevalci zapustila bazo.

Žiga Petrič in Bojan Počkar sta 4. ali 5. 
oktobra umrla nekje na pobočju Karbrujev.

Vir: 1995, Slovenski alpinizem. Ljubljana, 
PZS, št. 49

29.9. Sta bila na Ukholi, travnati rebri 
med dvema hudourniškima ledeniškima 
strugama, ki vodita izpod J stene Nilgirija, 
kjer sta postavil bazni tabor (4000 m).
1.10. Sta pod steno postavila šotor (5000 m).
4.10. Zvečer sta vanj prinesla opremo za 
vzpon čez steno, ker sta se naslednjega dne 
nameravala povzpeti po JZ razu do višine 
6000 m. Ob 19. uri je bilo še jasno nebo, 
polno zvezd, v dolini pa se je že začelo 
bliskati in kopičiti so se pričeli nevihtni 
oblaki. Ob 22. uri sta imela okoli šotora že 
meter novega snega in pot po kateri sta 
prišla, so začeli zasipavati plazovi.
5.10. Vso noč sta izmenično odmetavala 
sneg, ob 5. uri, ko je začelo nevarno viseti 
tudi pobočje nad njima, sta sklenila sestopiti 
v dolino.

Nigiri južna stena         foto Ashutos - Cuptkhal
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Nekateri hribi zjutraj radi poležavajo

Nekateri hribi zjutraj radi poležavajo.
Zavijajo se v puhasto odejo oblakov.
Pokriti čez glavo se zdijo daljni in nedostopni,
kot da sanjajo čudne sanje, na zemljevidu 
katerih
so pomešane vse poti. 

Uroš Marolt

Zapotok
mateju vouku

nisva tu da bi pasla gore
zlekneva se pod streho ki jo je zima
premaknila iz smeri
jaz na klop ti na deske na tleh
v zraku je še vedno vonj po živini
ki so jo odgnali s tega sveta
noč je trda in hladna
ti ješ rozine? vprašam v temo
ne
miš mi krade rozine! in spim
naprej kljub šumenju tik ob glavi
ali notri kaj pa vem

megla se je iz potoka razlila
med zaraščene pašnike
pod isto streho na leseni klopi
zadnjo hrano drobiva
pred vrnitvijo v dolino
ko iz kota nenadoma pridrvi
velika podgana stečem za njo
kot za srcem ki se mi je iztrgalo
čez ostanke ognjišča je izginila v šavje
na dež se pripravlja

Uroš Marolt
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ZLATA LETA AOŽ

Vanja  Furlan
in zlati cepin

Leta 1987 smo se prijatelji slučajno in morda iz radovednosti 
odzvali plakatom o alpinistični šoli in tako prvič zavili v prostore 
Alpinističnega odseka pri Planinskem društvu Železničar. Spoznali 
smo nove ljudi in spletali poznanstva. Začela so se tudi predavanja 
o raznih vrvnih tehnikah in manevrih, o katerih se nam še sanjalo ni. 
Vsrkavali smo znanje z veliko večjo intenzivnostjo, kot bi ga v naših 
šolah. Okoli nas tečajnikov so se pletle sprva tanke in sčasoma vse 
debelejše prijateljske vezi. Še preden srno se prav zavedli, smo bili 
že zastrupljeni z enim najnevarnejših športov, z alpinizmom.

Sprva smo poplezavali v vrtcih, kasneje pa 
nas je gnalo v čedalje težje in daljše smeri 
v Julijskih Alpah. Izkušnje smo pridobivali 
počasi, česar pa ne bi mogel reči za 
Vanjo. Že po dobrem letu pripravništva 
ga je pot prvič popeljala v Himalajo, 
natančneje v Nepal in še natančneje, 
na pobočja Ama Dablama. Tam se je 
skupaj z Bojanom Počkarjem prvič srečal 
s himalajskimi razsežnostmi. Spoznal je 
tamkajšnja ledena pobočja in prav tako 
čare bivakiranja v mrzlih ledenih luknjah. 
Kot novinec se je kljub neuspešni odpravi 
izkazal za izredno nadarjenega, močnega, 
uravnovešenega in samozavestnega 

mladega alpinista. To mu je dalo novih 
moči in znašel se je pred velikimi vrati 
himalajizma.

Naslednje leto sta zopet z Bojanom 
poskusila osvojiti še deviški 7468 
metrov visoki vzhodni vrh Jannuja - 
Khumbakharne po njegovi vzhodni steni. 
Ta ogromna in strma stena ju je zavoljo 
nenadnega poslabšanja vremena 400 
metrov pod vrhom odbila. V steni sta 
preživela pet dni in dosegla spoštljivih 
7050 metrov. Zelo izčrpana sta se po 
težkih spustih ob vrvi srečno vrnila 
do njenega vznožja. Vanja je bil s tem 
bogatejši še za eno izkušnjo.
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Istega leta sva se prvič navezala na vrv 
tudi midva. Najina prva skupna smer 
je bila prvenstvena v severni steni 
Nesthorna. Vrvna povezava se je počasi, 
s pomočjo vzponov, ki sva jih opravila 
skupaj, spremenila v zvezo, ki se ji reče 
prijateljstvo. Poti, ki sva jih izbirala, niso 
bili le cilji, s katerimi bi se rada dokazovala, 
pač pa poti, ki nama jih je narekovalo 
življenje. Vsaka pot, smer in vsak vrh, ki 
sva ga osvojila, naju je navdajal z velikim 
veseljem.

Večkrat sva sredi stene tiho obsedela in 
besede so bile odveč, pogled in razgled 
pa sta povedala svoje.

Vanja je nekoč dejal: »Alpinizem me je 
oblikoval. Naučil sem se boriti, prenašati 
uspehe ter predvsem poraze. Življenje 
se mi je, odkar plezam, obrnilo za tisoč 
odstotkov na bolje, čeprav mi tudi pred 
tem nikakor ni bilo slabo. Mogoče zaradi 
občasnega stika z mejo med življenjem 
in smrtjo toliko bolj cenim življenje. 
Pogosto se zavem, da je malo ljudi na tem 
svetu srečnih in da sem eden izmed njih. 
Optimist sem, verjamem, da se vse da, če 
se le hoče.«

Kljub neuspešnima odpravama je Vanja 
z jekleno voljo vztrajal. Z Bojanom sta 
leta 1992 zopet poizkušala v Jannuju. 
Tokrat sta priplezala na jugovzhodni 
greben, na žalost pa jima je nepreplezljiv 
greben proti vrhu onemogočil, da bi 
nanj stopila kot prva Zemljana. Vzpon 
je bil sicer zaključena celota, vendar je 
neosvojeni vrh predstavljal tisto grenko 
pomanjkljivost, ki ji pravimo pika na i.

Istega leta se je udeležil tudi državne 
odprave na Anapumo 1. Poskus ponoviti 
težko angleško smer v njeni južni steni je 
bil sicer neuspešen, Vanja pa je spoznal 
delo v skupini v tako imenovanem 
klasičnem himalajskem stilu.

Za vsemi težkimi preizkušnjami, ki jih je 
imel že za seboj, pa je bil trud poplačan 
v letu 1994, ko je zasluženo dobil naziv 
alpinista leta, saj je bil v istem letu 
uspešen na dveh himalajskih odpravah, 
še pred tem pa je že na začetku leta »za 
trening« na Novi Zelandiji preplezal kar 
nekaj težkih solo vzponov, med njimi tudi 
prvenstvenega na Mt. Cook. V okviru 
izvidnice za južno steno Kančenzenge je 
z Urošem Ruparjem delno po prvenstveni 

Čakajoč nase

Predstavljaj si dvodimenzionalne hribe: linija, ki
gre gor in dol, in progasta senca prepadov.
Nosači so se ustavili. Kaj je, prekleto? Sonce tone
kot zlata solza v ozko gubo. Jati ptic se
objameta s prosojnimi pikastimi dlanmi in se
spet sestavita v dve jati. Gladina neba je
spokojna. Čas se ovija okrog rok, nog in vratov prisotnih
kot velikanski piton. Zleze pod prepoteno srajco,
zdrsne med rebra. Drevje v daljavi komaj opazno vzdrhti.
Bose noge, zgrizene od ostrih skalnatih zob, postajajo
ulite noge bronastega spomenika negibnosti. Veter
in dih, zavozlana v vozel tišine. Prekleto!
Kaj torej? Ustavili smo se ob tem kamnu,
da bi počakali na svoje duše, gospod. Pesem
mora imeti ritem. Duše počasi capljajo bliže.      Uroš MaroltSmer Gringo - na dostopu
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in delno po normalni smeri osvojil 6888 
metrov visoki Siniolču. Plezala sta v 
klasičnem stilu, vendar nista uporabljala 
fiksnih vrvi. Vrhunec tega leta je bil 
solo prvenstveni vzpon po zahodno-
severozahodni steni na 6427 metrov 
visoki vrh Langšiše Ri. Odpravo je 
organiziral sam, jo s pomočjo sponzorjev 
finančno podprl in v spremstvu zdravnika 
tudi uspešno izpeljal. Na tak način je 
odprl novo stran razvijanja vrhunskega 
alpinizma, kajti novodobni cilji so, da 
bi preplezali čim težje smeri v stenah, 
s kar se da visoko nadmorsko višino, ob 
čim nižjih stroških. To pa je možno le z 
majhno ekipo vrhunskih alpinistov. Novo 
smer, ki jo je ob koncu leta preplezal, je 
imenoval Za Kango Ču, dva prijatelja, Van 
Morrisona in kozo.

Vanja v svoji alpinistični karieri tako 
rekoč ni miroval. Med odpravami v 
Himalaji je opravil veliko vzponov tudi 
na Novi Zelandiji, v Centralnih Alpah in 
kanadskem Skalnem gorovju. Vzponi so 
bili zelo raznoliki, od lažjih lednih pa do 
težkih prvenstvenih s kombinacijo ledu in 
skale. Med vsemi preizkušnjami pa si je 
dal duška tudi v glasbi in zabavi, ki se jima 
je znal predati z dušo in telesom.

Ko se je vračal s potovanj, mi je večinoma 
govoril o nasmejanih domačinih, cvetočih 
rododendronih in lepih pokrajinah. 
O sami steni ni povedal veliko, le 
najpomembnejše prigode, vse druge 
skrivnosti pa so bile njegov zaklad. S tem 
je pokazal, da tja ni odhajal le po lovorike, 
pač pa na nek način uživat, raziskovat in s 
tem polnit svojo zakladnico.

Imela sva tudi veliko skupnih načrtov, žal 
pa se nikoli nisva mogla uskladiti, da bi 
jih uresničila. Eden izmed njih je bila tudi 
severozahodna stena Ama Dablama, kot 
nekakšen neporavnan račun z njegove 
prve odprave. Glede na izkušnje, ki 
jih je imel z njo, je bil prepričan, da je 
stena preplezljiva. Izvedbo plana je leta 
1993 prekinila odprava na K2, ki pa se 
je Vanja zaradi študijskih obveznosti ni 
mogel udeležiti. Sam sem imel srečo in 
kot najmlajši človek na svetu stal na tem 
vrhu. Za vrh sem moral odšteti vseh deset 
prstov na rokah in nekaj na nogah. Tega 
nikoli nisem obžaloval, kajti še vedno 
lahko plezam, hudo pa mi je bilo zato, 
ker sem vedel, da z Vanjo ne bom mogel 
več uresničevati dogovorjenih načrtov v 
Himalaji.

Zvonko Požgaj

Vir: Požgaj Z. 1998. Odsanjane sanje. 
       Ljubljana, PZS. 
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:

Na smučeh: ob bokih doline
zastali plazovi: kepe tišine. Gladke
kotanje: slutnje zasneženih jezer.
Nad njimi neskončno zvezd: neskončno drobnih
korakov po tanki sledi v temo.
:
Na skalah: steklen led: okno,
a kam. Pod snežno skorjo na
površini tolmunov: votlina glasov.
Govorijo, govorijo: nekaj. Nekaj drugega:
odtekanje nevidne vode.
:
Doline v mraku: prek apnenčastih
reber: temni kozorogi. Njihovi obrisi: elastična
vrvica: vedno znova izprožena v trk rogov.
Prihajajo: na zadnjih nogah: štirje v istem trku.
Z vodenih barv neba: rogovi sonca. Odhajajo.
:
V belih nanosih proda: vijugasta
struga: z rjavim listjem tlakovana, suha.
Bukovo brstje: kot zelena vrata, ki se
odpirajo petju ptic. Sneg na pobočjih:
počasi spreminja se v čas.

Uroš Marolt

Med nebom in belino; Tadeja Božičnik
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Ob bližanju 60–letnice delovanja našega ferajna je prišel predlog, da bi v počastitev 
tega jubileja organizirali ferajnovsko odpravo. Na odpravi naj bi se poleg izkušenih 
navez, ki se bodo spopadle z večjimi problemi, preizkusili tudi samostojni pripravniki v 
sebi doraslih ciljih in si tako pridobili odpravarske izkušnje. 

Kmalu se nas je na uvodnem sestanku zbralo 11 interesentov in začeli smo premlevati 
lokacije: Turčija, Kavkaz, Kitajska, Indija, Tadžikistan in še o čem je bilo govora, kaj kmalu 
pa smo se uskladili za Kirgizijo, kjer je bil Poli že prejšnje leto. Zato pa tudi ker je imel v 
žepu že eno himalajsko odpravo, ni bilo dileme, kdo bo vodja naše odprave. 

O D P R A V A  O B  6 0 - L E T N I C I 
ALPINISTIČNEGA ODSEKA ŽELEZNIČAR 

Poletje 2011 je hodilo h koncu in do 
naslednjega, ko se bomo usedli na letalo 
in odleteli novi dogodivščini naproti, 
je bilo še dovolj časa za ureditev vsega 
potrebnega. Najpotrebnejša je bila 
seveda kondicija, takoj za njo pa zbiranje 
denarja in šele nato urejanje zavarovanj, 
viz, letalskih kart in dovoljenja za obisk 
obmejnega gorovja Kokšaal Too.

Zaradi različnih razlogov je nekaj 
kandidatov odstopilo od odprave in tako 
nas je do odhoda 6. julija ostalo le še 
sedem: Poli, Bošti, Luka, Anže, Primož, 
Domen in jaz. Na Brniku smo se poslovili 
od domačih in zatem je vsakemu postala 
največja skrb, kako bo svojih 60 kg prtljage 
odpremil na drugi kontinent. K sreči ni 
bilo večjih zapletov, tako da smo v Kirgiziji 
vsi dobili vse nazaj. Ko smo na agenciji 
uredili še zadnje formalnosti, smo imeli 
dovolj časa, da smo se malo razgledali po 
kirgiški prestolnici Biškek.

Naslednjega jutra smo se naložili na 29 
let star ruski kamion Ural, ki se je s svojo 
starostjo vključil nekje v zlato sredino 
odpravarjev. Andrej in Tanja (šofer in 
kuharica) sta nas lepo sprejela v Uralovo 
drobovje in že smo poskakovali po cesti 
v smeri Narina. Po celodnevni vožnji 
nam je vseeno ostalo dovolj volje, da 
smo se pretegnili po travnatih kucljih 
nad Narinom in pospešeno pognali kri 
po telesih. Sledilo je obvezno zadnje 
prhanje, z jutrom pa smo že zapustili 
luksuz civilizacije za naslednje tri tedne.

In smo šli ... Ob poti so nas nenehno 
spremljale jurte s svojimi nomadi, ki so 
sprva pasli govedo, nato konje, najvišje pa 
le še ovce. Spotoma smo imeli birokratske 
postanke na kontrolnih točkah, saj smo 
vstopali v neposeljeno območje ob 
kitajski meji. Na drugi kontrolni točki 
so nam vojaki povedali, da naj se raje 
izogibamo mejni črti, saj imajo ravno 
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v bližini naše predvidene baze Kitajci 
strelne vaje (Kitajci streljaju!!!). Seveda 
smo najprej pomislili, da gre za običajen 
postopek ustrahovanja turistov, da ne bi 
ilegalno prečkali meje. Sledila je le še ena 
kontrolna točka in kmalu za njo zadnja 
jurta približno 3500 m visoko. Od asfalta 
smo se poslovili že v Narinu, kakšnih 
50 km nazaj pa tudi od makadama. Od 
zadnje kontrole dalje smo se vozili le še 
po reliktnih ostankih nekdanje vojaške 
ceste, ki je služila nadzorovanju meje. 
Zadnja obnovitvena dela na njej so bila 
očitno narejena v zlatih časih Sovjetske 
zveze. Sedaj je šestkolesni pogon in visoko 
vzmetenje resnično prišlo do izraza. Ko je 
»cesto« presekal ledeniški potok, smo 
se zapeljali z nasipa, prečkali potok in 
se ponovno povzpeli nanj. Teren je bil 
precej uravnan, travnat in močvirnat, 
nekaj kilometrov na jug in sever pa so se 
vzdigovali štiri in pettisočaki.

Približno na višini 3700 m smo postavili 
šotore in si vzeli dan odmora za 
aklimatizacijo. Tanja se je v kuhanju takoj 
izkazala in lahko smo si oddahnili, da 
na odpravi ne bomo prisiljeni stradati. 
Večina nas je z največjim veseljem jedla 
vedno nove jedi na žlico, ki jih je Tanja 
pripravljala. Drugi dan nas je vseh sedem 
doseglo približno 4150 m visok kopast vrh 
nad bazo. Ker smo v glavnem kar solidno 
prestali višino, smo naslednje jutro želeli 
odriniti proti bazi. A naš Ural ni bil enakega 
mnenja: oba ogromna akumulatorja sta 
bila nemočna in nista kazala vzpodbudnih 
znakov življenja. Andrej je rekel, da 
se, preden po satelitskem telefonu 
pokličemo pomoč, splača poizkusiti vse 
druge možnosti, saj bi le-ta potrebovala 
»dva, tri djen«. Prazno sedemtonsko 
pošast smo poizkušali premaknit na vse 
načine. Na mehkih tleh je deloval najbolj 
realen način s podstavljanjem odsluženih 
električnih drogov, ki so nekoč oskrbovali 

električno ograjo na mejnem območju, 
sedaj pa so žalostno viseli vsak v svojo 
stran ob cesti skozi pustinjo. Eni pravijo, 
da sreča pomaga hrabrim, drugi pa, 
da pametnejši odneha. Ne vem, kaj od 
dvojega je botrovalo uspehu, da so se 
po nekaj urah akumulatorji prostovoljno 
zbudili in iz mašine se je pokadil črn oblak 
dima. Kot bi mignil, je bila tona krame spet 
naložena in veseli smo se prebijali proti 
bazi. Zapustili smo »cesto« in nadaljevali 
po rečni strugi. Zunaj je močno deževalo 
in ko ni šlo več naprej, je pomenilo, da 
smo prispeli. Ker smo imeli intervale 
dežja že naštudirane, smo počakali, da se 
je zlilo in zatem postavili osebne šotore. 
Ko so stali, je sijalo prijetno sonce, ko pa 
smo se lotili baznega šotora, se je poleg 
dežja in močnega vetra usul še sneg. Ko je 
šotor za silo stal, smo poskakali vanj in čez 
nekaj minut v soncu zaključili delo. In ko 
je v njem visela še zastava AO Železničar, 
smo nazdravili postavitvi tabora in tudi 
mojemu rojstnemu dnevu, ki je nastopil 
prav na ta veseli dan.

12. julija nas je pet že odšlo na prvo 
resnejšo aklimatizacijsko turo. Z Domnom 
sva do bližnjega Pik Alpini (ki se je na 
pogled zdel od baze oddaljen le kakšne 
pol urice) potrebovala 3 ure in na poti naju 
je kar trikrat popršil sneg, zagrnila megla 
in obsijalo sonce. Ko je bil sneg globlji, se 
je udiralo tudi do kolen, večinoma pa le 
malo preko gležnjev. Zaradi vetra na 4578 
m visokem vrhu nisva bila dolgo, zato sem 
se jaz spustil 20 m nižje, kjer me je čakal 
bord, Domen pa je smučke nataknil kar na 
vrhu. Pobočje je bilo precej položno, sneg 
pa odjužen, zato je z bordom komaj teklo 
proti dolini. Nasproti so prišli Luka, Primož 
in Anže, ki so po Alpiniju nadaljevali s 
turo in prespali na sedlu, naslednji dan 
pa osvojili še nekaj vrhov in Anžetu je 
najverjetneje uspel prvenstveni smuk po 
enem od snežišč.
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13. julija sta na aklimatizacijsko turo 
odšla tudi Poli in Bošti, ki sta prespala 
tik pod vrhom Lyeva (4710 m). Tudi 
z Domnom sva se odpravila v isto 
smer in preplezala najverjetneje novo 
grapo v vzhodni steni Lyeva. Ker je bila 
tečajniško/pripravniške težavnosti, sva 
jo poimenovala Spominska, v spomin na 
Grego Trevna, ki je ravno pred odpravo 
vstopal v pripravniški svet in se smrtno 
ponesrečil v Srebrnjaku. V zgornjem delu 
grape, kjer je naklon dosegel 50°, so se 
razmere precej poslabšale. Snega je bilo 
malo in še ta se je prediral. Zanimivo je 
bilo spoznati občutek, kako je na pogled 
iskati nepoznano linijo in se odločiti: ta bo 
prava. Med tremi grapami, ki so se dvigale 
iz prečudovitega smaragdnega jezera, sva 
namreč iskala težave in izbrala najožjo in 
najstrmejšo, vendar bila po alpinistično 
vesela, ko jih nisva našla in se je grapa 
prijetno položno iztekla vse do grebena. 

Ker samo še z Domnom nisva spala višje 
od baze, sva se odločila, da to storiva 
te noči na 400 m višjem grebenu nad 
bazo. Po 10. uri zvečer, ko je zavladala 
trda tema, sem šel ven opazovat zvezde. 
Nisem še dolgo gledal v nebo, ko je mojo 
pozornost pritegnilo bliskanje za mejo. 
Očitno je Kitajcem res dogajalo in so se 
igrali novo leto ali pa tretjo svetovno 
vojno, saj je na jasnem nebu za hribi 
neprestano bliskalo. S cmokom v grlu sem 
legel nazaj in nehote skozi platno šotora 
še naprej zaznaval močnejše bliske.

Da je solidno aklimatizirana, se je prva 
odločila trojna naveza Luke, Primoža in 
Anžeta ter že 15. julija odšla po ledeniku 
navzgor. Pred tem nas je pred zajtrkom 
vse presenetil Domen, ki se je tako hitro 
vrnil iz solo vzpona v Lyevu in preplezal 
precej zahtevno linijo. Njene glavne 
karakteristike so bile dolgo ledeno 
snežišče s 60° naklonom in izstop preko 
opasti. Prav zaradi teh opasti sva se skoraj 

sprla prejšnji dan, ker meni ni bilo do tega, 
da bi se jim preveč nastavljal. Tako je šel 
Domen sam in zato požel še večji uspeh. 

