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S planinarjenjem sem se začel ukvarjati leta 2013 
- redni odhodi ob vikendih na Fruško goro. Neverjet-
no, kako blizu je Novosadčanom ta planina in kako 
težko je tem istim primorati sebe, da nekaj ur na me-
sec preživijo na tako lepem mestu. Le 15-20 minut je 
treba, da človek prestopi iz enega sveta v drugi. Skoraj 
nedotaknjen narava in vsa ta lepota sta bili dovolj, da 
me kot magnet privabita in ločita od urbanega načina 
razmišljanja. Kakor je mineval čas v teku treh let, tako 
so se zastavljali vse višji in višji cilji. Med vsemi vrhov 
Pirin (BG), Olimp (GR), Grosglockner (AT), Man-
gart (SLO), Mojstrovke (SLO), Triglav (SLO), Komo-
vi (MNE), na katere sem se povzpel, je zame eden od 
najlepših vzponov povezan s Triglavom. Prvič sem ga 
osvojil leta 2015. In tedaj sem se odločil, da se bom 
vračal k njemu, kolikor pogosto bom mogel. V letu 
2016 Republika Slovenija obeležuje 25. obletnico sa-
mostojnosti in ob tej priložnosti sem hotel tudi jaz 
dati svoj majhen prispevek ter skozi moje planinarske 
akcije prispevati k temu velikemu dogodku.

Odločil sem se, da se odpravim na pot od Škrlatice 
do Triglava, dolgo 10.000 km.

Za takšne odprave je razen finančnega momenta 
potrebna odlična telesna kondicija in mentalna moč, 
toda tudi poleg vseh teh pogojev, se včasih enostav-
no ne morete povzpeti na vrh, saj je narava vendarle 
močnejša od vas. Na pot v Slovenijo sem se podal z 
ekipo iz Srbije kot edini predstavnik Slovenije. Pot se 
je začela tako, kot si nihče ni želel. Deževno in hla-
dno. Vreme mi ni vlivalo nekega upanja, toda kljub 
temu je vse nared. Upam, da mi nekaj kapljic dežja 
ne bo škodovalo. V dolino Vrat prihajamo v zgodnjih 
jutranjih urah po noči, preživeti skrčeno v kombiju. 
Hitro jemljemo nahrbtnike in po meglenem, vendar 
suhem vremenu se začenjamo vzpenjanti. To je prvi 

od šestih vrhov, na katere se bom povzpel na moji 
poti, dolgi 10 milijonov metrov. Treba je premagati 
višinsko razliko kakših 1800 m. Po nekaj urah priha-
jamo na planoto, od koder se je videl Triglav in ob 
vznožju dom Kredarica. 

Lovim sapo od prečudovitega razgleda, adrenalin 
pa se sprošča skozi moje telo. Nadaljujemo pot proti 
vrhu, kjer se od lahke peš poti, pot počasi pretvarja 
v via ferrato in postaja vse bolj in bolj strma. Ampak 
to smo vsi čakali. Za to se je vredno malo pomučiti. 
Sam občutek je prelep, ko veste, da le malo njih zmore 
povzpeti te steze in da je ta razgled in ta občutek pri-
vilegija manjšine. Na vrh se vzpenjamo z lahkoto in 
po nekaj minutah puščamo križ za nami, v naglici, da 
nas dež ne ujame. Na žalost nas pri spuščanju na naj-
nevarnejšem mestu zaloti nevihta. Mokro je in spolz-
ko. Pazimo na vsak korak. V strahu pred strelami se 
ne ustavljamo. Počasi se spuščamo v dolino. 

