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Ocena alpinistične sezone 2004 

Verjetno še nobeno leto na programu ni bilo toliko himalajskih ciljev, najbrž pa tudi no-
beno leto ni bil odstotek »izplena« tako nizek kot v letu 2004. To je logična posledica 
večih dejavnikov. Prvi je že ta, da sploh ne premoremo toliko vrhunskih alpinistov, kot bi 
jih tolikšno število – kar 13 (zanimivo število) – želenih himalajskih vrhov zahtevalo. Vsak 
vrhunski alpinist tudi nima vseh lastnosti, ustreznih za Himalajo. Drugi vzrok je v tem, da 
vsaka himalajska odprava zahteva dobro organizacijo. Dobrih organizatorjev, vodij pa 
Slovenci nimamo dovolj, že zaradi svoje, skoraj vedno podizvajalske tradicije, zato tega 
dela preprosto ne cenimo, ga omalovažujemo in najraje odrinemo. Kar velja za družbo, 
državo, podjetja, velja tudi za planinstvo in alpinizem. V tej sezoni je bil vsak tretji alpi-
nist vodja – in komaj vsaka tretja odprava uspešna. Tretja značilnost je, da nekdanji vr-
hunski himalajci, ko postanejo vodje odprav, izbirajo cilje po svoji meri, ne po meri naj-
boljših alpinistov, kar pomeni z leti postopno nižanje vrhov in zahtevnosti. Temu se pri-
družujejo še drugi interesi – komercializacija, vodništvo. O delitvi državnih sredstev naj-
večkrat sodelujejo in odločajo udeleženci in vodje odprav, kar otežuje strogo selekcijo po 
kriterijih kakovosti in nacionalnega pomena. Temu je podlegla tudi odpravarska komi-
sija, dala »vsakemu nekaj« in le projekte mladih odločneje in usmerjeno podprla. Tako 
se je delitev spreminjala v drobljenje – sil in sredstev. Sodelovanje s tujci je dvorezno. Po 
eni strani pomeni mednarodno sodelovanje in izmenjavo izkušenj, olajša organizacijo 
na osebne priprave, na drugi strani pa se s tem prepušča izbiro ciljev drugim in tudi 
odločanje o udeležbi za kak ključni vzpon. 
 

Zgornjih vrstic ni treba brati kot absolutno kritiko in negiranje dosežkov. To je samo 
končna slika večletnega razvoja v določeno smer, najbrž tudi njegova kulminacija in to-
rej tudi točka obrata, saj kaj dlje v tej smeri sploh ne gre. Vsak razvoj slej ko prej pripelje 
do rezultatov, ki so jasni vsem – v dobrem in v slabem. Pomembno jih je predvideti še 
pravi čas. 
 

Ob vsem tem je bilo nekaj prav lepih uspehov. Trojna naveza je s prvenstvenim vzpo-
nom, alpsko ponovitvijo in vzponom na najvišji vrh v stolpih Trango dokazala kakovost, 
vztrajnost in himalajski pustolovski duh. Enako in še več velja za prvi vzpon z juga na 
sedemtisočak Nangpai Gosum. Čeprav ne povsem uspešni poskusi mladih v skupini 
Trango in v indijski Himalaji so nekaj vredni predvsem zaradi samostojnosti pri organiza-
ciji. Naveza dveh mladih je v okviru seniorske odprave uspešno priplezala na Daulagiri, 
drugi osemtisočak (Gašerbrum II) pa je bil polovični uspeh slovensko nemške odprave 
himalajskih klasikov.  
 

V povprečju so bile naveze v Andih bolj uspešne, izstopa pa prvenstvena smer v Cha-
craraju. V južnem delu Andov – v Patagoniji – so se predvsem izkazale ženske naveze. 
Naš alpinist v navezi z ameriškim je bil odličen v Skalnem gorovju (Rocky Mountains).  
 

V evropskih Alpah je bilo nekaj zahtevnih prostih ponovitev kopnih smeri najboljših 
moških in ženskih plezalcev. 
 

Dogajanje v letu 2004 je krojilo tudi slabo vreme in tako še dodatno pripomoglo k sliki 
redkih pomembnih dosežkov. Dobra stran dogajanja v letu 2004 je pač logičen poduk, 

Ocena alpinistične sezone 2004 
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da mora biti alpinizem na mednarodnem področju rezultat resnih projektov, resnih 
priprav in podpiranja resnične kvalitete ter perspektivnih mladih alpinistov. Brez dobrih 
zimskih vzponov v domačih Alpah in brez težkih kombiniranih smeri v Zahodnih Alpah 
ne more biti dobrih uspehov v Himalaji. Himalaja, Andi in Aljaska niso prostor za tre-
ning, pač pa za izvedbo, za nastop v mednarodni areni. Nekaj uspešnih »nastopov« to 
mnenje dokazuje in upravičuje.  
 

Tone Škarja  

Ocena alpinistične sezone 2004 
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Kanadska izkušnja 
 

Breme 30-ih let, legend, epskih zgodb in 
enega čevlja 

 

Marko Prezelj 
 
 
»Najprej preplezava tole, potem se pa lotiva še nečesa bolj zanimivega,« je z nagajivim 
nasmeškom v ameriški štajerščini povedal Steve. 
»Česa pa?« 
»North Twina.« 
»Kaj je to?« 
»Stena na sliki v Barryjevi sobi.« 
»Kje pa je ta stena?« 
»V Kanadi.« 
Dobil sem občutek, da preizkuša moje odzive, zato sem utihnil. Stena je bila res videti 
zanimiva, vendar ne tako izjemna, da bi moral vedeti vse podrobnosti.  
 
Na dan, ko bi morala oditi iz Canmora proti jugu – z Markom Twightom sem bil dogo-
vorjen za predavanje z diapozitivi v Boulderju – je Steve s pomenljivim izrazom na obra-
zu in z listkom v roki prišel iz Barryjeve 
sobe. 
»What?«1 
»Five suns,«2 je rekel in mi porinil listek 
z zapisano vremensko napovedjo v 
roke. 
»So?«3 
»We go. North Twin!«4 
»Kaj pa predavanje?« 
»Saj ga bova ujela. Če ne, bova pa 
zlezla na goro in nama bo vseeno zanj. 
Mark pravi, da se svet ne bo podrl za-
radi enega predavanja manj.« 
»O. K. I don't trust to the weather fore-
cast but If nothing more I will see 
some new mountains.«5 
 
Steve je pripravljal prtljago kot za 
majhno ekspedicijo. Njegovo navdu-
šenje je bilo neomajno, čeprav nisem 
zavzeto sodeloval. 
»Koliko klinov, zatičev, vponk ...?« 
»Kaj vem? Pojdiva lahka, iz take stene 
se lahko vrneva kadar koli,« sem ga 
»spodbujal«. Marko v kaminu pod veliko polico drugi dan vzpona  

: Steve House 

 

Kanadska izkušnja 
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»O. K.,« je rekel in še bolj 
skrbno prekladal opremo. 
Velikodušno mi je posodil 
rokavice in puhovko, teh-
nična oprema je bila pa 
tako ali tako vsa njegova.  
 
Dvesto kilometrov vožnje 
je hitro minilo. Na obcest-
nem parkirišču je Steve 
vnesel v GPS koordinate 
želenega sestopa, jaz pa 
sem odšel iskat prehod 
prek rečnih naplavin do 
ozke soteske, iz katere naj 
bi se strmo vzpela skozi 
zaraščen gozd. Oblačno 

nebo me je sililo k misli: »No, spet so se zmotili. Five suns2, pa kaj še! Se bova že jutri 
obrnila proti domu, ne da bi sploh videla to famozno steno?« 
 
Naslednje jutro sva si oprtala težka nahrbtnika in ob pomoči kamnitih možicev, ki sem 
jih postavil prejšnji večer, prišla do roba soteske. Steve si je hitro nataknil smuči in se 
zagnal v breg. Zaradi gostega vejevja sva se strmo vzpenjala. Iz oblakov nad nama je 
občasno priplesala kakšna snežinka. Nekajkrat sem pomislil na »five suns«2, a sem bil 
raje tiho.  
Kmalu sva se nekoliko spustila do struge potoka, ki je v slapu padal v sotesko, ob kateri 
sva lomila vejevje. Na drugi strani sva zagledala stare, zamedene sledi. Francoza. Deset 
dni pred nama sta tod hodila Christophe Moulin in Sam Bie. Njuna resnična namera se 
je nekako zgubila v nakladaških debatah. 
Steve ni dvomil: »Kdo pa bi hodil tako daleč samo zato, da bi prespal v bivaku? Prepri-
čan sem, da sta šla v North Twin.«  
Smuči so se pogrezale skozi skorjo in se zapletale v veje, dokler nisva prišla do čelne 
morene ledenika. Močnejši veter je nosil debele snežinke. Nisva govorila. Steve je na 
nekem mestu krenil drugje kot jaz in tako sva se za debelo uro razšla. Vsak po svoje sva 
jo mahnila proti nekakšni sedlasti škrbini z imenom Wooley Shoulder. Visoko v strmini 
pod škrbino mi je Steve od spodaj zavpil, da je prehod veliko bolj na desni, kot sem se 
namenil jaz. Po mojem dolgem prečenju sva bila spet skupaj. 
»Komaj čakam, da vidim to pošast,« sem pripomnil. 
»Kaj je pošast?« 
»Prijazen ,beast'.6 Tisti iz pravljic za otroke. Cel kup truda in vsaj pol pravljice je treba, 
da ga sploh kdo vidi.« 
 
Steve se je določil za prostovoljca pri gaženju zadnjih petdeset metrov do rame, s katere 
se odpre prvi pogled na North Twin. Gaz, ki jo je pustil za sabo, je bila slabša kot nič. 
Prav vsaka stopinja se mi je podrla tako, da sem med drsenjem navzdol uničil več 
spodnjih. Namesto palic sem vzel v roke smuči in se zadihan privlekel tik pod rob; tam 
me je že čakal neučakani Steve. 
»Vidim, da se ti vse podira.« 

Marko na začetku ključnega raztežaja  : Steve House 

 

Breme 30-ih let, legend, epskih zgodb in enega čevlja 
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»No, kakšna je pošast?« 
»Pridi, pridi ...« se je privoščljivo smehljal med fotografiranjem. 
Bolj kot vertikala me je presenetila horizontala. Do stene je bilo še daleč, pa še sestopiti 
je bilo treba globlje, kot bi mi bilo ljubo po poldnevnem vzpenjanju. Ščepec tesnobe sta 
primaknila še sneženje z vetrom in oblak, ki je zlovešče zakrival zgornji del stene, »glavo 
pošasti«. 
»Ja, je kar lepa stena, ne? Pa sestopiva.« 
Sestopila sva približno petdeset metrov po nekakšnem skrilastem pobočju do snega. 
Nataknil sem si smuči, lovil ravnotežje pod težo nahrbtnika in sam zase zabrundal: 
»Zdaj bo burleska.« 
»Kaj je burleska?« 
»Vrsta filma. Komedija.« 
Na začetku »smučanja« je še kar šlo. Sneg je bil razmeroma trd, kmalu pa sem zapeljal 
na skorjo in s prehitro reakcijo povzročil prvi padec. Z zajetnim nahrbtnikom na ramah 
se nisem mogel pobrati, zato sem ga moral sneti. Vsakič. Steve je v mehkih čevljih 
odlično smučal in me je potrpežljivo čakal. Ko je oznanil, da bova odložila smuči, sem 
bil kar vesel, da se mi ne bo treba več pobirati. Pojedla sva nekaj malice in med 
sneženo nevihto zapičila smuči v sneg. Sedel sem na nahrbtniku in strmel proti škrbini, s 
katere sva sestopila. 
»Tamle nekje bova prišla dol,« je Steve sestavljal turo. 
»Najbolje, da greva kar pod steno,« sem rekel in začel hoditi. 
Poznal sem ta občutek. Z vsakim korakom je bila stena večja in dlje. 
»Najprej morava najti sestop pod steno, potem bova pa videla,« sem si mislil. Medtem 
je Steve našel prehod prek stopničaste skalne stopnje. Niže v grapi sva skakala s kamna 
na kamen, dokler se nisva začela udirati v skorjast sneg. Steve se je pred mano plazil po 
kolenih. »Pravo čaščenje,« sem si cinično mislil, a sem se po dveh globokih, 
nepričakovanih ugrezih tudi sam začel plaziti kot kak romar. Kmalu sva imela dovolj 
»romanja«, pa tudi nasprotujoči si mnenji o najbolj racionalni varianti dosega rešilnega 
morenskega roba. Ker sem imel vlogo »skorjelomca«, sem preslišal »prepričevanje 
prepričanih« in nekako prišel do spihanega roba, po katerem sva hodila kot po vrvi. Tik 
preden se je strma morena dotaknila stene, sva se usedla.  
»Čudno je videti. Ne vem, ali imava dovolj klinov,« sem cmokal med žvečenjem klobase. 
»Ja, veliko manj ledu je, kot sem mislil ... zgoraj ga ni nič.« 
»Pa poprh. Poglej, koliko nepredelanega snega je na poličkah ...« 
Potem je pihnil veter in mi odnesel gamaše dol na ledenik. 
Jaz sem zaklel, Steve je bil tiho. Nataknil si je dereze in po strmem pesku hitro odpikal 
na ledenik.  
Med iskanjem gamaš sem sestopal skozi ozek peščen žleb in prožil prah, katerega naj-
bolj fina frakcija se je ob pomoči vetra neizbrisno nalepila name. »Mister Clean«7, kot 
me je v trenutkih mojega pretiranega perfekcionizma klical Steve, je v mislih spet prek-
linjal. Medtem je Steve brez besed pobegnil naprej. Ko so ledeniške razpoke načele 
njegovo samozavest, me je počakal. Z veseljem sem se navezal nanj. Levo nad nama 
so se občasno lomili seraki in zganjali tak trušč, da naju je ob pogledu na sveže ledene 
kose pod nogami postalo kar malo strah. 
»Misliš, da bo prišlo do sem?« 
»Kaže, da bo. Pa ne zdaj. Pojdiva pod stene, tam je manj nevarno.« 

Kanadska izkušnja 



15 

Zadnje pol ure sva zamaknjeno strmela v bel 
jezik, ki se je vlekel z levega roba seraka prek 
zgornjega dela skalne pregrade na začetku 
stene. 
»Uh, strmo je. Saj sploh ni ledu. Nekakšen 
čuden nalepljen sneg.« 
»Ja, tudi serak ni tako pohleven, kot se je 
zdelo od daleč. Glej, kakšne napoke ima.« 
»Mogoče tamle na desni ...?« 
»Aha. Pojdiva še malo, da prideva iz vpad-
nice.« 
»Dajva, splezajva do tistega snega. Tam lah-
ko bivakirava, zjutraj se bova pa odločila, 
kako in kaj.« 
»Prav.« Steve je že pikal vabljivi led nad sne-
ženim stožcem pod steno. 
Pohitel sem za njim na udobno stojišče pod 
skalno stopnjo. 
»Grem malo pogledat tjale gor. Mogoče je 
tam primerneje za bivak.« 
Plezal je počasneje, kot sem pričakoval. Pre-
stregel je mojo misel in začel godrnjati, da je 
utrujen. Po dvajsetih metrih je obesil nahrbt-
nik na veliko lusko, pritrdil vrv in se utrujen 
spustil na stojišče. Z navdušenjem sem začel 

kopati polico za bivak. Med večerjo sva opazila, da se je zjasnilo. Mount Alberta se je 
bleščala v lunini svečavi. Steve je zanosno ugotovil, da se že samo za ta razgled splača 
priti sem. Brez dvoma. 
»We should decide where to continue our climbing after the snowfield,«8 je rekel med 
večerjo. 
»Why?«9 
Z živčnim glasom je zabrundal: »That we will know where to go for.«10 
»We can decide about that tomorrow when we will see the conditions,«11 sem izrekel, v 
mislih sem pa vedel, da se bova morala jutri srečati predvsem z razmerami v svojih 
glavah. Zakaj sprejemati odločitve za jutri, ko so razmere v moji glavi prilagojene le na 
tukaj in zdaj? Končno sem zares začutil razliko v najinem pristopu do te plezarije. Zame 
je bila to le še ena zanimiva tura, na kateri sem se želel preizkusiti, Steve pa je ves čas 
nehote »tovoril« epske zgodbe najinih predhodnikov, temeljne kamne za junaški pobeg, 
ki bi v najinem primeru pomenil zapleten sestop in uvrstitev na razmeroma dolg seznam 
legendarnih »osmoljencev«. 
 
»Steve, Steve! Zaspala sva,« sem ga stresel, ko sem opazil, da je že povsem svetlo. 
»Koliko je ura?« 
»Skoraj osem. Nisem slišal zvonjenja,« sem suho povedal in začel oživljati kuhalnik. 
Steve je molče pospravljal spalko. Vprašanje, kaj bova zdaj, je frlelo okoli naju, dokler 
nisva popila kave. 

 

Steve v prečki pod tretjim bivakom 
: Marko Prezelj 

Breme 30-ih let, legend, epskih zgodb in enega čevlja 
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»I think, that in your head is already decided that we will not continue,«12 je med prekla-
danjem opreme zarenčal Steve. 
»Where did you get that idea?«13 
»You slept over alarm and you are not in a hurry now ...«14 
»In my head is nothing. We both slept over alarm and we can't overtake morning busi-
ness. Don't exaggerate! Let's pack and start climbing.« 15 Očitno je bilo, da ga moja 
sproščenost ne pomirja. 
Steve se je za dokončanje zvečer začetega raztežaja pripravil brez ihte. Po vrvi je splezal 
do mesta, kjer je bila pritrjena, nato pa se mojstrsko povzpel na stojišče. Prvi skalnati 
del, ki ga je preplezal že zvečer, sem s težkim nahrbtnikom kar hitro odpravil. Mrko se je 
sklanjal močno iz vertikale in me spodbujal: »Daj, priveži nahrbtnik. Ga bom potegnil.« 
Nisem si dal dvakrat reči, ker sem že zaplezal v popolno navpičnico in v skali iskal 
drobne razčlembe za cepine. 
»This is fun. But I will take down the leashes. They are making me nervous.«16 Skušal 
sem ga razvedriti, pa mi ni uspelo. Hitro sva se zamenjala in že sem preplezal kratko 
prečko. Sledil ji je tanek leden jezik, ki je že nekoliko odstopil. Sredi prečke sem zataknil 
zatič in se počasi premikal proti sredini ledene skorje, kjer sem se nadejal naslednjega 
dobrega varovanja. Nekajkrat sem poskusil v žlednato poč zatakniti droben zatič, za-
momljal: »ma, k...c ga gleda,« in previdno splezal prek previsa do majhne zaplate trde-
ga snega, na kateri sta okla prijazno zaškripala. Zdaj sem že užival v plezanju. To, da 
sem snel paščke, me je le še sprostilo. Na prvem solidnem stojišču sem potegnil nahrbt-
nik k sebi in varoval Steva, ki je spoštljivo pripraskal za mano. Preplezala sva še en dolg, 
nezahteven raztežaj do roba seraka in začetka snežišča. 
»Se bova razvezala?« 
»Seveda.« Steve je že vlekel svojo vrv naprej. 
»I think that we are getting inertia now,«17 sem omenil, ko sem zamenjal Steva pri 
delanju stopinj. 
»I'm still a bit nervous.«18 
»Why?«19 
»Comparing to you I'm still full of legends and epics conetcted to this face, but you just 
want to climb.«20 
»I noticed that your rucksack is full of legends.«21 
»Stop talking and keep your inertia,«22 je Steve končal moje duhovičenje. 
»Zaplezajva v tisti kamin na koncu snežišča. En raztežaj, pa sva na polici. Saj ni videti 
zahteven.« 
»OK,« se je strinjal Steve, ki je že kopal poličko za stojišče. 
»Ne vem, ali bova čez v enem ,cugu'.« 
»Ja, mogoče bova potrebovala malo več.« 
Steve je porabil kar veliko časa, da je dosegel kamin in splezal na stojišče globoko v 
njem. »Tole pa diši po M6,« sem se zajedljivo spakoval. Medtem sem komaj našel 
razčlembe za cepine v previsu, v katerem se je Steve izkazal v vodstvu. »Zame je bila to 
dobra sedmica,« je suho dodal in me povlekel k sebi. V kaminu je bilo takoj jasno, da 
bom nahrbtnik pustil na stojišču. 
»Čez teh deset metrov pripraskam, pa sem na polici – potem bom potegnil nahrbtnik.« 
Po dolgih šestdesetih metrih vijugastega iskanja prehodov in varovanja sem s težavo 
nekako povezal več zatičev in klin v »vlečno« stojišče. Nisva se slišala, zato sem dobro 
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napel vrvi. »Kako bom zdaj potegnil nahrbtnik?« sem se spraševal, ko sta vrvi malo po-
pustili. Steve se je začel premikati. Počasi sem izmenično vlekel vrvi k sebi, dokler nisem 
zagledal Steva, ki je sopihajoč plezal z enim nahrbtnikom na ramah in z drugim pod 
pasom. Hvalil sem ga na vse pretege in se opravičeval za nerodni raztežaj. 
»Ja, sem bil malo jezen. Ampak zdaj razumem. Zdaj razumem, dobro si splezal.« 
Prevzel sem težji nahrbtnik in varoval Steva med prečenjem proti sneženemu razu na 
veliki polici, na kateri sva nameravala bivakirati in poiskati začetek prehoda prek navpič-
ne zgornje stene. Nepredelan sneg se je prediral vse do skal in naju prisilil k počasnej-
šemu napredovanju, kot sva pričakovala. 
»Vrv bom pritrdil tam gori, da se bova zjutraj hitreje ogrela.« 
Brez nahrbtnika je šlo kar hitro – glede na način plezanja. Ves čas sem zatikal okla cepi-
nov, iskal stope za dereze in zataknil zatič ali metulja, kadar sem pomislil na svojo var-
nost. Nekajkrat sem se usedel v pas, da sem se dobro nadihal. Na koncu raztežaja sem 
zagledal star zatič. »Juhu! Na pravem kraju sva.« To je bilo nekakšno potrdilo, da sva se 
res priključila smeri Love-Jones iz leta 1974.  
Zdaj sem se že dobro zavedal, da smer, na katero sva se priključila, že trideset let ni 
doživela ponovitve. 
»Kar nekaj poskusov. Saj veš, slabo vreme, težave ...« 
»Ja, seveda; pošast.« 
Noč sva preživela hitro ob zmernem prerivanju pod spalko. Zjutraj sva se dogovorila, da 
bova plezala »v blokih« – prvi bo plezal naprej štiri, pet raztežajev, potem pa se bova 
zamenjala. 
Ker sem zvečer že začel, je bil prvi blok moj. S stojišča sem moral najprej malo sestopiti, 
nato pa zaplezati v na videz neprehodne in strme skale. Začetni gibi so bili okorni, tudi 
zahtevni, potem mi je steklo. Kamnina je bila za zatikanje cepinov prijaznejša, kot sem 
pričakoval. Pravo navdušenje nad gibanjem v razmeroma zahtevnem svetu. Presene-