Še noben dan do sedaj ni bil v celoti 
brez padavin. In naslednji je bil z njimi 
še precej bogat, zato smo bili ostali še 
en dan prisiljeni ostati v bazi. Ker sem 
bil prehlajen, mi je šlo to precej na roke, 
da sem se imel čas poštimati. Boštiju pa 
očitno tudi dodaten dan ni bil dovolj za 
rešitev prebavnih motenj. Tak brezdelni 
čas, ki se ga je do konca odprave nabralo 
kar nekaj, je v glavnem mineval ob branju 
knjig, pripravljanju opreme in igranju kart.

17. julija je tudi za nas štiri napočil dan 
D in po zajtrku smo odrinili na ledenik. 
Večer pred tem nas je trojna naveza s 
konca ledenika po zvezi razveselila s 
prvenstvenim vzponom na Pik Judith-
Brian (4986 m). Zgodaj zjutraj naj bi 
pred poslabšanjem vremena osvojili vrh 
preko SZ stene. V zgornjem delu so imeli 
slabe razmere, naklonina pa je segla 
tudi do 70°. Z dodanim elanom smo 
zaradi njihovega uspeha zjutraj veselo 
zagazili nov sneg in počasi napredovali 
po ledeniku. Kmalu napredovanje ni bilo 
več tako veselo, sonce je neusmiljeno 
žgalo in predirajočega snega je bilo 
vedno več. Po štirih urah hoje smo bili 
na sredini ledenika med pettisočakoma 
Pik Jin in Obzhorny. Meni se oddaljena 
Pik Piramida ni zdela več vredna še 
naslednjega pol dneva dolgega dostopa 
po vedno mehkejši podlagi in sem se raje 
osredotočil zgolj na Obzhorny. Z Domnom 
sva zavila na obrobno grobljo ledenika, 
tam postavila šotor, pomalicala in ravno 
v tem sta se odločila nadaljevati tudi Poli 
in Bošti. Domen se jima je drsaje pridružil, 
jaz pa sem ostal sam.

Popoldan sem preživel v iskanju 
prehodov do le 100 m oddaljene stene. 
Lepa bela ravnina je pod seboj skrivala 
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ledeniške razpoke s potoki. Nenehno se 
je slišalo šumenje vode, videlo pa se je 
ni nikoder. Po nekaj urah poizkušanja mi 
je s prebadanjem snega pred seboj le 
uspelo najti varen prehod in odločil sem 
se, da zarana nadaljujem v trdem snegu. 
Ko sem želel navezati stik z zgornjim 
ABC-jem, sem presenečen ugotovil, da 
se je satelitski telefon v prenatrpanem 
nahrbtniku sam prižgal in tako porabil vso 
baterijo. 

Zjutraj sem se lotil na pogled popolnoma 
enostavne kratke grapice, ki naj bi 
me pripeljala na greben severno od 
Obzhornyja. Prvih nekaj korakov je bilo 
trdih, zatem pa se je skorja začela predirati 
do kolen. Konstantna naklonina 45°, zelo 
počasno napredovanje, težek nahrbtnik 
in redno spraševanje, kaj mi je tega treba 
bilo ... Sčasoma sem ugotovil, da skorja 
postavljanje nog v račji korak še nekako 
zdrži. Od takrat je šlo precej hitreje, vendar 

se je greben vseeno bolj oddaljeval, kot 
pa bližal. Ko sem ga naposled le dosegel, 
sem po njem od veselja kar stekel na 
minuto oddaljen vrh Metel (4850 m visok 
izrastek na grebenu). O 2 km oddaljenem 
vrhu Obzhornyja nisem niti pomisli več, 
saj bi bil sestop po odjuženemu snegu 
nevaren, prav tako pa se mi samemu ni 
zdelo smiselno nadaljevati po mestoma 
ozki grebenski razi. Prvi sončni žarki so 
ravno posijali v grapo in že sem ritensko, z 
račjim korakom hitel navzdol. V šotoru in 
okoli njega sem čakal naslednjega dne, da 
bi uštopal kakšno navezo iz ABC-ja ali pa 
se sam vrnil po jutranjem trdem ledeniku.

Zvečer je ponovno snežilo, a ker zjutraj 
ni bilo več kot 2 cm novega snega, sem s 
krpljami previdno krenil navzdol. Ledenik 
je bil betonsko trd in presenetljivo hitro 
sem se znašel v objemu baznega šotora, 
kjer mi je Tanja takoj ponudila čaj. 
Izposodil sem si baterijo, a iz ABC-ja ni bilo 

Čelo ledenika, levo Obzhorny, desno pa Lyev s svojimi grapami.  foto Jaša Saražin
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še nobenih novic. Popoldansko močno 
sneženje je samo še povečalo nestrpnost 
čakanja … Izolacijo je šele naslednje jutro 
pretrgal Poli, ki se je v megli in snežnem 
pršenju sam vrnil z ledenika. Zaradi 
novega snega in ker so bile nad »mojim 
kampom« razmere precej slabše, je bila 
njegova pot bistveno bolj začinjena od 
moje. Imel je tudi nekaj bližnjih srečanj 
z razpokami, vendar se je na koncu vse 
srečno izšlo in v bazo je prišel ravno pred 
novim sneženjem. Kmalu za njim se je na 
smučeh vrnila še trojna naveza in sledila 
je evalvacija delovanja ob kirgiškem 
Živem pivu. 

Prvo presenečenje je bilo, ko so fantje, 
ki so bili pred dvema dnevoma na 
Obzhornyju, povedali, da so me videli na 
Metelu. Kmalu so dodali, da je bil njihov 
ABC le dobro uro oddaljen od mojega 
in to samo na drugi strani Obzhornyja – 
češ da kaj so nori, da bi rinili na konec 
ledenika. Torej en pettisočak že imamo 
v žepu. Vsi glavni cilji so bili zaradi slabih 
razmer gladko črtani, fantje pa so vseeno 
splezali nekaj novih smeri na Obzhorny in 
v grebenu med njim in Pik Judith-Brianom. 
Domen je z vrha Obzhornyja tudi smučal. 
Nekatere smeri so v danih razmerah 
dosegle kar zavidljivo težavnost. Anže in 
Domen sta v grebenu z zanimivo smerjo 
povezala dva nova vrhova in ju krstila po 
svojih izvoljenkah, ki ju čakata v Sloveniji 
(Maja in Ajda). Tudi Luka in Primož sta 
zlezla dve lepi smeri.

Bošti je bil največji osmoljenec odprave, 
saj je imel še vedno težave z zdravjem. V 
tej rundi je dvakrat poizkusil in obakrat 
je bil primoran obrniti. Prvič je Poli sam 
nadaljeval in splezal lepo novo smer, v 
sestopu pa je naredil še eno. Ker je Bošti 
menil, da bo kmalu boljši, sta z Domnom 
sklenila počakati sama še nekaj dni na 
ledeniku. Ko pa smo želeli naslednji 

večer iz baze navezati stik z njima, ni bilo 
nobenega odgovora … Zatem pa se kar 
naenkrat zaslišijo glasni koraki in Bošti je 
stal pred šotorom. Kmalu za njim je prišel 
še Domen in končno smo bili spet vsi 
skupaj v bazi.

Tudi ta dan Boštiju zdravje ni dalo prostih 
rok, tako da je Domen sam osvojil 
Piramido. In to po grebenu, ki ga je imel 
ogledanega že celo odpravo. Tudi sestop 
je opravil po novi smeri in s tem naredil 
imeniten vzpon. 

S tem so bili glavni podvigi mimo in 
sledil je le še relaks. Naslednje jutro smo 
nameravali vsi razen Domna in Boštija, ki 
sta se šele vrnila, narediti uživaško turo na 
bližnji Lyev. Zgodaj zjutraj pa je kazalo, da 
bodo neželene prebavne motnje iz tabora 
pustile le meni in Poliju. Ker sem moral 
še na ledenik po opremo, me je Anže, ki 
je zjutraj potegnil še nekaj kitic spanca, 
precej pozitivno presenetil na vstopu 
v smer. Tudi mi trije smo ta dan spustili 
več kupčkov kot običajno, vendar se v 
sončnem vremenu nismo dali motiti. Poli 
se je odpravil v območje Domnovega »S-
a«, Anže je šel ponovit Spominsko smer, 
jaz pa sem se odločil zganjati romantiko 
in se lotil »Y-a«, ki se je začel v samem 
jezeru. Ko sem bil prvič pri njem, sem si 
obljubil, da se tja še vrnem. In sedaj je 
bilo res enkratno. Prijetna, položna grapa 
in cel čas turkizno jezero pod mano. Ko pa 
sem prišel preko ožine, se je romantika 
končala. Jezero je bilo resda še spodaj, 
vendar me klože, ki so se predirale preko 
kolen, niso nič več navdajale z lepoto. Ker 
so bile razmere iz koraka v korak slabše, 
sem se obrnil in poizkusil izstopiti po 
desni. Žal mi je, da tega nisem naredil 
takoj in tako ohranil samo lep spomin na 
to smer. Če se izkaže za prvenstveno, sem 
predlagal ime Ozero Direkt.
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Na planotastem grebenu sem pomalical 
in kmalu je že mimo sestopal Poli, ki je 
imel spet novo zanimivo smer v žepu. 
Sekala je Domnovo »S« linijo in bila od 
nje za odtenek težja. Zatem je izstopil še 
Anže in skupaj sva se odpravila proti vrhu. 
Sonce naju je prijazno grelo, skorja pa je 
solidno držala. Ko se je greben toliko zožil, 
da ni šlo več s krpljami in smučkami, sva 
nadaljevala brez njih s cepinom v roki. Do 
4712 m visokega vrha je bilo le še nekaj 
korakov, ki so bili takoj za nama. Razgledi 
so bili fenomenalni in okoli naju se je 
bohotila vsa visoka družba vrhov. Daleč na 
vzhodu se je šopiril kar sam sedemtisočak 
Khan Tengri. Šele sedaj sva imela občutek 
popolne aklimatiziranosti in z vrha se 
nama ni nikamor mudilo, saj sva se res 
odlično počutila. Naposled pa sva le 
nataknila vsak svoje smučeče pripomočke 
in vriskajoč odvijugala v dolino. Ta tura 
je res ena tistih, ki bo kandidirala za 
naj življenjsko turo. Naslednji dan so 
Lyevove višave obiskali še preostali štirje 
člani odprave, vendar vreme ni bilo tako 
prizanesljivo, zato so bili prikrajšani za 
izkušnjo prejšnjega dne. 

Bošti je končno premagal zdravstvene 
težave in uspešno prišel preko »S-a«, 
ki je kasneje dobil ime TADA. Res mu je 
bilo težko in nam ostalim tudi, ker se je 
fant ogromno pripravljal, na koncu pa bil 
deležen le drobca od tistega, na kar je 
računal.

Naše alpinistično udejstvovanje se je 
zaključilo in sledila je dvodnevna vožnja 
nazaj do Biškeka. Zaradi slabe vremenske 
napovedi v gorah smo raje odšli v Biškek 
že dan prej in ga namenili ogledu mesta. 
Verjetno bi se v novejših članicah Evropske 
unije našlo podobna mesta, tako da nas 
je prestolnica kar pozitivno presenetila. 
Iz nekaj mestnih trgov je sijalo izobilje, 
prevladovale pa so nekoliko revnejše 
mestne četrti. Tudi vozni park meščanov 
je bil temu primeren: zelo dragih avtov 
je bilo veliko, prav tako se je po cestah 
prevažala cela gora starih ruskih Lad 
in podobne šare, njihovi vozniki pa so 
sedeli eni na levi drugi na desni, odvisno 
iz katere države je kdo uvozil avto. 
Najzanimivejši del mesta so se nam zdeli 
bazarji, kjer se je krama od vsepovsod 
prodajala po smešnih cenah. Ker nisem 
imel namena zapravljati, sem se odločil za 
solo ogled. Za zabavo sem se v polomljeni 
jugoslovanski ruščini pogovarjal in cenkal 
z domačini. Na koncu sem le porabil 
približno 1 € in za to nakupil dva CD-ja 
domače glasbe, majhno ključavnico in 
značko s kirgiško zastavo. Da je KGB še 
vedno prisoten v teh krajijh, mi je postalo 
jasno kmalu, ko so me štirje moški v 
civilu poklicali na stran, se predstavili za 
policiste in me popolnoma pregledali in 
izprašali. Najbolj so bili pozorni na droge 
in ker jih niso našli, so mi stisnili roko in 
mi zaželeli prijeten preostanek bivanja v 
Kirgiziji.

Romantika ob vstopu v Ozero Direkt   foto Jaša Saražin 
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Zadnji večer smo z Boštijem in Domnom 
reševali študentsko čast odprave in šli 
izkusit tamkajšnje nočno življenje. Z 
angleškim pozdravom so bila za nas vsa 
vrata odprta. Z nekaj Evropejci, ki smo jih 

spoznali v prvem disku, smo to čast precej 
dobro ubranili in se z zoro vrnili v naše 
gostišče. Muzika je bila evropska, mladina 
živahna in do prihoda DJ Šamana, ki je 
bil oblečen v kože, so le azijski obrazi 
nakazovali, da smo daleč od doma.

Gasilska slika pred odhodom v civilizacijo

Naslednji dan je sledil le še transport do doma in spet smo bili v starem vsakdanu, na 
katerega smo se morali počasi ponovno aklimatizirati … AO Železničar, še enkrat se ti 
zahvaljujem, da sem lahko bil del tega in ti želim vse najboljše za 60 let obstoja!

Jaša Saražin

Pregled vzponov - Povzet iz poročila odprave za KA, ki ga je pripravil Peter Bajec

6.7. Odhod z Brnika.
10.7. Vsi opravijo aklimatizacijsko turo na cca 4150 m visok kucelj.
11.7. Postavitev baze na višini 3940 m.
12.7. Domen in Jaša pristopita na Pik Alpini (4578 m) in z njega smučata.
Luka, Primož in Anže prečijo Pik Alpini in prespijo na J sedlu (4400 m).
13.7. Peter in Boštjan pristopita na Lyev (4710 m) in na njem prespita. Domen in Jaša 
splezata novo grapo v Lyevu (Spominska; 40°-50°, 200 m). Luka, Primož in Anže pristopijo na 
neimenovan vrh (4500 m). Anže opravi najverjetneje prvenstveni spust na Kotur (40°, 400 m). 
Luka in Primož pristopita še na Levitso (4631 m).
15.7. Domen v Lyevu spleza novo linijo (TADA; IV/2, 50°-60°, 350 m). Luka, Primož in Anže 
so odrinili na ledenik Kotur in tam postavili ABC na 4580 m.
16.7. Luka, Primož in Anže so splezali novo smer v SZ steni Pik Judith-Brian (4980 m) (60 let 
AOŽ; 70°/50°-60°, M, 350 m).
17.7. Peter, Boštjan, Domen in Jaša odrinejo na Kotur. Jaša se utabori na levem delu ledeni-
ka pod Metelom, ostali trije nadaljujejo do ABC-ja.
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18.7. Primož in Luka preplezata novo grapo v Obzhornyju (5156 m) (Kuloar Bregar-Golob; 
50°/65°, 600 m).  Anže in Domen povežeta dva neosvojena vrhova in ju poimenujeta Pik Ajda in 
Pik Maja (oba okrog 4900 m). Nova smer postane (Dve muhi na en mah; IV/3+, M4, 900 m).
Boštjan in Peter se odpravita v greben Obzhorny – Pik Judith-Brian. Boštjan zaradi zdravstvenih 
težav obrne. Peter nadaljuje sam in prepleza novo smer (Jelenček; 40°/65°, 300 m), v sestopu 
pa nastane še (Debeluharska smer; 65°, 250 m). Jaša prepleza novo smer na Metel (4850 m) 
(Never ending story; 45°, 450 m).
19.7. Boštjan in Peter se odpravita v Pik Judith-Brian, kjer zaradi zdravstvenih težav in kisle-
ga vremena obrneta. Domen in Anže splezata novo smer v Obzhornyju (5156 m) (Y-AD; 45°/55°, 
400 m), Domen z vrha tudi smuča. Luka in Primož preplezata novo smer v grebenu Obzhorny – 
Pik Judith-Brian (Barbarina smer; 50°-60°, WI3, M3, 310 m). Sestopita po Debeluharski smeri.
Jaša se vrne v BC.
20.7. Luka, Primož, Anže in Peter se vrnejo v BC.
21.7. Domen prepleza novo smer na Pik Piramida (5140 m) (JK crew line; IV/3, M3, 450 m) 
ter v sestopu doda še (Sestopno; 40°-50°, 450 m). Domen in Boštjan se vrneta v BC.
22.7. Anže ponovi Spominsko smer v Lyevu. Jaša prepleza novo smer v Lyevu (Ozero di-
rekt; 30°-45°, 200 m). Anže in Jaša skupaj pristopita na vrh Lyeva (4710 m) in smučata dol. Peter 
prepleza novo smer v Lyevu (The end of the road for me; 40°-60°/70°, 350 m). 
23.7. Domen in Primož pristopita na Lyev po normalki. Domen z vrha tudi smuča. Luka 
ponovi Spominsko smer in smuča z vrha. Boštjan ponovi smer TADA in pristopi na vrh.
25.7. Odhod iz baze.
29.7. Vrnitev na Brnik.

ANEKDOTE

ČRNOKALSKE AKCIJE (Zvone Požgaj) 
Ko že omenjaš črnokalske akcije … Ja, res 
je, tam smo večkrat kaj praznovali ob og-
nju in po tem prespali po vseh možnih 
luknjah. No, eden izmed takih večerov se 
je začel z brodetom. Žur več kot uspešen, 
vse je klapalo, rešili smo svet ali dva in kot 
se spodobi, smo šli na koncu spat. Takrat 
pa se je zgodilo! Čenča je v nos ugriznil 
jež. In še zdaj ugibamo, za kaj ga je za-
menjal. Kaj več pa lahko pove samo on.Primož v prvenstveni smeri ”AOŽ 60 let“

foto: Luka Golob
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Vremenska napoved ni najboljša. Občasne snežne plohe. Do sedaj smo se že 
dovolj aklimatizirali, spali smo na sedlu pod Pik Alpinist 4400 m. Nekajkrat smo 
pristopili preko 4000. Počutimo se pripravljene. Zdravje sicer ni najboljše. Anže 
občasno teče proti latrini. Primož se tudi pritožuje nad gostoto. Jaz sem ravno 
končal paket Summameda in je ostalo boleče grlo in glava.

PRVENSTVENA SMER  AOŽ 60 let

Popoldne pripravljamo nahrbtnike in 
ocenjujemo kaj potrebujemo in kaj ne. 
Računamo na 5 dni na ledeniku.  Vsaka 
deka šteje. Obleka, oprema za spanje, 
hiša, travellunch, juhe, štedilnik, plin-
bomba. Telefon. Rezervne rokavice in 
skret papir. Par frendov, klinov, vijaki 
za v led. Deadman.

Zgodnje vstajanje, travellunch za 
zajtrk, obisk latrine. Nujen požirek 
zdravilne pijače - vodke Vivat. 
Poslovimo se od ostalih članov, ki 
ostanejo v bazi. Gremo! 

Vsak, ki je obiskoval višje gore ve, da 
je ledeniška morena sitna reč. Uro, 
dve v nerodnih čevljih po sipkem 
pesku, preko balvanov in potočkov. 
Na robu ledenika smo našli opremo, 
ki smo jo nazadnje modro pustili in si 
prišparali nekaj kilogramov. Po robu 

smo splezali 15 m po ledu. Anže si 
je iz snežne sablje in kustomizirane 
stranice lesene gajbice naredil 
sanke, Primož in jaz pa sva nesla po 
preizkušeni metodi na grbi. Takole 
cirka 30 kg. Prvi del ledenika je bil 
super, kasneje se je udiralo do kolen, 
kljub smučkam na nogah. Vmes sta 
nas ujeli dve kratki nevihti, kar smo z 
veseljem izkoristili za počitek. Iz neba 
smo bili deležni belih bunkic - sodra. 
Vmes smo poslikali kratke grapice na 
Obzhorny in razbito steno Pik Jin-a. 
Hoteli smo čim več časa za ureditev 
baze in ogled ciljev, zato nismo dosti 
počivali. Tako smo popoldne prispeli 
na ABC prilično utrujeni. Površno smo 
splanirali fundament, postavili hiši in 
se lotili prijetnega opravila. 

Siti in zadovoljni smo si ogledali stene. 
Nekaj lepih linij na Trezubets. Grape 
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na Obzhorny. Dva neosvojena vrhova 
na vzhodu. Večinoma še deviško. 
Sklenili smo, da uberemo novo linijo 
na Pik O'Brian 4995 m, S. 

Ojačili smo šotore, pripravili opremo 
za naslednji dan in šli spat. Dobili 
smo vremensko. Spet slabo, plohe s 
snegom, veter. Ponoči smo glavobol 
uspešno tešili z Ibuprofenom 
600. Vstajanje ob 4:00, oblačenje 
mokrih goreteksov, Powermüsli z 
beljakovinami in priprava čaja. Ob 5 h 
smo se s smučkami odpravili k vznožju 
hriba. Nad vstopom so viseli seraki, 
zato smo se podvizali z natikanjem 
derez in popikali vstopno strmino. 
Začetnih 50° je ponujalo rahlo 
predirajoči sneg. Vijugali smo med 
seraki in se približali skalnemu delu. 

Umaknili smo se na levo in popikali 
70° ledeno strmino. Stroji so dobro 
prijemali, dereze tudi. Ampak v noge 
je začelo navijati, zato sem spustil 
Anžeta naprej. Lahko njemu - Brez 
štrika na grbi!

Obrnili smo se rahlo v desno, sneg je 
postal pršičast z rahlo kložico. Sitno 
za napredovanje, brez možnosti 
varovanja. Pod gmoto snega, ki ni 
držala derez, pa granitna plošča.  Anže 
se je umikal desno, nad rovom sem 
začel nov rov, v upanju, da bo držalo. 
Naštudiral sem črvjo tehniko. To je z 
rokami - cepini do komolcev v sneg in 
potem kobacanje z nogami po zraku, 
koleno gor, pa spet roke do komolcev 
itd. Primož se je podobno mučil kakih 
50 m spodaj.

pod vrhom                     foto arhiv odprave AOŽ
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Kakih 30 m višje je Anže neznansko 
preklinjal. Ko sem dosegel »tisto« 
mesto sem se spustil nekaj metrov 
in zabil štant. Ha, sedaj pa prav pride 
štrik na grbi! Dva klina v plitvo poko 
in frend. Desno gor je sledil strm 
tanek led z nekaj izrastki za zatikanje. 
Primož me je dohitel. Navezala sva 
se. Primož je nadaljeval. Tankemu 
ledu je sledil dober led in štant pod 
granitnim buhtljem. Rahlo prečenje v 
levo in mučenje po globokem pršiču 
do vršnega grebena. Mislim, da je šlo 
pol ure za tistih 15 m. Na grebenu, 
Deadman in Primož pride za mano. 
Sploh nismo opazili, da se je vreme 
poslabšalo. Pihalo je in padal je sneg. 
Hitro fotografiranje na vrhu, požirek 
čaja in požirek energijskega gela. ... med vzponom                        foto Luka Golob

PikJudithBrian AOŽ 60let         foto Luka Golob
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Na vrhu, Primož in Luka            foto Luka Golob

Sestopili smo po JZ grebenu do 
granitnega stolpa. Na vrh in en 
spust po vrvi do sedelca. To je 
smer prvopristopnikov. Našli smo 
en klin. Orientirali smo se med 
kratkimi presledki snežnega meteža. 
Nadaljevanje sedelca vodi do Pik 
Piramida. Streljaj na jugu je Kitajska. 
Naredili smo še en spust po vrvi in s 
seboj vzeli večjo skalo za primer, če bi 
morali ponoviti spust. Kam je šla vrv 
namreč nismo videli. Ostalo nam je še 
200 m pobočja, ki smo ga popikali.