Čeprav je junij, je sneg še vedno povsod, mi pa se 
ga veselimo kot majhni otroci. K sreči dež pojenjuje, 

OD ŠKRLATICE DO TRIGLAVA V 10.000 KM

Na poti do Škrlatice

Triglav in Kredarica v daljavi
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mi pa se srečno vračamo v dolino, pakiramo in nada-
ljujemo pot skozi Slovenijo proti Italiji, kjer nas čaka 
novi izziv - Gran Paradizo. Prelepa planina na seve-
rozahodu Italije na področju Grajnjskih Alp (Graian 
Alps) blizu Francije. V dolino prihajamo v dopoldan-
skih urah in po kratkem premoru odhajamo po lepi 
gozdni stezi do doma Vitorio Emanuele II, ki se na-
haja na višini 2735 m. Ob toplem čaju in dobri družbi 
čas leti in mi se počasi prepakiramo in pripravljamo 
za vzpon. Krenili smo okrog petih in to po bolj strmi 
stezi. Naš vodič reče, “da nam ne bi bilo dolgočasno”. 
Tu so dereze že obvezni del opreme, težave pa nam 
delajo tudi suhe in strme skale, na katerih se robovi 
sami od sebe krhajo. Ampak to je neizbežno.

  Po večurnem vzponu prihajamo na planoto, kjer 
postajamo priče globalnega segrevanja, videvši, kako 
prelepi milenijski ledenik počasi odhaja v pozabo. 
Velikanske razpoke kažejo na to. 

 Ker je to edina planina v okolici višine okrog 4000 
m, se razprostira neverjeten razgled in v enem trenut-
ku smo v daljavi zagledali kralja vseh alpskih vrhov, 
Mount Blanc. Toda o tem malo kasneje. Na samem 
sedlu se začenjajo prvi višinski simptomi. Pri meni se 
je to pokazalo kot rahel glavobol. Poskušam ne misli-
ti o tem in se osredotočam na nadaljevanaje vzpona. 
Pred samim vrhom je bilo treba postaviti ograjo, da 
bi varno prišli mimo strmih in ostrih skal na poti do 
ikone. Na srečo smo bili sami na tem strmem delu, 
ker je večina planincev krenila nazaj na pot proti 
domu. Res ne vem, kako bi se nekomu umaknil, ko 
pa je steza široka le nekaj centimetrov, pogosto pa niti 
ne obstaja možnost dodatne ograje. Ogibamo se ve-
likanske skale, ki je pravzaprav poševna kocka, tako 
da lovimo zrak z zobmi. Počasi splezamo na majhno 
ploščad, veliko le nekaj kvadratov, kjer stoji marmor-
ni kip matere božje – 4061 m. Čestitamo eni drugim. 
Na vrhu ostajamo skoraj pol ure, da bi se aklimati-

zirali in prilagodili organizem za naslednji vrh. Nato 
gremo počasi po poti proti domu, zavedajoč se, da 
smo šele na pol poti in da imamo še precej za preho-
diti do toplega čaja. Že na pol poti od vrha do doma 
sneg postaja vse težji in se začenja topiti. Pod nami 
se sliši bučanje vode, ki je z vsakim metrom spušča-
nja vse močnejše in močnejše. Pozno popoldne, po 
dvanajstih urah hoda, prihajamo v dom, polni lepih 
vtisov. Padel je tudi drugi vrh. Noč je minila v hipu. 
Utrujenost nas je premagala. Zjutraj smo se spakirali 
in počasi krenili na pot do doline. Med dopoldnevom 
nadaljujemo pot skozi predor, ki povezuje Italijo in 
Francijo. Kmalu pridemo v kamp v Chamonix. Lej 
ga, internet. Mladi ga takoj zavzamejo, da bi objavili 
svoje uspehe na družbenih mrežah. Mene bolj skrbi 
vreme. Do sedaj smo imeli srečo. Vremenska napo-
ved nam ni naklonjena. Povprašujemo pri drugih v 
kampu. Pravijo, nihče se ni povzpel na vrh v zadnjih 
desetih dneh, toliko je minilo od uradnega začetka 
sezone. Torej to leto: NIHČE. Vsi smo zaskrbljeni. V 
takem vzdušju se odpravljamo spat. Vso noč je deže-
valo. Ne neha do jutra. Na srečo naš šotor, za razliko 
od drugih, ni puščal. Zjutraj se prepakiramo. Večino 
stvari puščamo v kampu. Gor nosimo samo osnovne 
stvari in malo hrane. Ves možen prostor si puščam za 
vodo. Po strmi železnici prihajamo do zadnje postaje 
na 2372 m.