čenja in zanimivi 
prehodi so se kar 
vrstili. Četrti raztežaj 
tega dne sem začel 
plezati s tesnobo. 
Nadaljevanje ni obe-
talo izbire. Na levi 
gladke plošče, nad 
nama sami neraz-
členjeni previsi in na 
desni krušljiva stena. 
Zaplezal sem vanjo s 
pripombo, da grem 
samo malo pogle-
dat, potem pa pri-
dem nazaj. Po dese-
tih metrih nerodnega 
prestopanja prek ne-
gotovih »oprimkov« 
sem se prerinil za 
veliko majavo lusko 

 

Marko v izstopnem »žlebu« ob spremljavi pršnih plazov 
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okoli roba in se razgledal. Nazaj me ni več mikalo. Še deset metrov težavnih prestopov 
me je ločilo od izrazitega kota. Upajoč na možnost solidnega varovanja v kotu sem se 
počasi pomikal naprej. Vsak gib je okrepil mojo vero v počitek na začetku kota. Ko sem 
se povlekel na doneč kos skale pod gladko ploščo, ki je sestavljala levi krak kota, sem 
spoznal, da je bilo moje upanje prazno. Izraziti kot je bil povsem stisnjen. Niti najtanjše-
ga klina ne bi zabil vanj. Za nameček sem ga z nerodnega mesta lahko le opazoval. 
Počutil sem se kot v pasti. Nazaj ni šlo, ker sem zaplezal predaleč in ker vseh dvajset 
metrov nisem imel solidnega varovanja, vrv se je sukala okoli zajetnih blokov, ki bi zara-
di sunka ob padcu zgrmeli name ... Ko sem se nekako udomačil na majavem kamnu, 
sem začel iskati drobne razčlembe za okla cepinov. Kmalu sem jih videl toliko, da sem 
začel upati v negotov prehod prek previsa v tanko poklino, zarezano v gladko ploščo do 
metra nad previsom. Še nekaj prestopanja je bilo potrebno, preden sem prenesel težo 
na okel cepina in z levo roko vtaknil tanek klin v drobir pod previsom. Po nekaj mlaha-
vih udarcih s cepinom se mi je zdelo, da je klin zagrabil. Potegnil sem se zanj in že tlačil 
drug kratek klin v tesen začetek razpoke. Nekaj udarcev s cepinom po oddaljenem klinu 
in začutil sem premik spodnjega, za katerega sem se držal. Z zadržanim dihom sem se 
nekako prestavil in segel s cepinom daleč do razširjenega dela razpoke; tam se je prvi 
zob okla ugreznil in zaškrtal. »Ta bo držal,« sem pomislil, ko sem z eno roko vlekel ce-
pin, z drugo pa udarjal po klinu. Ko sva se oba s klinom utrudila, sem se izžet vpel v klin 
in hitro vzel izza pasu jeseničana, mehak klin, ki je slovenska specialiteta za apnenec. 
Tri sem prinesel s seboj, za vsak slučaj. Zdaj sem ga zataknil nekaj milimetrov globoko v 
poklino. Obstal je, ne da bi ga bilo treba držati. Nekaj zamahov s cepinom je bilo 
dovolj, da sem začel poslušati najlepše zvoke tistega dne. Kako je pel! Kaj pel, vriskal je 
namesto mene. Zabil sem ga skoraj do konca ob visokih kovinskih tonih. Viseč v njem 
sem vedel, da sem rešen. Preplezal sem še poklino nad sabo in s stojišča zavpil Stevu: 
»Varujem!« Vlekel sem vrvi in mu pomagal, da je hitro prišel za mano. 
Steve je odločno začel svoj raztežaj in se prvič nekoliko ustavil pod streho, ki sta jo 
krasila snežena goba in majav skalni blok pod njo. 
»Se lahko umakneš?« 
»Ne. Nikamor ne morem,« sem zacvilil, vedoč, da se Steve ne sme dotikati skalnega 
bloka. 
Elegantno se je izognil veliki skali – pozneje sem jo brez truda spravil iz ravnotežja. Ne-
kaj zanimivih zatikanj ga je pripeljalo do kratkega prečenja v tegu vrvi. Namestil je varo-
vanje, potem pa hitro splezal na stojišče nad previsom. Kar dolgo je trajalo, preden je 
potegnil vrvi. Zadihan sem priplezal za njim na neudobno viseče stojišče. 
Odločil se je za nadaljevanje s prečenjem na desno do neizrazitega roba. Nadejala sva 
se, da bo tam strmina nekoliko popustila. Ko sem opazoval njegove natančne gibe in 
zanikrni klin, ki je skrbel le za to, da bo vrv sledila smeri plezanja, sem se počutil, kot da 
plezam z njim. Pet metrov nad mano je bil v tanki poči star klin z dvema vponkama. To 
me je sililo k misli, da bi bilo morda bolje splezati tja namesto v izpostavljeno prečko, v 
kateri se je prestopal Steve. »Watch me now,«23 je z zgovornim pogledom pospremil svoj 
negotovi prestop okoli roba. Kmalu ga nisem več videl, po premikanju vrvi pa sem 
vedel, da je dosegel nekoliko lažji svet. Ustavil se je in zavpil, da lahko naredi stojišče, v 
katerem ne bo treba viseti. Precej časa sem se trudil z izbijanjem jeseničana, potem pa 
sem ga pustil, za spomin. Naslednje stojišče je bilo udobno. »Grem poiskat prostor za 
bivak!« In že je plezal naprej. 
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»Kako kaže?« 
»Slabo. Grem še malo naprej.« Nekaj-
krat sva ponovila ta jedrnati dialog v 
zgoščujočem se mraku. 
Iskanje prostora za bivak se je končalo v 
popolni temi sredi navpične plošče. »Nič 
ni. Še najbolje je tam, kjer si ti.« 
»Lepa reč,« sem si mislil, ko sem čakal, 
da bo v temi naredil solidno varovanje za 
spust. Zamotil sem se z urejanjem sediš-
ča. Medtem, ko mi je uspelo izklesati 
prostor za tri ritnice, je Steve po bližnjih 
poličkah nabral v izpraznjen nahrbtnik 
sneg. Po prvi juhi se je spravil k menjavi 
nogavic. Ker je bilo na polici dovolj pro-
stora le zanj, sem stal na robu in prekla-
dal opremo. V nekem trenutku sem pog-
ledal k njemu. Snop svetlobe z moje čel-
ne svetilke je osvetlil lebdečo školjko nje-
govega levega čevlja. Dolg, skoraj nes-
končen trenutek je čevelj visel v zraku, 
želel sem ga zgrabiti, vendar nisem imel 
moči, da bi premaknil eno samo mišično 
vlakno. Čevelj sem videl še potem, ko se 
je zataknil nekje v temnem žrelu 
»pošasti« globoko pod nama. 

Pogledal sem Steva. Vzel je glavo med dlani, nato pa pričakovano eksplodiral: 
»Fuck! Fuck! I'm the most stupid man in the world! Fuck! ... I think I will vomit ...«24 
»Easy, easy. Tomorrow is another day,«25 sem ga skušal pomiriti, nato pa povsem utih-
nil. Najin položaj je bil v hipu spremenjen. 
»Nazaj ne grem. Nimava dovolj opreme za številne spuste v teh sneženih razmerah. Ste-
ve bo že nekako plezal za mano do roba stene ... saj je plezanje v glavnem po skali ... 
jutri ... nekako se bova že rešila ...« sem sam zase urejal miselne prebliske, ko sva se 
molče pokrila s spalno vrečo in se s hrbtoma naslonila na mrzlo steno. Kinkaje, med 
prerivanjem ritnic na mali polički, sva čakala predvsem svetlobo, nekoliko manj neuča-
kano pa tisti dvomljivi »another day«.25 
Usipanje snega za hrbet je kmalu postalo nadležno. Pogledal sem na uro: pol petih. Še 
pol ure sva zdržala, nato pa se začela pripravljati za nadaljevanje. V temi nisva vedela, 
ali sneži ali veter prši sneg prek stene. 
»Nekaj vode bova pripravila pozneje. Odriniva!« je bil ves najin pogovor. 
Brez odvečnih besed sva se sporazumela glede nadaljevanja. Svetloba in najino premi-
kanje sta okrepila šepajoči optimizem. Steve se je med fotografiranjem celo nasmehnil. 
Naprej sem prek zelo krušljive kamnine prečil na levo, dokler nisem z olajšanjem našel 
primernega mesta za stojišče. Skrbelo me je, kako bo prišel za mano Steve z enim čev-
ljem in težjim nahrbtnikom. Dobro mu je šlo. Naslednji raztežaj me je v tegu vrvi spuščal 
poševno na levo. Za »invalida« sem namestil več varovanja, kot je bilo nujno potrebno, 

 

Kisel nasmeh minus en čevelj na začetku četrtega 
dne  : Marko Prezelj 
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ker sem se bal, da bo med prečenjem preveč zanihal. Med prelaganjem vrvi sem opazil, 
da je plašč ene vrvi povsem presekan. Zalepila sva ga s trakom za povijanje prstov. Ste-
ve me je spustil še deset metrov proti levi do ledene skorje. »To bo izstopni ledni žleb,« 
sva se zanosno spodbujala. Ko sem stal na zaplati ledu, pa sem jasno videl, da v izstop-
nem žlebu ni ledu. Le strmo, sneženo skalovje. 
Ko je Steve prišepal do mene, sem pobral plezalno opremo z njegovega pasu. 
»Še velikega frenda.« 
»Ga ni,« je izustil z nagajivim nasmehom. 
»Kako ga ni?« 
»Pustil sem ga na ,štantu'.« 
Bil sem osupel, da je kar pustil pomemben kos opreme. Steve se je smehljal in razložil, 
da je ob spustu raje pustil najtežji kos opreme kot najlažjega. Omenil sem, da je tudi 
precej drag, a se je zarežal s pojasnilom, da je to Amerika. Bo že držalo. 
»You are the man, I'm the belay jacket,«26 je pospremil začetek mojega plezanja in me 
spodbudil k hitremu plezanju. Po dvajsetih metrih sem zajavkal: »I'm tired,«27 zataknil 
zatič in se usedel vanj. Misel na uživaški in hiter raztežaj je odnesel še večji pršni plaz. 
Kar dolgo je trajalo, preden mi je uspelo čisto na koncu vrvi doseči nekaj ledu, na 
katerem sem se nadejal dobrega stojišča. 
Zadihan sem zavil ledni vijak v razjeden led in z olajšanjem zavpil Stevu, naj s stojišča 
odvije vijaka, da ju bom z vrvjo potegnil k sebi in naredil varovališče. Vse skupaj sva ob 
spodbudi pršnih plazov kar hitro naredila, pa tudi Steve je z eno derezo kmalu splezal 
do mene. Še dvajset metrov strmih skal sem preplezal, da sem stopil v sneg, ki se je na 
strmini izgubljal v megli. Zavriskal sem, hitro naredil varovališče in povlekel vrvi. 
 »Pa sva jo, pošast,« sem se smehljal obteženemu Stevu, ko je prisopihal do mene. 
»Yes. We escaped,«28 se je režal nazaj. 
Segla sva si v roke, čeprav je bilo do udobja še zelo daleč. 
»Nenavadno,« sem pomislil, »sredi plezarije si pa res še nisem čestital.« 
Potem se je deset raztežajev plezanja po strmem pobočju, na katerem je napihan sneg 
prekrival led in skale, vleklo brez konca. Pogosto sem se ugreznil do pasu in se čudil, da 
se še ni splazilo. Skušal sem narediti stojišča z vijaki v led, ker sem hotel Stevu čim bolj 
pomagati s potegi vrvi. Presenetil me je z razmeroma hitrim plezanjem brez odvečnega 
stokanja in samopomilovanja. Čez čas si je nekako privezal derezo na mehak vložek in 
uspelo mu je zanesljivo slediti stopinjam, s katerimi sem si dal še prav posebno opraviti. 
Pod sedelcem sva v megli in rahlem sneženju trpko ugotovila, da najino premikanje 
postaja počasno. 
»We didn't eat and drink.«29 
Nekaj napetosti se je prikradlo med naju, ker sem plezal naprej v meglo, Steve pa je 
zadaj večkrat zavpil, naj se čim prej ustavim, ker bo kmalu noč. 
Ko sva se vzpenjala proti vrhu, sem se ustavil ob prvem seraku in začela sva pripravljati 
četrti bivak na turi. Ponoči sva se pogosto zbujala, kašljala in vsak si je skušal prisvojiti 
čim več edine spalne vreče za odejo. 
Jutranja ceremonija kuhanja in pospravljanja opreme, okrašene s srežasto prevleko, je 
trajala dve uri. Steve je v svoj GPS vnesel nove koordinate za sestop. Jasno je bilo, da le 
s tremi čevlji ne bova sestopila do smuči. Izbrala sva daljši sestop, ki je Stevovi pomanj-
kljivi obutvi obetal še največ prizanesljivosti – prečenje Columbia Icefielda. Malo pred 
deseto dopoldne sva zakorakala v nepregledno belino. Steve je ves dan hodil spredaj z 
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GPS-jem. Pogosto je v megli in sne-
ženju vijugal po ravnem kot kak pija-
nec. Rešilni GPS je ubijalsko odšte-
val vsak meter do izbranih koordi-
natnih točk. Samo z zemljevidom in 
kompasom bi v teh razmerah res 
dolgo hodil. Pozno popoldne sva se 
na ledeniku Athabasca izvila iz 
oblačnega pokrivala in z olajšanjem, 
pomešanim z neučakanostjo, sesto-
pila na raven in varen del ledenika. 
Zagledala sva manjšo skupino ljudi 
in se jim, po petih dneh resnične 
samote, približala v želji, da bi sesto-
pila po njihovi gazi. Vsi so bili oble-
čeni po zadnji (morda celo prihodnji) 
modi in vidno navdušeni nad oko-
ljem. Takoj so pozdravili neurejena 
prišleka iz megle. 
»It's the road down there,«30 je 
duhovičil eden izmed njih. 
»Yes, we noticed. Thanks,«31 sem 
zasikal in odhlačal naprej. 
»Where you've been up?«32 
»North face of North Twin,«33 je 
povedal Steve z ustreznim poudar-
kom in občutnim pričakovanjem nji-
hovega odziva. Jaz sem mislil, da ti 

turisti nimajo pojma, kje sva bila, ker je North Twin daleč od kraja, kjer smo se srečali. 
»Uaau! Really?«34 
»Yes. We will continue walking before we will get cold. Bye.«35 

Moj korak je postal strumnejši, saj sem tisti hip začutil, da sva se tudi midva spoprijatelji-
la z razvpito »pošastjo«. Vse dotlej sem imel namreč močan občutek, da z opletajočim 
repom še vedno teče za nama. Zdaj sem vedel, da sva na varnem. 
Po devetih urah nepretrganega sestopa sva dosegla glavno cesto, ki povezuje Canmore 
in Jasper. 
Debelo uro je trajalo, preden je Stevu uspelo ustaviti neki avto. Voznik ga je odpeljal do 
najinega kombija. Ko je pripeljal do parkirišča, na katerem sem ga čakal, je odšel v 
telefonsko govorilnico, poklical Barryja Blancharda in se s pomenljivim smehljajem vrnil 
h kombiju. 
»Kaj pa je rekel?« sem bil radoveden. 
»He was speechless.«36 In Stevov obraz se je razlezel v en sam sproščen nasmeh, ki je 
trajal še potem, ko ga je na sovoznikovem sedežu premagal dremež. Jaz sem vozil, 
počasi srebal pivo in se nalezel njegovega nasmeha; še vedno traja. 
 

Steve pri nastavljanju »podvozja« na sestopu 
: Marko Prezelj 
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1  Kaj? 
2  Pet sonc. 
3  In? 
4  Greva v North Twin! 
5  Prav. Vremenski napovedi sicer ne zaupam, ampak če ne drugega, bom vsaj videl kakšno 
 novo goro. 
6  Pošast. 
7  Gospod Čisti 
8  Morala bi se odločiti, kje bova nadaljevala od snežišča dalje. 
9  Zakaj? 
10  Da bova vedela, kam iti. 
11  O tem se lahko odločiva jutri, ko bova videla, kakšne so razmere. 
12  Mislim, da si se ti že odločil, da ne bova nadaljevala. 
13  Od kje ti ta ideja? 
14  Prespal si alarm in zdaj se ti nikamor ne mudi ... 
15  Nič se nisem odločil. Oba sva zaspala, jutranjih opravkov pa ne moreva preskočiti. Ne 
 pretiravaj! Spakirajva in začniva s plezanjem! 
16  To je zabavno. Ampak snel bom paščke. Delajo me živčnega. 
17  Mislim, da že dobivava vztrajnost. 
18  Jaz sem še vedno nekoliko živčen. 
19  Zakaj? 
20  V primerjavi s tabo sem obremenjen z legendami in zgodbami, povezanimi s to steno. Ti 
 bi pa samo plezal. 
21  Sem opazil, da je tvoj nahrbtnik poln legend. 
22  Utihni in obdrži vztrajnost! 
23  Pazi me zdaj! 
24  Najneumnejši človek na svetu sem! Mislim, da bom bruhal ... 
25  Počasi, počasi. Jutri je nov dan. 
26  Ti si glavni, jaz le varujem. 
27  Utrujen sem. 
28  Ja, ušla sva. 
29  Nič nisva jedla in pila. 
30  Tam doli je cesta. 
31  Ja, sva opazila. Hvala. 
32  Kje sta bila? 
33  V severni steni North Twina. 
34  Uau! Res? 
35  Res. Kar greva, da se ne shladiva. Adijo. 
36  Bil je brez besed. 
 
Na željo avtorja angleški dialogi niso lektorirani 

Kanadska izkušnja 
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Majhno maščevanje 
 

Nadomestni cilji v skupini Trango 
 

Miha Valič 
 
 
Letos je pakistanska vlada z namenom promocije turizma znižala takse za vrhove. In ker 
se Slovenci radi držimo principa: "Če je ceneje, se gotovo splača", se je letos poleti kar 
okroglih petindvajset plezajočih Kranjcev odpravilo v to presenetljivo mirno deželo. Žal 
(ali k sreči) ne vsi naenkrat in ne na isti kraj, tako da se nas ob stotnijah trekerjev, ki so 
romali po ledeniku Baltoro v počastitev petdesete obletnice prvega vzpona na K2, skoraj 
ni opazilo. 
 