Mukotrpna hoja po globokem 
kložastem snegu do smučk in dričanje 
do ABC. Preostanek dneva smo prebili 
v šotorih zaradi sneženja. Močno se 
nam je tožilo po pijači Vivat. Gotovo 
bi dobil Nobelovo nagrado junak, ki bi 
izumil rehidrirani alkohol.

Zapadlo je 10-15 cm snega. Naslednji 
dan so nas zbudili plazovi iz Trezubetsa. 
Danes ne bomo plezali. Sončni dan 
smo preživeli ob hrani, sušenju 
opreme in poslušanju Bakaline.

Prvenstveno smer smo poimenovali 
AOŽ 60 let in jo ocenili s 350m, 70°-
50°, M, 16.7.2012.

Luka Golob
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»A bi šel kaj plezat za vikend?« me je pred leti vprašal Tedi in takrat sva se prvič navezala 
na vrv. Seveda še nisem vedel, da Tedi ne pleza klasik, da ne ponavlja smeri, ampak jih 
ustvarja. Pleza nove. Prvenstvene. In tako se je začelo …

PRVENSTVENE SMERI

Takrat sva, če me spomin ne vara, plezala 
novo smer v Loški steni. Občutki, ki sem 
jih bil deležen, so me tako prevzeli, da 
mi je postalo plezanje novih smeri všeč. 
Spomnil sem se alpinističnih legend in 
vseh njihovih zgodb ter pripovedi, kako 
so se iz vikenda v vikend zaganjali v 
deviške stene, bili epske boje s težavnimi 
mesti, vremenom, krušljivo skalo, a na 
koncu večinoma izšli kot zmagovalci. A 
ne kot zmagovalci nad steno, ampak kot 
zmagovalci nad samim seboj in svojo 
šibkostjo, strahovi … Želja po plezanju 
novih smeri se je samo še okrepila.  

Da pa vse ne bo tako poetično in 
romantično, je potrebno omeniti tudi 
druge razloge za mojo odločitev. Eden 
izmed njih izvira iz mojega karakterja. 
Sem precejšen ljudomrznež in zelo težak 
človek, ki je velikokrat tečen še sam sebi. 
Zato tako rad zahajam v stene, kjer ni 
veliko ljudi in se ni potrebno prehitevati 
ter paziti, kdo je nad tabo in kdo pod tabo. 
Tja, kjer zjutraj ni potrebno tekmovati z 
ostalimi navezami za »pole position« na 
vstopu. V stene, kjer ni veliko smeri. V 

stene, kjer je z oprimkov potrebno čistiti 
pajčevino. Najbrž je to tudi posledica mojih 
učnih dni z mojstrom, kakršen je Tedi. 
Zame je alpinizem še vedno in predvsem 
avantura. Dogodivščina, ki na koncu nima 
vedno zagotovljenega uspeha. Ker to 
sploh ni pomembno. Važno je doživetje in 
slast odkrivanja novih stvari. Risanje novih 
smeri po razbrazdanih stenah, ki se že 
tisoče let nastavljajo očem obiskovalcev 
gora. Svojevrsten užitek je prijemati 
oprimke, ki jih ni pred tabo še nihče. In 
svojevrsten čar je okusiti negotovost 
vprašanja, kaj me čaka višje v steni ali 
za tem stebrom in ali bom našel prehod 
ali se bom znašel v mišnici. Vprašanja, 
ki po eni strani prinašajo tesnobo, po 
drugi pa te vznemirjajo in počutiš se kot 
Krištof Kolumb, le brez ladje, a s klinom 
v roki in kladivom za pasom. Tudi pomen 
naveze je malo drugačen. Zdi se mi, da 
gre tukaj za veliko tesnejšo povezavo 
med soplezalcema, saj si morata toliko 
bolj zaupati, kar zlasti velja v težjih, 
psihično zahtevnejših smereh, kjer je 
»izplen« plezarije negotov. Za klasično 
smer se lahko navežem na vrv praktično 
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s komerkoli, medtem ko za prvenstvene 
smeri  temeljito premislim, koga vzamem 
na drugi konec vrvi.  

Mislim, da gre pri prvenstvenih smereh 
tudi za vprašanje ega in želje po neki vrsti 
dediščine, ki bi jo rad pustil za seboj. Ko 
preplezaš prvenstveno smer, bo namreč 
slednja za vedno ostala zapisana v 
zgodovini kot tvoja smer. Zapisan boš 
kot prvi, ki je uspel odkriti vse njene 
skrivnosti in razvozlati vse njene uganke. 
In njena ocena sploh ni pomembna, ker 
plezaš smer in ne ocene.  

Gre pa tudi za pot, ki ji želiš v alpinizmu 
slediti. Še vedno menim, da predstavlja 
plezanje prvenstvenih smeri neko 
dodano vrednost alpinizma in poganja 
ta šport naprej. Da ni napredek samo 
plezanje vedno težjih smeri (in dodajanje 

svedrov), ampak da je napredek plezanje 
novih smeri brez uporabe svedrovcev. Da 
je napredek to, da plezalec ob mnoštvu 
smeri v steni najde prosto linijo in jo uspe 
preplezati. To, da ustvariš nekaj novega.  

Da ne bo pomote. Tudi jaz še vedno 
plezam klasike naših sten in jih bom 
plezal tudi v prihodnje. Plezanje novih 
smeri namreč zahteva precej drugačno 
psihično pripravo kot plezanje klasik. Pri 
novih smereh se v mislih poraja precej 
neznank in vprašanj, na katera nimaš 
odgovora. Odgovori nanje se oblikujejo 
sproti med plezanjem smeri. Pri plezanju 
klasik pa je vseeno malo drugače, saj 
predvidoma poznaš že vse podrobnosti 
smeri. Veš, koliko klinov je v smeri in ali je 
skala dobra. Poznaš dostop, sestop. Vse, 
kar je potrebno, je samo še tvoja fizična 
pripravljenost in zmožnost preplezati 
izbrano smer. In včasih paše pretegniti 
krake v klasični smeri in uživati v njej. Še 
posebej, če je lepa. 
 
Pravijo, da ne moreš odkriti novih 
oceanov, če nimaš poguma zapustiti 
obale. Pri plezanju prvenstvenih smeri 
to velja še toliko bolj. Seveda pa je vse 
odvisno od odgovora na vprašanje, zakaj 
plezaš in kaj iščeš v plezanju. Odgovor 
namreč zahteva veliko mero iskrenosti. 
Predvsem do sebe. 

Peter Bajec – Poli 

Tedi med plezanjem nove smeri v Malem 
Ozebniku   foto Peter Bajec - Poli
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Robert Hočevar, raje kar Robi, je že leta načelnik Alpinističnega odseka Železničar, ferajn 
majster po domače. Pravzaprav niti sam ne ve natančno, koliko časa je že načelnik, 
počasi pa bi rad to funkcijo prepustil mlajši generaciji. Ob tej priliki sva spregovorila 
nekaj besed o njegovi alpinistični poti.

»TEČAJNIK BI RAD ŠEL PLEZAT!!«

Začniva kar s tem: Kako si prišel na 
ferajn?

Prišel sem okrog leta devetdeset, 
enaindevetdeset, ne vem zagotovo. 
Najprej se začel malo hoditi v hribe, pa 
me je sodelavec vprašal, če bi šel z njim 
Slovensko, ko že hodim v hribe. Pa sem 
si rekel: ok. Dejal je, da bo prinesel pas 
in čelado, jaz pa naj vzamem gojzarje in 
veliko za piti. Nisem niti vedel, kaj je to 
alpinizem, pa sem vzel gojzarje, ki sem 
jih dobil tisto leto, ko sem začel hoditi v 
hribe, pa dve kokakoli in sem šel. Ko sem 
prišel na vrh, mi je bilo res super. 

Druga naveza sta bila Drago in Martina, 
ki sem ju takrat prvič videl. Drago mi je 
razložil, da imajo društvo Železničar, 
kjer jeseni organizirajo šolo, ki se ji 
lahko priključim. Ker se mi je zdelo, da 
bo šolanje drago, sem odvrnil, da kdaj 
drugič. Kasneje sem o tem še malo 
premleval in se odločil, da bi vseeno šel. 
Toda kam? Sprva sem razmišljal, da bi šel 
na Matico. Bil sem v Planinskem društvu 
Drago Bregar, pa mi pravi predsednik, 
da ve, kje imajo šolo, ki je sicer že proti 
koncu, ampak da bo vprašal, če se jim 
lahko priključim. Odgovor je bil pozitiven, 
oglasiti pa sem se moral pri Bojanu Cafu. 
Ker so s predavanji že zaključili, sem se 
pridružil praktičnem delu.

Pa je bil tečaj kaj drugačen?

Niti ne. Dobro, teoretični del sem 
prešprical, predavanja so seveda bila. 
Takrat se nismo toliko vozili. Trenirat 
smo hodili v Turnc, kjer je bilo tudi manj 
problemov z okoliškimi prebivalci, kot jih 
je danes.

Kaj pa po izpitu?Postali smo pripravniki, 
vendar pa z nami ni nihče hotel iti plezat. 
Dobro, ženskam je bilo malo lažje, saj so 
jih alpinisti raje peljali kot nas. Alpinistov 
je bilo sicer podobno število kot danes, 
ampak vsi so imeli večje ambicije – štirke 
niso prišle v poštev. Bila pa je fajn klapa, 
s katerimi smo hodili frikat, ampak za v 
hribe pa ni bilo kaj dosti. Takrat smo hodili 
po ferajnu v kakšno gostilno, saj nismo 
imeli ferajn bara, kot ga imamo sedaj, 
pa rečem enkrat tako bolj potihoma: »Js 
bi pa šel kej v hribe plezat.« No, pa pravi 
en alpinist naglas: »Ha ha ha, tečajnik bi 
rad šel plezat!« Potem nisem nikomur nič 
več rekel.Kasneje je prišel iz vojske Žiga 
Petrič, ki je rabil soplezalca, tako da sem z 
njim veliko plezal. Leto ali dve sem z njim 
res veliko splezal, tudi po tri smeri v enem 
dnevu, saj je rad priganjal. Vedno je dejal, 
da nimaš kot drugi kaj čakati, zato sem 
praktično tekel za njim. Tudi on je imel 
višje cilje – odprave in podobno – kar pa 
mene ni vleklo. 
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Si takrat naredil izpit za alpinista?

Ne, malo kasneje. Pripravniki smo bili 
dolgo časa. Izpit za alpinista sem naredil 
okoli leta šestindevetdeset. Sicer nisem 
imel ambicij postati alpinist, pa so me na 
ferajnu malo potisnili, češ da že suvereno 
plezam in moram iti. 

Kako pa to, da si postal načelnik? Od 
tega je že okoli osem let?

Ja, se niti ne spomnim točno, kdaj je bilo, 
me je pa Zvone takrat pregovoril v to. 
Tudi on je bil načelnik po sili razmer kar 
nekaj let, potem ko se je Vanja ubil. Zvone 
je bil njegov dober kolega in je zadeve 
prevzel, ampak ker je imel takrat dovolj, 
je prepričal mene, naj bom načelnik le za 
kako leto ali dve. Takrat sem plezal bolj 
zase in vzponov nisem niti vpisoval. No, 
potem pa sem postal načelnik in s tem 
tudi tisti, ki je težil, da se vzponi vpisujejo.

Se ti zdi, da se je v tem času, ko si na 
ferajnu, kaj bistveno spremenilo? Ali pa 
bolj na splošno v alpinizmu?

Na ferajnu so bila seveda vedno neka 
nihanja. Od obdobja stagnacije, ko smo 
imeli tiste tri smrti, je šlo kasneje spet 
navzgor, bilo je nekaj več aktivnosti in 
ljudi. Ko sem postal načelnik, sem videl, 

da moramo imeti šole vsako leto, sicer to 
ne pelje nikamor. Eno leto je sicer nismo 
imeli, ker smo želeli več delati s tečajniki, 
a s tem ni bilo nič.

Za alpinizem oziroma plezanje pa velja 
podobno. Ko je šlo v nekem obdobju 
športno plezanje noro navzgor, sem imel 
občutek, da je alpinizem nazadoval. Tudi 
tečajnikov je bilo takrat manj – imeli 
smo jih po šest, osem. Enako je bilo v 
hribih. Včasih si vedno slišal »Grem!« 
in »Varujem!«, potem pa je to kar malo 
poniknilo in si bil v hribih kar sam. 

A se je nato tudi alpinizem spet dvignil. 
Mislim, da je k temu pripomogel razvoj 
interneta, ko je začelo krožiti več 
informacij in potem tudi nismo imeli 
težav s pridobivanjem novih tečajnikov. 
Vedno več ljudi se je začelo ukvarjati s 
športnim plezanjem in so želeli poizkusiti 
še alpinizem. Tudi v stenah je bilo čutiti, 
da se alpinizem vrača.

Spremembe so se čutile tudi drugod. Ko 
sem začel plezati, smo izkoriščali vikende, 
kolikor se je dalo – od doma smo šli v 

Plezanje v francoskem granitu, Ailefroide, 
Francija, 2010.

Priprava na sprejem tečajnikov, pripravnikov 
in alpinistov na Vogarju, 2011.
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soboto zjutraj in se vrnili v nedeljo zvečer. 
Tudi ko smo šli na Primorsko, smo šli za 
dva dni. Nismo se toliko vozili. Kasneje 
pa so avtomobili postali bolj pogosti. 
Praktično vsak študent ga je imel pa se je 
šlo en dan v hribe, drug dan na Primorsko. 

Spomnim se, kako smo včasih hodili za 
vikend v Črni Kal. Največkrat smo šli že 
v petek, sicer pa v soboto zjutraj. Vzeli 
smo kanister vina, zakurili ogenj in ga res 
zažurali. Nekoga smo morali enkrat celo 
vleči iz ognja, saj je skoraj zaspal na njem. 
Velikokrat smo spali in kurili ogenj tam, 
kjer je tista luknja. Enkrat smo šli čisto dol 
do Ospa in je bilo treba iti po vino, pa smo 
se ga že spodaj napili. Po poti nazaj smo 
našli borovec in še tega zvlekli gor, da bi 
ga imeli za kurjavo. Pa Viki Burger. Tam 
smo se vedno zbirali z drugimi frikoti in 
včasih viseli tam tudi do polnoči. 

Danes to ne gre več. Predvsem ne moreš 
več spati, kjer bi želel. Spominjam se, 

kako se je nehalo. Spali smo  pod steno, 
pod Popajem, pa je bilo vse povsem 
normalno. Zjutraj pa so čez nas začeli 
hoditi frikoti in smo se pač morali 
umakniti. To je postajalo vse bolj pogosto, 
tako da nismo imeli več miru. Tako je 
izginilo tudi tisto gorišče. Nekaj časa smo 
še spali nad Črnim Kalom, ampak potem 
se je končalo tudi to. Postali smo starejši, 
zato se nam ni več dalo. 

Med skupno turo, Vipava, 2011.

Nad dolino Ailefroide, Francija, 2010.
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Pred metom v špaltno pri prikazu ledeniške 
tehnike, pod Grossglocknerjem, 2010.

ANEKDOTE

Smo pa tudi mlajši začenjali. Sam sem 
začel okoli dvajsetega leta, pa se mi je 
zdelo, da sem star. Drugi so začenjali pri 
šestnajstih in so z osemnajstimi že delali 
izpit za alpinista. Danes pa ni praktično 
nikogar, ki bi  ga delal pred dvajsetim.

Sedaj si pa nekoliko preklopil na 
kolesarstvo?

Ja, pravzaprav sem gorsko kolesaril že prej, 
še preden sem postal načelnik (čeprav ne 
tako hudih poti kot sedaj, bolj makadami). 
Ko sem postal načelnik, sem pa seveda 
spet več plezal. Ampak kar naenkrat ti 
počasi postane malo dovolj vsega, plezaš 
vedno iste smeri in tudi težav s koleni, 
ki jih imam, je na kolesu bistveno manj. 
Poleg tega se, ko se zgonim s kolesom, 
počutim bolje kot po plezanju. 

Kakšne želje imaš za ferajn?

Rad bi, da ferajn ne bi nazadoval, da bi 
se našlo vodstvo, ki bi ga peljalo naprej. 
S tem mislim tudi na planinsko društvo, ki 
po mojem mnenju kar precej stagnira in 
rad bi, da obstane, kar pa je treba urediti 
s skupnimi močmi. Rad bi, da bi tudi 
alpinisti pri društvu pomagali. Morali bi 
biti bolj povezani, da se takšne ideje širijo 
in ne, da je ljudjem odveč, če se naredi 
kaj zastonj. Mislim, da moramo delovati 
v smeri, da vsak nekaj malega pripomore. 
Če bo tako, se imamo lahko res fajn.

SPREJEMI NAD BAŠLJEM (Jernej Stritih)

Sredi osemdesetih smo imeli sprejeme 
v alpiniste jeseni nad Bašljem. Jaz sem 
bil sodnik, Bojan Pograjc tožilec, Mitja 
Praprotnik in Bojan Počkar pa rablja. 
Klasično vprašanje za kandidate je bilo, 
naj podrejo in nazaj zavežejo diamantni 
vozel, ki ga z nekaj pijače seveda nihče 
ni znal. Najbolj je nastradal Zlatko Polaj-
žer (tudi ex Črni mrav), ki je nesramno 

odgovarjal in jih zato dobil s štrikom kot 
se šika. Po sprejemu smo se zjutraj od-
peljali naravnost v Osp plezat, kjer je 
tudi Zlatko še kar dobro sodeloval. V po-
nedeljek pa je šel k zdravniku in zaradi 
modric na ta zadnji dobil teden bolniške.
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Bine Mlač in Janez Gradišek se igrata J - Črno 
jezero pod Matterhornom

Intervju: BINE MLAČ 
»Bine Mlač? … A to je tisti Bine, ki je ful enih knjig napisu?« sem malo bolj na slepo 
tipala pri Maji, potem ko mi je dodelila nalogo, oziroma prispevek za tale zbornik. 

»Ah, Bine Mlač je starosta, legenda. On ve stvari o ferajnovski zgodovini, zgodovini 
nasploh. Od njega bi bilo potrebno dobiti gradivo, intervju, članek, karkoli!« je nekakšen 
povzetek Majinega odgovora. Z drugimi besedami torej: »… Džizs Špela, kje ti živiš 
zaboga, pa spravi se že enkrat tja in vprašaj kaj pametnega!« 

No, in sem vprašala. In dobila kup zanimivih, doživetih odgovorov od človeka, ki ga 
doslej (res škoda), skoraj nisem poznala. Verjetno tudi zato, ker ne jaz ne on nisva kaj 
veliko na ferajnu zadnje čase. Ja, bo že držalo, da je najbrž res to …

Kako in kdaj se je začela vaša plezalska 
zgodba?

Od leta 1963, ko sem prišel študirat 
v Ljubljano, pa do leta 1966 sem bil 
predsednik taborniškega kluba na 
ljubljanski univerzi. Takrat smo za vsak 
konec tedna hodili v gore. V pozni jeseni 
leta 1966 sta me Marko Zevnik in Marko 
Šuklje, člana kluba, nagovorila, da se 
vpišemo v alpinistično plezalno šolo, ki jo 
je organizirala AO Matica. Nek četrtek v 
večernih urah smo se oglasili pri Šraufu 
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Bine Mlač v šotoru Schwarzsee - Črno jezero 
pod Matterhornom

(Stane Belak), ki je bil načelnik (Marko 
Zevnik ga je menda poznal od prej), in 
čez pol ure smo bili skupaj z njim na 
predavanju (nad današnjo pisarno PD 
Matica). Spomnim se, da je Tonač (Tone 
Sazonov) imel predavanje o prehrani v 
gorah. In tako se je 6. oktobra 1966 začelo. 
Kmalu smo začeli s plezanjem na Turncu 
(jesenska plezalna šola), pozimi smo šli na 
Kamniško in Kotovo sedlo, novo leto 1967 
smo dočakali na vrhu Triglava. 
V študentskem domu na Gerbičevi sem 
imel dobrega znanca Jožo Habinca, ki me 
je seznanil z Janezom Gradišarjem, ki je bil 
alpinistični pripravnik na AO Akademik. In 
če se ne motim, smo že 7. ali 12. februarja 
1967 kot popolni začetniki preplezali 
kamine Male Mojstrovke. Stene kamina 
so bile poledenele, vmes je bilo več 
snežnih zamaškov, na nogah pa smo imeli 
neke stare vojaške Eckensteinove dereze. 
Zdi se mi, da so jih izdelali v Kropi. Po 
sestopu in gaženju dokaj globokega snega 
smo ob pol štirih zjutraj po vzponu zbudili 
oskrbnico Kristino v Erjavčevi koči. Sledilo 
je manjše skromno slavje, nakar smo se 
odpravili v Kranjsko Goro na avtobus. V 
Jesenicah smo sestopili in se podali na 
vlak.

Kaj vas je v mladih letih sicer še zanimalo? 
Kaj ste študirali, kje delali?

Od glave do pet sem bil od leta 1952 
tabornik. Drugače povedano z dušo in 
srcem. Kot sin železničarja sem prepotoval 
in prehodil skoraj vso tedanjo državo. 
Večji del v družbi tabornikov, včasih 
tudi s kakšnim sošolcem iz gimnazije. 
Kar precej sem si upal. Leta 1962 sem 
bil z manjšo skupino tabornikov v gorah 
nad Sutjesko (Vučevo, Maglič, Ščepan 
Polje) skoraj ves mesec. Za konec smo 
se pod vodstvom poklicnega splavarja 
(Hasan Đemo) podali na splavarjenje po 
reki Drini od Usti Koline do Zvorničkega 

jezera. Od tega planinskega pohoda, na 
katerem smo več čas spali na odprtem, je 
letos 17. julija minilo 50 let. Sam s seboj 
sem jih praznoval kot začetek svojega 
nevodniškega vodništva. 

Od drugih konjičkov me je v osnovni šoli 
in gimnaziji zanimalo radioamaterstvo, 
fotografiranje in predvsem matematika. 
Takrat se je to odvijalo na nekakšnih 
krožkih, ki so jih vodili mentorji. V 
gimnaziji sem imel še nekaj sošolcev, ki 
so bili izjemni matematiki in z njimi sem 
se še najraje družil. Pozneje sta dva iz te 
skupine, se pravi moja sošolca, onstran 
velike luže naredila veliki znanstveni 
karieri. En je postal svetovno znan fizik na 
področju medicinske fizike (prof. dr. Josip 
Nosil) in je predaval v Torontu, kjer še živi, 
drugi je dobro desetletje predaval na MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). 
Drugi smo bili topogledno bolj skromni.