  Dež nas še zmeraj spremlja, resda precej slabše 
intenzitete. Na zadnji postaji smo se zadržali pičlih 
petnajst minut, spotoma se srečamo s skupino Azij-
cev, ki se spušča. Vsi so namrščeni in zlovoljni. Niso 
uspeli. Ali tudi nas čaka taka usoda? To mi je ves 
čas hodilo po glavi. Hočem, želim in vem, da zmo-
rem, vendar ni vse odvisno od mene. Kraljico planin 
je treba ubogati. Menda nas bo sprejela. Mora. Mi-
mogrede poslušamo zgodbe o planincih, ki se niso 
niti po petem poskusu uspeli povzpeti na Mounth 

Ledenik, ki izginja
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Blanc. Ob tem razmišljanju se nisem niti zavedal, da 
je dež postopoma zamenjal sneg, pomešan z dežjem 
in na koncu sneg. Tako je tudi s podlago. Natika-
mo si dereze in se v koloni z bolj hitrim tempom 
odpravljamo k prvemu domu Tete Rousse na 3167 
m. Prispemo popoldne. Dom je poln. Hitro odlo-
žimo stvari in se napotimo v glavno sobo. Tu nas 
je bilo vsaj petdeset. Kuha se topla juha. Vzdušje se 
pri priči spremeni. Bo, vse bo dobro. Treba je biti 
pozitiven. Kar naprej mi je to v glavi. Celotna eki-
pa je dobre volje. Jutri nas čaka pot do naslednjega 
doma, a na tej poti je znani kuloar smrti. Zjutraj se 
prebujamo, sneg je čez noč spet napadel, natikamo 
si opremo in gremo. Komaj najdemo pot. Kmalu 
pridemo do kuloarja. Ne zdi se tako strašen, čeprav 
vem, da vsako leto na tem prehodu nastrada nekaj 
planincev. Poleti, kadar tukaj ni snega, plazovi in 
skale in kamenje kar naprej skoraj s prostim padom 
letijo poleg planincev. Sedaj k sreči sneži. Verjetno 
zaradi slabe vidljivosti nimamo občutka prostora. 
Pred sabo vidim jeklenico. Prihajam na vrsto tudi 
jaz. Skozi kuloar gremo eden po eden. Obesim se in 
krenem. Ta pot, dolga 200-300 metrov se mi zdi, kot 
da je desetkrat daljša. Noge se pogrezajo skozi pršiv 
sneg. Veter prekriva stare sledi in prehod je vse težji 
in težji. Prihajam do polovice. Moči mi zmanjkuje. 
Če bo krenil plaz, bom kot glinasti golob. Občutek 
nemoči mi pomaga, da pridem k sebi.  Strah mi uli-
va novo moč in hitro se izmuznem na drugo stran. 
Čeprav znaša razdalja med tema dvema domovoma 
okrog 2 km, je višinska razlika 650 m, kaj pa časov-
na? Skoraj šest ur. Torej strmo. In tu zdaj prihaja do 
izraza fizična kondicija in priprave. Z mano v skupi-
ni so bili 25-letni fantje, ki so v zadnjih šestih mese-
cih trenirali povprečno 4-5 ur vsak dan v telovadnici 
na pripravah. Ne zaostajam veliko za njimi. Ne dam 
se. Strmo prehaja v še bolj strmo, po nekaterih delih 
gremo tudi po štirih.

Počasi se dani. Glavno je, da smo skozi kuloar 
šli ponoči, ko so temperaturne razlike minimalne, s 
samim tem pa tudi nevarnost plazu. Dani se. Mimo 
nas leti helikopter. Prinaša hrano in opremo za zgor-
nji dom. Slišali smo v dolini, da se francoski speci-
alci pripravljajo na vaje s helikopterji. Reševalci so 
v bližini. Nekako mi je lažje.  Pomislim, mogoče bo 
brezplačna vožnja navzdol, če se nam posreči (na ža-
lost je vaja prestavljena na jutri). Končno prvi dan 
brez padavin. Jasni se in razgled se počasi razprosti-
ra na vse strani. Veličanstveno. Hitro prihajamo do 
doma vseh domov “du Gouter”. Pravijo eden najso-
dobnejših. Dokončan 2012, gradnja je stala preko 15 
milijonov evrov - space shuttle. Dom totalno energij-
sko neodvisen - obnovljiv in projektiran, da vzrdži 
sunek vetra tudi do 300km/h. Imajo vse, razen pitne 
vode (steklenica stane 6 evrov), toda tu so zato moje 
zaloge. 