 
Presenečenja že na začetku 
 

O Pakistanu pred odhodom nisem prav veliko vedel. Slišal sem, da so menda tam "naj-
boljše" gore na svetu, da trenutno nimajo težav z Indijo glede Kašmirja, da sem in tja 
aretirajo kakšnega (morda tudi kvazi) pripadnika Al Kaide in da je to islamska dežela. 
To dejansko pomeni, da dobiš pivo le na črnem trgu, žensk in svinjine pa še tam ne. 
Toda to so bile, poleg težav s plezanjem in vremenom, edine neprijetnosti, ki so se nam 
pripetile med našim skoraj dvomesečnim bivanjem v Pakistanu. 

Skupina Trango (z leve proti desni): Trango Monk, Trango Nameless Tower, Little Trango in Great 
Trango Tower 

Nadomestni cilji v skupini Trango 
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Ker smo odšli na pot kot zadnja slovenska odprava, smo od prijateljev prek čudeža 
sodobne satelitske telefonije izvedeli marsikaj. Največjo pozornost je vzbudila novica, da 
sta Američana Josh Wharton in Kelly Cordes teden pred našim odhodom preplezala 
našo načrtovano smer po dvatisočmetrskem skalnem razu na Great Trango Tower. Če 
se poskušaš lotevati aktualnih plezalnih problemov, se ti lahko kaj hitro zgodi, da komu 
uspe tik pred tabo. Sledila je telekonferenca vseh članov odprave in po začetni zmede-
nosti smo se odločili, da bomo verjetno v meki visokih granitnih sten že našli kakšen 
nadomesten cilj. Pa tudi letalskih kart in dogovora z agencijo se ne da kar tako 
preklicati. 
Dostop do baze je vedno odveč. Formalnosti v Islamabadu smo opravili brez težav; pri 
tem se je agencija, čez katero tudi pozneje nismo imeli niti najmanjše pripombe, zelo 
izkazala. Slabo vreme na območju Nanga Parbata nam je preprečilo enourni polet do 
Skarduja, zato smo dva dni uživali v vseh radostih karakorumske avtoceste z 
vratolomnimi hitrostmi, rekordnimi poskoki, prepadnimi razgledi in nasproti vozečimi 
okrašenimi kitajskimi tovornjaki.  
 
 
Črevesni ča-ča-ča do baze 
 

Skardu je prašno mestece v kotlini na višini 2500 m. Tam smo se srečali z našim kuhar-
jem Javedom, ki je bil v vojaških hlačah, s košato brado in ruto na glavi videti kot kak-
šen terorist. V njegovih rokah bi si laže predstavljali bombo kot pa lonec. Da smo se 
krepko zmotili, nas je prepričal že v naslednjih dneh, še bolj pa po koncu odprave, saj 
smo se lepo rejeni vrnili domov. Vodič Majinoon, ki je bil z nami že od Islamabada, je 
bil njegovo pravo nasprotje – urejen učitelj, ki si med šolskimi počitnicami služi denar na 
odpravah. Toda izkazala sta se za izvrstno kombinacijo in po mesecu dni v istem šotoru 
sta se tudi dobro spoprijateljila. 
Pot smo nadaljevali že naslednje jutro, in sicer s terenskimi vozili. Že sredi noči sem prvi 
občutil učinek kombinacije hotelske hrane, neprespanih noči in vrhunske higiene, zato 
sem bil dolgih sedem poskakujočih ur na zadnjem sedežu džipa precej nezgovoren, 
vsake toliko časa sem izustil samo: »STOP!!!« in nekoliko zatem: »OK, we can go now.« 
Značilna zastrupitev, pri kateri se počutiš, kot da si na robu smrti, je za okolico precej 
zabavna. K sreči je trajala samo slaba dva dni, vendar mi je kmalu sledil Tomaž; samo 
Klemen se je upiral vse do zadnjega. 
Vse dežele z granitno kamnino in ledeniki so si podobne. Velikanske doline, rjave reke, 
veliko prahu in zelo malo zelenja. Ko se temu pridružijo še višina, močno sonce in teža-
ve z prebavo, se bledolični turisti (tudi tisti dobro natrenirani) s smešno majhnimi na-
hrbtniki komaj vlečejo za nosači s petindvajsetkilogramskimi tovori. 
Po dveh dneh hoje smo prišli do začetka ledenika Baltoro in kmalu zatem zavili v stran-
sko dolino ledenika Trango. Tako smo tretji dan dosegli lepo bazo ob ledeniškem jeze-
ru, ki je celo na 4000 m premogla nekaj redkega zelenja. Tam smo se srečali z Ameri-
čanoma, ki sta nam speljala smer, in s slovensko odpravo, ki je bila v bazi že štirinajst 
dni. Matjaž Jeran, Matevž Kunšič in Urša Rebec so imeli načrt priplezati na Trango 
(Nameless) Tower po Slovenski smeri oziroma po smeri Eternal Flame. Fiksirali so vrvi 
do rame, ki leži na tretjini stene. Uspeh sta jim tik pod vrhom verjetno preprečila po-
manjkanje izkušenj in pretežka prtljaga, poznejše poizkuse pa slabo vreme. 
 

Majhno maščevanje 
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Plaz in mehka kolena 
 

Za prvo aklimatizacijo smo si izbrali gruščnat žleb, ki se začne tik nad bazo in pripelje 
na sedlo med Trangom in Little Trangom. To naporno tri- ali večurno opotekanje po dr-
sečih in kotalečih se kamnih nam je tako priraslo k srcu, da smo ga med odpravo opra-
vili kar šestkrat, včasih zaradi boljše zabave tudi ponoči. Ker je bilo vreme ugodno, je 
Klemen združil moči s pripadnikom iz "sovražnega" ameriškega tabora in poizkusila sta 
se v vzhodnem razu Trango Monka, vendar je ostal neosvojen skoraj do konca odprave. 
Midva s Tomažem sva se odločila za snežno smer na naš nesojeni Great Trango.  
Prespala sva malo pod sedlom na 5200 m in zjutraj, prezgodaj za nas, večne študente, 
krenila proti vrhu. Tomaževe aluminijaste dereze ("very light, very fast") so se izkazale za 
"very shitty", tako da sva se kmalu navezala, vendar sva po večini plezala brez varovanja. 
Na nekem mestu je moj soplezalec začel stokati o kloži in globini mehkega snega pod 
njo. Ker sem mu kot izkušen gorski reševalec zatrdil, da tukaj nikakor ni nevarnosti za 
plaz, sva pomirjena kmalu stopila na 6287 m visoki vrh. Pričakali so naju sonce, popol-
no brezvetrje in neverjeten razgled na nekatere najvišje gore sveta (K2, Mašerbrum, 
Gašerbrume itn). Bilo je prelepo, da bi lahko tako šlo do konca. Medtem se je na 
pobočje, po katerem sva morala tudi sestopiti, počasi priplazilo sonce. Kakšnih dvesto 
metrov pod vrhom, ko sva bila točno na kraju, ki sem ga označil za popolnoma 
nenevarnega, se je utrgal plaz kložastega snega. K sreči sva bila zaradi Tomaževih 
majavih derez še vedno navezana in prav nama je prišel tudi poletni tečaj za gorske 
vodnike, na katerem smo trenirali skok v ledeniško razpoko. Te okoliščine in pregovor o 
neumnem kmetu in debelem krompirju so preprečili rekordno hiter sestop do baze. 
Čakalo pa naju je še precej dolgih, prestrašenih ur plezanja do varnega zavetja in 
Klemenovega nasmeha. Celotno vragolijo si je ogledal s sosednjega hriba. 

»Planet granit« 

Nadomestni cilji v skupini Trango 
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Nebo brez oblačka nas je že čez dva dni spet zvabilo v višave, vendar sta oba »srečka« 
kmalu ugotovila, da če glava ni na pravem mestu, tudi telo ne zmore. Iz same trme smo 
se tako priplazili na sedlo med Trangom in Trango Monkom in malo više ugotovili, da 
naš načrtovani pristop na Trango Monk po zahodnem razu nima popolnoma nobene 
razčlembe. Ko sta Tomažu razpadli obe vrhunski derezi, je bila mera polna. Poparjeni 
smo se vrnili v bazo in začelo se je dolgo obdobje slabega vremena. 
 
 
Dež … 
 

V naslednjih treh tednih so si sledili dež, močnejši dež, dež z vetrom, sneg, sneg z vet-
rom, vmes pa skoraj vsak dan tudi nekaj ur popolnoma jasnega neba, ki je bilo vzrok za 
vznemirjenje in ugibanje o prihajajoči "šajbi". Svojevrstno rekreacijo smo si privoščili ne-
ke noči, ko je že dva dni zapored močno deževalo. V večerni toaleti nas je iz spalnih 
vreč vrglo bobnenje padajočega kamenja, ki ga je valila voda čez steno tik nad bazo. Po 
šprintu v nogavicah čez moreno smo kar nekaj časa stali sredi naliva v varni oddaljenos-
ti in opazovali kresanje isker med kamni. Zjutraj je bilo vse skupaj videti manj grozeče, 
vendar smo vseeno prestavili nekatere šotore, saj so se manjše "skalice" prikotalile v 
neposredno bližino kuhinje. 
Da nismo popolnoma zblazneli, smo izkoristili vsak malo lepši dan in še enkrat poizkusili 
v Monku, preplezali pa smo tudi tri smeri nad bazo, dolge tristo metrov ali več, od tega 
dve prvenstveni. Postregle so s kar resno plezarijo v nekoliko mivkastem, neočiščenem 
granitu. Po zadnjih dveh zaporednih dneh plezanja nad bazo je vremenska napoved 
obljubljala prihajajoče izboljšanje, jaz pa sem imel do odhoda samo še osem dni. Zato 
smo se po samo dnevu počitka in v še precej slabem vremenu znova lotili približno 5850 
m visokega, neosvojenega Trango Monka po vzhodnem razu. Klemen že četrtič. 
 
 
… in za njim sonce 
 

V prejšnjih enodnevnih poizkusih (tudi drugih navez) je za uspešen vzpon vedno zmanj-
kalo časa. Zato smo se tokrat stene lotili z opremo za bivakiranje. Prvi dan je še precej 
snežilo, veliko je bilo nepredelanega snega, zato je plezanje potekalo nekoliko počasne-
je. Vendar smo uspešno priplezali do primernega prostora za spanje in si še napeli dve 
dolžini vrvi za naslednji dan. Ponoči so se oblaki razkadili in začelo se je dvanajstdnevno 
obdobje modrega neba in slepečega granita. Od najvišje dosežene točke predhodnih 
poizkusov smo potrebovali še nekaj ur težavnega, zaradi mraza zvečine tehničnega 
plezanja. Sredi drugega dne smo prvi stopili na špičastega soseda Trango Towerja. 
Smer, v kateri so večkrat neuspešno poizkušali Američani, smo poimenovali Chota 
Badla, to pomeni Majhno maščevanje. Tako smo se vsaj malo oddolžili za "ukradeni" 
raz. Ko smo se še isti večer vrnili v bazo, so bili pozabljeni vsi dolgi dnevi brezplodnega 
čakanja. 
Vreme se ni hotelo poslabšati in tako smo se, spet po samo dnevu počitka, še zadnjič 
povzpeli na sedlo pod Trango Tower (6251 m). Naš cilj je bila smer Eternal Flame, ki jo 
je prva preplezala močna nemška ekipa (Albert, Güllich, Stiegler) davnega leta 1989. 
Pozneje je doživela še tri ponovitve, vse s predhodnim napenjanjem vrvi. Vzpon v alps-
kem slogu se je vedno izmuznil, čeprav so poizkušali mnogi izkušeni plezalci. Odkar se 

Majhno maščevanje 
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je spodnji del izvirne smeri podrl, se do ra-
me na tretjini stene pleza po Slovenski 
smeri (Knez, Cankar, Šrot). Ta del, ki smo 
ga preplezali prvi dan, je presenetljivo lep, 
kljub nekaj odsekom z zaledenelimi počmi. 
Z rame, na kateri je prostor za bivak, se 
odpre pogled na monolitni zgornji del ste-
ne, ki popolnoma nič ne zaostaja za El Ca-
pitanom. Drugi dan sta nas čakala izvrstno 
plezanje po počeh in zanimivi raztežaj "Do 
you feel the same" (raztežaji v smeri so 
poimenovani po verzih pesmi "Eternal Fla-
me"). Zadnjo noč so nam popestrili višina, 
ležanje na snegu v pretankih spalnih vre-
čah in hrana, pozabljena na sedlu, in tako 
smo se tretjega dne le z muko pomikali 
navzgor. Pet raztežajev pod vrhom se skal-
no plezanje konča in začne se nekoliko 
položnejši snežno-ledno-skalni zgornji del. 
Krona odprave, ki je še pred desetimi dnevi 
kazala na popolno polomijo, sta bila osvo-
jen vrh in nepozaben razgled. 

 

Tomaž Jakofčič v zadnjih raztežajih smeri 
Eternal Flame 

Nadomestni cilji v skupini Trango 
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Gospodar stolpov 
 

Nova kombinirana smer v Chacraraju  
 

Marjan Kovač 
 
 
Od 25. junija do 14. julija 2004 sva se s Pavletom Kozjekom spet mudila v Peruju. Na-
men najinega obiska je bil podoben kot prejšnja leta: v alpskem slogu preplezati novo 
smer na enem izmed andskih lepotcev. Tokratni cilj je bil Chacraraju (6112 m), gora, ki 
je z vseh strani težko dostopna in (še vedno) pomeni enkraten alpinistični izziv. Slovenski 
alpinisti so pred najinim letošnjim obiskom na tej gori preplezali že kar nekaj prvenst-
venih smeri, tako v vzhodni in južni kot v zahodni steni. Edina neznanka je tako ostala 
severna stena, ki je bila cilj najinega letošnjega obiska.  
 
 
Na aklimatizacijo z gorskim kolesom 
 

Od doma sva zaradi službenih in osebnih obveznosti odšla ločeno, Pavle iz Benetk, jaz 
pa dva dni za njim z ljubljanskega letališča. Srečala sva se v Huarazu, mestu pod vznož-
jem Cordillere Blance, ki je izhodišče za vse vzpone v že omenjeni »Beli verigi« in v malo 
bolj oddaljeni Cordilleri Huayhuash. Najinega dolgoletnega prijatelja in soplezalca 
Aritze Bilbaa Monasteria (po rodu Baska, ki že deset let živi in dela kot gorski vodnik v 
Peruju) sicer ni bilo doma, vendar so njegovi domači poskrbeli, da sva se pri njih počuti-
la »kot doma«. 
Letošnjo aklimatizacijo sva s Pavletom, tako kot že pred dvema letoma, spet opravila z 
gorskima kolesoma. Ker je letošnje leto »olimpijsko«, sva se, malo za šalo, malo zares, 
odločila, da se povzpneva na skoraj 4900 metrov visoki gorski prelaz Punta Olimpica. 
Tri dni prijetnega in včasih tudi napornega kolesarskega potepanja je kar prehitro 
minilo, čeprav naju je pri kolesarjenju proti vrhu prelaza oviral dež in na trenutke tudi 
sneg, tako da sva na prelazu preživela mrzlo in vlažno noč (šotor je bil postavljen na 10 
cm svežega snega, oprema za prenočevanje pa ni bila ravno popolna) in naju je ob 
spustu pošteno zeblo v okončine. Da z vremenom letošnjo sezono nekaj res ni v redu, 

nama je postalo jasno po vrnitvi v dolino, ko 
sva načrtovana dva dni počitka v Huarazu 
podaljšala za še dva »nenačrtovana« dneva. 
Zaradi nestabilnih vremenskih razmer sva se 
odločila tudi za spremembo najinega prvot-
nega načrta. Sprva sva se v severno steno 
Chacraraja nameravala odpraviti sama in 
nato po vrnitvi opraviti še kakšen krajši 
vzpon v gorah nad Huarazom s prijateljem 
Aritzo. Ker pa je čas neusmiljeno tekel in 
nama je postalo jasno, da ne bo časa za 
vnovičen obisk gora, sva na svojo pustolovš-
čino povabila še Aritzo in ta se je najinemu 
vabilu z veseljem odzval.  

 

Dostop do stene v snežnem metežu 

Gospodar stolpov 
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Na pot smo odšli v po-
nedeljek, 5. julija. V pre-
obloženem taksiju smo 
se iz Huaraza prek Yun-
gaja, sedla Portachuelo 
de Langanuco, ki je na 
višini vrha Mont Blanca, 
spustili na vzhodno, 
amazonsko stran Cordi-
llere Blance in v kraju z 
imenom Vaqueria kon-
čali svoje »cestno« poto-
vanje. Od tam je še štiri 
do pet ur hoje do baze 
pod severno steno Cha-
craraja. Najtežje tovore 
so prevzeli na svoje hrbte 
osli in nam tako omo-
gočili, da smo s skoraj 
praznimi nahrbtniki 
sproščeno in brez večjih 
naporov šli svojemu cilju 
naproti. Še istega dne zvečer smo ob manjšem jezercu in potočku s kristalno čisto vodo 
v dolini Paria postavili bazni tabor. Tam smo v slabem vremenu preživeli tudi naslednji 
dan in izkoristili čas za raziskovanje zapletenega dostopa do stene – konec doline 
namreč zapira nekakšna krnica, obdana z gladkimi stenami, v katero se podirajo seraki. 
Po okoliških pobočjih in stenah so šumeli slapovi vode, od časa do časa, ko je serak na 
ledeniku pod steno zapustil svojo dolgoletno lokacijo, je zamolklo bobnelo. Odločitev, 
da ne bomo rinili z glavo skozi zid, ampak se pod steno odpravili po daljši in bolj varni 
poti, tako niti ni bila pretežka …  
 
 
Padec pod vrhom, vrh in neobičajen »abzajl« 
 

Dostop do pod stene smo opravili naslednji dan, 7. julija, v slabih devetih urah. Prvi 
problem je bila z mahom porasla skalna prepreka, nato težko prehodni vodni žlebovi 
pod ledenikom, najbolj neugoden in nevaren pa je bil prehod skozi kuloar pod pošev-
nim lednim stolpom – serakom. Vendar je bila to edina možna pot do vznožja stene. 
Šotor na ledeniku pod steno smo postavili zvečer v snežnem neurju. Ponoči se je vreme 
končno izboljšalo, saj smo skozi odprto zadrgo na šotoru lahko opazovali mežikanje 
zvezd.  
V četrtek, 8. julija, smo zjutraj predolgo spali. Preden smo zlezli iz toplih spalnih vreč, 
navlekli nase vsa oblačila in plezalno kramo, skuhali nekaj pijače, na hitro pojedli zajtrk 
ter postorili še kup drobnih malenkosti, je bilo sonce že visoko nad obzorjem. Na srečo 
smo imeli vsaj kratek dostop, saj smo prejšnji dan prišli res visoko. Vzpon v steni smo 
začeli okoli 8. ure zjutraj, in sicer v lepem, sončnem in na trenutke kar (pre)vročem 
vremenu. Previsno skalno bariero smo obšli levo po razu. Po štirih raztežajih plezanja v 

 

Smeri v severni steni Chacraraja: Gospodar stolpov (Kozjek, Kovač, 
Monasterio, 2004, 1), prvi pristop (Terray 1956, 2), Ameriška smer 
(Ortenburger 1964, 3), Češka smer (Husicka-Hapala, 4): potek ni 
natančno poznan. 

Nova kombinirana smer v Chacraraju  
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kvalitetnem granitu ter po približno 60 m preč-
nice nazaj proti desni smo dosegli centralno 
ledišče. 
Razmere so bile sprva slabe; za to je poskrbel 
svež in razmočen sneg. V strmem delu je bilo 
bolje, vse dokler se ni žleb končal v previsnih 
snežnih gobah. Z naslednjo prečnico na desni 
smo dosegli nov žleb, ki nas je po deset-
metrskem ledenem slapu z naklonino 90 sto-
pinj in nočnem lednem ter ponekod kombini-
ranem plezanju pripeljal pod izstopne previse.  
Kot je v Andih pogosto, je bil zadnji raztežaj 

pod grebenom med najtežjimi – kombinacija skale in snežnih gob. Kljub nekaj drama-
tičnim dogodkom, ki so jih zakrivili predvsem slabe razmere in moj padec, za katerega 
še danes ne vem, kaj ga je povzročilo (nočno plezanje brez čelne svetilke in prhek sneg 
v navpičnem snežnem pobočju sta bila zame očitno prevelik zalogaj), smo vzpon končali 
ob 10. uri ponoči, na srednjem vrhu oz. grebenu, po katerem poteka Terrayjeva smer.  
Po kratkem počitku, ki se ga večkrat spominjam predvsem zaradi drgetanja, pomanjklji-
ve obleke in grizljanja »power barov«, smo takoj začeli sestopati. Sestop, ki smo ga 
opravili predvsem ob spustih po vrveh, je bil vse prej kot prijeten. V spominu se mi še 
vedno vrstijo slike s prvega spusta. Sidrišče na grebenskem stolpu, ki smo ga uredili v 
kupu pršiča, v katerega smo zakopali »snežno sabljo« in jo zalili z urinom, ki je še ostal v 
naših mehurjih, v nočnih urah ni bilo ravno preveč spodbudno. Osebno moram priznati, 
da sem imel med tem spustom precej velik »cmok v grlu«, saj takih in podobnih sidrišč 
ne uporabljam ravno pogosto. No, na srečo se je vse srečno končalo, tako kot moj 
padec malo pred tem. Posebno poglavje so bile tudi zmrznjene vrvi, ki so se zatikale in 
zaradi katerih se je moral Pavle do enega od sidrišč še enkrat povzpeti. Ko nas je zjutraj 
sonce oplazilo na kraju, kjer smo pripravljali zadnji spust, kar nismo mogli verjeti, da je 
sestop potekal 10 ur oz. do 8 ure zjutraj. V steni smo bili točno 24 ur ...  
Močan stisk roke, nasmeh na obrazu, obvezno fotografiranje, nekaj prepotrebne pijače, 
prazne plinske bombice, zajetni in nesramno težki nahrbtniki, strah pred seraki, ki so 
nam viseli nad glavami, nemogoča vročina na ledeniku, žeja, žeja in še enkrat žeja. To 
je le nekaj drobnih utrinkov s sestopa v dolino Paria, ki smo ga opravili še isti dan. Mes-
to baznega tabora smo dosegli šele nekaj pred polnočjo, v dežni plohi postavili šotor in 
se 10. julija, v (spet) deževnem vremenu, vrnili v Huaraz. 