Študiral sem v Ljubljani. Najprej 
tehnično fiziko, nato sem presedlal 
na elektrotehniko. Po diplomi sem po 
študijski plati začel študirati še nekaj, a 
to sem bolj za svojo zabavo končal šele 
v srednjih letih. Pač toliko, da za mano 
ne bi ostale kakšne tovrstne „hipoteke“. 
Med študijem sem nekaj časa delal na 
nekem tehničnem inštitutu, nato krajši 
čas v razvojnem oddelku dveh večjih 
podjetij, za nameček pa še v neki politični 
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organizaciji, kjer naj bi se ukvarjal z 
informatiko. Potem je propadla država 
in ostal sem brez službe. V kapitalizmu 
je vse šlo nekoliko težje, zlasti ker sem 
bil prestar za službo in zato sem si moral 
plačevati za pokojnino. Vendar sem po 
nekoliko večjem številu neveselih let 
nekako nakopičil dovolj let za pokojnino. 

Ali vas je že od vsega začetka zanimala 
zgodovina alpinizma oziroma če vprašam 
tako: Je bilo zanimanje za zgodovino 
alpinizma vzgib, da ste tudi sami začeli 
plezati, ali je bilo obratno – Najprej 
ukvarjanje z alpinizmom in posledično 
tudi zanimanje za zgodovino tega športa?

Morda se sliši smešno, a od rojstva sem 
knjižni molj. Dobro, ne prav od rojstva. 
V srednji šoli sem bil nekaj časa obseden 
z zgodovino. Že takrat sem si nakopičil 
neverjetno veliko znanja iz zgodovine 
človeštva. Spričo tega me je profesorica 
zgodovine pustila skoraj povsem na miru, 
jaz pa njo z nerodnimi vprašanji. 

Alpinistična literatura sprva ni vplivala na 
moj alpinizem, čeprav sem prebral vse, 
kar mi je prišlo pod roko. To so delali tudi 
drugi. Ker mi nemščina in italijanščina 
nista delali večjih preglavic, recimo tako 
kot slovenščina, čeprav je ta moj materin 
jezik, sem tovrstno branje razširil na 
alpinistično literaturo naših sosedov. 
Nekoč sem med celodnevnim čakanjem 
na vlak v cortinski mestni knjižnici dobil 
v roke faksimile osme in devete številke 
glasila CAI (L'Alpinista) iz leta 1875. Na 
sosednji knjižni polici je bilo tudi nekaj 
številk odpadniškega glasila italijanskih 
alpinistov Lo Scarpone. 
Takrat me je nekaj mlajših alpinističnih 
piscev tako pritegnilo, da sem se začel 
poglabljati v zgodovino alpinizma. Čeprav 
poznam na stotine podrobnih zgodb in 
moja siva skorja premore malo morje 

podatkov, je ta preteklost tudi zame 
postala preteklost. S tem sem se leta 
2009 prenehal ukvarjati. Dobro vem, da 
to mlade ljudi ne zanima in zato jih nima 
smisla nadlegovati z zgodovino alpinizma. 
Res pa je, da včasih ko prebiram 
„zgodovinske“ članke v PV, močno trpim. 
Že lep čas ne prebiram PV – Še neodprte 
podarim sosedu – Po novem letu pa se 
bom končno odpovedal tej najstarejši 
reviji na slovenskem. 

Ko sva že pri zgodovini alpinizma … Včasih 
se spomnim neke prigode iz Chamonixa, 
ko sva se z Messnerjem skoraj deset 
minut pogovarjala o italijanskem prostem 
plezalcu Guntherju Langesu. Iz nekega 
njegovega intervjuja starejšega datuma 
sem vedel, da raziskuje skrivnostni 
življenjepis tega velikega italijanskega 
plezalca. O tem je nekaj pisal prof. Tine 
Orel, kar me je pritegnilo in sem začel 
še jaz po malem raziskovati. Zdi se mi, 
da sem o Langesu vedel prav toliko kot 
Messner. Takrat me je spraševal o mojih 
knjižnih virih, a je Šrauf prekinil debato 
s pravkar spečenimi palačinkami. Po 
naključju sem štiri desetletja pozneje 
spoznal še enega Tirolca, tokrat s severne 
Tirolske, ki je bil močno presenečen nad 
mojim poznavanjem zgodovine alpinizma 
v stenah Wilde Kaiserja. Med nama se 
je stkalo prijateljstvo. Leta 2004 sem mu 
poldrugi mesec pomagal pri ledeniški 
gorniški šoli, sicer pa se slišiva vsaj enkrat 
tedensko.

Kako to, da ste pristali v železničarskem 
ferajnu? Kdaj ste se odločili za to? 

Kmalu po novem letu 1971. To je precej 
dolga zgodba. Nekje jo imam napisano, 
a naj ostane za moje potomce. Na 
kratko samo njen delček: Moja sedanja 
soseda Sonja Dolinšek je iz Akademika 
na Železničarja pritegnila mojo pokojno 
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Bojan Zupet -  Breithorn

Hipi, Nada in Zupet  - Slemenova špica pozimi  
ženo Nado, ki je bila takrat njena soseda. 
Skratka, po teh »vezah« sem postal 
Železničar. Na ferajnu sem si takoj naprtil 
načelništvo, ki sem ga »fural« malone 
dobro desetletje. Na tiste dneve imam 
same lepe spomine. Fantje v glavnem, 
če izvzamem Draga Bregarja, niso bili 
ekstremisti, a so bili vsi po vrsti plezalski 
uživači, turni smučarji, po potrebi tudi 
ledni plezalci. Človek jih je tekom let lahko 
srečal na Ortlerju, Matterhornu in Mont 
Blancu. Z mnogimi se srečujem še danes. 
Kar me morda malo žalosti, skoraj nihče 
od njih ne hodi več v gore. Menda sva z 
Gito častni izjemi. Ona, če se ne motim, 
še redno hodi na ferajn.

S kom ste največ plezali in na katere 
vzpone ste najbolj ponosni?

Naj obrnem vprašanje: Kdo mi je ostal v 
lepem spominu? Najprej Janez Gradišar, 
ki zdaj živi v Kanalu na Soči. Nato Den 

Cedilnik, Boro Krivic, Drago Bregar, Bojan 
Zupet, Bojan Pograjc in v prvi vrsti Zvone 
Andrejčič. On je bil med vsemi mojimi 
soplezalci nekaj posebnega. Neverjetno 
tih, skromen, a izjemen plezalski mojster. 
Z njim sva nekoč skoraj en mesec taborila 
pod Matterhornom (pri Črnem jezeru, 
nedaleč od kapelice) in med tem časom 
je »veliki molčečnež« izrekel, recimo, 
največ šestnajst stavkov. Imel je živce iz 
jekla. Nič ga ni moglo spraviti iz tira. Ne 
spomnim se, da bi kdaj zabil kakšen klin, 
pa naj je bila spodnja ali zgornja šesta. 
Čeprav ni zabijal klinov, je bil edini, ki sem 
mu popolnoma zaupal.
Nekoč je prišla žena na obisk in po enem 
tednu nenehnih snežnih metežev je 
staknila pljučnico. Medtem ko sem čakal 
na izboljšanje in kuhal čajčke za ženo, 
me je Zvone vprašal, kaj mu priporočam 
za jutrišnjo solo turo. Vreme ni bilo 
najboljše, a to njega ni preveč ganilo. 
Ker sva z Denom leta 1969 preplezala 
greben Furgen v Matterhornu, sem mu 
bolj za šalo kot zares svetoval, naj se 
malo premiga po tem grebenu. Rečeno, 
storjeno. Zgodaj zjutraj se je odpravil s 
težkim nahrbtnikom in nekoliko utrujen 
se je popoldne ob 16. uri prikazal v taboru.
 »In, kako je bilo?« sem ga zaskrbljeno 
vprašal.
 »Zgornjih 400 metrov je bilo povsem 
zasneženih in poledenelih in zato nisem 
šel čisto naravnost«, se je glasil skromen 
odgovor. Kakor da bi ga pekla slaba vest. 
Dobro pa je načel moje živce, ko sva 
plezala prvenstveno diretissimo v 
Untergabelhornu. V skali sem še nenako 
prenesel, da ni uporabil nobenega 
klina, vendar v ledišču z naklonino 58 
stopinj, ki je bilo gladko kot steklo, mi 
je skoraj postalo žal, da sem šel plezat 
s takšnim »norcem«. Seveda, danes si 
štejem v čast, da sem lahko plezal s tem 
velikim plezalcem in mojim nepozabnim 
prijateljem. 
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Kar se drugih vzponov tiče, moram reči, 
da sem ponosen na vse. Walkerjev in 
Crozov steber v Grandess Jorasses sta na 
primer bila pika na i v poletni sezoni 1969. 
Leto pozneje pa bi me celotna severna 
stena Matterhorna, v snežnem peklu, v 
katerem so mi pomrznili prsti na nogah, 
skoraj odvrnila od alpinizma. V steni, kjer 
je divjala nevihta in nas je strela držala 
prikovane skoraj štiri ure, smo se združili 
še z navezo treh Nemcev iz Kemptena in 
zaradi 70 cm novega snega nekajkrat za 
las ušli Matildi. A z Janezom Kunstljem sva 
bila prva Slovenca, ki sva od dna do vrha 
prišla čez njo. 
V 900 metrov dolgi ledni steni Lisskama 
sva imela leta 1974 z Dragom Bregarjem 
le za 100 metrov snega, vse drugo pa je 
bil neizprosen led – Jaz mu rečem plavo 
steklo – V katerem sva morala napeti 
nožne in ročne mišice do kraja in še 
malo čez. V rokah sem imel neko kilavo 
stubajevo bajlo in muzejsko kroparsko 

»Če pridem živ iz tega stenskega 
pekla, sem si nekajkrat rekel, bom 
do konca življenja namakal zmrzle 
nožne prste v morju, se sončil, 
se pretegoval po zeleni travi, 
gobaril… Saj nisem nor, da bi spet 
šel sem gor. Na koncu pa sem 
vendarle vsakokrat znova potrdil 
tisto o zarečenem kruhu.«

(Bine Mlač: Odlomek iz knjige Veliki 
pionirji alpinizma; 1994)

ledno kladivo (smeh) z dolgim oklom. Za 
razjokat. Po eni strani ne smeš narediti 
ene same napake, po drugi ne moreš in 
ne moreš zabiti ne enega ne drugega okla. 
Njune konice so se odbile kot od trde 
gume, konice derez pa so zagreble v led 
le za nekaj milimetrov. Če bi kdo od naju 
naredil en sam napačen gib, še zakašljati 
si nisem upal, bi oba odbrzela v globino. A 
se je srečno končalo. 

 Bine Mlač - Črne vode v Tamarju

Nekako za moj »smrtno resen« konec 
alpinizma, so se mi pri 60. letih izpolnile 
še tri velike želje, ki se jih nisem upal niti 
sanjati: Z zgoraj omenjenim prijateljem 
Franzem iz Innsbrucka sva v mogočnih 
stenah Wilde Kaiserja naredila enega 
»Rebitscha« in »Herzoga« po moji želji, 
ter uspešno obiskala Berner Oberland. 

Obstaja kakšen kritičen trenutek v gorah, 
ki si ga boste zapomnili za vedno?

Čeprav sem velik ziheraš, previdnež, nič 
me ne moti, če mi kdo reče strahopetec, 
sem nekajkrat zabredel v grde godlje. 
Naj omenim eno od približno petnajstih. 
V južno steno Dent d'Herensa sva z 
Denom vstopila prepozno. Ko sva že bila 
visoko in se je malce prikazalo sonce, 
je bil pogled navzgor zastrašujoč. Nad 
nama je viselo na stotine velikih ledenih 
sveč. Kmalu za tem jih je Matilda začela 
snemati z varnostnih priponk. Sledile so 
prave detonacije. Vsepovsod so leteli 
in se od sten odbijali ledeni šrapneli 
– Takrat nisva imela niti odstotek od 
odstotka možnosti, da preživiva. Pa sva. 
Ko je prvo minilo, naju je na robu stene že 



 51                                               zbornik ob 60-letnici AOŽ 

čakala nova pošast – Snežna opast, ki se 
je vlekla od tod do večnosti. Morala sva 
jo preluknjati. Vsa strokovna literatura 
pravi, da se take opasti iz puhastega 
snega rade odtrgajo ali odlomijo po vsej 
dolžini. Midva pa sva imela le za slab 
meter debele opasti do sončne, položne 
stene. Tam za robom se je sončila Matilda 
in se zaradi sončne pripeke sproti mazala 
s Piz Buinom (pregrešno draga švicarska 
krema za sonce). Medtem sva previdno 
kopala snežni rov in kakopak še v drugo 
preživela. Kalvarije pa še ni bilo konec. 
Bila je že trda tema, ko sva sestopala čez 
viseči ledenik Mont Tabel. Kar naenkrat je 
začelo pod nama, nad nama, povsod okoli 
naju grmeti, se lomiti, hreščati. Nikdar še 
nisem doživel kaj bolj groznega. Usedel 
sem se na sneg in si rekel: »To je konec!« 
Pa ni bil. Spomnim se še zadnjega spusta 
z roba zadnjega snežišča čez navpično 
steno do morene. Den je našel neko 
ledeno svečo, ki jo je Matilda na hitro 
izdelala zgolj za naju, nanjo nataknil vrv 
in že sva se s starim dobrim dulferjevim 
sedežem spustila v globino. Začuda se ni 
odlomila. 

Kdo od svetovnih alpinistov vas je najbolj 
navdihoval v času vaših najbolj aktivnih 
alpinističnih časov? Koga danes cenite v 
okviru naših meja? Koga izven meja?

Še danes nedosegljivi dr. Wilo 
Welzenbach. Da bom pošten: Sanjaril 
sem, saj njegovim lednim vzponom ne 
bi bil kos. Po drugi strani pa vse njegove 
prvenstvene ledne smeri ni ponovil še 
noben sodoben tehnolog. Nek mlajši 
nemški plezalec je že imel skoraj vse, pa ga 
je odnesel ledeni plaz v nekem ozebniku 
severne stene Gletscherhorna. Sicer je 
zdaj prepozno tudi za tehnologe, ker 
ledne stene zaradi globalnega segrevanja 
vse hitreje izginevajo. Nekatere pa so 
že povsem izginile. Welzenbach je do 
svojega 34. leta nabral čez 500 lednih 
smeri v največjih in najbolj odbijajočih 
lednih stenah Alp. Medtem je redno hodil 
v službo, v kateri je delal 12 ur na dan in 
kajpak vse sobote. 

Če bi torej združil naših 20 najboljših 
lednih plezalcev, vključno s poklicnimi 
plezalci ali svobodnjaki, in seštel vse 
njihove ledne vzpone, močno dvomim, 
da bi njihov znesek presegel polovico 
njegovih vzponov. Resda tehnologi bi 
imeli na lastnih listah vzponov težje 
vzpone, vendar ledni vzponi so le ledni 
vzponi. »Terjajo celega človeka«, je nekoč 
rekel Welzenbach in v marsikateri tisoč 
metrov visoki ledni steni v 16 urah sekanja 
izsekal od štiri do pet tisoč stopničk. Brez 
napak. Kajti v ledu se vsaka napaka plača 
z gotovino, je znal reči Ante Mahkota. 

»Vem kaj pomeni slast zmage, 
tista notranja sreča in neizmerljivo 
zadovoljstvo po uspešnem vzponu, 
vem kaj so vrtajoči dvomi in strah 
med vzponom, vem, kaj je poraz in 
umik.« 

(Bine Mlač: Odlomek iz knjige Veliki 
pionirji alpinizma; 1994)

Bine Mlač v Cassinovi prečki
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V okviru naših meja prisegam na Marka 
Prezlja. Od ta starih pa ne morem mimo 
Šraufa. On je zame največji slovenski 
alpinist vseh časov. Poudarek je na besedi 
alpinist, kajti na naših tleh je njega dni 
delovalo vsaj 200 vrhunskih plezalcev, 
ki so plezali daleč bolje od njega. Da bi 
v isti sapi razložil kdo je zame alpinist, 
bi potreboval vsaj tri liste nepopisanega 
papirja A4. Vendar, da ne bo kakšne 
pomote: Tudi veliki plezalski mušketirji, 
kot so Silvo, Johan, Franček in Pavle so 
neponovljivi. Pri zadnjem se – Sliši se 
malce domišljavo – Celo nagibam, da bi 
ga na viteški način poimenoval v alpinista 
prvega reda. 
Na slovenski plezalski Olimp kajpada 
ne bi pozabil umestiti Slavca, Iztoka in 
Tomota, Marjona in še za ducat drugih, 
nič manj velikih. Od moštev pa zagotovo 
Mojstranške veverice. V neki svoji 
bibliofilski knjigi sem opisal 14 naših 
alpinistov, njen naslov pa se glasi: Največji 
med največjimi. 

Kaj naredi človeka dobrega plezalca?

Najbrž talent in dobri živci, se pravi 
notranja trdnost. Po Thomasu Edisonu 
moraš imeti talenta vsaj za en odstotek, 
tistih devetindevetdeset odstotkov pa 
sodi v trdo delo (beri vsakokodnevni 
treningi). Sicer je za plezanje najboljši 
trening plezanje. Lažje razložim, kdo je 
dober alpinist. To je tisti, ki veliko hodi v 
gore, jih ima rad in v vajeniški dobi štarta 
kot gornik. Na vprašanje kdo je gornik je že 
nekoč odgovoril Hermann Buhl in Walter 
Bonatti v enem od zadnjih intervjujev. 
V naslednji fazi razvoja postane gornik 
alpinist v najbolj žlahtnem pomenu te 
besede. Seveda pa ni nujno, da gre po 
takšni poti. Nekateri posamezniki so bili 
najprej taborniki, torej že na nek način 
gorniki – Boro Krivic, Bojan Pollak, Simon 
Slejko … Čisto na koncu denimo še moja 
malenkost, čeprav jim ne segam do kolen.

Kako vi osebno vidite razlike med 
starejšimi generacijami in mlajšimi 
generacijami (tudi znotraj našega 
ferajna), njihovo predanostjo, drznostjo, 
načinom in odnosom do plezanja? 

Težko vprašanje in malo prostora za 
nakladanje. Šalim se! Prvo je: Drugi časi 
drugi ljudje, četudi gre za naše potomce 
iz prvega ali drugega kolena. Drugo sta 
druge in drugačne možnosti. Včasih 
sem prebiral Goethejeve pogovore z 
Eckermannom. Beseda na primer teče o 
velikem slikarju Meyerju. Goethe razlaga 
takole: 

»Tudi jaz sem ubral to smer 
in tudi jaz sem skoraj pol 
življenja uporabil za motrenje 
in študiranje umetnin (tako 
tudi tržaški alpinist Emilio 
Comici), toda Meyerju v nekem 
smislu nisem kos. Zaradi tega 
se tudi skrbno varujem, da bi 
kako novo sliko takoj pokazal 
temu prijatelju, marveč se prej 
preizkušam, koliko ji morem sam 
priti do živega. Ko pa mislim, 
da sem si glede uspelosti in 
pomanjkljivosti popolnoma na 
jasnem, jo pokažem Meyerju, 
ki kajpada vidi veliko ostreje in 
ki se mu v marsikaterem oziru 
prižigajo še čisto drugačne luči. 
In tako vidim zmeraj znova, kaj 
se to pravi in česa vsega je treba, 
da je človek v eni stvari zares 
velik.«

Ne vem, če sem odgovoril na postavljeno 
vprašanje, kajti do odgovora se je treba 
tako ali drugače dokopati. Naj se zato 
ponovim: Vsak med nami živi v svojem 
svetu in mi vsi živimo v istem svetu. Na 
vsakem ferajnu, tako kot pred štirimi 
desetletji, ki je pravzaprav še vedno 
isti ferajn, se najde kakšen flegmatičen 
Kozl (Kozu), porogljivi Zupi, erudit Hippi, 
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lepi Aleš in samo „navaden“ Aleš, pa 
dva Dragota in še četica drugih, recimo 
njihovih bolj ali manj očitnih odtenkov. 
Kadar so zgolj in samo običajni alpinisti, 
med njimi ni neke večje razlike glede na 
čas in prostor, ki ga živijo. Kajti v teh štirih 
razsežnostih so vsi enaki, ko pa za nekaj 
bleščečih trenutkov nekateri med njimi 
postanejo neobičajni, so pač v ospredju 
slike svoje generacije. Kljub temu tudi 
ono zamegljeno v ozadju vsebuje nekaj 
skrivnostnega, romantičnega. Poleg tega 
gre za epizodne zgodbe. Na primer o žitju 
Mire Marko Debelakove ali Marije Pauline 
Jesihove. Ali Marka Dularja - Durusa in 
Ljube Juvana. Ali pa Škarje, Humarja in 
Šimenca. 
Poznamo vas kot aktivnega člana PZS, 
predvsem na področju izobraževanja, 
potem kot urednika/ sourednika AR-a, 
… Kaj bi izpostavili kot najpomembnejši 
mejnik v času vašega delovanja znotraj 
organizacije?

Pri treh stvareh sem bil zraven, to se pravi, 
hkrati kot ustvarjalec in soustvarjalec. 
Vsi drugi, recimo jim ustvarjalni in 
razsvetljeni načelniki KA, kot so bili France 
Malešič, Stane Belak -Šrauf ali Anton 
Sazonov - Tonač so imeli prebliske, bolje 
rečeno zamisli. Jaz pa sem imel nekaj 
več tovrstnih organizacijskih izkušenj 
ter pripravljenost, da kot član KA naše 
skupne zamisli uresničim. 
Morda se sliši neskromno, vendar sem 
bil prvi, ki je po drugi svetovni vojni začel 
udejanjati nekatere stvari z odobritvijo 
ali blagoslovom tedanjih načelnikov KA. 
Poudarek je na razsvetljenih načelnikih 
in ne okostenelih birokratih. Takrat sem 
postal prvi organizacijski in tehnični vodja 
republiških ledeniških tečajev, ki sem jih 
potem vodil polnih 28 let. Nedvomno 
sem eden od pionirjev na tem področju. 

Podobno je bilo s šolanjem in izpiti za 
alpinistične inštruktorje. Prve izpite po 

drugi svetovni vojni sem imel leta 1976 
in ne 1978 kot v nekem intervjuju za PV 
pravi Tomo Česen. Tu resda moram svoje 
trditve le toliko omejiti, ker ne vem, kaj 
vse se je dogajalo v drugi polovici 40. 
in potem v 50. in 60. letih prejšnjega 
stoletja. 

Je bilo še kaj podobnega in je potem 
zamrlo? 