 Hitro se odpravimo v cunje - spat, saj vstajamo 
zgodaj, okrog treh zjutraj. Napoved za jutri ni rožna-
ta. Začne snežiti. Okrog petdeset nas je, z vseh stra-
ni sveta. Spoznavam par z Islanda. Vsi z isto željo, 
povzpeti se na najviši vrh Alp. Prihaja tudi to jutro. 
Čeprav je nekaj čez tretjo uro, je v domu kot v panju, 
vsi se pripravljajo. Padlo je pol metra snega. Ne pada 
več, vendar piha močan veter. Ne bomo ravno mi prvi 
krenili. Oblačenje in priprava za končni vzpon nam 
jemlje skoraj uro časa. Treba je vse preveriti. Problem 
je v tem, ker vsi čakajo. Puščamo neke Ruse in gre-
mo za njimi. Tema je. Luč iz čelnih svetilk nam kaže, 
koliko nas je. Ni malo število. Po eni uri ljudje odne-
hajo. Ne zavidam jim. Mi gremo počasi. Prehitevajo 
nas. Ne mudi se nam. Eden od naših je odnehal in 
se vrača v dom. Kakor čas mineva, se vse več ljudi 
vraća. Skrbi me, ali se je sploh možno povzpet na vrh, 
saj pred nami gotovo ni bilo nikogar vsaj deset dni. 
Samo to mi hodi po glavi. Prihajamo tudi do zadnjega 

Planinski dom “du Gouter”
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zaklonišča Vallot pred vrhom, višina je 4362 m. Na 
žalost še en naš planinec hoče odnehati. Odloči se, da 
nas tukaj počaka. Višina jemlje svoj “danak”, davek. 
Vrh se sluti v daljavi, še samo 450 m, vendar višinske 
razlike. Na poti do vrha še en strmi del. Oster. Počasi 
plezamo s cepinom v navezi. Prihajamo ven na Že-
nevski nož (ozka steza, ki povezuje dva vrhova z veli-
ko strmino na obeh straneh). Niti tu mi ni jasno, kako 
se tu planinci ogneju drug drugemu, saj se skupina 
mora umakniti s steze, da bi spustila drugo. A prepad 
tu, takoj ob meni.  Bolj ko smo se približevali vrhu, 
je z vsakim metrom obstajala vse večja možnost, da 
ga bomo osvojili. Devetdeset odstotkov je odnehalo. 
Menda so samo Rusi pred nami. Izza nas ni nikogar. 
Pred samim vrhom me premagujejo čustva. Ne mo-
rem zadržati solz. Ihtim, a smejem se. Moč se mi vra-
ča. Oblaki se na kratko razgrnejo. Kakšen razgled z 
vrha Alp! Kakšna ekipa. Prihajamo na vrh 4809 m. 
Seveda Rusi. Nazdravljamo s šampanjcem, samo po-
žirek. Za moje vse. Za mojo Slovenijo. Tu je tudi za-
stava. Neverjeten občutek.

 Torej padel je še tretji vrh. Trije od treh. Hvala 
ti Bernhard (Bernard de Menthon - zaščitnik planin-
cev). Zgleda, da smo uspeli samo Rusi in mi. Čaka 
nas okrepčilo, počitek ter dolga pot domov.