 

Avtor članka pod steno po opravljenem 
vzponu : Pavle Kozjek 

Gospodar stolpov 
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Negotova usoda  
 

Vzpon na Nangpai Gosum 
 

Rok Blagus 
 
 
Glavo naslonim na sneg, zaprem oči. Začnem se tresti. Premaknem prste na nogah in 
rokah. Veter se neusmiljeno zaletava vame. Ali pa jaz vanj, ne vem več točno. Misli so 
motne. Želim odpreti oči. Ne gre. Led je trepalnice vkoval v eno. Snamem rokavice, s 
prsti pomagam odpreti oči. Prsti so takoj trdi od mraza. Pa kje je zdaj dan?!? Dan, s 
katerim bo prišlo sonce in vsaj malo toplote! Že štiri ure hodimo v popolni temi. Luna je 
že davno izginila za obzorjem, le zvezde in čelna svetilka, ki jo je mraz zdelal še bolj kot 
mene, nam kažejo pot. Pot, za katero je povsem vseeno, ali se konča na vrhu ali pa kar 
tukaj! A srce hoče drugače! Toliko truda je bilo že vloženega v ta vzpon! Toliko odrekan-
ja v zadnjem mesecu, toliko neprespanih noči! Vrv se napne. Nadaljujem. Cepine zati-
kam v trd sneg, noge postavljam drugo pred drugo in pazim, da ne hodim preblizu roba 
grebena. Zopet se ustavim. Zopet me začne tresti. Zopet migam s prsti na rokah in 
nogah v upanju, da se vanje vrne življenje. Kje je sonce?  
 
 
Proti goram 
 

Sonce je sijalo večino časa odprave, ki je na pot v Nepal odšla 23. septembra 2004. 
Bilo nas je osem: vodja odprave Urban Golob, njegov pomočnik Uroš Samec, Tadej Go-
lob, Urban Ažman, Samo Krmelj, Rok Blagus, zdravnik odprave Žare Guzej ter sprem-
ljevalec Marjan Žiberna. Po opravljenih formalnostih v Katmanduju in težavah z vreme-

Slovenska smer na Nangpai Gosum 1 (7351 m) 
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nom, ki je preprečilo vse polete v Luklo, izhodišče za odprave v ta del Himalaje, smo 30. 
septembra končno sedli v star ruski vojaški helikopter. Poleg nas je bilo v njem še več 
kot 400 kilogramov opreme in nekaj ameriških ter kanadskih alpinistov, ki so načrtovali 
vzpon na Ama Dablam. Obrazi okoli mene so bili zaskrbljeni. Nemo smo čakali na vzlet. 
Dvignili smo se, a se že v naslednjem trenutku spustili nazaj na pisto. Ali je vse v redu? 
Verjetno smo pretežki. Včeraj, ko so na letališču tehtali našo opremo, sem pod vsak 
tovor podstavil nogo, da bi za prevoz plačali čim manj. Sedaj, ko vem, da so se želeli le 
prepričati, da helikopter ne bo preveč obtežen, sem nemalo zaskrbljen in prepričan, da 
danes ne bomo leteli. Jutri pa bo zopet slabo vreme in spet bomo ves dan preživeli v 
hotelu. Ponovno se začnemo premikati, tokrat vedno hitreje in kmalu smo v zraku. Pod 
nami se v vsej svoji lepoti kaže dežela, polna zelenih terasastih polj, hribov in dolin, le 
visoke gore se sramežljivo skrivajo v meglenem objemu.  
Nervoza je med tistimi, ki so že bili v teh krajih, naraščala. Bližali smo se Lukli, letališču, 
kjer se letalo, ki se ne ustavi dovolj hitro, zaleti v zid na koncu neverjetno kratke maka-
damske piste, in kjer letalo, ki pri vzletu ne doseže dovolj velike hitrosti, pade v prepad. 
Nam se na srečo ni zgodilo nič od naštetega in kmalu smo v prvem lodgeu že jedli zaj-
trk. Kamiju, našemu kuharju, in Padamu, njegovemu pomočniku, je do poldneva uspe-
lo zbrati nosače in tako smo lahko že isti dan zapustili ta sicer precej neprijazni kraj.  
 
 
Nikoli več v Himalajo 
 

Drugi dan dostopa nas je pot vodila nekaj časa po levem, nekaj časa pa po desnem 
bregu reke, prečkajoč mnoge večje in manjše mostove, ki so za ljudi nekaj običajnega, 
za živali, ki so poleg človeških hrbtov v teh krajih edino prevozno sredstvo, pa prava noč-
na mora. Taki morajo biti tudi za osebe, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov potujejo na 
njihovih hrbtih. Nekaj podobnega je doživljal Uroš ob vračanju v dolino. Zaradi hudih 
omrzlin ni mogel hoditi in tako je najprej potoval na hrbtih nosačev, nato na jakovem in 
nazadnje še na konjskem hrbtu. Kaj je doživljal na teh majavih mostovih, ki se dvigajo 
tudi več kot trideset metrov nad reko, si lahko le predstavljam!  
Šesturna hoja nas je pripeljala do središča pokrajine Kumbu, visokogorskega mesteca 
Namče Bazarja. Mestece je v preteklosti cvetelo predvsem zaradi trgovine, danes pa 
zaradi turizma: tu se dobi jabolčni zavitek in druge iz Evrope »uvožene« sladkarije, do 
jutra se je mogoče zabavati v najvišje ležečem pubu na svetu, ure in ure dolgo si lahko 
povezan na svetovni splet … Vse to 3400 metrov nad morjem, dva dni hoda od prvega 
letališča in deset dni od najbližje ceste! 
Pot nas je nato vodila mimo mestec Thame in Arye na ledenik Sumna, kjer smo 3. 
oktobra na 5100 metrih postavili bazni tabor. Dva dneva kasneje smo se prvič podali 
proti gori. Otovorjeni s težkimi nahrbtniki smo najprej šli po prelepi travnati ravnici, ki pa 
so jo kmalu zaprla strma pobočja do takrat še neosvojenega šesttisočaka Dzasampat-
seja. Na tem mestu smo se spustili na ledenik, ki je bil pokrit z nedojemljivimi količinami 
kamenja. Večje in manjše skale so se med našo hojo neprestano premikale, v glavi je 
razbijalo, zraka je bilo malo, nemalokrat je malo manjkalo, da bi padel, poti ni bilo 
videti konca, pijačo sem imel na dnu nahrbtnika. »Mater, pa ta Himalaja, nikoli več!« 
sem preklinjal malo potihem, še več na glas. Poti je bilo po dobrih petih urah, tik pred 
dokončnim živčnim zlomom, na srečo konec in tik pod večnim ledom smo na višini 
5550 metrov postavili tri majhne šotore. Drugi dan smo se odpravili po ledeniku mimo 
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razpok in serakov na sedlo, od koder smo dobro videli steno. »Težko bo, a mogoče!« 
smo se strinjali čez nekaj ur v velikem jedilnem šotoru. 
 
 
Siti zarečenega kruha 
 

V naslednjih dneh nas je ostalo samo še pet, Urban G. je moral zaradi zdravstvenih te-
žav žal v dolino. Po dvodnevnem počitku smo bili zopet na poti proti šotorom pomožne 
baze. Tokrat je šlo mnogo lažje. Lahek nahrbtnik, pljuča, polna zraka, tudi skale se niso 
več tolikokrat premaknile! Nato se še dobro naješ in napiješ in vse kletvice in slabe misli 
o Himalaji so pozabljene.  
 
Pod opastjo na približni višini 6100 metrov, zavarovani na glavno vrv, napeto med kline, 
metulje in ledne vijake, kopljemo polico. Bivakirali bomo. Žal smo samo še štirje. Urban 
A. je moral zaradi težav s prebavo že zjutraj odnehati. Ostali smo z dnem začeli plezati 
in po sedmih urah smo prispeli na mesto, ki je bilo daleč naokoli najprimernejše za bivak. 
Smo na grebenu sredi stene, odmaknjeni od vsega, čemur se stena odreče in pošlje v 
dolino, nad nami je streha iz snega in ledu, pogled na vzhod pa se konča na Everestu in 
njegovem malo nižjem sosedu Lotseju. S cepinom najprej razbijem led, Tadej pa ga z 
lopato vrže po bregu navzdol. Po dveh urah je ležišče urejeno. A kakšno ležišče! Trije se 
stisnemo drug zraven drugega, sedimo, zaviti smo v spalne vreče, noge pa nam bingljajo 
čez rob. Levo od mene sta Samo in Tadej, desno je velika skala, še bolj desno pa Uroš, 
ki lahko celo slabo leži. Po neskončnem čakanju, kinkanju, dremanju, spanju, halucini-
ranju, premetavanju z ene strani na drugo, miganju s prsti na nogah se za Everestom 
končno pokaže luna. Še malo. Še malo čakanja, kinkanja, dremanja, haluciniranja, pre-

Uroš Samec v enem izmed ključnih mest Slovenske smeri, v ozadju Everest in Lotse  
: Samo Krmelj 
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metavanja. Obzorje postaja vse svetlejše. Kmalu se pokažejo prvi žarki. Sonce! A sedaj 
moramo hiteti! Stena nam že pošilja prve pozdrave. Nekateri nas le za las zgrešijo. Srečo 
imamo. 
 
Počitek v bazi se je zaradi slabega vremena z načrtovanih dveh dni raztegnil na štiri, v 
tem času pa se je Tadej odločil, da naslednjič ne gre več z nami, pač pa bosta z 
Urbanom srečo in znanje preizkusila na Dzasampatseju. Tako smo 16. oktobra na 
ponovno aklimatizacijo odšli samo še trije. 
 
Konec je. Nimamo več nikakršnih možnosti. Poizkušam se premakniti, ne gre. Ležim na 
stranici šotora, pod mano je 600 metrov stene. Misli so motne od utrujenosti. Na srečo! 
Šotor je postavljen na snežnem balkonu sredi skalne stopnje, del šotora, ki predstavlja 
moje današnje bivališče, visi v zraku, Uroš in Samo si ljubezen s stiskanjem izkazujeta 
nekoliko višje, vsi pa se zanašamo vsak na svojo pomožno vrvico, vpeto v glavno vrv, ki je 
vez med nami in steno. Potem ko nam je na začetku novi nepredelani sneg vzel ogrom-
no moči, nam je v strmejšem delu kljub težkim nahrbtnikom šlo dobro in resno smo 
začeli razmišljati o vrhu. Lahko nam uspe že v tem poizkusu! A osrednjega snežišča ni in 
ni bilo konec. Sonce je iz nas vleklo zadnje ostanke vlage, stena se je vztrajno in brez 
voznega reda otresala bremena in nam ga pošiljala v dar, teža nahrbtnikov je opravila 
svoje. Vse počasneje smo napredovali. Upanje na vrh je počasi, a vztrajno plahnelo, mis-
liti je bilo potrebno na bivak. Zopet se poizkušam premakniti. Ne gre. Poizkušam s polni-
mi pljuči zajeti zrak. Ne gre. Pod skalno stopnjo smo imeli srečo. Nekoliko desno smo 
uzrli na skale napihan sneg, ki je tvoril nekakšen balkon, kjer bi lahko z nekaj truda stal 
šotor. Na vrhu balkona smo se najprej zavarovali. V skali je v ta namen kmalu tičalo 
nekaj klinov in metuljev, vse skupaj pa smo povezali z glavno vrvjo, na katero smo se 
privezali s pomožnimi vrvicami. Nato smo začeli ravnati ploščad. Kako dolgo traja, da 
človek zravna tri kvadratne metre! Vsak udarec s cepinom, vsak premik noge je skrajni 
napor! Rezerv v mišicah res ni več veliko. Nad nami pa je še ključni raztežaj, pa dolgo 
strmo snežišče, pa dolg, strm, nevaren greben, pa zaključno snežišče. Vsega skupaj je še 
skoraj tisoč metrov! Konec je! Nimamo več nikakršnih možnosti! Ko je šotor končno 
»postavljen«, mislimo le na spanje, suho grlo bo moralo počakati. Pride jutro, ki nam 
povrne nekaj optimizma. Opremo za bivakiranje s Samom pustiva kar pod skalnim sko-
kom. Pričnemo se spuščati pod steno. Kako utrujajoči so lahko spusti po vrvi! Kako utru-
jajoča je lahko pot čez ledenik! Kako utrujajoče je hoditi do baze! Žeja, suho grlo, tako 
suho, da ne morem več požirati. Okoli mene pa vsa ta voda! Kako moreča je misel, da 
bo potrebno vse preplezati še enkrat, da bomo morali še enkrat prehoditi vso to pot, da 
bo zopet treba zmrzovati, da spet ne bomo nič jedli, da bomo spet žive tarče pada-
jočega leda in kamenja!  
 
 
Vodnjak želja 
 

Vse skrbi in more pa človek hitro pozabi. Že naslednji dan, po dobro prespani noči, po 
dobri večerji in po neomejenih količinah čaja je bilo vse pozabljeno. Ostala je samo še 
želja, želja, preplezati steno in stopiti na vrh.  
19. oktobra, kmalu po zajtrku, so se v bazo vrnili naši junaki. Dan prej sta Tadej in 
Urban kot prva stopila na vrh 6295 metrov visokega Dzasampatseja. Ob šestih zjutraj 
sta zapustila šotor na sedlu na 5620 metrih, po preplezanem zahtevnem skalnem sko-
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ku, strmem snežnem razu ter strmem 
vršnem snežišču pa sta ob 12.45 stopi-
la na vrh. Plezala sta v modernem slo-
gu, prosto in hitro, na vrh, ki se je upi-
ral vse do 21. stoletja. Do sedla ju je 
spremljal Marjan, ki se je nato čez dva 
dneva odpravil domov. Nemalo smo 
mu zavidali, da bo že kmalu videl do-
movino, domače, jedel domačo hrano 
in pil domače mlado vino. Ostali smo 
vedeli, da bo naš naslednji poizkus tudi 
zadnji. Bo vreme držalo? 
 
Kako počasi danes tečejo sekunde! Že 
ponoči sem se ves čas premetaval. Misli 
o zaključnem vzponu mi niso dale miru. 
Vreme, počutje, zdravje, tehnične teža-
ve, višina, čas, vrnitev, vzpon, vrh. Vse 
je bilo zavito v oblak negotovosti. Goto-
vo je le nekaj. Želja. Želja, da stopim 
na vrh in vidim Tibet, pa Čo Oju, pa ba-
zo, pa da ne bo treba narediti nobene-
ga koraka navkreber več, pa da bo 
končno konec skrbi! Stvari, ki si jih tako 

močno želim, da ponoči v strahu tečem iz šotora in opazujem nebo. Ali se še vidijo 
zvezde? Pomirjen se vračam v šotor, a misli mi zopet napolnijo vprašanja, na katera ne 
poznam odgovora. Nato pride jutro. Vreme je lepo, a z dna misli kljuva dejstvo, da tako 
ne bo večno. Naj zdrži le še nekaj dni! 
 
Vreme je držalo in kazalo je, da bo tako še nekaj časa. 21. oktobra smo bili zopet na 
poti čez ledenik do šotorov pomožne baze. Dan smo začeli uro prej kot običajno, ker 
smo v pomožni bazi hoteli ujeti še nekaj sončnih žarkov. Čakala nas je namreč še mok-
ra oprema zadnjega poizkusa, ki jo je bilo treba posušiti in pripraviti za zadnji vzpon. Vsi 
smo se zavedali, da je to naša zadnja možnost, 29. oktobra smo imeli namreč rezervi-
ran let iz Lukle v Katmandu, 2. novembra smo zapuščali to mistično deželico na dalj-
nem vzhodu. Bo dovolj časa? 
 
Sedim na v led izkopani polici, Samo sedi pred šotorom, Uroš v njem neutrudno topi 
sneg. Pili bomo. Prvič po dnevu in pol mi bo po grlu stekla topla pijača. Včeraj, ko smo 
priplezali na rob stene in na v oster greben vkopano polico iz snega in ledu postavili 
šotor, ni nihče niti pomislil na pijačo. Popadali smo v spalne vreče in kljub stanovanjski 
stiski, ki je vladala v šotoru, spali do jutra. Jutro nas je prehitelo in s Samom sva brez pi-
jače odšla naprej. Želela sva se prepričati, ali je greben preplezljiv. Imela sva srečo! 
Opast, po kateri je hodil Samo, se ni podrla, na strmejših mestih je bil sneg vsaj za silo 
predelan. Po dveh urah plezanja sva dosegla plato na višini 6800 metrov. Od tu do vrha 
ne bi smelo biti več večjih težav. Vrh je bil tako blizu, da bi se ga lahko dotaknila! A žal 
sva morala nazaj. Tako dehidrirana nisva imela nobenih možnosti! Spijem še nekaj čaja. 

 

Dzasampatse (6295 m) 
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Z mislimi sem zopet na koncu skalne stopnje. Za mano je petdesetmetrski raztežaj. 
Visim na treh v skalo slabo zabitih klinih, izogibam se padajočim kosom ledu in varujem. 
Oči so vlažne. Ko me dosežeta, Uroš prevzame vodstvo. V nadaljevanju plezamo po str-
mem snežišču, prav počasi se bližamo robu stene. Uroš je čez! Dereva se za njim, a ni 
odgovora. Ko še midva prideva na greben, vidiva, zakaj mu ni do pogovora. Prav nič ni 
tako, kot smo pričakovali. V nadaljevanju nas čaka še precej plezanja, nekaj lažjega kot 
do tu, a zaradi opasti in nepredelanega snega mnogo nevarnejšega, tudi velike ploščadi, 
ki smo jo videli iz baze, ni. Sta samo dve steni, ki se združujeta v eni črti! Samo mi poda 
ostanek juhe, ki pa je je premalo za potešitev lakote in žeje. Gledam v nebo in glava je 
zopet polna črnih misli. Oblačnost, ki nam je od juga že ves dan grozila, nas je sedaj 
povsem zajela. Postane mrzlo in drug za drugim se natlačimo v šotor. Čez čas se na 
platnu zasliši prasketanje. Sneži! Konec je, jutri bomo šli samo še v dolino! Pa tako blizu 
smo! Negativne misli ponoči prežene luna. O oblakih ni več sledu. Vreme bo držalo. O 
tem smo sedaj povsem prepričani. Opolnoči ne zdržim več. Z nečim se moram zamotiti. 
Kuham čaj. Ne zavre in ne zavre. Popijemo ga kar mrzlega in se začnemo pripravljati za 
odhod. 
 