Poteke takratnih dogajanj sem si skrbno 
zapisoval, sicer pa verjetno v državnem 
arhivu obstajajo kakšni zapiski s sestankov 
KA. In kolikor je meni znano, sem jaz edini 
dobil značko AI, ki ima vgravirano 001. 
To si še danes štejem tudi kot največje 
priznanje v mojem skoraj štiri desetletja 
dolgem ustvarjalnem alpinističnem 
delovanju. Da bom še bolj natančen: 
Na področju vzgoje in izobraževanja 
alpinistov. 
Ko pa teče beseda o AR, takratnem 

Bojan Zupet v vzhodni steni Stenarja
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glasilu slovenskih alpinistov, vsaj to 
dobro vem in zadeva tiste prve dneve 
izhajanja Razgledov. Na prvem sestanku 
so bili prisotni France Malešič, Janez 
Bizjak, Jože Ulčar in moja malenkost. 
Ni na meni, da presojam kakovost 
takratnega glasila, menim le, da je dobro 
opravil svoje poslanstvo in da je vzlic 
vsem mogočim oviram izhajal dobrih 
20 let. Ukinil ga je opravilno popolnoma 
nesposoben načelnik KA. Od takrat 
so se začeli formirati tudi prvi fevdi, 
posesti. Mnoge (pod)komisije so prešle 

»Vsak med nami živi v svojem 
svetu in mi vsi živimo v istem 
svetu. Včasih zgodovina ta dva 
svetova na videz loči, včasih 
pa usodno preplete. Kakorkoli 
že, pridružiti se jima mora še 
tretji. Vsaka generacija ima 
svoj posebni svet vrednot, ki 
ga živi in izživi. Tako je bilo 
včeraj, tako je danes in tako bo 
nemara tudi jutri.« 

(Bine Mlač: Odlomek iz knjige 
Veliki pionirji alpinizma; 1994)

Drago Bregar v Zlatorogovih poličkah

skorajda v privatno last, vse, kar se je dalo 
spremeniti, pa se je spremenilo v posel. 
Ustvarjalnost je v celoti zamrla, razbohotil 
se je birokratizem. Zdi se mi, da je tudi 
stanje duha bolj klavrno. Tako to vidim jaz 
od zunaj. Neskončno vesel bi bil, da bi se 
pri tej moji oceni vsaj malo motil. 

In še nekaj, kar je pri vsem tem daleč 
najpomembnejše in na kar sem bolj 
ponosen kot na vse drugo: Za mano se je v 
50 letih zvrstilo na tisoče nevodniških tur 
(nevodniški vodnik, se pravi brez licence), 
za dobrih tisoč plezalnih vzponov, na 
desetine vsakršnih tečajev, alpinističnih 
poletnih in zimskih šol, alpinističnih 
taborov. Tako sem na primer nepretrgoma 
22 let hodil taborit pod Matterhorn s 
člani ferajna (506 dni v šotoru). In nikdar, 
nikdar se v moji neposredni bližini in 
pod mojim vodstvom, predvsem ko gre 
za moje nevodniško vodništvo ali vzgojo 
in izobraževanje alpinistov, nikomur ni 
ničesar zgodilo. Nemara si nobeden 
alpinistični pedagog ne more želeti česa 
več. 

Špela Verovšek
Skutnik

nad tvojo čredo
krožijo jastrebi
belih glav

rumeni pastir

ali ne boš zaigral
na svojo temno
piščal

rumeni pastir

kamniti jastrebi
ne puščajo senc
v zlatu trav    

Uroš Marolt
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Alpinistična šola, Okrešelj 2010 foto R.Hočevar

Že odkar pomnim, so slovenske gore ujele pozornost mojega pogleda. Sprva sem v 
družbi očeta začel obiskovati bližnje obljubljanske vzpetinice, nato pa sva se postopoma 
začela odpravljati tudi v zaresne hribe. Željo po odkrivanju lepot gora sem ohranjal tudi 
kasneje in v drugi družbi. Planinstvo kmalu ni več zadovoljevalo vseh želja in potreb, ki 
so se povečevale z vsakim osvojenim vrhom ali dokončano potjo. 

PO POTI STAREJŠEGA TEČAJNIKA IN MLAJŠEGA PRIPRAVNIKA

Svet alpinizma sem spoznaval predvsem 
preko predavanj in prispevkov 
»veteranov«, kot sta Viki Grošelj in Tomo 
Česen. Z navdušenjem sem spremljal 
tudi uspehe Zvonka Požgaja, ki je kot 
prvi Slovenec in takrat najmlajši človek 
stopil na K2. Ta svet se je takrat zdel tako 
oddaljen in nerealen, a vseeno privlačen. 
Postopoma sem po spletu čudnih naključij 
začel tudi osebno preizkušati posamezne 
prvine alpinizma. S kolegi smo hodili na 
turno smuko, plezali lažje grape, prečili 
kakšnem izpostavljen greben, poleti 
pa nas je kdaj pa kdaj zaneslo tudi v 
plezališče. O vključitvi v alpinistični odsek 
niti nisem razmišljal. Razlogi so bili različni: 
od nepoznavanja organizacije in sistema 
napredovanja, dejstva, da sem bil izredno 
aktiven pri največji mladinski organizaciji 
na Slovenskem, in ne nazadnje tudi tega, 
da sem ravno začel ustvarjati družino. 
Vseeno pa moje aktivnosti v hribih niso 
prav dosti pojenjale.

Alpinistična šola 2010, Okrešelj  fotoT.Božičnik

Z dvigovanjem zahtevnosti naših 
aktivnosti v gorah smo se znašli tudi 
v situacijah, v katerih bi nam dodatno 
znanje in samozavest prišla še kako 
prav. Takrat sem začel resno razmišljati o 
včlanitvi v alpinistični odsek in alpinistični 
šoli. V Ljubljani, kjer prebivam, je AO-
jev, ki ponujajo tečaj alpinistične šole, 
precej. Svojo srečo sem preizkusil 
pri AO Ljubljana–Matica, saj sem bil 
vrsto let član njihovega PD-ja. A ker 
nisem ustrezal kriterijem, je šolanje pri 
Matičarjih splavalo po vodi. Nato sem 
začel raziskovati ostale možnosti. Prijatelji 
so mi priporočali AO Železničar, zato sem 
se obrnil na internetno stran, prebral 
program, videl, da so njegovi člani tudi 
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Zvonko Požgaj, Jernej Stritih in Maja Apat, 
ki sem jih imel priložnost spoznati v nekih 
drugih filmih, in se tako odločil poizkusiti 
srečo še tu.

Že na uvodnem predavanju sem začutil 
neko sproščeno energijo, ki je sevala iz 
predavateljev oziroma predstavnikov 
ferajna. Nekako sem postal vesel, da 
sem pri konkurenci dobil košarico. Iz 
predavanja v predavanje, iz sestanka v 
sestanek in iz ture v turo se je občutek 
pozitivnega duha nadaljeval. Spoznal 
sem, da je organizacija zelo podobna tisti, 

ki sem je bil vajen od drugod, da so ljudje 
zelo odprti in pripravljeni pomagati, da 
je prostovoljstvo vrednota, ki se jo ceni, 
kjer so medosebni odnosi pomemben 
element druženja in tako dalje. 

V letu dni, odkar sem prisoten v AOŽ, sem 
spoznal veliko posebnih ljudi, pridobil 
različna znanja in precej izkušenj. Začutil 
sem tudi kolektivni duh Železničarja, ki je 
v meni še danes. Veselim se naslednjih 
skupnih podvigov, izletov, taborov, 
tečajev in smeri. Vse dogajanje okoli AO-
ja je v meni pustilo močan vtis in v ta 
svet čudovitih občutkov in doživetij želim 
vključiti tudi ostale člane svoje družine. 
Čeprav sem iz takšnih in drugačnih 
razlogov ter izgovorov manj aktiven in 
prisoten kot drugi kolegi, lahko brez 
kančka dvoma rečem, da sem ponosen 
Železničar.

Tovariš Rok - Željko

Alpinistična šola, Okrešelj 2010 foto R.Hočevar
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Druga bojna linija
Uroš Marolt

v greben kal-krnčica-krn je mulatjera
zapisana kot dolg verz
zdaj sledeč naravnemu poteku polic zdaj po-
trpežljivo
vklesan v živo skalo

položaje ob strelskih linah in v razpokah zidov
na drugi italijanski bojni liniji
je skrivaj zavzel kamnokreč
tiho opreza za sovražnikom

eno izmed črnih kavern si je prisvojil medved
vsake toliko časa pastirji pogrešajo ovco
ki je odšla kot se odide s fronte
neopazno in krvaveč

vprašal sem kamnokreč medveda pastirje in 
ovce 
– zazdelo se mi je da so se vanje ujeli
begajoči duhovi nekdanjih vojakov – vprašal 
sem jih
ali ni vse skupaj le čudna igra
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Štefan Mlinarič – Stevo, alpinist, alpinistični inštruktor in motorist. Rojen 1969, je začel 
plezati pri 18-ih letih in naredil izpit za alpinista pri 21-ih letih. Energičen in prijeten 
sogovornik. Najprej odpreva pivo.

Je pa bil še nekdo, ki me je fasciniral v 
tistih časih. Hipi. Takrat je že bil starosta, 
večni hribovski romantik, živel je za hribe. 
Tudi z našega ferajna. Nekako me je vzel 
za svojega, pod svoje okrilje. Tudi jaz sem 
bil takrat bolj hipijevski. Ravno sva začela 
skupaj hoditi v hribe, se zaštekala, ko se 
je nesrečno ubil. Mogoče sva splezala dve 
smeri. To me je kar zadelo.

ŠTEFAN MLINARIČ - STEVO

Stevo, kateri so bili tvoji prvi soplezalci?
Ja, najprej smo začeli plezati po vrtcih. 
Naša generacija so bili Jana, Čenč, Zvone 
in Vanja. Kasneje sem v hribih začel plezati 
z Zvonetom.

Kdo te je uvedel v stene? Kdo je bil tvoj 
mentor?
Ha, tega sploh ni bilo. Ko si bil dovolj 
samostojen in če si veliko plezal, so se na 
ferajnu odločili: »No, sedaj pa lahko greste 
v hribe.« In tako sva z Zvonetom začela.
Pred tem nas je vodil Lipe (Boris Lipavec) 
iz Rašice. Prav ta je razpeljal po hribih celo 
našo generacijo.
No, tukaj lahko povem eno anekdoto. Lipe 
je še posebej rad vodil punce. Nekoč je 
peljal mene, Jano in še eno. Zvečer smo 
imeli bivak in Lipe je potegnil iz nahrbtnika 
posodico z jagodami in smetano in 
postregel punce v hribih.

Uf, lepo! To pa je bil uvod v plezanje! Tega 
danes ne vidiš prav pogosto.
Ne, tega danes ni več.

Verjetno je hotel tudi kaj v zameno, za 
tako gesto? (smeh)
Ah, pa nikoli ni kaj dosti dobil. (še vedno 
smeh) Tako je bilo včasih. 

V Tamarju 1988.                    foto  Zvone Požgaj

Po vzponu v Ajdovski deklici       samosprožičec
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Katerega leta si imel največ vzponov?
Uf, ne spomnim se natančno, mislim da 
okoli leta 1993, 1994.

Koliko jih je bilo?
Okoli 54. Takrat smo samo v hribih plezali. 
Zraven je bilo pa precej poskusov. V tem 
obdobju smo bili v hribih vsak vikend, 
tudi ob slabem vremenu. Veliko stvari 
ni uspelo. Tudi vodničkov ni bilo. Za 
marsikatero steno se ni vedel dostop, 
veliko smo poskušali, raziskovali.

Koliko imaš vseh vzponov?
Nekaj čez 600 jih je. Kar pravzaprav niti ni 
tako veliko. Ampak toliko jih je. (smeh)

Katera je tvoja najtežja smer v hribih?
Ja, o tem sem premišljeval … Je zelo 
nehvaležno vprašanje. Težko je določiti 
eno in edino. Izpostavil bi Nekoč so bili 
bojevniki, pa ne toliko zaradi težavnosti, 
kot zaradi avanture, doživetja. V smer 
sva morala dvakrat ali trikrat. Ko kasneje 
pogledaš na tako smer, vidiš, da je bilo 
vanjo kar precej vloženega.

Kakšna je bila ocena?
Takrat smo ocenjevali po kanadski lestvici 
(V+/6 -, 90°/50°- 80°, v skali A1, 620 m, 
Bavh, 1—3.2.1997, prvi ponavljalci bratje 
Marenče 2007).

Najlepša smer?
Tudi ta. (smeh) Težko določim. Tudi v 
Dolomitih so zelo lepe smeri. Pa Paklenica. 
Kdo lahko reče: ta smer je pa najlepša v 
Paklenici? Vsaka je po svoje lepa. Ne smemo 
pozabiti kakšnih lepih, strmih kuloarjev z 
izvrstnim snegom, ki so svojevrsten užitek.  
A ni to nekaj najlepšega?

Ja, se strinjam. Tudi meni bolj ustreza 
zima. Najlepša gora?
Ama Dablam.

Bivak v Monte Rosi                   foto Tadej Golob

V bazi pod Ama Dablamom  foto Bojan Počkar

Nekje v Koritnici foto Tadej Golob

Pod Zeleniškimi špicami  foto Peter Bajec

Na ledeniku pod Nesthornom foto Bojan Počkar
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Največji dosežek/prigoda?
Hm … Kot prigoda lahko rečem Eiger. 
Sicer ga nisva zlezla, ampak kot prigoda - 
avantura. Ali pa Himalaja. Zanimiva štorija 
je tudi iz Artesonrajuja v Peruju, kjer 
sva bila skupaj z Andrejčkom (Andrejem 
Gasparijem). Mislila sva, da sva lezla 
prvenstveno, a se je kasneje izkazalo, da 
gre za prvo ponovitev. Zanimivo je, kako 
sva se lotila. Plan je bil, da bova startala ob 
2h zjutraj, zgodaj vstopila, čez dan splezala, 
do večera v dolino in stvar bo rešena. Nič 
pretresljivega.

In kako se je zgodilo?
Preden sva startala, sva pojedla športen 
obrok, močne müslije. Nakar nama je 
postalo slabo. Bruhala sva. Kar s plezalnimi 
pasovi sva šla spat nazaj v spalko, v šotor. 
Zjutraj sva se zbudila ob osmih v čist, jasen 
dan. Prekrasna šajba, kakršne ni bilo že 14 
dni. Spogledala sva se, pohitela iz šotora, 
cepine v roke in začela plezati. Potem ko 
sva bila že na pol smeri, sva se spomnila, da 
sva že malo pozna in da bo treba bivakirat. 
(smeh) Seveda sva v naglici spalke pustila 
v šotoru. In potem se je začelo dogajati. 
Brez opreme sva spala 50 m pod vrhom v 
špaltni. Sredi noči sva ugotovila, da v bistvu 
spiva na snežnem mostu, ki se je podrl pod 
nama. Pestro.

Vrh sta dosegla?
Ja, ponoči, vendar sva se spustila 50 m nižje 
v neko špaltno, kjer sva bivakirala. Drugo 
jutro pa v dolino. Je bila kar avantura.

Kaj se je pa zgodilo v Eigerju?
V Eigerju sem plezal s Tedijem. Zelo dobro 
sva plezala. Enkrat sva bivakirala. Drugi 
dan je začelo snežiti, prišla sva že blizu 
izstopnega pajka. Zaradi sneženja nisva 
mogla napredovati, ves čas so se usipali 
plazovi. Našla sva majhno poličko, kjer 
sva bivakirala dva dni. Zmanjkalo nama 
je hrane in plina, tako da nisva imela več 
pijače. Bil je hud mraz. Na koncu sva si 
bratsko razdelila zadnjo ploščico. Spoznala 
sva, da še ene noči ne bova preživela. Kljub 
plazovom sva plezala naprej. Kmalu se je 
med sneženjem za kratek čas odprlo okno 
in prikazal se je helikopter. Spogledala 
sva se in se nahitro odločila. Nisva bila 
prepričana, ali bova lahko izstopila, še ene 
noči pa ne bi zdržala. Helikopterju sva dala 
znak, naj naju potegne ven. 

Katera oblika alpinizma ti najbolj ustreza?
Na splošno je glede na avanture in 
doživetja zame zimski alpinizem brez 
primere. Vsekakor zimski alpinizem.

S katerim soplezalcem si največ plezal?
S Tadejem Golobom – Tedijem. Pa z  
Bojanom Počkarjem.

Aklimatizacija na Island peak  foto Bojan Počkar

Nekje v Mojstrovki                 foto Zvone Požgaj
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Kako ne?

in plezanje. Ko sem zvedel, da bom dobil 
otroka, se je v meni nekaj prelomilo. Nisem 

na meji. Vedel sem, da s težkim vzponom 
včasih tudi tvegaš. Ko sem dobil otroka, se 
mi je podzavestno začela plezalna psiha 

rekel bolj premišljeno in varno. Nikoli več 
nisem tako tvegal kot takrat, ko sem bil 
sam. Dandanes je plezanje postalo takšno, 
da ni več ovira za družinski šport. V okviru 

plezalni dopust. Saj to bomo še nadaljevali. 
(smeh)

V  Dachsteinu                        foto samosprožilec

Si plezal sam, soliranje?
Sem, ja. Imel sem obdobje, ko sem kar 
veliko soliral. Ampak ne zaradi lastnega 
užitka, potrebe ali potrjevanja samega 
sebe. Bolj zaradi službe, ker sem več 
plezal med tednom in je bilo težko 

posebnega.

alpinizma?
Jaz sem bolj človek rokenrola, saj veš. 

Sicer se sliši klišejsko, vendar je bil to 
včasih način življenja. Danes se s tem 
lahko ukvarja vsakdo, avanturo lahko 
kupiš. Danes je moderno, da se ukvarjaš z 

Včasih smo bili prijatelji, vse smo delali 
skupaj. Treningi, žuri, punce, plezanje, vse 
je bilo povezano z alpinizmom. Živeli smo 
za to. Danes pa to postaja samo šport.

Svedrovci?

svojo smer, če je na tvoji meji plezanja, 
potem ga zavrtaj. Jaz sem se jim sicer 

obstoječih, že zlezenih smeri. Lahko rečeš, 
da sem goreč nasprotnik tega.

Družina in plezanje? Gotovo lahko 
tukaj poveš kaj zanimivega, daš kakšen 
napotek?
Ne. (smeh)

Španija                                 foto Simon Mlinarič
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Zakaj si zamenjal motor za alpinizem?
V bistvu sem ga šele sedaj. (smeh) Mogoče 
sem v alpinizmu doživel že toliko stvari, 
da sem se izživel. V motorizmu sem našel 

pozabil. Še vedno pa bodo ostali plezalni 
prazniki in družinske počitnice.

Lahko poveš še kakšno zanimivo prigodo?
Hm, kot začetnika sva šla z Zvonkom plezat 
Steber revežev v Mojstrovki. Prispela 
sva do vstopa, našla vstop in plezala po 
skici. Nekaj ur sva že plezala, smer se je 
skladala z opisom. Nisva imela nobenih 
orientacijskih težav.  Ob dveh sva na veliki 
gredini v miru malicala, vzela sva si čas, 
saj kar dobro plezava. Do vrha nisva imela 
več veliko. Nisva pa vedela, da sva šele 
na vstopu v pravo smer in da naju čaka 
še 500 m plezanja. Plezala sva namreč od 
vznožja, iz Tamarja. Je pa res, da je bila 
to najina prva smer v hribih. Druga je bila 
Raz Jalovca, četrta pa Ajdovska deklica v 

med padcem potrgal nekaj svedrovcev in 
naredil veliko gugalnico. Pri prvem nihaju 
je gledal prestrašeno, pri drugem pa je 

ferajnu.
En najlepših trenutkov, ki se jih spomnim, 
je načrtovan bivak v Monte Rosi. Sončni 
vzhod, topla spalka, na polički s prijateljem. 

Stevo, hvala za tale pogovor in upam, da 
se kmalu vidimo.
Ni panike, letos bom vplačal plezalno 
stenco. (smeh)

Pod Plešivcem                           foto Tadej Golob

Ledeniški tečaj pod Grosglocknerjem foto Stevo

V Votlem vrhu                           foto Tadej GolobLuka Golob
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T O M A Ž  J E R A S
J I R Ž I

Kdaj si začel zahajati v hribe in ali že od 
začetka plezaš?

Imel sem to srečo, da sta bila moja starša 
navdušena planinca in sta me že od malih 
nog jemala s seboj v hribe. Tako sem v 
osnovni šoli s starši prehodil večino naših 
markiranih poti, z očetom pa sva se lotila 
tudi zahtevnejših pristopov, kot so Triglav, 
Jalovec, Prisojnik in podobni. Že od začetka 
so me privlačile zajle, torej zavarovane poti, 
in več kot jih je bilo, raje sem šel zraven. 
Nekakšno prelomnico pa je pomenila tura 
na Veliki Klek (Grossglockner) leta 1987. 
Z materjo sva se priključila vodeni turi, ki 
jo je organizirala PD Matica. Prelomna pa 
je bila iz drugačnega vzroka, kot bi človek 
pričakoval. Že na ledeniku so nas navezali 
na vrv po štiri skupaj: prvi je bil vodnik, 
potem pa s(m)o sledili trije vodenci na 
zelo kratkih razdaljah. Takih četvork je bilo 
kar nekaj in vse skupaj je šlo silno počasi. 
Povorka se je ves čas zaustavljala in trajalo 
je cel dan, da smo z ledenika Pasterze prišli 
do koče pod vrhom. Naslednji dan smo v 
podobnem stilu sicer osvojili vrh, vendar 
mi je bila ta izkušnja s hojo v skupini silno 

travmatična. Takrat sem trdno sklenil, 
da se bom vpisal v alpinistični tečaj in mi 
vrhov ne bo treba več osvajati kot vodenec. 
Nekaj mesecev po tej turi sem moral v JLA, 
ko pa sem prišel po letu dni domov, sem 
se takoj vpisal v alpinistični tečaj na AO 
Matica.

Kdaj si ugotovil, da je plezanje tisto, kar si 
želiš početi?

Po opravljenem tečaju sva dva tečajnika 
in tečajnica prosili Šraufa (Stane Belak), 
da nas vzame na kako plezarijo. Res smo 
se zmenili in peljal nas je v vzhodno steno 
Velikega grebena (greben med Žmavčarji 
in Gamsovim skretom), smer Cik Cak. Kot 
ime pove, ne gre ravno za diretissimo, 
zato je imel kar težave, da nas je varoval, 
vsakega na svoji vrvi. Naučili smo se tudi 
nekaj novih kletvic, po katerih je bil znan. S 
te ture izhaja še anekdota. Že zjutraj se je 
Šrauf pripeljal z avtom, ki je imel pripeto 
prikolico. Čemu, sva s kolegom spoznala 
na povratku. Ker je ravno zidal hišo, je 
potreboval skale za škarpo. Na povratku 
iz Konca do Kamniške Bistrice sva s 

Alpinistični odsek Železničar ima v svojih vrstah veliko dobrih in uspešnih alpinistov, ki so 
v svojih karierah prehodili, preplezali in presmučali gorovja pri nas in po svetu. Tako so 
si nabrali veliko prigod in izkušenj, ki jih sedaj prenašajo na hvaležne mlajše generacije. 
Eden izmed njih je gotovo tudi Tomaž Jeras - Jirži. Pristal je na kratek intervju, za kar bi se 
mu rad še enkrat zahvalil.
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kolegom v prikolico nalagala skale in Šrauf 
je bil zadovoljen šele, ko je bila prikolica 
polna. (smeh) S to turo je bil led prebit in 
naslednja leta mi je plezanje predstavljalo 
smisel življenja.