 Po dveh tednih odmora in premaganih 3500 
km se počasi pripravljam za naslednjo odpravo. To 
pot velika skupina, prav tako izkušenih planincev. 
Na pot gremo 2. julija. Zloženo vse, kot za Alpe. “V 
nulo”. Sprašujem se, ali je moja odločitev, da gremo z 
avtobusom, pravilna. Morda bi bilo bolje potovati z 
letalom. Morda pa je težje tudi lepše. Videl bom. To 
je bila pot nasprotij narodov, vere in običajev. Bolga-
rija, Turčija, Gruzija. Rusija. Do Gruzije prihajamo 
po treh dneh, preživetih v avtobusu. Kar naprej smo 
zamujali zaradi niza nepredvidenih stvari. To nam 
ni jemalo poguma. Zelena Gruzija. Področje Kazbe-
gi. Namesto zvečer prihajamo v zgodnjih jutranjih 
urah. Preskakujemo toliko željeni počitek in posteljo. 
Prečkali smo Bolgarijo, Turčijo ter skoraj vso Gruzi-
jo. Pogejte nas na vznožju gorskega masiva Kavkaza, 
ki se razprostira preko Kaspijskega do Črnega morja 
v dolžimi od 1200 km. Mesto Stepantsminda. V dis-
triktu Kazbegi, blizu meje z Rusijo (pokrajna Severna 
Osetija). Tu nas čaka dolga pot, 20 km do Base kampa 
na 3670 m. Zaradi veliko potrebne opreme moramo 
najeti mule, ki nam bodo pomagale lažje obvladati 
pot. Toda one lahko grejo samo do ledenika Gergeti, 
ki se nahaja na dve tretjini poti. Tja pridemo po petih 
urah pešačenja. Vodič nam svetuje, naj si derez ne 
obuvamo. Jaz si jih natikam kljub temu, zaradi veli-
ko opreme, ki sem jo nosil (beri vode ). Skupina je 
velika, počasi se premikamo in zato nas ujame tema. 
Zadnjo uro je mnogim bilo najteže. Premagala jih je 
utrujenost od dolge poti. Prihajamo v dom. Kakšen 
šok po doma na Mounth Blancu! Srednji vek, naj-
blažje rečeno. Brez elektrike, kurjave in vode, seve-
da. Leseni pogradi in goli beton nas niso motili pri 
dobrem spanju. Po enem dnevu počitka in višinske 
prilagoditve – aklimatizacije, se odpravljamo na pot 
proti vrhu. Vodič izkušen. Priletnost ga pri ničemer 
ne moti. Ker več kot pol poti vodi čez ledenik, je tre-
ba biti dodatno previden zaradi razpok, ki se neneh-
no pojavljajo in v katerih nastradajo mnogi planinci. 
Prehod ponoči je še bolj grozljiv, ker se kar naprej 
sliši v daljavi, kako ledenik “diha” oziroma poka in 
škriplje. Kot da je živ. Zato je odločitev našega vodi-
ča, da angažira še lokalnega vodiča, modra. Tu smo 
imeli drugi problem. Vremenska napoved je bila 
odlična. Sončno, brez vetra, toda…lokalni vodič, ki 
se je ustrašil velike skupine, je imel en ultimat. Če le 
en planinec, od nas trideset, dobi simptome višinske 
bolezni, vrača vso skupino. Torej, vse je bilo odvis-
no od najslabšega člena. Iz tega razloga “naš” vodič, 
modro, še bolj zavira skupino. Zato vrh Kazbegi na 
5047 m osvajamo šele po osmih urah vzpona z več 
premori. 

Vrh Mont Blanc 4809 m

Pogled na Mont Blanc iz Chamonixa
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 Sončno. Jasno. Brez sape vetra, preprosto neres-
nično. Kako čudna je narava. Temperatura na vrhu 
na soncu zagotovo 20 stopinj Celzija, a krenili smo 
približno z ničle. Neizogibno slikanje. Zastava. Moja 
Slovenija tudi tu. 

 Spuščamo se. Odmor v domu, od koder se raz-
prostira prelep pogled na ledenik pod nami značilne 
modre barve. 