Začetek zadnjega dela vzpona nas pripelje na začetek zgodbe. Bila je to zgodba, polna 
vetra, mraza, neštetih korakov, neprestanega premikanja prstov, nenehnega boja s sa-
mim sabo; zgodba, polna teme, strahu, vztrajanja. In sonce je prišlo. Njegovo moč smo 
začutili šele tik pod vrhom. Zadnji koraki so bili pravo olajšanje. Na vrhu smo! Spoznal 
sem odgovore na skoraj vsa vprašanja, ki so me razjedala v zadnjih dneh. Konec je ne-
gotovosti, trpljenja, neprespanih noči, stradanja, plezanja navkreber! Je samo še nepo-
pisna sreča, sestop, pomirjujoča, doživetij in vtisov polna hoja v dolino, jabolčni zavitek in 
vse ostale sladkarije v Namče Bazarju, pica in pivo v Katmanduju, objem najbližjih na 
Brniku in iskre v očeh. 
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O prvi ženski navezi na Fitz Royu … 
 

… in ostalih podvigih štirih Slovenk v Patagoniji 
 

Besedilo: Tina Di Batista in Mojca Žerjav 
 
 
Pogorje Fitz Roya leži v Patagonskih Andih in je prepoznavno predvsem po dveh alpinis-
tično zanimivih vrhovih: mogočnem Fitz Royu (3445 m) in nekoliko nižjem, a izklesa-
nem Cerro Torreju (3102 m).V tem območju poteka tudi meja med Argentino in Čilami, 
vendar vzhodno, čilensko stran prekriva celinski led, zato je izhodišče za dostop do vrhov 
majhna argentinska vasica Chalten. Visoke granitne stene ponujajo plezanje v najbolj-
šem možnem granitu, zaradi zelo hitro spreminjajočih se vremenskih razmer pa se ple-
zanje lahko mimogrede sprevrže v zahtevno alpinistično dejanje. Značilni so močni in 
sunkoviti vetrovi iz zahoda, ki vreme spreobrnejo skorajda v trenutku. Lepo vreme je 
redko, le nekajkrat v plezalni sezoni, ki zaobjema december, januar in februar, se ga je 
mogoče nadejati, pa še takrat traja le po nekaj dni. Vzponi so kompleksne ture, ki se 
ponavadi začnejo z dostopi po bolj ali manj zapletenih ledenikih in se nadaljujejo z raz-
lično strmimi kombiniranimi grapami, preden prvič natakneš plezalke in potipaš skalo. 
Plezanje otežuje težak nahrbtnik, saj je ponavadi vsaj za končni pristop na vrh potrebna 
vsa ledna oprema. Nemalokrat je v stenah po slabem vremenu še veliko snega in ledu, 
predvsem v počeh, kar spet terja poseben način plezanja. Plezanje zato zahteva veliko 
mero potrpežljivosti, odločnosti, motivacije, predvsem pa učinkovitost v terenu vseh vrst 
in veliko kondicije. Pa nekaj sreče z vremenom, seveda ... Čeprav ženske na kupu in le-
po vreme pregovorno ne gresta skupaj, smo si Monika Kambič Mali, Mojca Žerjav, 
Nastja Davidova in Tina Di Batista vseeno drznile poskusiti srečo. 
Z Moniko sva si za cilj izbrali markantni 1300 metrov visok Casarottov steber v Fitz 
Royu, ki ga je leta 1979 v mesecu in pol z napenjanjem fiksnih vrvi sam preplezal 
Italijan Casarotto. Kasneje je v stebru nastalo še nekaj variant. Vzponov do sedaj ni bilo 
prav veliko, na vrh Fitz Roya pa so, po eni od variant, prišle le tri naveze. Mojca in 
Nastja sta odšli v Patagonijo predvsem nabirat izkušnje.  

V bazo smo prispele 9. janu-
arja in že čez dva dni prvič 
odšle na sedlo Superior, od 
koder je do vstopa v stene 
Fitz Roya, Poincenota ter so-
sednjih vrhov le še dobra ura 
hoje. Vreme je bilo čez dan 
jasno in z Moniko sva se že 
popoldne odpravili pod ste-
no, kjer sva doživeli prvo pre-
senečenje: krajna poč je bila 
široko odprta, prehod v ozeb-
nik je izgledal nemogoč in na 
sedlo sva se v snežnem vihar-
ju vrnili čisto zmedeni. Noč 
smo vse štiri preživele drgeta-
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je v snežni luknji, brez spalnih vreč in se naslednje jutro vrnile v bazo. Že čez tri dni smo 
poskušale znova; z Moniko trdno odločeni, da najdeva prehod v ozebnik. Vreme se je 
skvarilo že, ko smo dosegle sedlo, a smo vseeno ostale gor. Naslednjo noč so se poka-
zale zvezde. 
 
 
Mojca in Nasty na Ag. Guillamet (Amy couloir) 
 

Šele proti jutru se vreme popravi. Z Nasty se strinjava, da morava vsaj malo preizkusiti 
patagonski granit in se odpraviva pod Guillamet. Preden najdeva prehode mimo vseh 
razpok in serakov, je ura že krepko čez osem. Sneg je totalno gnil, nebo pa brez oblač-
ka. Krajna poč in prvi snežni raztežaj nama vzameta skoraj dve uri. Potem je boljše. Ča-
kajo naju še nekaj raztežajev v snegu in skali. Granit je kot pesem. Na grebenu naju poz-
dravi patagonski veter in od vrha naju loči le še 5 minut snežnega pobočja. Ob petih 
popoldne si veseli skočiva v objem, za nagrado pa dobiva božanski razgled. Z nočjo se 
vrneva na sedlo. 
Z Moniko ta dan odideva še enkrat pod Casarottov steber. Tokrat vstopiva 50 m levo od 
originalnega vstopa, saj sva v skalnih plateh našli lep prehod. Preplezava tri raztežaje, 
pustiva dvoje vrvi ter se vrneva na Superior po vso opremo. Že čez noč vreme čisto 
podivja in zjutraj že bežimo v bazo. 
Potem smo dočakali tisto drugo stvar, po kateri je Patagonija poleg super granita in str-
mih sten tako zelo znana - slabo vreme. Poležavanje v bazi, tečnoba, branje knjig, izživ-
ljanje v kuhanju in vztrajno nabiranje kilogramov, hoja po gurtni ... Edini topli žarek, ki 
posveti v bazo, je prihod Jake in Nejca. Ko prvič po desetih dneh spet zagledamo hribe, 
so ti čisto beli! Še isto popoldne se odpravimo na Superior. 
 
 
Poizkus v Poincenotu 
 

Noč spet prebijemo v snežni luknji. Z Nasty vstaneva ob dveh. Zunaj je oblačno, a mir-
no; odločiva se, da bova poizkusili splezati na Poincenot po normalni smeri. Po že zna-
nem tavanju med vstopnimi seraki in razpokami sva ob svitu na začetku rampe. Sneg je 
mehek in z dnevom postaja vse slabši. Okrog poldneva prideva do konca rampe, kjer 
naju čakajo sicer položne, a požlejene plati. Oblaki so se umaknili soncu, tako da je že 
pošteno vroče. Plezava požled v soncu. Nekaj časa še poskušava, najprej ena, potem 
druga in ker ne moreva namestiti niti solidnega varovanja, se odločiva za sestop. Čisto 
poklapani se popoldne vrneva na sedlo. Zjutraj utrujeni in še zmeraj slabe volje zaradi 
neuspeha spakirava vso opremo in sestopiva v bazo.  
Z Moniko ta dan odideva pod steno. Na mestu, kjer je bila najina transportna vreča, je 
ogromno novega snega, vrv pa strgana. Po dobrih treh urah kopanja sva 15 m globoko 
naleteli na luknjo ob steni, se spustili vanjo in na dnu našli v led okovano raztrgano 
vrečo ter vso opremo. Zopet se zbirajo oblaki okoli vrhov, zato tudi midve »zbeživa« v 
bazo. 
No, pa se vreme ni čisto zares pokvarilo. Nejcu ukradejo gojzarje, zato se odloči pred-
časno zaključiti odpravo in tako Jaka ostane brez soplezalca. Z Nasty se mu pridruživa in 
skupaj odidemo po njuno opremo na bivaku nad Lag. Sucia ter »mimogrede« še plezat v 
Agujo de la S. V tako lepem vremenu se pač ne sedi v bazi! 
 

O prvi ženski navezi na Fitz Royu … 
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Mojca, Nasty in Jaka na Aguja de la S 
(Josh Alke) 
 

Ob štirih se odpravimo iz baze in v treh urah in 
pol smo pod steno. Prav neznatna izgleda Agu-
ja ob svojih sosedih; če pa si z roko zakriješ 
pogled nanje, se ti zdi, da gledaš šamoniški Ca-
pucin. Pa imamo vseeno super dan. Ko okrog 
poldneva prilezemo do grebena, se nam na 
drugi strani v vsej svoji lepoti pokaže Cerro 
Torre s svojimi sosedi. Kar ne moremo odtrgati 
pogleda. Čez slabo uro smo na vrhu, kjer je 
prostora komaj za eno osebo. 
 
Z Moniko zopet odideva na Superior in nada-
ljujeva proti steni. Preplezava tri že znane raz-
težaje, kjer je še vedno veliko snega od zadnje-
ga sneženja, nato pa po zoprnem prehodu v 
ozebnik nadaljujeva s plezanjem. Opolnoči 
doseževa sedlo med Fitz Royem in Ag. Val de 
Bois; sedlo je zares magični kraj in vzhičeni od 
lepote ob opazovanju zvezd kar malo pozabiva 
na mraz, ki nama je medtem zlezel že do kosti; 
spalne vreče sva namreč pustili v dolini. 
Lepo vreme še kar traja. Pravzaprav izgleda, kot da se ne bo nikoli več poslabšalo. Jaka 
že navija za nov podvig in ni naju bilo potrebno preveč prepričevati, odločimo se za El 
Mocho. 
 
 
Jaka in Mojca na El Mochu (Benitiers) 
 

Zjutraj kako uro hodimo do vstopa. Nasty se ne počuti preveč dobro, tako da se smeri 
lotiva z Jako sama. Na začetku nama postreže z dvema krušljivima in težkima raztežaje-
ma, potem pa postane plezanje podobno poletnemu plezanju v Chamu. Odlična skala, 
lepi raztežaji, kratki rokavi. Tudi sestop s spusti ob vrvi poteka gladko, saj je avtor smeri, 
Michel Piola, mislil prav na vse. Pod steno se vrneva zvečer, potem sestopimo še do 
našega bivaka in odspimo zaslužen spanec. 
 
 
Poizkus v Casarottovem stebru 
 

Z Moniko zjutraj počakava, da naju pogrejejo prvi sončni žarki in ob devetih začneva 
plezati steber. Skala je idealna, suha, težave pa se že v drugem raztežaju gibljejo okoli 
sedme stopnje. Najina taktika je, da prva pleza brez vsega ter na stojišču za seboj po-
tegne transportno vrečo, druga pa pleza z nahrbtnikom in se s pomočjo prsne prižeme 
samovaruje na pritrjeni plezalni vrvi. Vsaka pleza naprej tri raztežaje, potem se za-
menjava. Popoldne se zaplezava v napačne poči, v dveh raztežajih vztrajava dobrih pet 
ur, vendar na koncu ne najdeva več primernega prehoda. Spustiva se nazaj ter prečiva 
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do prave smeri. Bivakirava le dobre tri raztežaje 
nad sedlom. Naslednji dan plezava bolj tekoče in 
popoldne prideva do mesta, kjer se smer nadaljuje 
po vzhodni strani stebra. Tu naletiva na poči, ki so 
še globoko vkovane v led. Poskušava nadaljevati, 
vendar je plezanje zelo težko, varovanje pa praktič-
no nemogoče. Razočarani se odločiva za sestop, 
najino odločitev pa dodatno otežuje še vedno izred-
no lepo vreme. Zmanjkalo nama je tudi že hrane in 
plina; ob takih razmerah pa bi bilo plezanje zelo 
počasno. Sledi tretja noč v stebru, zgodaj popoldne 
naslednjega dne zelo utrujeni doseževa Superior. A 
lepo vreme še kar vztraja in Monika ne potrebuje 
dosti, da me prepriča, naj izkoristiva priložnost in 
poskusiva še enkrat na Fitz Roy. Zaradi pomanj-
kanja časa se odločiva za nekoliko lažjo smer - 
Franco Argentina. Čez dan zato počivava, jeva in 
pripravljava opremo. Do tedaj je, zaradi slabih raz-
mer, uspela priplezati na vrh Fitz Roya le zelo dob-
ra ameriška naveza. 
Saj ne moremo verjeti - že osmi dan lepega vremena. Pa sva si z Nasty vseeno končno 
privoščili dan počitka. Jaka se odpravi na Superior, kjer ga čaka Izraelec Jhonatan, pos-
kusit srečo na Fitz Roy. Vreme tudi nama ni dalo miru. Naslednji dan je brez oblačka in 
okrog poldneva se začneva odpravljat v Piedra del Fraile in naprej proti zahodni steni 

Mermoza. Tik pred odhodom je v bazo prišel 
Mark Seuring, Južnoafričan, ki je bil z Jako cel 
mesec v bazi pod Torres del Paine. Beseda je 
dala besedo in v pol ure smo postali naveza 
treh. Čakala nas je peturna hoja do bivaka 
Piedra Negra.  
 
 
Tina in Monika na vrhu Fitz Roya (Franco-
Argentina) 
 

Opolnoči odideva proti steni. Ponoči priplezava 
na Italijansko sedlo in sva ob sončnem vzhodu 
na vstopu v skalni del. Tam naju dohitijo Jaka 
z Izraelcem Jhonatanom ter nemška naveza. V 
tem vrstnem redu tudi nadaljujemo. Čutiva še 
utrujenost, predvsem prvi, nočni del je napo-
ren. Sončni žarki in občutek, da nama bo 
tokrat uspelo, nama dajo novega zagona in ob 
plezanju idealnih granitnih poči večkrat kar 
vriskava od veselja. Večji del stene je suh, le 
zadnji raztežaji so še vedno zasneženi in požle-
jeni. Ob šestih doseževa vrh, za nama pa še 

O prvi ženski navezi na Fitz Royu … 
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Tomaž in Jhonatan. Uspelo nama je, naredili sva prvi ženski pristop na vrh! Vreme je 
neverjetno lepo, zato kar eno uro uživamo v razgledu. Tema nas ulovi nekje na polovici 
spustov in sedlo dosežemo ob štirih naslednjega dne. Spimo dobre štiri ure, nato pa 
sestopimo v bazo, kjer Monika podre šotor, pospravi opremo in nadaljuje v Chalten, saj 
ima zvečer že avtobus in naslednji dan polet iz Calafat v Bariloche. 
 
 
Poizkus v Mermozu 
 

Vstanemo zgodaj, do vsto-
pa v smer porabimo dve 
uri. Smer ni preveč lepa in 
tudi ocene so hecne - peti-
ce se zdijo težke, šestice 
pa sploh ne opazim. Na 
grebenu močno piha, zelo 
smo počasni, malo pa se 
tudi izgubljamo. Zaskrblje-
ni zremo v nebo in odloči-
mo se za sestop, 2 razte-
žaja pod vrhom! Pri sesto-
pu se nam vrv zatika prav 
na vsakem spustu, počasi 
nam je ostane le še polovi-
ca. Na srečo sta v bližini 
Poljaka in skupaj sestopa-
mo do konca. Iz oblakov se nazadnje ne izcimi nič in ko po nekaj urah zremo v zvezd-
nato nebo, nam je vsem neznansko žal za tistih nekaj metrov. Zjutraj sestopimo v Piedra 
del Fraile in nazaj v bazo. Izvemo, da so naši stali na vrhu Fitz Roya in tako kljub našemu 
neuspehu veseli in utrujeni počasi poniknemo v spalne vreče.  
 
V naslednjih dneh se vreme nekoliko pokvari, a oblaki kmalu zapustijo naše obzorje in 
topli, poletni dnevi se nadaljujejo. Počasi spet postajamo nemirni. Potem po nekakšnem 
nesrečnem naključju konji na poti iz baze izgubijo Tinino transportno vrečo in Nastjin 
nahrbtnik z vso plezalno opremo. Ko po dveh dneh iskanja o njiju še zmeraj ni ne duha 
ne sluha, smo prisiljeni zapustiti Chalten in hribe. Ostalo nam je še nekaj dni pred pole-
tom domov, zato odidemo k Moniki v Bariloche kjer smo poizkusili vse tamkajšnje dobro-
te - najboljše čokolaterije in čajnice, zrezke, vino in seveda Frey – plezalni raj granitnih 
špičk. Argentina je res fina. Super ljudje s še bolj super življenjskim ritmom, dežela za 
gurmanske užitkarje in ljubitelje dobre kapljice. In seveda Patagonija; vse skupaj je bila 
še ena bogata izkušnja na naši plezalni poti. Vesela sem, da sem jo lahko delila s prija-
telji, ki so vsemu temu dodali še piko na i. In brez katerih bi bili vsi ti hribi še zmeraj 
enako drzni in privlačni, a mi nikoli ne bi mogli dati toliko lepega. 

… in ostalih podvigih štirih Slovenk v Patagoniji 
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KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE 
Prvenstveni vzponi  

Strevčova peč 
MIGRENA 
26. 5. 2004, Janko Oprešnik, VII+, 
A0/ V-VI, 340 m, 7 ur 
 
Prvih deset metrov smer poteka po 
Plesu komarjev. Skala je dobra.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 

Rjavčki vrh  
RAZ PLANINŠCE 
30. 8. 2004, Janko Oprešnik, V, 800 m, 5 ur 
 
Dostop vodi od Koče v Logarskem kotu do 
grape, sto metrov in levo na  
raz. Zanimiva razgledna  
smer v divjem okolju.  
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Rzenik  
JOŽEK 
28. - 29. 12. 2003 in 9. - 12. 1. 
2004, Grega Kresal, Dejan Miškovič, 
A4-A5/ A2+, 150 m, 28 ur  

Alpinistični vzponi - Slovenija 

Grintavec 
TIHOŽITJE 
7. 8. 2004, Viktor in 
Suzana Relja, VII-, 170 m  
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Kogel, južna stena 
DVOJČICA 
30. 6. 2004, Aljaž Anderle, Urban Golob, 
VII+, 120 m (190 m), 3 ure 
 
VARIANTA PO STEBRU 
23. 6. 2004, Aljaž Anderle, Klemen 
Premrl, VI+ 
 

En raztežaj prvenstvene variante, nadal-
jevala sta  po smeri Sveta trojica. 

1. Dvojčica, 2. Varianta po stebru 

Veliki vrh 
VALČEK 
18. 7. 2004, Viktor in 
Suzana Relja, VI-, 
150 m  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE 
Zaledeneli slapovi in kombinirane smeri  

Logarska dolina 
LJUBI ME NEŽNO  
10. 2. 2004, Andrej  
Grmovšek, M7, led 5, 20 m 
 
Smer se  nahaja 20 metrov 
levo od Ljubi me strastno.  

Dolina Kamniške Bele 
Z LAHKOTO 
20. 2. 2004, Dejan Miškovič, 
Matevž Gradišek, M6+, led 6, 
X, 100 m 
 
Smer se nahaja na desni strani 
doline. Prva plezalca pripo-
ročata kratke vijake in pet 
različnih klinov.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE 
Pomembnejše ponovitve 

Dolgi hrbet 
SPOMINSKA SMER SAŠE KAMENJEVA 
9. 2. 2004, Anže in Tine Marenče, IV, 5, 
M6, 500 m, 10 ur 
 
Prva prosta zimska ponovitev.  

Dolgi hrbet 
KEMPERLE-MUROVEC 
20. 3. 2004, Matej Mejovšek, Andrej 
Erceg, IV, 5, M5, 1000 m 
 
Druga zimska ponovitev, opravljena v 
odličnih razmerah.  

ZIMSKA ZAJEDA JUBILEJNE SMERI 
31. 3. 2004, Matej Mejovšek, Andrej 
Erceg, IV, 5, M6, A1, 1000 m 
 
Vstopila sta v Jubilejno smer, po kateri 
sta plezala tri raztežaje (led 5), nato sta 
čez skalne skoke nadaljevala direktno po 
zajedi. V zajedi so trije najtežji raztežaji.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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JULIJSKE ALPE 
Prvenstveni vzponi  

Stenar, južna 
stena 
ŠKOLJKA  
31. 7. 2004 
Viktor in Suzana 
Relja, V, 200 m 

Razor, SV stena 
KAMNIŠKI JEZIK 
16. - 17. 2. 2004, Aleš Holc, Marko 
Petek, IV, 4, 980 m, 14 ur  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Travnik – Zadnja Mojstrovka 
ZUPANČIČEVA GRAPA – DIREKTNI 
IZSTOP 
11. 2. 2004, Anže in Tine Marenče, Klemen 
Zupanc, IV, 3, M6, 100 m (600 m), 8 ur 
 
V prvenstvenem izstopu varovanje večinoma 
z metulji.  

Bovški Gamsovec 
ZASILNI IZHOD 
18. 9. 2004, Viktor in Suzana Relja, 
V+, 180 m  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Šplevta 
BOGOVSKA GRAPA   
17. 12. 2004, David Trpin, Jože Makuc, 
Polona Korenč, III, 3, 600 m  

Mrzle vode 
MRZLO IN VROČE,  
10. 1. 2004, Dejan Miškovič, Neda 
Podergajs, Nastja Davidova, Mitja 
Ravnikar, M4, 400m 
 
Izrazita grapa desno od slapu Riofreddo.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 

Zapotoški vrh: Dostop, sestop (bela), Tango 
spominov (1), Gejša (2), Harfa (3), Črta (4) 

Zapotoški vrh 
ČRTA 
5. 9. 2004, Viktor in Suzana Relja, VII-, 
200 m  
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JULIJSKE ALPE 
Zaledeneli slapovi 

Mlinarica, SZ pobočje 
NAŠA PERSPEKTIVA 
7. 2. 2004, Borut Janša, Radovan 
Dražumerič, Primož Dražumerič, led 3+ 
M, 110 m, 2 uri 
 
Po cesti v Vrata do odcepa za Galerije, 
300 metrov po poti in nato spust proti 
strugi potoka Bistrica, desno sto metrov 
po strugi in levo v izrazito, široko grapo. 
Po njej do konca. Začetek smeri je ledni 
skok na levi strani.  