Si imel oziroma še imaš kakšnega 
vzornika?

Vsekakor je to legendarni Hermann Buhl. 
Njegova knjiga Nanga Parbat se mi je 
zelo vtisnila v spomin, predvsem njegovi 
doživeti opisi plezarij. Iz knjige dobesedno 
žari navdušenje nad plezanjem ne glede 
na vreme ali razmere. Bil je izjemen skalni 
plezalec in njegove smeri so še danes 
vredne vsega spoštovanja. No, njegov 
legendarni vzpon na Nanga Parbat pa je ena 
tistih stvari, na katere pomislim, kot mi gre 
v gorah za nohte. Če je Buhl preživel Nanga 
Parbat, potem je tale moja godlja prava 
malenkost. (smeh) Njegovo knjigo pa toplo 
priporočam vsem, ki jih gore privlačijo. 
Kljub letom ni izgubila prav nič aktualnosti. 
Med našimi pa je to moj prvi soplezalec, 
Šrauf.

Praviš, da si začel svojo plezalno pot 
pri AO Matica. Kdaj pa si se pridružil 
Železničarjem?

Kot rečeno, so moji plezalni začetki 
povezani z Matičarji. Matica je bil edini 
odsek, ki sem ga takrat poznal. Po končani 
šoli pa sem na Turncu spoznal Andreja in 
Mira, oba Rašičana (AO Rašica). Dobro 
smo se ujeli in potem sem večinoma 
plezal z njima, poznal pa sem tudi večino 
ostalih Rašičanom in z njimi tudi hodil na 
skupne ture. Z Matičarji sem bolj malo 
plezal. Kasneje se je Andrej bolj posvetil 
akademski karieri, Miro je bil bolj skalni 
plezalec, mene pa je zanimala Himalaja. 
Takrat sem veliko plezal tudi s Tedijem 
(Tadej Golob) in Dušem (Dušan Polenik, AO 
Rašica) in zmenili smo se, da gremo skupaj 
na žepno odpravo na Hiunchuili, v steno, ki 
je Tedija že enkrat zavrnila. To je bilo jeseni 
leta 1995. Takrat sem tudi menjal odsek in 
postal član AOŽ.

V svoji plezalni karieri si doživeli veliko 
dobrih kot tudi slabih trenutkov. Nam 
lahko predstaviš enega, ki ti je ostal v res 
lepem spominu?

Lepi spomini me vežejo na bivak Leschaux 
nad istomenskim ledenikom pod goro 
Grandes Jorasses. Kot pripravnika sva se 
z Andrejem sredi poletja lotila Cassinove 
smeri v severni steni Grandes Jorasses. Triglav - Skalaška     foto lasten arhiv

Rinka - Direktna   foto lasten arhiv
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Turn Gamsove matere - Peters Deye

Danes vem, da malo preveč ambiciozno, 
vsaj glede na takratno znanje in izkušnje, a 
konec dober, vse dobro. Na bivak sva prišla 
takoj po prehodu deževne fronte in kljub 
jasnemu vremenu je bila gora lepo odeta 
v snežno odejo in z vzponom je slabo 
kazalo. Denarja za daljše bivanje v bivaku 
pa nisva imela. No, oskrbnica bivaka je 
bilo simpatično dekle Marielle in ko sva v 
pogovoru omenila, da sva Slovenca, naju 
je vprašala, če poznava Slavca (Svetičiča). 
Seveda sva ga poznala, kdo pa ga ni! 
Njen odgovor je bil: »For Slavko's friends, 
everything is free!« No, izkazalo se je, da 
ko je Slavc nekaj tednov prej splezal novo 
smer v Jorassih, Manitua, je bival v istem 
bivaku in se Marielle tudi malo usedel v 
srce. (smeh) Na ta račun sva potem nekaj 
dni zastonj bivala v bivaku, dokler se stena 
ni otresla snega. Dva dni pred ponovnim 
poslabšanjem vremena sva vstopila v smer 
in jo tudi uspešno preplezala. Po povratku 
v dolino sem ponovno prišel do bivaka po 
preostalo opremo in Marielle v zahvalo 
prinesel nekaj svežega sadja, ki ga ni imela.

Kdaj ti je bilo v steni najtežje? Lahko 
opišeš ta trenutek?

Tu izbira ni prav težka, vsekakor gre za 
dogodek, ki je prekinil mojo plezalno 
»kariero«. Z mojo sedanjo življenjsko 
sopotnico Tanjo sva plezala Hudičev 
steber v Prisojniku. V prvem raztežaju 
izstopnega kamina se mi je na okoli 15 m 

Jerebica - Sivi ideal    foto lasten arhiv

nad varovališčem v dnu kamina odtrgal 
skalni blok in z njim vred sem odletel. 
Vmes sem imel sicer vpet en klin, ki se je 
pri padcu izpulil, a je vseeno delno ustavil 
padec in mi rešil življenje. Po padcu na 
tla sem sicer izgubil zavest, a sem jo kar 
dobro odnesel. Bil sem cel, le ves odrgnjen 
in ranjen po glavi ter z zvitim gležnjem in 
pretresom možganov. Slabše jo je odnesla 
moja soplezalka. Del bloka, ki se je nad njo 
razbil na manjše dele, jo je zadel v bok in 
ji zlomil medenico. V nekaj sekundah sva 
bila oba onesposobljena in le sreči (ali 
pa angelu varuhu) se imava zahvaliti, da 

Lucki Dedec - Centralni steber
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Jerebica - Sivi ideal          foto lasten arhiv

je v smeri blizu najine plezala naveza, ki 
je padec bloka in moj krik slišala in naju 
najprej zavarovala, nato pa izplezala in v 
dolini obvestila reševalce. GSM-jev takrat 
še ni bilo in to je bil edini način, da so 
reševalci izvedeli za nesrečo. Ko se je nekaj 
ur kasneje z vrha stebra do naju spustil 
Iztok Tomazin, sem vedel, da sva se tokrat 
izmazala. Po nesreči in rehabilitaciji sem 
plezal manj, kmalu pa sem čisto nehal. 
S Tanjo sva se začela ukvarjati z gorskim 
kolesarstvom, ki prav tako ponuja lepe 
avanture, ni pa tako nevarno. V hribe sva 
še hodila, vendar sva v glavnem raziskovala 
skrite kotičke naših hribov in brezpotja. 
Po desetih letih plezalne abstinence pa 
sem pred nekaj leti spet začel plezati in 
upam, da me čaka še veliko plezalnih let.

Katera odprava ti je ostala v najlepšem 
spominu?

Glede na to, da sem bil pred nesrečo le na 
eni odpravi, je to vsekakor tista, na katero 
imam lepe spomine. Kot sem že omenil, 
smo skupaj s Tedijem in Dušem organizirali 

odpravo na Hiunchuli (6441 m) v Himalaji, 
cilj pa je bila še nepreplezana vzhodna 
stena. V njej je Tedi že enkrat obračal in 
hotel je poravnati račune. Na odpravi smo 
se dobro razumeli, tudi vreme nam je kar 
služilo, zato uspeh ni izostal. Preplezali smo 
smer Terra Nostra (VI+, A2, 85°/70°, ED, 
1200 m). Na odpravi smo se fino zabavali, 
tudi z domačini smo se dobro razumeli in 
Nepal mi je ostal v zelo lepem spominu. Žal 
mi je, da se nisem več vrnil tja.

Vsi vemo, da se je oprema na področju 
alpinizma spremenila, izboljšala. Je bilo 
včasih veliko težje plezati?

Vsekakor sta oprema in tudi tehnika 
naredila velik korak naprej in z isto količino 
treninga in priprave lahko danes plezaš 
težje smeri bolj varno kot včasih. Če bi v 
Hudičevem stebru imel Camalote, verjetno 
ne bi priletel v poden. (smeh)

Kakšni so tvoji cilji za naprej?

Kakih posebej ambicioznih ciljev nimam 
več, važno mi je, da v hribih uživam, pa 
naj bo to plezanje, turno smučanje, gorsko 
kolesarjenje ali pa »le« planinarjenje. 
Upam pa, da bom čudoviti svet gora uspel 
približati tudi svojim otrokom.

Domen Košir

Na Tharpu Chuliju - zadaj Hiunchull
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v smeri Geršak - Grčar v Vežici

ZVONKO POŽGAJ
Pri osemnajstih si prišel na AO Železničar 
slučajno, ko ste se s prijatelji odzvali 
plakatom alpinistične šole. Kam bi te pot 
zanesla, če teh plakatov ne bi bilo?
Pojma nimam, nekam že ... in res dobro 
vprašanje ... le kam? Bil sem daleč od tega, 
da bi imel izdelano kakršnokoli vizijo o 
prihodnosti. To je bil bolj čredni nagon, neke 
vrste druženje. Še ko sem bil bolj aktiven in 
tudi sedaj ni dosti drugače - seveda kar se 
plezanja tiče, da ne bo pomote. Navsezadnje 
ni tako pomembno, kam se gre, važno je, da 
je dobra družba.
Kasneje si tudi sam vodil alpinistično šolo. 
So bile kakšne bistvene spremembe med 
takratno in sedanjo alpinistično šolo?
Šole so bile drugačne, predvsem je bilo 
manjše število tečajnikov. To je tudi bistvena 
razlika - z manj namreč lahko narediš več. 
Osnovne tehnike so v principu iste, seveda 
pa se s časoma izboljšujejo, tako kot 
oprema. Velika razlika pa je pri doseganju 
pridobitve naziva alpinist. Včasih se je to 
dogajalo od začetka do konca v okviru 
odseka, sedaj pa je kup komisij in pravil ter 
omejitev, ki jih moraš doseči, če želiš postati 
alpinist. Če želiš postati alpinist, moraš 
zadostiti birokratskim normam. Znanje 
oceni zunanji opazovalec in te opazuje, kako 
izvajaš manevre, postopke itd. Za podajanje 
mnenja, da je posamezni tečajnik oziroma 
pripravnik sposoben plezati samostojno, je 
po mojem mnenju verodostojen le njegov 
inštruktor, ki ga je spremljal v steni in ve, 
kako se tam obnaša. Mene ne zanima, koliko 
smeri je nekdo preplezal ali koliko klinov je 
zabil - za nekoga je dovolj deset preplezanih 
smeri, za drugega pa jih niti sto ni dovolj. 
Hočem reči, da je težko tako znanje uvrstiti 
ocenjevati v številkah.
Se mogoče spomniš svoje prve alpinistične 
ture?
Prva kopna je bila nekje v Paklenici, ne vem 
točno katera. Se pa dobro spomnim prve 
zimske po grebenu na Ojstrico - od plezanja 
mi je najbolj ostal v spominu dostop (dereze 
so se mi vseskozi snemale s čevljev) in 
bivanje na Korošici. Stevo bi kaj več vedel 

povedati kaj se je dogajalo ponoči. Skupno 
turo pa je vodil Kuri.
Koliko odprav si se udeležil?
Na prav veliko odpravah nisem bil, saj sem jih 
že na prvi dobil po prstih. K2 mi je dal vetra 
leta 1993. Naslednje leto sem s Klemnom 
Malijem kar dobre tri mesece plezal v 
Kanadi. Udeležil sem se še odprave na Ama 
Dablam leta 1996, kjer sem bil spremljevalni 
član Vanje Furlana in Tomaža Humarja. Njun 
vzpon je bil nagrajen z zlatim cepinom. 
Vsaka od teh tur je bila zgodba zase, vsaka 
povsem drugačna, različni stili plezanja (tudi 
mediteranski)... Skupni imenovalec je bil 
plezanje. Obljubim, da te zgodbe enkrat na 
platnu pokažem na odseku. 
Napisal si tudi knjigo o uspešnem vzponu 
na Ama Dablam z naslovom Odsanjane 
sanje. Če bi napisal knjigo o odpravi leta 
1993 na K2, kakšen bi bil naslov?
Knjigo o Ama Dablamu sem na nek način 
moral napisati. To je najmanj, kar sem lahko 
storil za Vanjo in mu na ta način postavil 
knjižni spomenik. Ni ravno best seller, je 
pa spominska potopisna zgodba, ki bo 
ostala. Naslov pove vse - s to zgodbo je 
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Hvar novo leto 2006

Vanja odsanjal velike sanje, ki so marsikomu 
nedosegljive. O vzponu na K2 sem napisal 
podlistek za časopis Delo, naslova se na 
žalost ne spominjam. Če bi o K2 napisal 
knjigo... hmm, niti sanja se mi ne kakšen 
bi lahko bil naslov, po mojem bi ga dal na 
koncu.
Na odpravah si se srečeval z različno kulturo 
in običaji. Kaj meniš o njihovih verovanjih, 
kot na primer o blagoslovljenem rižu, ki ga 
posuješ pred šotorom in te obvaruje plazu?
V take in podobne stvari ne verjamem a po 
drugi strani spoštujem in cenim njihov način 
življenja. Na koncu se vedno lahko vprašaš: 
»Kaj pa če je vse to res?«
V knjigi omenjaš poleg alpskega in 
himalajskega še mediteranski slog. Kakšen 
naj bi bil?
To je nekaj vmesnega med alpskim in 
klasičnim, le da je tehnične opreme precej 
manj :)
S kom si se največkrat navezal na vrv v 
tvojih najbolj plezalsko plodnih letih?
Največ sem plezal s Stevotom in Čenčem. Pa 
tudi s precej drugimi, z enimi več, z drugimi 
manj.
Kdo so bili vaši takratni vzorniki? Ste se 
ozirali čez meje Slovenije ali ste vzornike 
iskali doma?
Težko rečem, da sem imel sploh kakega 
vzornika. Nikogar nisem posebej posnemal, 
sem pa sigurno hote ali nehote povzel 
kako misel od znanih plezalcev, tako od 
domačih kot tujih legend. Za mene so bili 
in bodo vzorniki vsi moji soplezalci. Od njih 
sem se največ naučil in z njimi preživel lepe 
trenutke.
Če primerjaš alpinistična druženja nekoč in 
danes, kje so bistvene razlike?
Hja, včasih se je precej sred končalo v 
četrtek… Sedanje stanje pa težko ocenjujem. 
Vem le to, da če bi bilo tako kot po starem, 
ne bi prav dolgo trajalo.
V zgodnjih 90-ih je bil AOŽ zagotovo v 
največjem razcvetu. Na klubu je bilo kar 
nekaj dobrih, perspektivnih alpinistov. Kaj 
vas je takrat gnalo, kje ste se srečevali, 
kakšne načrte ste kovali, kdo vse so bili 
člani te druščine?
No, če se nekoliko navežem na prejšnje 
vprašanje: v sredo je bil žur, za vikende pa 

smo brez izjeme plezali. Bili smo zelo aktivni, 
opravili smo veliko vzponov. PO mojem 
mnenju sta še najbolj izstopala Bojan in 
Vanja. Začela sta z organizacijo manjših, 
nizko proračunskih in fleksibilnih odprav. 
Bili smo v velikem zagonu vse do leta 1996. 
O imenih 'druščine' pa raje ne bi, ker lahko 
mimogrede na koga pozabim. Vsak, ki je 
takrat hodil na ferajn, je bil del te zgodbe.
Leto 1996 je bilo v mnogih pogledih 
prelomno. Zagotovo so ferajn najbolj 
zaznamovale smrti 3 odličnih alpinistov 
– Vanje Furlana, Žige Petriča in Bojana 
Počkarja. Kaj je to pomenilo za vas kot 
njihove prijatelje, soplezalce? Kaj je to 
pomenilo za obstoj samega kluba? So vas 
njihove energije in vizije gnale naprej ali se 
je večina od vas umaknila pred vrhunskim 
alpinizmom?
To je bilo brez primere najbolj črno leto 
za AO Železničar. Vnema je po tragičnih 
dogodkih upadla. Plezali smo sicer še naprej 
a je obstoj odseka postal vprašljiv. Jasno, 
vsaka generacija ima svoje aktivno obdobje. 
Naši predhodniki (če lahko tako rečemo) 
so prenesli vse svoje znanje na nas, mi pa 
smo to s pridom izkoristili in še več plezali. 
Prišli smo do trenutka, ko za nami ni bilo več 
dovolj podmladka. Podmladka pa ne moreš 
ustvariti kar čez noč, pač pa z prirejanjem 
šol več let zapovrstjo. To pa nikakor ne gre 
skupaj z aktivnim plezanjem. Sam sem 
ravno v tem trenutku prevzel načelništvo 
na odseku. Situacija je bila takrat klavrna – 
nismo več hodili na odsek pač pa naravnost 
k Aniki v Trnovo. Tam smo dorekli plane za 
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V smeri Na svoji zemlji v Skuti

čez vikend. Prva stvar, ki sem jo želel izpeljati 
kot načelnik je bila ta, da se premaknemo 
v prostore odseka, pa tudi če gremo takoj 
za tem naprej na pijačo. Druga stvar, ki pa 
je trajala ves mandat mojega načelništva 
in traja tudi sedaj v  času Robijevega 
načelništva pa je, da ustvarimo podmladek. 
Robiju je to uspelo in zdi se mi, da je vložil v 
to kar veliko energije. In zdaj mislim, da ima 
odsek tudi prihodnost.
Kaj te je najbolj navdušilo pri alpinizmu in 
kdaj?
Kot že rečeno, zgodba se je začela povsem 
spontano. Tudi naprej se je odvijalo brez 
scenarija. Upam, da tako tudi ostane. Pri 
alpinizmu me navdušujejo izzivi, ki si jih 
doziraš toliko, kot ti odgovarja, le paziti je 
treba na prevelike odmerke…
Kam bi šel plezat, če ne bi bilo nikakršnih 
omejitev? Katera stena ti je ostala še »na 
dolgu«?
Če ne bi bilo časovnih, finančnih in drugih 
omejitev bi moral kar malo razmisliti. Dolgov 
nimam, bi si pa zagotovo izbral kakšne 
užitkarske konce. Še enkrat bi šel v Skalno 
gorovje, mogoče v gore na Novi Zelandiji... 
Potem se bom pa počasi prebudil…
Še vedno veliko plezaš. Ali so se tvoje 
prioritete kaj spremenile? Kako vse 
usklajuješ?
Plezam še, a precej manj. Prioritete so se 
spremenile, prišle so dodatne odgovornosti 
(družina, služba...) in tako pač je. Celotna 
situacija je stvar usklajevanja in z malo sreče 
ostane na koncu še kaj za plezanje. Brez 
usklajevanja in prilagajanja pač ne gre.
Od leta 2003 si tudi gorski vodnik z 
mednarodno licenco IFMGA. Si se za 
to odločil kot nadaljevanje alpinistične 
kariere, zgolj popestritev, dodaten zaslužek, 
...?
Za GV sem se odločil brez posebnega 
namena, kaj bom počel ko končam. To sem 
si postavil za cilj predvsem zato, da sem se 
na nek način spodbudil k plezanju, saj pogoji 
za dokončanje tečaja niso lahki. Vodenje 
oziroma plezanje po gorah kot vodnik je 
enako kot plezanje kot tečajnik  ali alpinist, 
ni pa nujno. Večinoma se pleza že poznane 
smeri, v katerih si bolj suveren. Včasih 
manjka kak izziv v odkrivanju novega. A 

moram priznati, da mi vodniška tura na kraj, 
kjer še nisem bil, in ki je bolj nepredvidljiva, 
bolj odgovarja. Mogoče je izziv večji. Vse, 
kar moraš kot vodnik naredit je to, da imaš 
situacijo ves čas pod kontrolo. Pa čeprav se 
včasih zdi da je nimaš in čeprav je mogoče 
to tudi res…
Kje misliš, da je prihodnost alpinizma? Kam 
gre, v katero smer?
Pojma nimam in ne vem, če me sploh 
zanima, kajti še s samim sabo imam preveč 
opravkov, v katero smer bi šel :)
Kaj je tvoja popotnica mlajšim, željnim 
alpinističnih podvigov? 
»Free your mind and your ass will follow!«
 
Anže Dobrilovič
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JANA & GITA   ŽELEZNI  CARKI
Prav prijetno je prebirati knjige z alpinistično tematiko in sanjariti o časih, ko je oprema 
predstavljala nujno zlo za osvajanje gorskih lepotic, medtem ko danes kdaj pa kdaj predstavlja 
osnovni pogoj. Alpinizem in športno plezanje zadnje čase postajata kar nekakšen modni hit, 
(zgolj) šport, v katerem se želi preizkusiti vsak in vsaka. Včasih temu ni bilo tako. Včasih se 
odkrivanju nekoristnega sveta ni predajal vsak, ampak zgolj nekateri. Še manj pa vsaka. Bile 
so redke, ki so se slednji vikend znova znašle v kateri izmed alpskih dolin, odhajajoč odkrivanju 
nekoristnega sveta naproti.
Zatorej mi je bilo neskončno prijetno posedeti v družbi Jane Berčič in Gite Vuga, katerih 
alpinistična pot je daljša kot moje življenje in vsekakor še ni zaključena.

Pred sabo sem torej imela dve generaciji: 
Gito, ki je s plezanjem začela v 70-ih, in Jano, 
ki se je v skale pognala v 80-ih.
Gito je že pri 10-ih letih neskončno 
navdušila Triglavska severna stena in vsa 
ponosna je mami zatrdila: »To bom pa 
jaz enkrat preplezala!« Jani je ljubezen do 
gora nedvomno vzbudil oče, alpinist AAO, s 
katerim se je najraje potikala po brezpotjih. 
Očetove prepovedi glede tega, da bi tudi 
sama zašla v alpinistične vode, vsekakor 
niso zalegle. Naskrivaj je hodila na Turnc 
občudovat plezalce in navsezadnje je po 
očitno dobrem marketinškem pristopu, 
belo-modrem plakatu s Cordillero v ozadju, 
16-letna pristala v pisani druščini članov AO 
Železničarja.
Srečno naključje je k Železničarjem 
pripeljalo tudi Gito, medtem ko je predolgo 
čakala svoje stanovske kolege iz AO Črnuče 
in se neučakana priključila Železničarjem, ki 
so se ravno takrat nahajali v Turncu. Čeprav 
železni fantje niso bili vzrok, da se je začela 
ukvarjati z alpinizmom, pa so bili dober 
povod za včlanitev v njihove vrste. 