V daljavi se spet slišijo zvoki pokanja in od časa 
do časa se tudi vidi, kako se celotni kupi ločujejo in 

padajo v prepad. Globalno segrevanje tudi tu jemlje 
svoj “danak”, davek. Sledi pakiranje in pot proti doli-
ni. Naslednji dan pot nadaljujemo proti Rusiji. Edini 
aktivni prehod, pa še ta zaprt, saj je sedem dni pred 
tem, zaradi plazu, onemogočen prehod in smo na 
prestop meje čakali 13 ur. Posledica tega je tudi veli-
kanska gneča in na tisoče avtomobilov v koloni, dol-
gi skoraj deset kilometrov, ki jo počasi prehitevamo. 
Na vsakih nekaj sto metrov je vojska, do zob oboro-
žena, ki dela red. Čudni smo jim. Od kod smo se zdaj 
mi ustvarili? Pa kakšni planinci, pa še na Elbrus gre-
jo? Pri omembi tega vrha nas takoj spustijo mimo. 
Veselje v ekipi, ki pa ni tako dolgo trajalo. Prihajamo 
na mejo in kot nekdaj v času železne zavese stojimo 
ure in ure in nikogar ni od nikoder. Menda spet neka 
preverjanja. Tako smo utrujeni, da vsi spimo. Samo 
občasno mi pogled zdrsne skozi okno avtobusa. Sto-
jimo, ne pomikamo se. Končno jutro in ruska carina 
nas pušča mimo. Severna Osetija, po večurni vožnji 
prihajamo v Kabardino Balkarsko republiko in spet 
vojaški punkt, kotrola potnih listov. Vsi izstopamo 
iz avtobusa, ki odhaja na “rentgen”. Verjetno zaradi 
tega, ker smo drugačni in vzbujamo pozornost. In to 
je vzrok za dodaten pregled. Opravljamo tudi to, ter 
končno prihajamo v mesto Terskol. Ah. Hotel. Ko-
panje. Resetiranje. Internet. V hotelu srečamo eno 
skupino iz Nove Zelandije, ki že par dni poskuša na 
vrh, vendar brez uspeha. Vremenska napoved je taka, 
da je že sedem dni na vrhu nevihta in samo takrat, 
ravno v našem načrtovanem terminu, bo lepo. Ozi-
roma, od štirinajstih dnevov snega, vetra, bo jasno 
samo, ko bomo mi zgoraj. Drugače Elbrus je, razen 
tega, da je najvišji vrh Ruske federacije, hkrati tudi 
najvišji vrh Evrope. Ugašen vulkan z dvema vrhovo-
ma, zahodni 5642 m in vzhodni 5621 m. Naš končni 
cilj je zahodni vrh. Pojdimo si še to čudo ogledat. 
Aklimatizacija se izvaja postopoma, tako da po eno 
noč spimo v Gara-Bashi t. i. “barelih” na 3850 m in 
Prijut, ki je na 4100 m (do sedaj najviše, kjer sem 
spal). 

Vrh Kazbek 5033 m

Pogled na dom in ledenik v daljavi
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Prebujamo se, odhod je zmenjen za polnoč. Treba 

je premagati preko 1500 m vzpona na stezi, dolgi 6 
km. Sedaj pridejo do izraza vsi kondicijski treningi 
in aklimatizacije. Pravijo, da organizem pomni višino 
tudi do mesec dni. Smatram, da mi to pomaga, glede 
na prej osvojene vrhove. Skupina počasna. Hodimo v 
koloni in držimo razdaljo. Korak po korak - za zno-
ret. Pogled v nebo mi govori, da bo jasen dan, toda 
skrbi me veter. Čeprav je temperatura nekaj stopinj 
pod ničlo, je subjektivni občutek hujši, kot da je tem-
peratura 15-20 stopinj pod ničlo. Večplasno sem ob-
lečen (zelje stil), vendar mi je kljub temu hladno, zlas-
ti v noge. Za hip jih ne čutim. Počasi se dani. S pojavo 
sonca se neha občutek mraza. 

 Po šestih urah hoda prihajamo do sedla, ki pove-
zuje oba vrhova. Veter je vse močnejši in sunki nas 
preprosto mečejo na tla. Po okrepčilu gremo na do-
končni vzpon. Veliko bolj strmo je, vendar se da ho-
diti s palicami. Zaradi višine se precej utrujam. Upo-
časnjujem ritem in pustim mimo del kolone. Kmalu 
prihajam na planoto, vrh je blizu. Veter je še močnej-
ši. Bojim se vzeti ven fotoaparat in slikati, saj mi bo 
v hipu odletel. Končno vrh. Poglej me, Elbrus 5642 

m! Ura je deset dopoldne. Vsa skrb in črne misli iz-
ginjajo. Veselje in solze na vrhu so sedaj že normalen 
pojav. S kratkim postankom, da bi ovekovečili vzpon 
se vračamo proti kampu. Skoraj vsi smo se povzpeli. 
12.7.2016. dan za spomin. Vzpon je trajal malo manj 
kot petnajst ur.