Špik, Kačji graben 
SNEG DO KOLEN 
10. 2. 2004, Dejan Miškovič, Matevž Gradišek, 
led 4+, 40 m  
 
Smer se nahaja nad skokom na levi strani 
grape, poteka po plitvem kotu in kaminu. 
 
SNEG DO PASU 
10. 2. 2004, Dejan Miškovič, Matevž Gradišek, 
led 4+, 40 m  
Od smeri Sneg do kolen še 15 minut hoje.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Trenta 
JOUŽEVA SVEČA 
10. 3. 2004, Tine Cuder, Iztok Ipavec, 
led 5+, 120 m, 2, 30 ure 
 

Slap se lepo vidi s ceste, ki vodi od izvira 
Soče v Zadnjo Trento.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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JULIJSKE ALPE 
Pomembnejše ponovitve 

Debela peč 
BERGANT-MANFREDA 
7. 2. 2004, Urban Ažman, David Sefaj, 
VII-/ IV-V+, 600 m, 10 ur 
 

Prva zimska ponovitev.  
 
 
Draški vrh, Trapez 
SPOMINSKA SMER DR. TOMAŽA 
AŽMANA 
1.7. 204, Urban Ažman, Jože Biro, VI+, 
400 m, 4 ure 
 

Prva prosta ponovitev. 
 
 
Triglav, severna stena 
NA DRUGI STRANI ČASA 
9. 6. 2004, Urban Ažman, Tomaž Žerov-
nik, VIII, A2, 400 m, 7 ur 
 

Druga ponovitev.  
 
 
Triglav  
METROPOLIS 
13. - 15. 12. 2004, Grega Kresal, Dejan 
Miškovič, Iztok Bokavšek, 7a/ A1, 350 m, 
25 ur 
 

Prva ponovitev v zimskih razmerah.  
 
 
Šite 
DEBELA BERTA 
10. 8. 2004, Urban Ažman, Silvo Karo, 
VIII, 350 m, 6 ur  
 
 

Šite 
SMER NORCEV 
15. 7. 2004, Andrej Grmovšek, (Tanja 
Grmovšek), 8a, 350 m 
 

Druga prosta ponovitev.  
 
 
Mojstrovka, severna stena 
KRVAVI POT 
12. 8. 2004, Urban Ažman, Grega 
Ažman, VIII+, 600 m, 6 ur  
 
 
Loška stena 
Bavh, severna stena 
BITKA ZA NEZNANO 
20. - 21. 8. 2004, Urban Ažman, 
Monika Kambič Mali, VIII-, 700 m, 16 ur 
 

Druga ponovitev.  
 
 
Loška stena,  
Bavh 
MALI KORITNIŠKI MEDVED 
14. -15. 2. 2004, Anže in Tine Marenče, 
Klemen Zupanc, V+, 5, M6+, 700 m  
 

Prva ponovitev in prva prosta ponovitev z 
direktnim prvenstvenim vstopom.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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SLOVENIJA 
Druga območja 

Osp , velika stena 
ŠPARGELJ DIREKT 
7b+, 115 m 
 
Miha Praprotnik je po dogovoru s Klemenom Malijem in Silvom Karom, ki sta smer na-
vrtala, opravil prvo prosto ponovitev smeri Špargelj direkt. Raztežaje  je ocenil z 7a+, 
7b+, 7b.  Vse raztežaje je plezal v vodstvu.  

Člani AK Ravne Stanko Mihev, Nejc Marzel, Igor Kremser, Marinka Dretnik, Vinko 
Močilnik, Matjaž Prislan, Marjan Turšič, Vlado Črešnik in Marta Krejan so konec aprila 
plezali v bližini Biokovega. V stenah Malega Borovca, Ercegove gradine in vrha Pod 
Ploćom preplezali devet prvenstvenih smer s težavami od III+ do VI in višinami do 320 
metrov. 
 
Prvenstvene smeri: 
1. Pod Pločom, Podvozje, IV/ II-III, 150 m 
2. Mali Borovac, Lepa deklica, V+/ II-III, 250 m 
3. Ercegova gradina, Tangice, IV/ II-III, 250 m 
4. Stena nad Pod Pločom, IV/ II-III, 250 m 
5. Pod Pločom, Miško, IV+/ III, 140 m 
6. Pod Pločom, Višinska dela, VI/ IV-V, 140 m 
7. Ercegova gradina, Cona somraka, VI/ II-IV, 320 m 
8. Pod Pločom, Palinka, VI-/ II-IV, 150 m 
9. Pod Pločom, Živa& Tara, III+, 100 m 

EVROPA 

Hrvaška 

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Italija 

Dolomiti,  
Zahodna Cina  
FRANCOSKA SMER (COUZYJEVA), 8a+, 500 m 
18. 8. 2004, Marko Lukić, (Jure Niedorfer) 
5. 9. 2004, Andrej Grmovšek (Tanja Grmovšek) 
 
Eno najtežjih alpskih smeri svojega časa sta v spomin na 
alpinista Jeana Couzyja leta 1959 preplezala Rene Des-
maison in Pierre Mazeaud. Prvo prosto ponovitev je op-
ravil leta 1999 po nekaj letih obiskov Mauro Bole-Bubu 
in najtežji raztežaj ocenil z 8b. 
Bubu se je pri prostem vzponu držal pravila, da ni doda-
jal novih svedrovcev v smeri, z njimi je preopremil samo 
stojišča. Marko in Andrej sta ob prvem obisku smeri sku-
paj preplezala prvih pet raztežajev smeri. Ob drugem 
obisku sta priplezala že do najtežjega raztežaja, ki poteka čez veliko streho, a ju je iz 
stene pregnala nevihta. 
Ker za proste ponovitve tovrstnih smeri velja pravilo, da naj bi plezalec celotno smer pre-
plezal kot prvi v navezi, sta se smeri lotila vsak zase. Marku je ob naslednjem obisku za 
las spodletelo, da bi smer preplezal prosto, saj se mu je v zadnjem raztežaju dvakrat 
odlomil oprimek. V četrto je uspel prosto preplezati vse raztežaje. Ocene: 6b+, 8a, 7c, 
7c+, 8a+, 7a, 6c+, 5+, 8a, 7c, 7b+, 8b in III-V do vrha.  

Dolomiti,  
Cima Scotoni  
SCOTONATA GALAKTIKA 
22. 7. 2004, Andrej Grmovšek, (Tanja 
Grmovšek), 7b+, 450 m 
Andrej na pogled. 
 
Dolomiti,  
Marmolada 
VINATZER-MESSNER  
6. 9. 2004, Tina Di Batista, (Mojca Žer-
jav), VII-/ VI, 800 m 
Tina na pogled.  
 
Dolomiti,  
Alta di Bosconero 
SPIGOLO STROBEL 
8. 9. 2004, Tina Di Batista, (Mojca Žer-
jav), VII+/ VI, 750 m 
Tina na pogled.  
 

 

Dolomiti, 
Marmolada, Cima de la Undici  
TEMPI MODERNISSIMI  
15. 7. 2004, Marko Lukić, (Andrej Grmo-
všek), 7c+, 300 m, 6 ur  
 
Dolomiti 
Tofana di Rozes 
CAMPAGNI DEL MERENDI  
17. 7. 2004, Marko Lukić, Andrej Grmo-
všek, 7b, 300 m, 3 ure 
Prost vzpon na pogled.  
 
Dolomiti 
FLY IN THE WIND 
10. 2. 2004, Aljaž Anderle, M10+  

Vzponi v tujih gorstvih 
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Sardinija 
HOTEL SUPRAMONTE 
Oktober 2004, Marko Lukić, Martina 
Čufar, 8b, 11 raztežajev 
 
Smer, ki je bila preplezana leta 1998, je 
s svojimi enajstimi raztežaji s težavami do 
8b ena najtežjih dolgih športnih smeri na 
svetu. Že takoj po prihodu sta se odpravi-
la na ‘ogled’ smeri in preplezala prve tri 
raztežaje (7b+, 7c+ in 8b), naslednji 
dan pa le-te ponovila in spoznala še 
naslednje tri (8a+, 8b in 7c). Po dnevu 
počitka je šlo zares. Martina je vodila 
prve tri, Marko pa druge tri raztežaje. 
Oba najtežja raztežaja sta v vodstvu pre-
plezala oba. Zadnjih pet raztežajev sta se 
zaradi bližajoče noči menjavala v vodstvu 
(7c, 7a+, 7b+, 7b in 7b). Martina je vse 
raztežaje preplezala brez padca, Marko 
pa je moral ponavljati peti raztežaj.  

Švica 

Švica 
MATADOR 
20. 3. 2004, Aljaž Anderle, M11  

Francija 

Tour Verte 
RETUR A LA MONTAGNE 
25. 7. 2004, Andrej Grmovšek, (Tanja 
Grmovšek), 7c, 200 m 
27. 7. 2004, Marko Lukić, (Blaž Navrš-
nik) 
 

Andrej na pogled, Marko z rdečo piko.  
 
Aiguille du Fou 
31. 7. 2004, Andrej Grmovšek, Marko 
Lukić 
LES AILES DU DESIR, 
7c, 300 m 
 
AMERIŠKA SMER 
7c, 300 m 
 

Stena Fouja slovi kot ena najzahtevnejših 
in najbolj strmih sten v pogorju Mont 
Blanca. Glavne težave so zbrane v tristo 
metrih previsne in navpične stene do ka-
tere vodi 300 metrov visok snežni ozeb-
nik. Ob štirih sta začela z vzponom po 
ozebniku, ob 8. uri pa sta začela s 
plezanjem smer Les ailes du desir (7c, 
300 m). Grmovšku je uspel vzpon na 
pogled, Lukiću pa z rdečo piko. Po spus-
tu ob vrvi sta se takoj lotila naslednje 
smeri, Ameriške diretissime (7c, 300 m). 
Najtežji raztežaj sta oba preplezala v 
drugem poizkusu, naprej pa je šlo tekoče 
do pol devetih zvečer, ko sta dosegla vrh. 
Lokalni plezalci so povedali, da je to prvi 
dvojni prosti vzpon v tej steni.  
 
Flammes de Pierre, južna stena 
ELAN VERTICAL 
22. 7. 2004, Tomaž Jakofčič, (Tina Di 
Batista), 7b, 7a obv., 250 m  
 
Aiguille des Pelerins 
REBUFFAT-TERRAY 
14. 2. 2004, Rok Blagus, Tine Cuder, V, 
5, M, 550 m  

Vzponi v tujih gorstvih 



56 

Wales 

Severni Wales 
Plezalno srečanje »BMC International climbing meet 2004«  
 
Srečanja, ki je potekalo od 9. do 16. maja v Plas y Brenin v Severnem Walesu, so se 
udeležili trije slovenski plezalci: Matevž Kunšič, Andrej Grmovšek in Tanja Grmovšek.  
 
7. 5.  Polet iz Gradca v London. 
9. 5.   Prevoz z avtobusom iz Londona do Manchestra in naprej do Plas y Brenin, 
 nastanitev v gorniškem centru, začetek srečanja 
10. - 15. 5. Vsakodnevno celodnevno tradicionalno plezanje v različnih področjih S 
 Walesa (Llamberis pass, Llamberis slate quarries, Tremadog, Gogarth, Ross 
 Colin, Craig Doris). Preplezali so kopico do nekaj raztežajev dolgih smeri s 
 tradicionalnim varovanjem, predvsem na pogled, do E5 (okoli 7b/ b+). 
16. 5.   Zaključek srečanja, prevoz iz Plas y Brenin v Sheffield. 
17. in 18. 5.  Tradicionalno plezanje v gritstonu v Peak Districtu (ob pomoči lokalnih 
 plezalcev). 
18. 5.   Prevoz v London.  
19. 5.   Let iz Londona v Celovec.  

Vzponi v tujih gorstvih 
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SVET 
Severna Amerika 

Kanada, Skalno gorovje, 
North Twin (3631 m) 
LOWE–JONES S PRVENSTVENO VARIANTO 
4. - 8. 4. 2004, Marko Prezelj, Steve House, VI, M7, A2, 1800 m 
 
Na pot je Marko Prezelj odšel v sredini marca. S Housom sta se nastanila v mestu 
Canmore. Mesto jima je služilo kot baza za vzpone v narodnih parkih Banff in Jasper. V 
prvih dveh tednih sta plezala v glavnem krajše kombinirane smeri in težje slapove. Med 
drugim sta preplezala Virtual reality (M6+, 6+, 160 m) in Seven pillars of wisdom
(M6+, 5+, 550 m). Zaradi nevarnosti snežnih plazov sta nekaj smeri preplezala tudi v 
250 metrov visoki kopni steni Yamnuska. V začetku aprila je kazalo, da bo vreme nekaj 
časa držalo in odločila sta se za vzpon v severni steni North Twina (3631 m). Stena velja 
za eno najznamenitejših velikih sten v Severni Ameriki. Prvi vzpon sta opravila George 
Lowe in Chris Jones poleti leta 1974. Smer je v tistem času pomenila verjetno najtežjo 
»alpsko« smer na svetu. Deset let kasneje sta v desnem delu novo smer preplezala še 
Blanchard in Cheesmond, zatem pa je bila stena priča le še neuspešnim poizkusom 
ponovitve katere od teh dveh smeri. 
Prezelj in House sta pričela 4. aprila zjutraj. Devet ur neprekinjene hoje ob rahlem sne-
ženju čez nekaj visokih prelazov ju je ločilo od 1500 metrov visoke stene. Vstopila sta v 
srednji del stene, med obema že obstoječima smerema, in do noči uspela preplezati 
150 metrov s težavami do škotske 7. Naslednji dan sta ob konstantno težkem plezanju 
nekje na polovici stene novo varianto priključila na smer Lowe-Jones. Po tej smeri sta 

nadaljevala preko 800 metrov visoke, navpične 
vršne stene. Tu sta naletela na najtežje raztežaje, 
ki so bili ob prvem vzponu preplezani z obilico 
težkega tehničnega plezanja do ocene A4. Sredi 
vršne stene sta tretjič bivakirala na slabi polici. 
Ponoči je Housu padel v dolino zunanji čevelj in 
vzpon je tako dobil pridih reševalne akcije. Prezelj 
je vseskozi plezal kot prvi, v še vedno težavnem 
terenu, House pa mu je sledil samo z eno derezo. 
Do večera sta vseeno uspela priplezati do vrha, 
kjer sta zadnjič bivakirala. Vreme se je ponoči 
poslabšalo in naslednji dan sta po zaslugi GPS in 
zemljevida, po štiriindvajsetih kilometrih hoje do 
večera prišla do prve ceste. 
Celotno smer sta preplezala z derezami in lednim 
orodjem brez paščkov, le nekajkrat sta si poma-
gala s tehničnim plezanjem. Težave so se gibale 
vseskozi v območju sedme stopnje škotske lestvi-
ce, nekaj tehničnih mest pa je doseglo oceno A3.  

 

Vzponi v tujih gorstvih 
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ZDA, Yosemite 
Člani: Aleš in Nejc Česen, Jure Niedorfer 
 
El Capitan 
NOS 
28. - 30. 9. 2004, Aleš in Nejc Česen, Jure Niedorfer, VI, 5. 9, A1, 1200 m  
 
SALATHE 
6. - 7. 10. 2004, Aleš in Nejc Česen, VI, 5.9, A2, 1200 m 
 
Aleš in Nejc sta v 25 plezalnih dneh splezala 30 različnih smeri, od tega 13 alpinističnih 
vzponov.  

26. 8. Odhod z dunajskega letališča. 
28. 8. Pozno popoldne priletijo v San Francisco. 
29. 8. Dolina Yosemite. 
1. - 8 .9. Počasi se navajajo na granit. Plezajo predvsem krajše smeri v sektorjih 

Glacier Point, Cathedral Rock, Cookie Cliff, Swan Slab, Camp 4 Wall. 
9. - 10. 9. Preplezajo Regular NW-face route (VI, 5.9, A1, 750 m) v Half Domu. 
12. - 15. 9. Plezajo v sektorjih Cookie Cliff, Camp 4 Wall, Cathedral Spire, Lost Arrow 

Spire. Plezajo vse težje smeri. 
17. 9. Aleš in Nejc prosto preplezata Free Blast (5.11b, 340 m) – prva tretjina 

Salatheja – v El Capitanu. 
18. - 22. 9. Plezajo v nekaterih že prej omenjenih stenah. Vreme se poslabša. 
24. 9. Aleš in Nejc splezata smer Astroman v Washington Column, (5.11c,  

400 m). 
28. - 30. 9. Vsi trije splezajo smer Nos v El Capu. 
6. - 7. 10. Aleš in Nejc splezata smer Salathe Wall (VI, 5.9, A2, 1200 m) v El Capu. 
11. 10. Aleš in Nejc prosto ponovita Separate Reality (5.12a). 
14. 10. Odhod v San Francisco. 
17. 10. San Fransisco – Brnik. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Cordillera Blanca,  
Chacraraju (6112 m), severna stena 
GOSPODAR STOLPOV 
8. 7. 2004, Marjan Kovač, Pavle Kozjek, Aritza Monasterio (Španija oz. Peru), VI, 6, 6a, 
A1, 800 m, 14 ur 
 
Iz Huaraza so odšli v 5. 7. in postavili tabor v dolini Paria na vzhodni – amazonski strani 
Cordillere Blance. Tam so v slabem vremenu preživeli tudi naslednji dan in čas izkoristili 
za raziskovanje zahtevnega dostopa do stene.  V devetih urah so naslednji dan dostopili 
pod steno. Šotor na ledeniku pod steno so postavili zvečer v snežnem neurju. 
S plezanjem v steni so pričeli naslednji dan ob osmih zjutraj. Previsno skalno bariero so 
obšli levo  po razu v štirih raztežajih skalnega plezanja in po 60 metrih prečnice dosegli 
ledišče. Razmere so bile sprva slabe (razmočen nov sneg), potem v strmem delu boljše, 
dokler se ni žleb zaključil v previsnih gobah. Z naslednjo prečnico desno so dosegli nov 
žleb, ki jih je po desetih metrih slapu in nočnem kombiniranem plezanju (M4-5) pripeljal 
pod izstopne previse. Kot je to v Andih pogosto, je bil zadnji raztežaj med najtežjimi – 
kombinacija skale in snežnih gob. Vzpon so ob desetih zvečer ponoči zaključili na sred-
njem vrhu oziroma grebenu, po katerem poteka Terrayeva smer.  
Sestopali so ponoči (spusti po vrveh), se enkrat vračali zaradi zataknjene vrvi in zjutraj 
po štiriindvajsetih urah (vzpon 14 ur, se-
stop 10 ur) spet stali pod steno. Še isti 
dan so nadaljevali s sestopom v dolino 
Paria. Bazni tabor so dosegli nekaj pred 
polnočjo, postavili šotor in se 10. 7. 
vrnili v Huaraz. 
Nova smer poteka po izrazitem stebru 
med obema vrhovoma Chacraraja in se 
zaključi vrh stebra v Terrayevi smeri, ki 
sledi grebenu. V spodnjem delu so v pr-
vih štirih skalnih raztežajih našli nekaj 
klinov in ostanke starih fiksnih vrvi; pod-
robnejših informacij o prejšnjih poskusih 
niso uspeli dobiti.  

Južna Amerika 

Peru 

 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Cordillera Blanca  
19. 7 - 14. 8. 2004  
Člani odprave: Andraž Rant, Jernej Goljevšek, Luka Erjavec, Polona Tomažin, Metoda 
Kranjc  
 
19. 7. so odpotovali v Peru ter prispeli v Huaraz.  
V naslednjih dneh so se odpravili na aklimatizacijo do jezera Churup ter na 5240 met-
rov visok Pastururi. Ker niso imeli težav s prilagajanjem na višino, so odšli v prvi bazni 
tabor (Ishinca base camp, 4340 m), ki je bil izhodišče za pristope na nekoliko zahtev-
nejše vrhove.  
Imeli so srečo z vremenom, osvojili so Urus (5495 m), Ishinco (5530 m) in Toclaraju 
(6032 m). Sledilo je dva dni počitka v Huarazu – Dolina Paron. Želeli so na 
Artensoraju. 
Povzpeli so se do prvega baznega tabora ter naslednji dan na višinski tabor na 5100 
metrih. Malo pod vrhom so se odločili, da sestopijo. Pri sestopu se jim je pripetila 
nesreča, trije so brez hujših posledic padli v 25 metrov globoko ledeniško razpoko.  