In kako sta gledali na takratne alpinistične 
vzornike?
Jana pravi, da je alpiniste od začetka 
opazovala od daleč, zdeli so se ji kot bogovi. 
Ko se jim je pridružila, je ugotovila, da »sicer 
niso bogovi, so pa fajn.«Giti je v spominu 
posebej ostalo srečanje s Slavo Mrežar, Jana  in Nika med plezanjem  foto lasten arhiv     

zelo dobro alpinistko tistega časa, in da se ji 
je, zelenki, zdelo izjemno, ko je lahko z njo 
spregovorila nekaj besed. 
Prednost tega, da se je v tistih časih z 
alpinizmom ukvarjalo precej manj žensk, 
je bila močnejša generacijska povezanost 
alpinistk iz cele Slovenije. Ženske, kot so 
Marija Štremfelj s sestro Barbko, Mira Uršič 
(kasneje Zorič), Marjana Šah, Meta Meh, 
Lidija Honzak, Slava Mrežar (kasneje Suhač), 
Marička Sabolek (kasneje Frantar) in Gita 
Vuga, so bile takrat aktivnejše akterke v 
svetu slovenskega alpinizma. Nadja Fajdiga, 
takrat že uveljavljena alpinistka, je zbrala 
mlade, nadobudne plezalke in se potem 
skupaj z njimi (menda kot prva jugoslovanska 
zasedba) odpravila na srečanje alpinistk.
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Ja, to so bili časi, ko se je v gorah tičalo na 
petek in svetek, cele počitnice, vsa nova 
leta, vse rojstne dneve … Redna prvomajska 
destinacija je bila Meteora. Člani Železničarja 
so imeli namreč prednost brezplačnih 
prevozov z vlakom, ki jih je vsako leto znova 
vozil do Grčije. Prav Meteora pa je bila 
tudi vzrok, da je Jana, takrat še mladoletna 
(potrebovala je namreč dovoljenje staršev 
za prestop meje), morala očetu priznati, 
da se je vendarle znašla na njegovi poti in 
da že nekaj časa obiskuje AO Železničar. Pa 
se je oče pravilno odločil, ko ji je namesto 
grajanja raje kupil plezalni pas. 
Prvo srečanje Jane in Gite je bilo na poti 
na Korošico, kamor so bili vrli tečajniki 
namenjeni neke zimske sobote. Gita je 
zamudila avtobus in se tako eno uro za 
njimi odpravila z izhodišča. Pa so jo lahko 
le z začudenjem opazovali, ko je švignila 
mimo njih in jih pričakala na koči. Jani je 
očitno vzbudila strahospoštovanje, saj jo je 
ob prihodu vikala in zato slišala prenekatero 
gorko. Jana pa se je kasneje v Dolomitih 

 Jana in Nika na vrhu smeri     foto lasten arhiv

Gita in prva jutrnaja kava,     foto  lasten arhiv

Gita v akciji   foto lasten arhiv

uživaška provansa           foto lasten arhiv

...v hladu drevesa

izkazala kot izkušena šodrovka, s čimer si 
je pridobila Gitino zaupanje. Dolomiti so 
poleti za poldrugi mesec postali njun dom. 
Z nomadskim življenjem od stene do stene 
sta se hitro poistovetili. Če ni bilo denarja za 
spanje in prevoz, pa je vedno bil za slasten 
frape, kjer sta gostinske usluge koristili tudi 
za umivanje in sušenje las pod fenom za 
roke. Odkrivali sta lepote Pale, Selle, lezli 
v Punta delle Sfinge, Punta Milano, Gran 
Pilastru, zlezli Raz tančic, Dibonov raz …
Ker pa je užitek po preplezani smeri še toliko 
večji, če ga lahko deliš s plezalskimi kolegi, 
sta se vsak torek na štop odpravili nazaj v 
Ljubljano, na ferajn, kaj spili in poklepetali. 
V petek pa že nazaj – na štop plac na Dolgi 
most, via Dolomiti. Veliko sta plezali skupaj 
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tudi v Sloveniji: Igličeva, GG, Zajeda Travnika, 
Direktna v Štajerski Rinki in smeri v ostenju 
Ojstrice. Prav tako sta plezali še v navezah z 
drugimi ženskami. Jana je tako precej plezala 
z Meto Jug (AK Črna) in z Natašo Medmeš 

tabor v Provansi

na vrhu

 mamica Jana na sprehodu

Pravita, da jima vzponi v ženski navezi 
vsekakor pomenijo ogromno: »Plezarija 
je bolj enakopravna, vzpon ti pomeni več. 
Soplezalki zelo zaupaš. Dostopaš umirjeno, 
do stene komaj utegneš obdelati vse 
aktualne teme. V steni ni dokazovanja, 
ampak greš preprosto uživat. Lažje tudi 
obrneš in ni toliko pomembno, da zlezeš. 
Sicer pa je super plezat tudi z moškimi.«

In kaj jima pomeni alpinizem?
Jana: »V plezanju živiš trenutek. Ne spomniš 
se smeri, ampak občutkov, ki si jih imel v 
neki smeri. Predvsem pa alpinizem ni samo 
to, da si težko lezel, ampak da se družiš, da 
si skupaj.«
Gita: »Ljudje, s katerimi se navežeš na vrv, 
te ne bodo pustili na cedilu. Ne delaš zase, 
ampak za uspeh naveze, to je pomembno. 
Če je uspeh, je uspeh naveze.«

So zgodbe, ki jih poslušaš z zanimanjem. In 
so zgodbe, ki jih poslušaš z občudovanjem 
in ki ti privabijo na usta nasmeh, v oči žarečo 
iskrico, v misli pa željo, da bi jih nekoč tudi 
sam lahko pripovedoval zanamcem. Zgornja 
je bila prav taka. 

Maja Apat

(AO Rašica).
Gita je s soplezalkami plezala širom Evrope, 
med drugim v Franciji kuloar na najvišji vrh 
Dauphineje, La Meije s prečenjem, steber 
v Mont Maudit … Pa v Švici levi steber Piz 
Paluja. V Sloveniji pa Trikot (v navezi z 
Maričo Sabolek), Ladjo in Prusik-Szalaja v 
Triglavski steni, kjer sta naenkrat plezali kar 
dve ženski navezi.

Kljub vsem vzponom pa se v njunih glavah 
še vedno pletejo neizpolnjeni plezalski cilji. 
Janinine skrite želje ostajajo Aschenbrenner, 
Čopov steber in Peterejev greben, Gitini pa 
Paradise can wait v Piz Badile in Peterejev 
greben. Neuresničene sanje ji dolguje 
Walkerjev steber.
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Vsako leto je poletje. In poletje je tisti letni čas, ki ga na ferajnu najbolj nestrpno 
pričakujemo. Ne zaradi »O, končno!« dopusta, namakanja v morju ali mogoče tedna res 
enkratnega križarjenja po Turčiji, kjer je tridnevna diareja najbolj avanturističen spomin. 
Tudi ne zaradi vseh tistih bicepsov, ki se bodo divje razkazovali po slovenskih stenah in 
strmalih, kakor tudi ne zaradi dolgih dni, ko prideš s frikarije domov šele, ko Slavko 
Bobovnik konča z Odmevi. Poletje je edinstveno zaradi Dolomitov! Da imajo Dolomiti 

prav poseben čar, kažejo že priprave 
nanje. Ob koncu zime načelnik objavi 
datum odhoda, ki je ponavadi v drugem 
tednu julija, če so grozne poplave ali 
sneg, pa se odhod morda odloži za teden 
dni. Do sedaj se še ni. Pred tem morajo 
tečajniki opraviti oba izpita, starejši 
člani pa nabrusiti kondicijo. Dolomitske 
smeri so namreč kot kolesa: vedno jih 
je premalo in v dan ene ali dveh smeri 
lahko vedno stisneš še kakšno. Ali dve. 

Prvo srečanje z Dolomiti je ponavadi 
romantično in moje prvo poletno je 

DOLOMITI   DOUZE POINTS

prvovrstni užitki v kompaktni skali... ...smeri za vsakogar in vse okuse

bilo ravno takšno, prav tako pa tudi 
vsa kasnejša. Jutranje sonce v Tofani 
ali večerno v Selli. Jutranje tuširanje 
s kropom. Popoldansko zasluženo 
(in drago) pivo, v kateri izmed Hütte. 
Legendarni čevapčiči na mrežici z zadnje 
slovenske bencinske črpalke ali palačinke 
s prave žar plošče. Ledeno mrzlo pivo iz 
bližnjega potoka. Julijsko   posedanje 
okoli tabornega ognja v puhovki. Pred 
spanjem obvezno branje s Pezlom. In 
seveda plezanje. Plezanje v Dolomitih ima 
poseben čar. Kratki dostopi, kompaktna 
skala, dolge, kratke, srednje, navrtane, 
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nabite, težke, lahke, obljudene, samotne 
… Skratka, smeri za vsakogar in vse okuse. 
Čeprav je plezalnih izhodišč mnogo, se 
je v zadnjih letih kamp AO Železničar 
nahajal na dveh lokacijah, in sicer v 
Cortini d'Ampezzo, kjer se ponavadi 
pleza okoli prelaza Falzarego in v Cinque 
Torri, ali v Canazeiju, kjer se najbolj 
pleza nad prelazoma Sella in Pordoi. 
Ker zna biti julijsko vreme muhasto, se 
zdi lokacija še toliko bolj primerna, saj 
lahko ob pričakovano lepših dneh plezaš 

seboj tudi kolo. Meka za cestna in gorska 
kolesa namreč marsikoga premami, da 
skuša v teden dni stlačiti vsega po malo. 
Nekateri pridejo celo z motorjem. Toda 
Dolomiti niso enkratni le zaradi lepih 
pogledov in dobrega plezanja, temveč 
tudi zaradi družbe in seveda edinstvenega 
kampa AO Železničar. Ne glede na vreme 
(in dežja ni malo) ali mraz (tudi skoraj 
nespodobno vroče je že znalo biti ob 
večerih) so večeri, ko gredo gore spat in 
mi zasluženo žulimo pivo ali dva, v družbi 

zgodb tistega dne in načrtov naslednjega 
naravnost krasni. Tako tisti dolomitski 
teden, ki je zaradi dveh vikendov 
mogoče še kakšen dan daljši, hitro 
mine in že naslednjo sredo na ferajnu 
začnemo s pripravami na prihodnjega.

Če je kaj krasnega na tem svetu, so 
to gore, in če so katere krasne, so to 
nedvomno dolomitske. In res jih ne gre 
zamuditi, še posebej lepo pa jih je doživeti 
z AO Železničar. Ker se imamo fajn.

Sašo Matas - Papi

...kulinarična doživetja ...dobra družba.

...romantika ... edinstven kamp AOŽ
kaj daljšega, ob drugih, ko oblaki kažejo 
zobe že opoldne, pa kaj krajšega. Ker so 
klasike še posebej obljudene (in temu 
primerno na nekaterih ključnih mestih 
tudi gladke), je zgodnje vstajanje nujno. 
Pa se kljub temu zgodi, da je v smeri 
gneča in mestoma mučno čakanje. 
Toda izkušeni pravijo, da je avgusta 
neprimerno hujše. Skratka, zaradi dobre 
skale, velikega števila klasik in dobre 
družbe je dolomitsko plezanje obenem 
vrhunec in dober uvod v ne prav dolgo 
skalno sezono doma. Včasih kdo vzame s 
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ŽELEZNIČAR »INTERNEŠENL«

PRVOMAJSKA PROVANSA

V starih časih so po ferajnovskem izročilu ŽELEZNIČARJI zelo ugodno premagovali razdalje po 
rajnki skupni deželi in celo zunaj njenih meja. Po železni cesti iz več razlogov prav veliko ne 
potujemo več, kolektivni popotniški duh pa nas še vedno združuje na taborih.

V Provanso se odpravimo vsako leto ravno pravi čas, da použijemo toplo vreme, povohamo 
provansalske rastlinice, se poslovimo od zimske opreme, nataknemo plezalke in prste 
pomočimo v magnezij. Stene s pogledom na okoliške vinograde ali Azurno obalo dodobra 
potešijo tako športni kot tudi estetski čut.

Čas prvomajskih počitnic si torej rezerviramo 
za »oui oui-janje« po Franciji. Določitev 
točke obleganja leži na načelnikovih plečih, 
ki pa seveda ni nedojemljiv za vplive ostalih 
poznavalcev terena. V 11 letih s(m)o tako 
obiskali že vrsto plezališč:

2002 in 2003: So si AOŽ-jevci izbrali plezalni 
raj Orpierre. Vas je stisnjena v slikovito 
dolino rečice Ceans, na severni strani 
podolgovate gore Montagne de Chabre. 
Prvo leto so trenirali namizni nogomet in 
spali na luksuznih vodnih posteljah, leto 
zatem napadali kratke in dolge plezalne 
smeri, do katerih so dostopali po botanični 
učni poti. Spoznavali so prav poseben 
apnenec, sivo rjave barve z značilnimi, 
pretežno vodoravnimi plastmi.

2004: Je bila baza Eygalieres. Ena najlepših 
provansalskih vasi sredi tipične kmetijske 
pokrajine z razvalinami na skalnem griču, 
ter idiličnim starim delom. Leži ob vznožju 
severne strani Alpilov (Les Alpilles), ki so čisto 
zadnji jugozahodni izrastek Alp. Plezali so v 
štirih okoliških plezališčih (Orgon, Aureille, 
Mouries, Cavaillonu) in kot najugodnejša 
se je izkazala navpična stena na travniku. 

Deževni dan so izkoristili za izlet v Camargue.

2005: Gnezdenje v Aix en Provence so začinili 
z osvajanjem smeri v Cezannovi gori -  Sainte 
Victorie. Ob čudovitem plezanju v sivobelem 
apnencu z občasnimi psihoobremenilnimi 
smermi, jim je Sveta Viktorija dopustila tudi 
obisk samega vrha (La Croix de Provence).

2006: So se vrnili v Orpierre. Povečevanje 
števila »oui oui AOŽ-jevcev je privedlo do 
okupacije ulice v kampu, ki je tako postala 
Železničarska.

2007 in 2008: So se podali še bolj na 
zahod, in sicer v Ardeche. Ponovi se zgodba 
»Orpierre«, ko jim prvo leto ponagaja 
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skupinsko fotografiranje udeležencev prvoma-
jske Provanse ... - prvič

skupinsko fotografiranje udeležencev prvoma-
jske Provanse ... - drugič

vreme, a naslednje nadoknadijo vse 
zamujeno. Kanjon z okolico ponuja plezalne 
smeri različnih dolžin in težavnosti, ter 
prav poseben dostop – S čolnom. Prvo 
leto so posneli slavno fotografijo, ki krasi 
ferajnovske prostore, nakupovali v Alesu in 
raziskovali dinozavre. Naslednje pa zažigali z 
Motori in raziskovali Avignon.

2009: So se vrnili v Eygalieres pod Alpile. 
Ponovili so že poznane smeri in odkrivali 
nove. S prečenjem Alpilov so pristali v 
turistični Meki (Les Beaux) in v kampu uživali 
ob ritmih rave glasbe.

2010: So bili AOŽ-jevci nastanjeni v Buis-Les-
Baronnies, kjer so v okolici vasi tri zelo velika 
plezališča: Ubrieux, Saint Julien ter Baume 

Rousse. Poročajo o zares lepih in zanimivih 
smereh, tudi takih z integrirano zaščito pred 
dežjem.

2011: Smo taborili v kraju Violes, ki se nahaja 
v okrožju Orange-Beaumes de Venise. Po 
začetnem šoku tečajnikov nad prekmurskim 
terenom (levo in desno od šotora sama 
ravnina), smo si apetit dodobra potešili v Les 
Dentelles de Montmirail. Po večraztežajnih 
smereh smo osvojili prav posebna skalna 
okna, praktično častili skalo v »sanjskem 
plezališču« ter se izgubljali na dostopih 
in v vertikali. To pa je bila tudi moja prva 
AOŽ-Provansa, zato sem bila za podatke 
vseh tistih s starejšim letnikom primorana 
privatizirati spomine drugih poročevalcev.

2012: Smo bili nastanjeni blizu vasice 
Callas zraven Draguignana. V plezališču 
Chautedouble (Les Marinouns) smo nekateri 
rekli YES! in pogledovali k sosednji steni, kjer 
so lasje plapolali v vetru zavidljivo visoko 
nad tlemi. Obisk kanjona Verdon (Gorges 
du Verdon) nam je ponudil kaskaderske 
aktivnosti, čudovite razglede in pušpanj, ki je 
nič hudega sluteč pristal v obliki kuhalnice. 
Še posebej prijetno plezarijo pa je ponudil 
Pilier de Soleil, kjer se nam je ob tipanju 
oranžne granitne skale odpiral pogled na 
morje, otok, obalo …

Provansalske počitnice poleg plezanja 
zapolnimo še s kolesarjenjem, tekom, 
namakanjem, gurmanstvom, obiskom sejma 
in vinske kleti ter obveznim decathlonom. In 
se imamo obvezno lepo, ker je v Provansi 
toplo, pa čeprav po šotorih pada dež.

Prešernov France je imel dober tajming, in 
če 8. februarja ni ravno sobota ali nedelja, 
ni boljšega termina za pobeg čez mejo. Tja 
nekam visoko, kjer iz bleščečih sneženih širjav 
štrlijo vabljivi tritisočaki, ki jih mirno zapušča 
rožnata svetloba zahajajočega sonca, kjer v 
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Veselo ledenkanje po “dvoriščnih” slapovih za planinskim hotelom, feb. 2010    foto arhiv AOŽ

Kolm Saigurn – prvič
Prvi zimsko kulturni tabor se je zgodil leta 
2010, takrat še kot skupna ledna tura v 
sklopu alpinistične šole. Pod enim izmed 
mnogih Sonnblickov, v bazi Kolm Saigurn. In 
kaj je tisto, kar očara začetnike …

/…/ Udoben kavč, internet, povšterček 
s svežo prevleko, dodatna električna 
pečka v spalnici, tuširanje z vročo vodo do 
onemoglosti, savna, džakuzi (ok no, mal 
nalagam), ogrevani štenderji za čevlje, 
neomejena količina kave za zajtrk, troslojni 
wc-papir ... A če smo šli plezat, al kva!? Ja 
seveda smo šli!
In sploh, to, da po napornem dnevu pač 
udobno in spodobno počiješ, še ni greh, 
ne? No, mogoče res ni preveč v splošno 
razširjenem alpinističnem stilu, kjer mora 
sicer vedno nekaj navijat – če že ne noge 
ali pa psiha, pa pač mraz, adrenalin, 
lakota, vlaga, prebavne motnje, prešvicane 
gate ... Karkoli v glavnem, samo treba je 

SKUPNA TURA ZA KULTURNI PRAZNIK
Prešernov France je imel dober tajming, in če 8. februarja ni ravno sobota ali nedelja, ni 
boljšega termina za pobeg čez mejo. Tja nekam visoko, kjer iz bleščečih sneženih širjav 
štrlijo vabljivi tritisočaki, ki jih mirno zapušča rožnata svetloba zahajajočega sonca, kjer v 
vetrovni rapsodiji iz kake luknje pogleda lisica, kjer v globine padajo ledeni slapovi, zaradi 
katerih zaščemijo cepini, kjer se pnejo dolge flanke, ki obljubljajo brezskrbno vijuganje do 
pekočine v stegnih. Tja, kjer lahko s pivom v roki skozi (panoramsko) okno visokogorske 
koče načrtujemo jutrišnje podvige in slavimo današnje dosežke.

trpeti! In naslednja faza: Treba se je na 
to navaditi in naprej – Treba je to privzeti 
za normalno. Jasno?! Ok, to bomo vadili 
naslednjič na Okrešlju, tokrat pa smo večino 
nebodigatreba trpljenja preskočili in se 
namesto tega razvajali v hotelu sredi gora, 
kamor so nas z vso kramo vred dostavili kar 
z motornimi sanmi in kombijem. Luksuz!
Dobro, no, mraz zunaj je kar bil, pa snežilo 
je v soboto tudi precej konkretno, celo tako, 
da nekateri tečajniki niti niso zapustili toplih 
slovenskih posteljic, spet drugi so obrnili 
že kmalu po Karavankah. Pa naj še kdo 
reče, da nimamo bolje spluženih cest kot 
Avstrijceljni! In ne – To, da pade pri njih več 
snega, sploh ni bistven faktor.
Da nadaljujem. Po malce predolgi vožnji, 
okrnjeni zasedbi in vsesplošnem mečkanju 
smo preostanek sobotnega dneva v skladu 
s programom preživeli na lednem poligonu, 
kjer je BoštJan obeležil svojih pet minut 
slave in nam pokazal vse in še več, kar naj 
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bi znali. In potem smo poskusili še sami! 
Cela stvar se mi v praksi ni zdela pretirano 
enostavna. Ugotovitve dneva so bile: 
V roke zebe non-stop, moje motorične 
sposobnosti rokovanja s cepinom so 
vprašljive, če ne že kar zaskrbljujoče, delo 
nog zaenkrat zanemarljivo, moja drža v ledu 
- Telebajskasta. Naslednja lekcija - Menda 
precej ključna za dobrobit nadaljnjega 
obstoja - Da brez vrvi mi lesti ni! Oziroma, 
je ob poplezavanju brez vrvi, kdaj pa kdaj 
potrebno obrniti svoje očke malo naokoli in 
stran od ledu ter  pogledati, kje pravzaprav 
smo. V trenutku navdušenja sem namreč 
veselo zlezla nekam gor in nato ugotovila, 
da ne znam dol. Crap. Ja ja, seveda so me 
rešili, in ne, zaboga, ne bo se ponovilo! Sicer 
je popoldne minilo kot bi mignil in nazadnje 
so le še zasneženi nahrbtniki nakazovali, da 
smo na poligonu prebili že kar lep čas. A kaj 
bi se človek sploh sekiral, če je jasno, da te 
samo streljaj stran čaka topel tuš, savna, 
večerja, čaj in blaženo vegetiranje ob pivu 