 

Vračamo se v kamp in padamo v postelje izčrpani. 
Sledi vrnitev in spet: ah, hote. Kopanje. Resetiranje. 
Internet. V hotelu je pripravljena skromna sveča-
nost s podelitvijo diplom. ”Snemam kapo” našemu 
vodji poti. Pogumni in močni ženski. Uspela je, kot 
kdo ve kolokokrat že, uspešno opraviti ekspedicijo. 
O vsakem je povedala nekaj lepega. Srca so nam pol-
na. Na taki poti ljudje pokažejo svoj pravi obraz. Ni 
sprenevedanja. Čeprav sem bil med najstarejšimi, 
menim, da sem jim dosledno pariral. Vsi ti so pridni 
otroci - pomislim. Seveda pa imamo vsi enako radi 
naravo in gore. Zdaj lahko rečem, moj drugi dom. 
Zgoraj se počutim, kot da sem vedno tja spadal in 
da je to del mene. Ko se vrnem v urbano okolje, 
pravijo, da postajam agresiven, na srečo na kratko, 
menda imam zato občutek, da sem iztrgan in na silo 
prignan nekam, kamor si ne želim. Zato se h goram 
vračam, če se le da. Sledi pot domov, 3000 km, štirje 
dnevi. Nepozabne izkušnje. Spet smo priče vseh teh 
drugačnostih in političnih sprememb. Spet ta nes-
rečna meja med Rusijo in Gruzijo.  In spet čakanje. 
Kolona automobilov in tovornjakov v nedogled. Po 
desetih urah pridemo na prehod. Ko smo mislili, da 
je vse ok, h kotrolnemu punktu pride neki človek 
in vzeme vse potne liste. Odhaja brez kakršne koli 
razlage. Nazaj ga ni eno uro. Kaj dela, nikomur ni 
ni jasno. Končno se pojavlja in poziva enega za dru-
gim. Analizira vsakega. Menda smo mu čudni. Od 
kod zdaj mi tukaj, pa še z avtobusom. Menda smo 
mu bolj podobni turistom kot športnikom. Mimo je 
tudi to. 

Znani “bareli“

Vrh Elbrus 5642 m
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Sledi Gruzija, Turčija. Pred Istambulom slišimo, 
da je bil minulo noč poskus puča. Tako smo bili oto-
peli od potovanja, da nam je vsem menda bilo že vse-
eno. Samo da čim prej pridemo domov. Gremo tudi 
skoz tu. Na poti domov pa se, čim so minili simptomi 
utrujenosti, že postavlja vprašanje pri večini od nas: 

kateri vrh je naslednji? Jaz sem vedel. Moj Triglav. Na 
moje veliko veselje, me je prijatelj povabil, naj mu po-
magam okrog organizacije in priprav njegove skupine 
za vzpon na najviši vrh nekdanje Jugoslavije, hkrati 
tudi najvišji vrh Julijskih Alp z 2863 m.  Na pot gre 
skupina, kakšnih dvajset nas je. Vreme spet kilavo, 
pravijo, dež bo. Nikomur več nič ne verjamem. Kar 
bo, bo. Ni se treba živcirati. V zgodnjih dopoldanskih 
urah pridemo na Pokljuko, ki je štartna točka naše 
akcije. 135 0m današnji cilj je Triglavski dom na Kre-
darici. Po suhem vremenu se skupina pomika skozi 
prelep gozd in počasi visoko rastje izginja. Višina in 
surovo podnebje vplivata na rast. Ker sem pri koncu 
kolone, imam čas bolje opazovati okolico. Poskušam 
najti in ovekovečiti cvet planike, vendar brez uspeha. 
Po večurni hoji se približujemo Vodnikovemu domu 
na 1817 m, od koder se lepo vidita dom Planika pod 
Triglavom 2401m in Triglavski dom na Kredarici, 
2515 m, in sramežljivo vrh Triglava v daljavi. 