Cordillera Blanca, Cordillera Huayaush 
Člani: Tine Marenče (vodja), Anže Marenče, Žiga Šter, Aljoša Brlogar in Klemen 
Zupanc.  
 

Ranrapalca (6162 m), severna stena 
SKANDINAVSKA SMER  
6. 7. 2004, Tine Marenče, Anže Marenče, Žiga Šter, Aljoša Brlogar in Klemen Zupanc, 
IV, 3, 800 m 
 

Siula Chico - Siula Grande, ozebnik  
KRIK TIŠINE –  SPOMINSKA SMER MATEJA MOŠNIKA 
1.8. 2004, Anže in Tine Marenče, V+, 6, 600 m, 11 ur 
 

Prvenstvena smer. 
 
26. - 27. 6. Brnik – Frankfurt – Sao Paulo – Rio de Ja-
 neiro – Lima. 
28. 6. Lima – Huaraz.  
29. 6. Aklimatizacija na Japrujirci (4620 m). 
30. 6. Priprave za odhod v dolino Ishince. 
1. 7. Pristop v dolino Ishince in postavitev baznega 
 tabora. 
3. 7. Tine, Žiga, Aljoša dosežejo vrh Urusa (5495 m). 
 Anže in Klemen se odpravita nekoliko kasneje, 
 dosežeta višino 5300 metrov. 
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5. 7. Priprave in odhod proti Ranrapalci (6162 m). Prespijo v bivaku na 5000 metrih. 
6. 7.   Ob treh ponoči se odpravijo iz bivaka. Po uri in pol pod steno, 5300 metrov. Do 
 sredine stene plezajo nenavezani. Nato Tine in Žiga navežeta Aljošo, ki se slabo 
 počuti. Po dobrih dveh urah so vsi zbrani na grebenu (6100 m). Sestopijo po 
 normalni smeri na južno stran gore. Še isti dan se vrnejo v bazo. 
10. 7. Odhod nazaj v Huaraz. 
13. 7. Nakupijo vse potrebno za 19 dni.  
15. 7. Odpravijo se proti glavnim ciljem. Osem ur se vozijo do vasi  Queropalce. 
16. 7. Z osli v dobrih štirih urah dostopijo do baznega tabora pri jezeru Carhuacocha, 
 4200 metrov visoko. 
18. 7. Tine, Anže in Klemen nesejo potrebno opremo pod Jirishanco, do višine 4800 
 metrov. Žiga in Aljoša pa neseta svojo opremo pod ledenik, ki vodi pod JV steno 
 Siule Chico. 
19. 7. Počitek.  
20. 7. Žiga in Aljoša odrineta zgodaj zjutraj proti Siuli Chico, ostali trije malo kasneje. 
 200 metrov pod vstopom v smer se Klemen obrne, Tine in Anže pa neseta vso 
 opremo pod steno. Tam skopljeta snežno luknjo. 
 V bazni tabor se vrneta Žiga in Aljoša, ker je na začetku ledenika, ki vodi pod JV 
 steno Siule Chico Žiga izgubil derezo.  
21. 7. Tine in Anže sestopita v bazo.  
22. 7. Premešajo naveze. Tako bodo v Jirishanci poskusili Anže, Tine in Žiga, v Siuli 
 pa Aljoša in Klemen. 
24. 7. Dostopijo do snežne luknje pod Jirishanco. 
25. 7. Ob dveh ponoči zaplezajo v steno. Že v spodnjem delu jih presenetijo slabe raz-
 mere. Tudi v nadaljevanju plezajo počasneje, kot so načrtovali, saj je stena že v 
 spodnjem delu strma. Na 5500 metrih si v dobrem zavetju privoščijo počitek. 
 Nato splezajo še tri najtežje raztežaje. Ob štirih popoldne se odločijo, da zaradi 
 pomanjkanja tehnične opreme, utrujenosti, slabega vremena in slabih razmer ne 
 nadaljujejo. Pozno ponoči pridejo pod steno. Tine in Žiga kmalu odrineta proti 
 bazi, Anže pa prespi v snežni luknji.  
30. 7.  Ista trojka odrine proti Siuli Chico. Na platoju pod JV steno Siule Chico in Siule 
 Grande postavijo šotor na višini 5400 metrov.  
1. 8.    Dostop pod steno traja dve uri. Med plezanjem prvega resnejšega raztežaja se 
 Žiga odloči, da se obrne. Tako nadaljujeta Tine in Anže. V nadaljevanju sledi 
 strm, 200 metrov visok slap – ključ smeri. V zadnji tretjini ju lep in strm žleb (65°-
 85°) pripelje do vrha stene, na sedlo med Siulo Chico in Siulo Grande. Ura je 
 dve popoldne. Po krajšem počitku se lotita še zahtevnega in nevarnega raza, ki 
 vodi proti Siuli Chico. Po dveh urah in le 50 metrih preplezanega raza odnehata 
 in se ob vrvi, po smeri plezanja, spustita v dolino. Ob 8. uri zvečer sta ponovno v 
 šotoru. 
2. 8.  Zjutraj odidejo proti bazi. 
3. 8.  Pakiranje v bazi. 
12. 8.  Brnik.  

Vzponi v tujih gorstvih 



62 

Cordillera Blanca 
Člani: Boris Strmšek, Jure Gostenčnik, Barbara Korošec, Jure Gregl, Mihela in Aleksan-
der Dušej.  
 
30. 6. Let iz Evrope, naslednji dan so že prispeli v Huaraz ter se takoj odpravili na akli-
matizacijo v Cordillero Negro, na prelaz Callan Punta (4225 m). Tam so prespali ter se 
nato povzpeli na Cerro Japrujirco (4622 m) in odšli nazaj v Huaraz. Vreme je bilo precej 
spremenljivo, zato so odlagali odhod v gore, nato pa 5. julija odšli do baznega tabora 
Ishinca (4350 m). Dan kasneje so se Strmšek, Gostenčnik in zakonca Dušej povzpeli na 
Urus Oeste (5420 m). 7. julija je bil Strmšek na Ishinci (5530 m), Gregl in Koroščeva pa 
sta obrnila na 5300 m zaradi težav z višino. Dan kasneje so bili na Ishinci še Gostenčnik 
in zakonca Dušej. Vreme se je nato poslabšalo in vsi so se odpravili nazaj v dolino. 13. 
julija so se Strmšek, Gostenčnik in zakonca Dušej odpravili v dolino Llanganuco, do 
tabora pod Chopicalquijem (6354 m). Šotor so postavili pod ledenikom na višini 4900 
metrov. Moški del ekipe je naslednji dan zgodaj zjutraj nadaljeval vzpon, ki pa se je 
končal že na začetku ledenika (5200 metrih), ko sta Dušej in Gostenčnik zaradi utru-
jenosti odnehala, vsi trije so sestopili, popoldan pa se je vreme spet pokvarilo, zato so 
odšli v dolino. Zaradi slabih razmer in muhastega vremena so zaključili z vzponi.  

Cordillera Blanca 
Člani: Grega Kofler (vodja), Martin Pavlovčič, Gregor Berce, Miha Pintar, Jože Martin-
jak, David Šmid 
 
Ranrapalca (6162 m), severna stena 
SKANDINAVSKA SMER 
4. 7. 2004, Gregor Kofler, Gregor Berce, IV, 3, 800 m 
 
Odprava je na pot odšla 20. 6. Pet dni kasneje so se odpravili na aklimatizacijski pohod 
proti jezerom pod goro Churup. Bazni tabor so postavili na višini 4350 metrov. Naslednji 
dan so vsi razen Martinjaka osvojili vrh neznanega imena, visok 4980 metrov. 
27. 6. jih preseneti sneg v baznem taboru, zato so počasi pospravili opremo in odšli na-
 zaj v Huaraz.  
29. 6. se opravijo v dolino Ishince. 
1. 7. Pavlovčič, Berce, Pintar in Kofler so po petih urah hoje osvojili vrh 5530 metrov 
 visoke Ishince. Vzpon so opravili iz baznega tabora na višini 4350 metrov. Sledilo 
 je obdobje slabega vremena. 
4. 7.  so se Martin, Miha, Gregor B. in Gregor K. odpravili  do T1 (5000 m), kjer so 
 prespali. V steno sta ob pol štirih zjutraj vstopila le oba Gregorja, na vrhu smeri 
 sta bila po šestih urah. Po 16 urah plezanja in hoje sta se vrnila v bazni tabor.  

Vzponi v tujih gorstvih 
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Cordillera Vilcanota  
Člani: Peter Jeromel, Stanko Mihev, Samo Rupreht, Igor Plešivčnik, Boris Santner, Mat-
jaž Prislan, Franc Pušnik, Janeta Pušnik (zdravnica), Marko Anželak, Peter Naglič 
 
21. 6.  Dunaj – Madrid – Lima – Cusco  
29. 6.  Odhod proti Cordilleri Vilcanoti. Zvečer prispejo v vas Malma (4200 m). 
30. 6.  Popoldne postavijo bazo na višini 4625 metrov. 
4. 7.  Postavijo povišano bazo na moreni na višini 5050 metrov pod začetkom ledenika 
 med Colque Cruzom in Jatunritijem .  
6. 7.  Poskus aklimatizacijskega vzpona na Horrorhorn (Jeromel, Prislan) in na sedlo 
 med vrhovoma Colque Cruz in Garacme (ostali člani). Vsi zaradi obilice pršiča in 
 velike nevarnosti plazov obrnejo na višini 5200 metrov.  
7. 7.  Popoldne Rupreht in Naglič odideta na ABC in tam prespita. Mihev, Pušnik 
 Franc, Pušnik Janeta in Anželak pa postavijo šotor in prespijo na platoju pod 
 severnim ostenjem Horrorhorna. 
8. 7.  Zjutraj, šest članov (Mihev, Pušnik Janeta, Pušnik Franc, Rupreht, Naglič in 
 Anželak) opravi pristop na vrh Nevado Carhuaco Puncu v skupini Horrorhorna – 
 Slovenski stolp (5525 m), zgornji del  65/ 50 st., 600 m. Jeromel, Prislan, Ple-
 šivčnik in Santner v južnem ostenju Horrorhorna (5450 m) preplezajo smer na 
 greben - Mišelovka, II-III/ 45-65 st., 600 m.  
10. 7.  Dopoldne odide prvi del ekipe (Pušnik, Mihev, Prislan, Jeromel, Rupreht in 
 Santner) proti povišani bazi. 
11. 7.  Nadaljujejo po moreni ob robu ledenika, do višine 5250 metrov, kjer prečijo 
 razbit ledenik in na vrhu serakov na 5450 metrih postavijo dva šotora za bivak. 
 - Jeromel sam prepleza prvenstveno Anino smer v JV steni Jatunccampe (5700 
 m), 70/ 45 stopinj, 200 m 
12. 7.  nadaljujejo po ledeniku na Shoe col (5775 m), kjer navezi Mihev-Santner in 
 Prislan-Pušnik v SV steni Jatunritija (6106 m) preplezata prvenstveno smer - 
 Aprende a atrapar los suenos (Nauči se loviti sanje), 80/ 50-70 stopinj, 250 m. 
13. 7.  Naveza Anželak-Naglič po novi smeri pristopi na Nevado Mullucocha (5400 m). 
 Naveza Jeromel-Plešivčnik ponovi smer na Slovenski stolp v ostenju Horrorhorna. 
16. 7.  Pospravijo bazni tabor in sestopijo v dolino.  
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Cordillera Blanca 
Huascaran Sur (6768 m) 
Člana: Matej Mošnik, Jure Prezelj 
 
22. 6.  Odhod odprave  
24. 6.  Prihod v Huaraz.  
30. 6.  Šla sta na aklimatizacijo v bližini cilja. Ogledala sta si steno in prehod čez 
 ledenik. 
Med pripravami na vzpon na Huascaran Sur sta se za aklimatizacijo odpravila na sosed-
nji šesttisočak Copa, kjer se je Mateju sto metrov pod vrhom udrlo in padel je v razpoko. 
 

Matej Mošnik je umrl 11. 7. 2004 po padcu v ledeniško razpoko na Copi v perujskih 
Andih.  

Aconcagua, SV stena 
AGONESA  
15. 1. 2004, Uroš Strniša, Martin Belhar, v skali do IV+, sneg 50°-75°, 1200 m, 9 ur 
 
10. 1. sta prispela v bazni tabor pod najvišjo gore Južne Amerike. Snežne razmere in 
previsoke temperature niso več dopuščale vstopa v steno, zato sta se odločila, da posku-
šati splezati na vrh iz sosednje doline. V dveh dneh sta iz baze Plaza Argentina dosegla 
drugi višinski tabor na višini 5800 metrov. Tretji dan sta brez varovanja preplezala 1200 
metrov visoko smer Agonesa in osvojila vrh. Še isti dan sta se vrnila v tabor 2, naslednje 
jutro pa sta se povzpela še dvesto višinskih metrov in sestopila po Normalni smeri. Po 
šestih dneh, ko sta goro praktično obhodila in splezala na njen vrh, sta se vrnila v bazni 
tabor pod južno steno.  

Argentina 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Patagonija 

Fitz Roy 
Članice: Monika Kambič Mali, Tina Di Batista, Mojca Žerjav, Nastja Davidova  
 
Fitz Roy (3405 m) 
FRANCO-ARGENTINA 
6. 2. 2004, Tina Di Batista in Monika Kambič Mali, VII, A1, 55 st., 1100 m  
Prva ženska naveza na vrhu Fitz Roya. 
 
Ag. Guillaumet (2579 m) 
AMY 
18. 1. 2004, Mojca Žerjav in Nastja Davidova, V, 60°, 450 m   
 
Ag. de la 'S' (2335 m)  
JOSH AIKE 
1. 2. 2004, Mojca Žerjav, Nastja Davidova in Tomaž Jakofčič, VI+/ IV-V, 450 m 
 
El Mocho (1953 m) 
BENITIERS 
3. 2. 2004, Mojca Žerjav, Tomaž Jakofčič, VII+/ VIII-, A2, 500 m  
 
 
5. januar:  Benetke – Rimu – Buenos Aires – El Calafate 
7. januar:  V El Calafate prileti iz Bariloč tudi Monika. 
9. januar:  Prihod v bazo. 
11.januar:  V zgodnjih jutranjih urah so vse štiri odšle na Passo Superior.  
12. januar:  Zjutraj so v zelo slabem vremenu sestopile v bazo. 
13. - 15. januar:  Slabo vreme. 
18. januar:  Vreme se popravi šele zjutraj. Mojca in Nastja ob sedmih odideta proti 
 Aguji Guillaumet, kjer preplezata smer Amy. Z nočjo se vrneta na Passo. 
 Monika in Tina odideta pod Casarottov steber. Vstopita 50 metrov levo od 
 originalnega vstopa. Preplezata tri raztežaje po skalah levo od ozebnika, 
 pustita dvoje vrvi ter se vrneta na Superior po vso opremo.  
19. januar:  Čez noč se veter močno okrepi, Monika in Tina v izredno slabem vremenu 
 odideta pod steno, iz drugega raztežaja odneseta plezalno vrv in jo zamen-
 jata s statično. Popoldne vse štiri sestopijo v bazo. 
20. januar:  V bazi se jim pridružita Jernej Bevk in Tomaž Jakofčič. 
21. - 28. januar:  V bazi večino časa dežuje, višje gori pa sneži.  
30. januar:  Mojca in Nastja sta poskusili preplezati Irsko smer na Poincenot. Zaradi 
 požleda v smeri sestopita, popoldne se vrneta na Passo. 
 Monika in Tina sta iskali izgubljeno transportko, po treh urah kopanja 15 
 metrov globoko naleteli na odprto luknjo ob steni in na dnu našli v led 
 okovano raztrgano transportko ter vso opremo.  
31. januar:  Dopoldne je zopet slabo vreme zato vse štiri sestopijo v bazo.  

Vzponi v tujih gorstvih 
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1. februar:  Ob petih zjutraj Monika in Tina odideta na Passo Superior ter ob štirih 
 popoldne nadaljujeta proti steni. Ob polnoči dosežeta sedlo med Fitz 
 Royem in Ag. Val de Bois. Bivak si uredita na snežni polici. Tomaž, Mojca 
 in Nastja preplezajo smer Josh Aike v Ag. De la 'S'. 
2. februar:  Monika in Tina ob devetih začneta plezati steber. Bivakirata le dobre tri raz-
 težaje nad sedlom na skalni polici, en raztežaj višje pa pustita fiksirano vrv. 
 Tomaž, Nastja in Mojca po dobrih dveh urah hoje pridejo do Agostinija in 
 kasneje do Norvegosa. 
3. februar:   V smer Benitiers v El Mochu vstopita Tomaž in Mojca, Nastja se slabo po-
 čuti. Pod steno se vrneta ob devetih zvečer, za smer in sestop sta porabila 
 12 ur.  
 Monika in Tina plezata cel dan, popoldne pa prideta do mesta, kjer smer 
 nadaljuje po vzhodni strani stebra. Sledita dva lažja raztežaja, nato pa nale-
 tita na poči, ki so še vkovane v led. Odločita se za sestop. Ta dan se jima 
 uspe spustiti do police, kjer sta bivakirali že drugo noč.  
4. februar:  Ob dveh popoldne se Monika in Tina vrneta na Passo Superior.  
 Mojca, Nastja in Tomaž so ob enajstih spet v Agostiniju.  
5. februar:  Monika in Tina se odločita za Franco-Argentina smer v Fitz Royu. Zvečer se 
 jima pridruži še Tomaž, ki bo plezal z Izraelcom Jonathanom. 
6. februar:   Monika in Tina ob polnoči odideta proti steni. Ponoči priplezata na Italijan-
 sko sedlo in sta ob sončnem vzhodu na vstopu v skalni del. Tam ju dohitita 
 Tomaž in Johnatan. Večji del stene je kar suh, le zadnji raztežaji so še ved-
 no zasneženi in požlejeni. Monika in Tina ob osmih dosežeta vrh, za njima 
 pa še Tomaž in Johnatan. Sedlo Superior dosežejo ob štirih naslednji dan.  
 Mojca, Nastja in Mark (JAR) v petih urah dostopijo do bivaka Piedra 
 Negra, malo pod Passom del Cuadrado. 
7. februar:   Navezi iz Fitz Roya sestopita v bazo. Naveza Mojca, Nastja in Mark posku-
 sijo v Mermozu. Plezati začnejo ob osmih zjutraj. Dva raztežaja pod vrhom 
 se zaradi slabega vremena odločijo za sestop.  Pod steno se vrnejo ob pol-
 noči, nazaj do bivaka pa ob petih. 
8. februar:   Zvečer se v bazo vrnejo Mojca, Nastja in Mark. 
9. februar:  Odhod iz baze. 
21. februar: Let iz Buenos Airesa preko Rima in prihod v Benetke.  
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Paine, Fitz Roy 
Člani: Tomaž Jakofčič, Grega Lačen, Jernej Bevk 
Trajanje: 1. 12. 2003 - 10. 2. 2004 
 
Paine 
Centralni stolp 
BRITANSKA SMER 
15. 12. 2003, Tomaž Jakofčič, Grega Lačen, VI, A2, 650 m 
 
Fitz Roy (3405 m) 
FRANCO-ARGENTINA 
6. 2. 2004, Tomaž Jakofčič in Jonathan Ben Moshe (Izrael), VII, A1, 55°, 1100m  
 
Grega in Tomaž sta prišla v Paine 1. decembra. Naslednji dan sta poizkusila v severnem 
stebru Almirante Nieta. Zaradi pomanjkanja tehnične oprememe sta obrnila po preple-
zanih 350 metrih (do VIII-). Za tem sta se osredotočila v JZ raz gore.  Pred prvim resnim 
poizkusom v razu sta preplezala Britansko smer v Centralnem stolpu Paine. V razu 
Almirante Nieto sta v najboljšem poizkusu priplezala 200 metrov pod vrh. Po novem le-
tu je Grega odšel na potovanje po Argentini, Tomažu pa se je priključil Jernej Bevk. 
Tomaž in Jernej sta v naslednjem poizkusu uspela priplezati še raztežaj višje in spet 
obrnila zaradi slabega vremena. Sredi januarja sta zaradi Jernejeve poškodbe zapustila 
Paine in odšla v argentinsko Patagonijo. Tam je Tomaž z različnimi soplezalci preplezal 
smer Josh Aike v Ag. de la 'S'  (Mojca Žerjav, Nastja Davidova), v El Mochu smer Beniti-
ers (Mojca Žerjav) ter se z Jonathanom Ben Moshem povzpel na Fitz Roy.  