in cigaretki ali dveh. Aja, mimogrede – v 
severnjaški Avstriji se v zaprtih prostorih 
še vedno lahko prav po bosansko nažiga, 
jedilnica-kadilnica je bila okoli polnoči že ena 
sama megla. 
Aja, pa da ne pozabim omeniti Adidasmena! 
Ja, menda smo imeli prav posebno čast, da 
se je v času našega letovanja, tam nahajal 
tudi slavni Kame(r)lander! Saj ne, da bi 
jaz pravzaprav vedela, kdo to sploh je, kar 
je v svetu alpinistične doktrine verjetno 
primerljivo z nepoznavanjem Prešernove 
poezije in Cankarjevih črtic. Kakorkoli, 
zdaj vem, da gre za enega čisto pravega 
virtuoza na ledu, ki elegantno leze iz ene 
ledne svečke na drugo, mimogrede še malo 
po skali (ja no, saj vem, da se temu reče 
drajtuling) in potem se gre za intermezzo 
včasih igrat še v ameriški granit plezat v tiste 
zagamane kilometrske smeri, kjer, saj veste, 
imaš na razpolago eno samo ubogo pokico v 
širini za pol prsta, in kjer je menda največja 
mora ta, da se pred tabo znajde kakšna 
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počasnela, tebi pa pohajajo zaloge vode! Ja, 
tako pravijo! V glavnem, nazadnje ni veliko 
manjkalo, da bi stekla do njega in prosila, če 
se mi podpiše na dekolte. Res! 
Sicer sem pa lahko že naslednji dan 
poskusila imitirati slavno in elegantno 
Kamerlanderjevo tehniko »zatikanja«. Sem 
prepričana, da sem bila videti skoraj do 
potankosti tako kot on ... Iz avijona. No ja, 
če v tem trenutku kdo slučajno oporeka 
mojim navedbam in ima po možnosti celo 
kak posnetek mojega kobacanja po slapu, 
potem je to samo zato, ker sem lezla tistega 
z najbolj nemogočo vrsto ledu, kjer ob 
slehernem udarcu s cepinom v fris dobiš 
kup lednih koscev – Po možnosti v svoja 
žnabeljca. In če imaš res srečo, se to zgodi 
simetrično in si čez urico ali dve videti kot 
gospa Džolijeva. Brez botoksa.
Morda res nisem slišati preveč navdušena 
ledna plezalka, ampak mogoče sem pa bolj 
za v skalo, kaj? Ali pač ne. Bomo videli ko 
skopni sneg. Zanimivo, se večina ferajna 
in prisotnih na letovanju sprašuje: Kako 
kdo sploh lahko NE uživa v ledu?! Hja, kaj 
pa vem? Sto ljudi, sto čudi! In ne, nikakor 
si ne želim postati eden tistih brezzveznih 
frikarjev, ki imajo obvezno vse komplete 
in gurtnice v enaki barvi, in ki se do stene 
elegantno pripeljejo z avtom, popijejo kak 
Red Bull, odplezajo eno ali dve ta težki, ter 
potem doma to vestno objavijo na blogu. Ah 
dajte no, tako votla pa spet nisem! Čeprav 
zbiram ta sivo bele gurtnice.
In kaj mi je bilo potem poleg luksuza v 
samem letovišču sploh všeč? Ja hribi 
vendar! Tam so namreč taki lepi hribi in 
to okrog in okrog! Na žalost so bile snežne 
razmere rahlo neugodne. Beri: Menda je 
snežna odeja kot na namazanih ležaji - In 
smo morali precej previdno izbirati naše 
turno-pohodne destinacije. V nedeljo sem 
tako le s težavo izprosila, da se pridružim 
turnim navdušencem, saj sem jo nazaj v 
dolino morala na krpljah mahniti kar sama. 
Drugi so kakopak smučali in deskali. Ampak 

so me na koncu le spustili zraven! Wiiiiii, 
celo veselje, pa še krplje so mi dali na noge 
in žolno za vrat, pa smo šli! In ne nazadnje 
– Dol sem bila skoraj istočasno kot drugi! Ja 
res! Mušja kategorija je namreč v razmerah, 
kakršne so bile (pogrezanje v sneg do vratu) 
precej v prednosti. Je pa tudi res, da so Miha, 
Nika in Tadej z dilcami pridno gazili spredaj 
in smo se zadaj hodeči sprehajali praktično 
po avtocesti! Še v večjem številu smo jo v isti 
smeri ubrali v ponedeljek, ko je bilo vreme 
res preveč kičasto za bingljanje po slapovih 
in je večina raje izbrala opcijo sončenja na 
snežnih vršacih in vsesplošni fotosešn.
Za vse tiste nesrečne duše, ki zaradi takih in 
drugačnih razlogov niste bili deležni zgoraj 
omenjenih radosti, pa ... sočustvujem z vami 
... in ... rada vas imam. /…/
Kolm Saigurn – drugič 
Naslednje leto je bil izlet že bolj fakultativne 
narave, a dobro obiskan. Tura se je vsem 
usedla v spomin, popestrena je bila tudi z 
divjimi kajakaškimi filmčki in fotoreportažo 
s plezanja na Aljaski, žal pa je vsebovala 
tudi drago (ceno) lekcijo. Izjava udeleženca: 
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»Ob sestopu sva prispela do sedla, kjer 
naju je čakal avstrijski gorski policist. Bil 
je začuden in trdno odločen, da nama 
ponudi helikopterski prevoz. Ker se organu 
pregona pač ne sme reči ne, sploh pa v 
inozemstvu, sva z rahlo grenkim priokusom 
čakala na helikopter, ki naju je popeljal v 
dolino. Sledilo je zbiranje podatkov s strani 
policije in GRS in vsa druga suhopara, ki sodi 
zraven. Moram pa reči, da so pubeci bili 
zelo prijazni in korektni.« No, korektno so 
izpolnili vse papirje, pridobili vse podatke in 
izstavili masten račun. Zatorej: Če vas sreča 
prijazen uniformiran pubec, vi pa ste zdravi, 
močni, samozavestni, pravilno opremljeni in 
orientacijsko trdni, se mu vljudno zahvalite 
za prijaznost in oddirjajte v nižine na svojih 
nogah.

Weißsee Rudolfshütte – nazadnje
Po slabi izkušnji z gorskimi modrimi angeli 
je to zimo prišla na vrsto nova destinacija. 
Nastanitev je bila še razkošnejša kot v 
preteklih dveh letih. Savna še že, plezalna 
stena, bazen in džakuzi na nadmorski višini 
2315 m, kamor se pripelješ z jajčno žičnico, 
pa že meji na perverzijo. Ampak kdo pravi, 
da to ni fajn? Če bi le na vse tiste jedi stresli 
malo manj kumine! No, seveda nismo šli tja 
zaradi udobja. Taki pa nismo. Območje je 
namreč znano po mnogih slapovih, dokaj 
lahko dostopnih tritisočakih in čudovitih 
dolgih flankah. In če ne bi bilo tam Rudolfove 
koče, bi si mirno skopali luknjo v sneg in tam 

prespali tiste štiri noči. In to kljub temu, da 
je bil mraz, tisti pravi, suhi mraz, ki slapove 
spremeni v lepljenko ledenih krožnikov in 
zaradi katerega trdijo prsti, zmrzujejo iz 
nosa viseče svečke, zebejo zobje, psi pa se 
odlepljajo od smuči. 
Prave zimske razmere torej, ki so nekatere 
zvabile, da so šli vsi otrdeli od mraza razbijat 
slapove, medtem ko smo ostali, ali gazili po 
globokem snegu ali pa nataknili smučke na 
noge in osvajali vrhove in sedla nad belim 
jezerom. Najbolj oblegan je bil Sonnblick (pa 
ne tisti iz Kolma). 
Razmere so bile zelo spremenljive, sončno 
jutro se je spremenilo v oblačen popoldan 
s tako močno difuzno svetlobo, da ni bilo 
razlike, ali smučaš z odprtimi ali zaprtimi 
očmi. En cel dan je skozi meglo sipalo suh 
sneg, nekaterih niti to ni oviralo in so pritipali 

Rudolfshutte   foto Miha Moškon

Hocharn, 3264m    

zimsko tihožitje           foto Matevž Paternoster
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turno smučarska panorama     foto M.Paternoster turno smučarska družabna   foto M.Paternoster

na kak bližnji vrh in odsmučali navzdol bolj 
po občutku kot po vedenju, drugi smo 
izkoristili bolj varno možnost vozakanja po 
urejenih progah, ki jih je redno osveževal 
pršič – Proti koncu dneva se ga je nabralo že 
blizu pol metra. 
Zadnjo noč in zadnje jutro je močan veter 
pršič odpihnil v zoprne klože, potem pa se 
je umirilo. In dan je postal kičast: Modro 
nebo, topli sončni žarki, kapo v žep, še pivo 
se je dalo spiti na terasi brez kakršnega 
koli drgetanja. In za najlepši konec smo v 
jajčka naložili kramo, sami pa odsmučali 
do spodnje postaje. Pršič v gozdu je obstal, 
tako lep, globok, mehak, vseokoli pršeč … 
Kakšno veselje! In to je postavilo piko na 
i, zato pridemo še! Sploh če bo za kakšno 
stopinjo topleje, tako kot zadnji dan, ko še 
pod slapovi ni nihče več zmrzoval.

Špela Verovšek
Marjeta Resnik s pomočjo Borje Eržen; 
foto Matevž Paternoster, Simona Škorja, 
Primož Urh in arhiv AOŽ

Hocharn, 3264m    

avstrijska zimska razglednica foto M.Paternoster

Hocharn, 3264m,   foto Matevž Paternoster
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ŠPANIJA
tradicionalna novoletna destinacija Železničarjev

Vamos en la Espania … In že smo bili na poti.
Z velikimi pričakovanji (predvsem sončnih dni in odlične skale pa španskega temperamenta 
in paelle, španskega piva ter vina) smo se po precej prekrokani noči skobacali v prestižno 
avtomobilsko mrcino, ki se je izkazala kot nalašč za cestne in tiste obcestne podvige po 
makadamih Španije.

V spremstvu neumorne Doris, ki je nekaterim 
načenjala živce s svojim monotonim glasom: 
»Na naslednjem odcepu zavijte desno. 
Držite se leve,« smo še podnevi prečesali 
dobršen del italijanskih avtocest. Po zaslugi 
Robija Hočevarja in Marka Brdnika smo se 
zjutraj zbudili (oziroma ponovno zaspali) 
v gozdičku, ki je za sabo skrival neskončno 
verigo skal. Malo neprespani in utrujeni smo 
se lotili tistih manj zahtevnih podvigov in se 
strinjali, da je skala odlična, razgledi pa še 
lepši. Tako so ležerno minevali prvi dnevi v 
plezališču Musara, ki se nahaja blizu kraja 
Reus, katerega smo dodobra prečesali in 
raziskali. Dnevi so potekali nekako po urniku: 
vstani pozno, jej, plezaj, jej, spij pirček (ali 
dva) in zaspi.
Prva soočenja s skalo so med drugim 
razkrila dokaj neprijetno dejstvo, da španska 
plezališča delujejo po principu: »No, pa da 
vidimo, a maš kaj cajones, ali drugače: vpni 
prvi komplet 3 m nad tlemi!« Ja, Špancem je 
varovanje na gosto prava španska vas.
Na božič smo izvedli nekajkilometrski 
premik v bližnjo Siurano, kjer nas je že 
čakala preostala ekipa AO Železničarja: 
Štefan Mlinarič - Stevo, Simon Mlinarič, Luka 
Golob in Barbara Novak. Brez obotavljanja 
smo sprejeli idejo o kamp namestitvi z 
možnostjo koriščenja vročega (beri: malo 
manj hladnega) tuša! Ja, ne boste verjeli, 
na božični dan je ekipa prvega avta (Robi, 
Mojca Lunder, Marko, Maja Apat) po petih 
dneh zopet dišala in bila pražnje oblečena.

Seveda smo se predali božičnemu vzdušju 
in okrasili bližnjo vejo s pravimi božičnimi 
okraski. Božiček nam ni poslal daril pač 
pa zimsko vzdušje! Zjutraj smo vzdušje še 
poskušali preganjati z zanohtano plezarijo, 
popoldne pa smo se v toplem grill napušču z 
veseljem poistovetili z idejo, da zunaj sneži, 
da ne bo plezarije, da bo treba čas prebiti 
nekoliko drugače … Ja, ob toplem ognjišču 
s polnimi želodčki in flašo pira v roki. Ob 
tarokiranju je čas kar letel, pira v naši kamrici 
pa je zmanjkalo, tako da smo si zadnje suho 
grlo ovlažili še v kamp baru.
Vreme ni kazalo na bolje, zato smo se 
odločili južnejše kraje. Proti večeru smo 
se vozili proti Chulilli, ki se nahaja 60 km 
zahodno od Valencie, kjer je Robi dokazal 
svoje navigacijske sposobnosti in na celi 
črti porazil Doris, saj smo z lahkoto našli že 
pred leti ogledano piknik plac postojanko, ki 

Mojca, Marko in Maja po uspešnem plezalnem 
dnevu    foto Robi Hočevar
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je bila naš dom kar pet dni. Če bo Robi kdaj 
začel izdelovati navigacijske sisteme, vam 
njihov nakup toplo priporočam, saj bodo 
na njih označeni najbolj prestižni prostorčki 
južne Evrope, kjer se da dobro in zastonj 
spati pa še plezati povrhu!
Zjutraj smo se vsi navdušeni popeljali skozi 
pomarančne nasade in zagledali belo 
mestece – Chullilo, zasidrano v rdeče-
oranžno skalo. Pa ne samo zasidrano, tudi 
obdano je bilo z neskončnimi skalnatimi 
verigami, ki po površini presegajo vsa 
naša plezališča skupaj. Pogledi, ki človeka 
odnesejo v neko drugo realnost in pustijo 
sanjarijam prosto pot.
Sprehod skozi precej zaspano mestece, ki da 
vedeti, da živi le v poletnem času, je razkril 
tri gostilne, trafiko, mesarijo in pekarnico. 
Pa Spar, ki je še najbolj podoben majhni 
delikatesi, ki hkrati ponuja vse in nič. 
Podnevi smo tako razkrivali plezalne lepote 
in plezali smeri do težavnosti 6c+, ob večerih 
pa postali stalna stranka (inventar) najboljše 
tašče na svetu (s tem smo se brezpogojno 

strinjali). Lokal namreč, Tašča po imenu, 
je bil kraj večernih peripetij. Smeh pa en 
alpinist pa drugi vzpon in podobne teme 
so na veselje camarerosa pridno zdesetkale 
pivski sod. Pa tudi pollitrske kozarce, saj jih 
barček ni premogel za našo obilno skupino 
šestih pivcev piva. Tako smo se pogodili in 
naročali kar vrče, pili pa smo iz kozarcev bolj 
njihovih mer. Očitno smo dodobra napolnili 
blagajno, saj bar naslednji dan ni obratoval 
in smo se tako napotili k sosednjemu.
Na silvestrovo smo lovili še zadnje 
sončne žarke v ostenju Chulille in tik pred 
zdajci spremenili plane glede večernega 
praznovanja. Naredili smo rahel 40 km 
obvoz do prvega večjega mesta z odprtim 
supermarketom. In v voziček so začele 
padati same dobrote: – puranje meso, 
svinjina, klobasice takve in onakve, 
zelenjava, krompir, priloge, začimbe, pijača 
… Iz takih specialitet ne more nastati nič 
drugega kot odličen grill!
Na srečo je Marko še enkrat poovinkaril po 
trgovini in od nekod privlekel pravo pustno 

Marko med plezenjem          foto Robi Hočevar Marko med plezenjem          foto Robi Hočevar
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opremo: piščalke, maske, okraske, ogrlice … 
In v avtu se je začela gauda!
Tako opremljeni smo v našem taborčku 
pošteno presenetili ostale štiri člane, ki pa 
so se z lahkoto predali prazničnemu vzdušju! 
Obračalo se je meso, polagalo v tako in 
drugačno tunko, se pelo in pilo … 
Grill je vabljivo zacvrčal in lačna usta so z 
užitkom posegala po odlični kuhi! Meso 
na žaru, zelenjava na žaru v solati, pečen 
krompir pa ogromno pijače. Samo še glasbo 
smo dodali in že je nastal najboljši disko na 
prostem in s tem tudi najboljše praznovanje 
novega leta! Ob pitju, plesu in petju smo 
komajda našli čas za odštevanje sekund do 
novega leta, ki je za nas prišlo celo malček 
pred uradnim časom. Po voščilih pa naprej 
žur pa žur pa žur …
Druhi dan, ja druhi dan, druhi dan je tku, ku 
da mi kej fali … Ja, nam ni lih falilo, mi smo 
imeli vsega preveč: preveč alkohola v krvi, 

preveč zrezkov v trebuhu, preveč mačka 
v glavi. Pošteno sta pasala zeljna juha in 
krompirjev zos, ki sta pregnala vsaj delček 
tistega odvečnega.
Sledil pa je tudi premik nazaj na naše 
izhodišče, v Musaro. Navečer smo prispeli 
in si pripravili dovoljšne količine lesa za 
ognjišče, kjer so zacvrčali še zadnji pari 
klobasic. Večini članov plezalske odprave 
se je poznala prekrokanost prejšnje noči 
in kaj hitro smo popadali v spalke. Noč ni 
bila mirna – pregnale so nas dežne kaplje 
in povzročile rekordno hitro postavljanje 

Robi v akciji                             foto Robi Hočevar

zadnje plezanje v starem letu

šotorov. Prav tako pa je vreme povzročilo 
malo slabe volje in nas, prej kot načrtovano, 
napotilo nazaj v Slovenijo. 
Vamos en la Eslovenia … In že smo bili na 
poti.

Maja Apat
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Za razgibano ferajnovsko življenje je potrebna uigrana ekipa zagrizenih posameznikov, 
ki so za skupni blagor pripravljeni žrtvovati nekaj svojega prostega časa. Dovolj je le 
peščica navdušencev, ki ceni tovarištvo in druženje, da ferajn zaživi v pravem pomenu 
besede. 

Kot se to za vsak resen alpinistični odsek 
spodobi, se tudi Železničarji dobivamo 
vsak teden. Ob sredah se tradicionalno 
zberemo na ferajnu in ob požirku 
osvežujočega hmeljevega zvarka delimo 
izkušnje, ki smo jih nabrali, delamo načrte 
za čez vikend, organiziramo skupne 
plezalne/ alpinistične tabore ter druženja. 
Na ferajnu je vedno živahno. Člani AOŽ 
se dobivamo tudi v okviru treningov na 
plezalni steni našega odseka, na kateri 
bolj ali manj vestno brusimo svoje prste 
in se pripravljamo na resno plezarijo. Če 
nam vreme in čas dopuščata, se med 
vikendi skupaj odpravimo plezat. Poleti 
v steno, pozimi pa v slapove ali grape. V 
najslabšem primeru pa malo pofrikat. 
Tudi praznike in počitnice nekateri 
izkoristimo za udeležbo na raznih skupnih 
taborih.

Vsako leto medse sprejmemo nove člane, 
vedoželjne in nadebudne tečajnike, ki 
v okviru alpinistične šole nabirajo svoje 
prve izkušnje z alpinizmom. Ker pa 
»alpinizem ni turizem« in je potrebno 
vsakega novega člana čim bolje pripraviti 
na potencialne nevarnosti te dejavnosti, 
pred njihovim aktivnim udejstvovanjem 
pripravimo tradicionalen krst. Krsta se 
veselimo, kajti tisti, ki smo ga že prestali, 
dobro vemo, da se ob hladnem pivu ter v 
dobri družbi zavleče pozno v noč.

Pred koncem leta priredimo tradicionalno 
predajo vponke novim tečajnikom. 
Slednji morajo svojo odgovornost in 
resnost prejšnji generaciji dokazati. 
Pomerijo se v zahtevnih nalogah, ki 
od njih terjajo timsko delo in tovariški 
duh. Zmagovalna ekipa si pribori 
čast varstva vponke. Njihovo zmago 
seveda proslavimo kot se to spodobi.  

DRUŽABNO ŽIVLJENJE NA FERAJNU

Sprejem Vogar 2011                foto: J.Forstnerič

Sprejem Vogar 2011                foto: J.Forstnerič
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Vikend skupna tura  v Vipavi, 2009
foto: arhiv AOŽ                

Božiček med pogovorom, 2008
  foto: arhiv AOŽ

Izdelovanje znaka za planinsko društvo 
Železničar, 2009    foto: arhiv AOŽ               

let pridno in vestno vrača. Sleherni 
Železničar, z izjemo Papija, ki njegov obisk 
po nesrečnem naklučju vedno zamudi, 
se Božičku vsako leto usede v naročje 
in se pohvali s svojimi dosežki, le ta pa 
iz svojega žaklja izbere darilo, primerno 
zanj.

ZImska tura, umetniški vložek večera, na 
Okrešlju 2010     foto: arhiv AOŽ               

Pred nekaj leti je vest o tem prišla na 
ušesa tudi Božičku. Izkoristil je svoje 
zveze in poznanstva ter nenapovedano 
prišel k nam na obisk. Sprejeli smo ga 
odprtih rok in ga, kot so nas že babice 
naučile, dobro pogostili. Tečajniki so 
mize napolnili z okusnimi domačimi 
dobrotami. Iz skrivnih kleti, v katerih 
hranimo žlahtno kapljico, smo prinesli 
zaloge pijače za posebne priložnosti. 
Seveda smo se pri tem držali pravila, ki 
že dolga leta velja na sončni strani Alp 

(da noben slovan ne pije sam) in smo se 
našemu gostu pridno pridružili vsi zbrani. 
Božiček nas je razveselil s skromnimi, 
vendar lepimi in skrbno izbranimi darili. 
Očitno smo dobro poskrbeli za Božičkov 
značilen trebušček in mu je bilo naše 
praznovanje zelo všeč, saj se že nekaj 
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Celo leto vsi nestrpno pričakujemo prve 
sončne žarke, ki nas po dolgi zimi zvabijo 
v kopno skalo. Ko se ta dovolj ogreje, 
da je primerna za otipavanje, dobijo 
tečajniki priložnost, da pokažejo kaj so se 
med letom naučili. Njihovi inštruktorji jih 
skrbno opazujejo in preizkusijo nijhove 
veščine tako v teoriji kot v praksi. Po 
opravljenem izpitu se pustijo presenetiti 
z »nepričakovanim piknikom« in ob pivu z 
zdaj že pripravniki razpravljajo o vsem, kar 
jih še čaka na njihovi poti do alpinistov.

Ko sonce že prav močno pripeka in nas 
prsti že močno srbijo, priredimo za ta 
čas značilen »Pozdrav poletju«. Program 
vključuje naslednje discipline: Hoja po 

Švicarska metoda preizkusa drsnosti kritičnih pla-
sti snežne odeje, 2011foto: Matevž Paternoster   

Alpinistična šola, zimska tehnika, 2011
foto: Matevž Paternoster   

ZImska tura, kulinarični presežki zimskega 
vzpona,  Okrešelj 2010               foto: arhiv AOŽ               

Orientacijska spoznavna tura alpinistične šole, 
september 2008

»gurtni«, hitrostno jedenje čevapčičev 
in hitrostno pitje piva. Športnemu 
udejstvovanju sledi srečelov in nepozabna 
žurka.

Z začetkom jeseni se pričnejo priprave 
na izvedbo alpinističnega tečaja. Stari 
tečajniki se polni novih izkušenj vračajo 
na ferajn in se poslavljajo od svojega 
tečajniškega naziva. Z naborom novih 
vedoželjnih tečajnikov dokončno 
postanejo mlajši pripravniki.

Maja Pukl
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foto: J.Forstenič
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PRIJATELJEM V SPOMIN

»Smo samo drobci sončnega prahu, 

sestavljeni iz senc in svetlobe. 

Otroci kozmičnih tokov, 

ki se iz teme skozi svetlobni pramen 

vračamo v temo.« 

Tone Svetina »Stena«

DRAGO BREGAR 
23.8.1952 - julij 1977

TOMAŽ UDOVČ 
1961 - 30.4.1977

LUKA LEVSTEK 
1960 - 19.2.1983

IZTOK BARLE 
1966 - 10.4.1988

IGOR GRUDEN-Hippi 
1954 - 19.6.1988

PRIMOŽ FAJDIGA 
1970 - 6.8.1992

VANJA FURLAN 
15.5.1966 - 15.8.1996

ŽIGA PETRIČ 
12.7.1971 - 4.10.1996 

BOJAN POČKAR 
17.3.1963 - 4.10.1996

MARKO VRVIŠČAR, 
11.12.1973 - 14.12.2005

GREGA TREVEN, 

14.3.1983 - 23.6.2012
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