Dokončni vzpon na Triglav 2863 m

SLOVENIJI OB 25. OBLETNICI SAMOSTOJNOSTI
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Še malo do doma. Sreča, da je suho vreme. Za jutri 
je napovedan dež. Škoda. Steza postaja vse bolj str-
ma, s posameznimi deli zavarovanimi z jeklenicami. 
Prihajamo do doma. Notri hrup. Okrepčevalnica je 
polna, vendar planincev ni veliko. Zaradi slabe vre-
menske napovedi so mnogi odnehali. Dežuje vso noč, 
kot nam je bilo povedano. Pomislil sem: konec je, vra-
čamo se. Zbudimo se okrog sedmih in gremo. Deže-
vati je nehalo. Neki planinci se čudijo zaradi odločit-
ve, da gremo kljub slabemu vremenu.  Na Kredarici 
se nahaja ena od najsodobnejših meteroloških postaj, 
pravijo, da je skoraj nezmotljiva, imamo informacijo 
“iz prve roke”. Bomo videli. Če bo deževalo, se bomo 
vrnili. Ni treba tvegati. Gremo. Sreča, da so steze po 
toliko padavinah suhe. Steza proti vrhu je na ostrem 
vzponu ograjena z jeklenico. Na vsakih sto metrov 
naletimo na spominske plošče ljudem, ki so nastra-
dali na vzponu na ta vrh. Ta greben, od malega do ve-
likega Triglava, je značilen po tem, da se tu nad njim 
stikata tokova obeh dolin. Ne redko se dogaja, da piha 
veter z leve proti desni, oblaki pa preletavajo naspro-
tno. Zato so tukaj pogoste strele, ki udarijo v jeklene 
vrvi, ki naj bi ščitile planince, vendar prav zaradi njih 
nastradajo. To nam ne jemlje poguma. Vreme se jas-
ni. Morda tudi pridemo na vrh.

 Z nami je tudi majhna ekipa RTV Ljubljana. Po-
časni smo za njih. Snemajo nekaj kadrov. Prehitevajo 
nas. Pravijo, med smehom, Lale so počasne tudi pri 
plezanju. Vsi prihajamo na vrh po dveh urah pleza-

nja. Kot da je nekdo (beri Bernhard) razgrnil oblake 
in nam dal pol ure, da si ogledujemo vso to lepoto 
Slovenije. V daljavi s pogledom naletim na Škrlatico, 
s katere sem se napotil pred dvema mesecema. Kako 
blizu in kako daleč. Slike se nizajo. Globoko zajamem 
sapo in lovim ta prelep zrak, poskušam ga čim dlje 
zadržati v sebi. Občutek je prečudovit. Poskušam si 
zapomniti ta trenutak lepote in duševnega miru. To 
je trenutek, kot da svet stoji. Trenutek moje male več-
nosti. 

 Pozornost mi privlači smeh in navdušenje mo-
jih planincev. Sledijo čestitanja, slikanje in pot nazaj. 
Preko vrha se pomika tudi prvi oblak. Pospešujemo 
korak.  Enostavno neverjetno, kako hitro se vreme 
spremeni. Že na Kredarici, kamor smo prišli po eni 
uri, začne deževati. Sivina, pa v oblaku smo, za božjo 
voljo. Dež je vse močnejši, prehaja v naliv. Po krat-
kem okrepčilu je padla odločitev, da gremo v dolino 
po dežju. Ven jemljem dežnik. Vprašujoči pogledi, ki 
jih čutim naokrog, glej ga, češ, zakaj se mi tega nismo 
spomnili. Ampak jaz res ne maram mokrega nosu. In 
kapljic, ki polzijo po licih.

Hitimo in po štirih urah pridemo v dolino. Sko-
raj vsi mokri do gole kože, kar nas ne moti. Akcija je 
uspela. Šesti od šestih.. Neverjetno. Iz prve. Za mojo 
Slovenijo.

Voda je še zmeraj polzela po meni, v glavi pa je že 
kuhalo. Kateri vrh je naslednji?

Tekst in foto: ĐORĐE VESELINOV