Fitz Roy 
Člana: Klemen Mali, Chris Turiano (ZDA) 
 
Aguja Guillamet 
BRENNERJEV GREBEN 
Klemen Mali, Chris Turiano, VII/ V, 500 m 
 
Klemen Mali in Chris Turiano sta želela ponovit smer Tehuelche v Fitz Royu. Zaradi sla-
bega vremena nista uspela, opravila pa sta en pristop in ponovitev kratke smeri v okoliš-
kih gorah.  
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Cerro Murallon, glavni vrh (2885 m) 
12. 11. 2004, Silvo Karo, Rolando Garibotti (ARG)  
 
Iz El Calafatov, ki je izhodišče za ta del patagonskih gora, se je Silvo Karo z Rolandom 
Garibottijem odpravil 28. oktobra. 
1. 11.  Estancija Cristine – Refugo Pascale. 
 Po prvotnem načrtu bi od tam poskušala priti pod vznožje JV stene Murallona po 
 sicer daljši, a predvidoma primernejši poti za transport opreme s sanmi preko 
 ledenikov. Na koncu jezera Laguna Larga sta ugotovila, da ta ledenik za to ne 
 bo primeren. 
4. 11.  sta se odpravila raziskovat možnost dostopa z jezera Lago Guillermo, ta pot naj bi 
 bila krajša, a z bolj zahtevnim ledenikom. Tako sta bila prisiljena najprej prenesti 
 vso opremo nazaj do izhodišča, od koder sta jo v nekaj dneh in večih pohodih 
 prenesla v izhodiščno bazo pri Ref. Pascale.  
9. 11.  popoldne se je veter počasi obrnil, prav tako pa je začel rasti tudi pritisk. 
10. 11. sta začela z vzponom. S seboj sta vzela hrane in goriva za šest dni, vso potrebno 
 tehnično plezalno opremo, šotor in spalno vrečo. Kmalu sta bila na začetku le-
 denika Upsala, kjer sta si natovorila še preostanek tehnične opreme. 
 Popoldne sta dosegla ledenik Cono, po katerem sta nadaljevala pot pod ostenje 
 Murallona. Po petindvajsetih kilometrih in desetih urah hoje sta našla primeren 
 in varen prostor, kjer sta si postavila šotor. Od tam sta imela dober pogled na JV 
 steno, ki je bila okovana v led. Kmalu sta spoznala, da v takih razmerah nimata 
 nobenih možnosti za uspeh.  
 Sledil je dan počitka, ko sta se pripravljala na rezervno varianto – opraviti prvi 
 vzpon iz ledenika Cono, kjer do tedaj ni še nihče hodil.   
12. 11. Nekaj pred eno uro ponoči sta že bila na ledeniku Cono. Na začetku sta imela 
 kar precej težav, da sta našla prehode do roba ledene planote "Altiplano Italia". 
 Ta del vzpona je bil v smislu objektivnih nevarnosti najzahtevnejši. Nadaljevala 
 sta najprej po zahodni in kasneje severni strani. S prvo svetlobo sta prispela na 
 vršni plato. Preplezala sta tri predvrhe, preden sta ob sedmih zjutraj prišla na 
 glavni vrh (2885 m). Na vrhu ju je spremljal izredno hud mraz in močan veter. 
To je bil šele drugi vzpon na glavni vrh; po dosežku Italijanske odprave preko SV raza so 
bili na vrhu leta 1984 Casimiro Ferrari, Carlo Alde in Paolo Vitali, Eric Shipton in Jack 
Ewer. Zaradi nevarnega ses-
topa preko ledenega slapu v 
spodnjem delu njune smeri 
sta pohitela s sestopom. Po 
eni uri sta bila opoldne spet 
nazaj na izhodišču. Naslednji 
dan se je vreme poslabšalo, 
zato sta se zjutraj odločila za 
vrnitev. Po devetih urah sta 
bila ponovno v Refugiu Upsa-
la, od koder sta se preko 
estancije vrnila v El Calafate.  
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Indija, Satopant 
Tabor UIAA, 10. 9. - 12. 10. 2004 
Člani: Tadej Debevec, Minca Mramor, Miha Vuk, Tadej Zorman 
 
10. 9.  Ljubljana –  Delhi. 
20. 9.   Prihod v bazo. 
26. 9.  Po začetnem razgledovanju po okolici baznega tabora je neobičajno močno 
 sneženje zasulo bazo in hrib. Zaradi gaženja dela napredujejo počasneje.  
27. 9.  Ostali trije so postavili dvojko, Miha pa je s pomočniki nadaljeval z gaženjem in 
 opremljanjem grebena. 
5. 10.  Kljub rednim popoldanskim snežinkam sta delo na gori in aklimatizacija pote-
 kala nemoteno. Za naskok na vrh jim je ostalo par dni, kar pa se je ravno nes-
 rečno ujelo z večdnevnim resnim poslabšanjem vremena. Po dveh dneh 
 poskušanja in čakanja na dvojki, so ob obilici novega snega zapustili goro.  
6. 10.  Zapustijo bazo. 
10. 10.  Delhi. 
12. 10.  Delhi –  Ljubljana. 

Azija 

Himalaja 

Nepal, Vzhodni Jannu, vzhodna stena  
Tomaž Humar, poskus prvenstvenega vzpona v osrednjem delu stene.  
 
4. oktobra so člani prispeli v Katmandu. Po opravljenih formalnostih so nadaljevali proti 
Ramčeju. Nato so s helikopterjem odleteli v Tseram, od koder so se povzpeli do bazne-
ga tabora. Vreme, ki je bilo na začetku slabo, se je medtem popravilo. Bazo so prestavili 
za kak kilometer višje. Stipe in Tomaž se odpravita raziskovat pot za vstop v steno in ses-
top. Zaradi slabega vremena so si goro nekaj dni le ogledovali. 
16. oktobra sta Tomaž in Stipe odšla iz baze in začela z aklimatizacijo. Do 20. oktobra 
sta z aklimatizacijo zaključila.  
25. oktobra je Tomaž začel z vzponom. Na začetku je vse potekalo gladko. Zaradi težav 
z orientacijo v steni so Tomaža iz baze usmerjali, da je našel ozebnik, po katerem naj bi 
splezal do rame Jannuja. Naslednji dan je Tomaž iz bivaka 3 začel s plezanjem v lepem 
vremenu, snežne razmere niso bile najboljše. Plezal je po nevarnem grebenu, ki se na 
vrhu konča v skoraj neprehodnem labirintu velikih ledenih gob. Tam je snel nahrbtnik in 
skopal predor, da je prišel do kolikor toliko primernega mesta za bivakiranje. 
Nato je večkrat neuspešno poskušal preplezati stopnjo serakov pod grebenom vzhodne-
ga Jannuja. Naslednji dan se je glede na slabe razmere odločil za sestop. Prenočil je v 
prvem bivaku in se nato naslednji dan vrnil v bazni tabor.  
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Nepal, Nangpai Gosum 1 (Pasang Lamu) 
Člani odprave: Urban Golob, Uroš Samec, Urban Ažman, Tadej Golob, Samo Krmelj, 
Rok Blagus, Žare Guzej (zdravnik odprave), Marjan Žiberna (spremljevalec) 
 
Dzasampatse (6296 m), JZ stena  
MALI PRINC 
18. 10. 2004, Urban Ažman in Tadej Golob, V+, M5, 650 m, 6.45 h, sestop 5.15 h  
 

Prvenstvena smer in prvi pristop. 
 
Nangpai Gosum 1 (7351 m), južna stena – JZ greben 
SLOVENSKA SMER 
22. - 24. 10. 2004, Rok Blagus, Samo Krmelj, Uroš Samec, VI, 5, M, 1550 m, 20 ur, 
10 ur sestop 
 

Prvenstvena smer, prvi pristop iz Nepala. 
 
 
23. 9. Polet z Brnika prek Dunaja v Katmandu. 
24. - 25. 9.  Urejanje formalnosti v Katmanduju. 
26. - 28. 9.  Čakanje na polet v Luklo zaradi slabega vremena. 
29. 9.  Polet s helikopterjem do Lukle. 
29. 9. - 3. 10. Dostop skozi Namče Bazar, Thame in Arye v bazni tabor (5100 m) ob 
 ledeniku Sumna.  
4. 10.  Urejanje baze. 
5. 10.  Postavitev ABC na višini 5550 metrov pod južno steno Nangpai Gosuma I oz. 
 Pasang Lhamu Chulija. Vsi razen Urbana Goloba, ki se vrne v bazo, prespijo v 
 ABC in se vrnejo naslednji dan. 
6. 10.  Dan počitka, Urban Golob zaradi lažjega vnetja sečil odide za nekaj dni v 
 Namče. 
09. 10. Urban Ažman, Samo, Uroš, Tadej in Rok gredo do ABC, kjer prespijo. 
10. 10. Ob 2. uri zjutraj se odpravijo proti steni. Ažman se zaradi zastrupitve s hrano 
 slabo počuti, zato se vrne v ABC. Ostali so ob 4. uri pod steno. Počakajo na 
 dnevno svetlobo in ob 6.30 vstopijo v steno, v šestih urah preplezajo 350 metrov 
 ter prespijo pod opastjo na višini 6150 metrov. 
11. 10. Z nočnega bivaka opravijo devet spustov, pridejo v ABC, posušijo opremo, ob 
 14. uri so v bazi. 
12. 10. Ostali počivajo, Ažman in Žare se odpravita proti Dzasampatseju (6296 m). 
 Vreme je slabo, sneži, šotor postavita na sedlu (5650 m). Ponoči sneži. 
13.10.  Ažman in Guzej se vrneta v bazni tabor. Iz Namčeja se vrneta tudi Urban in 
 Marjan; Urban Golob z močno pljučnico, zato mu zdravnik svetuje takojšen 
 sestop in odhod domov. Še isti dan odrineta Urban in Žare v dolino. 
14. 10. Vreme je slabo, sneži. V bazi do večera zapade 30 cm snega. 
15. 10. Še vedno čakajo na lepo vreme. Tadej se odloči, da se bo pridružil Urbanu Až-
 manu pri vzponu na Dzasampatse. 
16. 10.  Samo, Rok in Uroš se odpravijo v ABC. V ABC gredo tudi Urban Ažman, Tadej 
 in Marjan, ki od tam do baze odnesejo vso opremo Tadeja in Urbana Goloba. 
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17. 10.  Samo, Rok in Uroš vstopijo 
 v JZ steno Nangpai Gosu-
 ma I ob 5. uri zjutraj. 
 Pod steno je veliko novega 
 snega, v steni pa se raz-
 mere niso spremenile. Do 
 16. ure preplezajo 650 
 metrov stene in za silo 
 postavijo šotor na snež-
 nem balkonu pod skalno 
 stopnjo. Noč prebedijo. Do 
 vrha je še 200 metrov ste-
 ne in 700 metrov grebena. 
 Počutijo se dovolj aklima-
 tizirani, da naslednjič pos-
 kusijo doseči vrh. 
 Urban, Tadej in Marjan se odpravijo do sedla pod JZ steno Dzasampatseja, kjer 
 prespijo v šotoru. (Sedlo 5650 m, vrh 6296 m). 
18. 10. Samo, Rok in Uroš podrejo šotor in ga skupaj z nekaj opreme pustijo na višini 
 6400 metrov, opravijo trinajst spustov ob vrvi, ob 14. uri so v ABC, ob petih po-
 poldan pa v baznem taboru. Tam jih pričaka Žare, ki je do Lukle pospremil 
 Urbana Goloba. 
 Tadej in Urban začneta plezati v JZ steni Dzasampatseja ob 6. uri, po dobrih 
 stotih metrih razbitega grebena (I-II) sta se navezala pod težjo skalno stopnjo 
 (M5, 40 m), nad njo sta nenavezana nadaljevala po strmem snežnem razu (55-
 60 st.). Med prečenjem serakov sta se znova navezala ter nadaljevala po str-
 mem snežnem razu (55-65 st.) do dolge krajne zevi, ki reže strmi vršni del. Po 
 preplezanem strmem vršnem delu (60-65 st.) sta ob 12.45 dosegla vrh 
 Dzasampatseja (6295 m). S plezanjem navzdol in enim spustom ob vrvi čez 
 skalno stopnjo sta ob 16. uri dosegla šotor na sedlu. Razmere sta imela odlične, 
 po dostopnih podatkih je bil to prvi pristop na ta šesttisočak.  
19. 10. Urban, Tadej in Marjan se ob 10. uri vrnejo v bazo. Ostali počivajo. 
20. 10.  Počitek. Uroš se zdravi po nočni zastrupitvi s hrano. 
21. 10.  Uroš, Samo in Rok odidejo do ABC. 
22. 10.  Rok, Samo in Uroš se odpravijo iz ABC ob enih po polnoči. Ob treh so začeli s 
 plezanjem. Do 15.30 so preplezali 850 metrov stene; postavijo šotor na grebe-
 nu 6650 metrov visoko. 
23. 10.  Rok in Samo se odpravita na ogled grebena; premlevajo možnosti za nadaljnji 
 vzpon, kuhajo in počivajo. Odločijo se za napredovanje.  
24. 10.  Ob 1.30 začnejo s plezanjem grebena; mrzlo je in piha. Ob 9. uri so na vrhu. Z 
 daljnogledom jih opazujejo iz baze. Zaradi mraza se hitro odpravijo navzdol. Ob 
 12.30 so spet pri šotoru. Podrejo ga in začnejo s spusti po vrvi. Do ledenika pod 
 steno jih opravijo devetnajst in ob 20.uri so v ABC. V bazo takoj sporočijo, da so 
 v redu in si šele za tem sezujejo čevlje; vsi so pomrznjeni, Uroš bolj. 
25. 10.  S težavo stlačijo stopala v čevlje in se odpravijo v bazni tabor. Rok in Samo sta v 
 redu, Uroševe omrzline so resnejše. Pospravijo bazni tabor in se ob 14. uri 
 odpravijo proti najbližji vasi. 

Vzponi v tujih gorstvih 

 

Nangpai Gosum 1 (7351 m), južna stena – JZ greben 
(Slovenska smer) 
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26. 10.  Arje –  Namče. 
27. 10.  Žare in Uroš na konju odideta v Luklo, ostali ostanejo še en dan v Namčeju. 
28. 10.  Žare in Uroš prispeta v Katmandu. 
29. 10.  Uroš se zaradi omrzlin vrne domov, vsi ostali iz Lukle priletijo v Katmandu. 
02. 11.  Na Brnik se vrnejo tudi ostali člani odprave. 

Vzponi v tujih gorstvih 

Dzasampatse (6296 m), JZ stena 
(Mali princ) 
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Nepal,  
Daulagiri (8167 m) 
Člani: Andrej Štremfelj (vodja), Marija Štremfelj, Marjan Manfreda, Matija Klanjšček, 
Miha Habjan, Jože Šepič, dr. Damjan Meško, Alan Hinkes (VB) 
 
Daulagiri, vzhodni greben 
NORMALNA SMER, JV GREBEN 
14. 5. 2004, Andrej Štremfelj, Marija Štremfelj, Marjan Manfreda 
16. 5. 2004, Matija Klanjšček, Miha Habjan 
 
6. -  7. 4.  Ljubljana - KTM  
8. - 10. 4.  Priprave v Katmanduju 
11. 4.  KTM –  Pokra –  Biretanti (prevoz z avtobusom)  
12. - 18. 4. Dostop do baznega tabora. Zaradi srditih spopadov v Beniju (več kot dvesto 
 mrtvih), so se odločili za nekoliko daljšo pot preko Gorapanija. Za ogrevanje in 
 začetno aklimatizacijo je bila to kar dobra izbira. V štirih dneh so prišli do vasi 
 Tukuče. Tam so zapustili dolino Kaligandakija in preko dveh prelazov visokih 
 nad 5000 metrov v treh dneh prišli v bazni tabor.  
21. 4.  Manfreda, Klanjšček, Habjan, Štremfelj M. in Šerpa so se povzpeli do T1 
 (5840 m). Jože in Andrej sta odnehala kakih sto metrov pod taborom, ker sta 
 bila prepočasna. Jože je imel  težave z višino. Po tem je sledilo dolgo obdobje 
 slabega vremena. Andrej, Jože in Damjan so vmes enkrat dosegli T1, kjer je čez 
 noč zapadel sneg, zato so naslednji dan s težavo našli pot v bazo. Sneženje (v 
 T1 je zapadlo 70 cm snega) in močan veter, ki je sproti zasipal gazi in šotore, 
 sta preprečila napredovanje. Za najlažji del smeri med taboroma ena in dva so 
 porabili kar 14 dni. 
5. 5.  Postavitev T2 (6555 m); Manfreda, Klanjšček, Habjan, Štremfelj M., Šepič, 
 Štremfelj A., Šerpa. Naslednji dan so skušali napredovati proti trojki, pa jih je 
 močan veter kmalu prisilil k umiku. Ob naslednjem prodoru proti T3 so že upali, 
 da bodo Marjon, Miha in Matija postavili tabor in ob dobrem počutju skušali do 
 vrha. Končali so nekje na 7100 metrih. Naslednji dan Jože, Andrej in Marija še 
 enkrat dosežejo višino 7000 metrov. Ob tem se je pri sestopu v T1 in kasneje v 
 bazo Jožeta resno lotila višinska bolezen, zato so načrte nekoliko spremenili. 
 Matija in Miha sta tudi sestopila v bazo na počitek, ostali trije – Marjon, Marija 
 in Andrej pa so se zbrali v T1, od koder so potem napredovali proti vrhu.  
13. 5.  Postavitev T3 (7420 m); Manfreda, Štremfelj M., Štremfelj A. Dve uri se trudijo, 
 preden uspejo za silo postaviti šotor za dve osebi.  
14. 5.  Precej pozno so zapustili tabor. Še pred prečko so ujeli drugo navezo in potem 
 ves čas hodili – gazili prvi. Vrh Daulagirija so dosegli Marjan Manfreda, Marija 
 Štremfelj in Andrej Štremfelj okrog druge ure popoldne. Z veliko sreče so vsi celi 
 dosegli tabor tri, kjer so prespali. 
 Naslednji dan so na poti v bazo pod taborom tri srečali Miha in Matijo, ki sta 
 bila namenjena na vrh. Še isti dan so sestopili do baznega tabora. 
16. 5.  Miha Habjan in Matija Klanjšček sta naslednjega dne brez večjih težav dosegla 
 vrh. Imela sta čudovit dan, praktično brez vetra. Čez dva dni sta se vrnila v bazo. 
 Skupaj z višinskim nosačem sta pospravila vse preostale šotore po hribu navzdol. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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 Pustila sta samo šotor v T3, za kar ju je prosil britanski član Alan. Vrh je dosegel 
 tudi on v spremstvu Šerpe in ob pomoči dodatnega kisika, dva dni kasneje. 
19. 5.  Zgodaj zjutraj so zapustili bazo. V enem dnevu so želeli doseči vas Tukuče. 
 Zvečer so v Tukučah pogrešali Jožeta. Miha in Matija sta še isti večer odšla v 
 sosednjo vas Marfo pogledat, če ni morda na razpotju zavil tja. Ker ga nista 
 našla, so naslednji dan začeli z iskanjem. Z iskanjem so nadaljevali v naslednjih 
 dneh. Najprej so iskali sami, potem so na pomoč policali helikopter, domačine 
 in na koncu še šerpe iz Katmanduja. Vmes sta jim prišla pomagat še Tone Škar-
 ja in Peter Podgornik iz Slovenije.  
28. 5.  Andrej zapusti Tukuče. 
29. 5.  Odprava zapusti Katmandu.  
30. 5. Odprava pride domov. Ta dan so vse iskalne ekipe na čelu s Škarjo in Podgorni-
 kom zaključile z iskanjem, ki je bilo neuspešno. Čez dober mesec dni je eden od 
 domačinov slučajno naletel na Jožetovo truplo. Ležalo je kakih sto metrov nad 
 široko uhojeno potjo približno uro hoda pred vasjo. Jože je iz neznanih razlogov 
 omahnil iz poti in umrl.  

Vzponi v tujih gorstvih 

Nepal 
Dorje Lakpa  
Člani: vodja Matej Meglič, Jernej Arčon, Mitja Gleščič, Janez Gramc, Vasja Košuta, Rok 
Stubelj, Mitja Šorn 
17. 9. - 3. 11. 2004  
 
17. 9.  odhod z dunajskega letališča prek Dohe v Katmandu. 
22. 9.   KTM – Syabru Besi. Po celodnevni vožnji z avtobusom in po petdnevni hoji so 
 prispeli pod goro. Bazni tabor so postavili na ledeniku na višini 4700 metrov 
 pod zahodno steno gore. V načrtu so imeli, da se najprej povzpnejo na goro po 
 smeri normalnega pristopa, po jugozahodnem grebenu. S tem bi se počasi 
 privajali na višino in od bliže spoznali jugozahodno steno, po kateri so se 
 nameravali povzpeti. 
Po začetni aklimatizaciji na bližnjo vzpetino so postavili tabor ABC na višini 5300 met-
rov. Naslednji tabor so kot izhodišče za naskok na vrh postavili na višini 6000 metrov. 
Po nekajdnevnem počitku v baznem taboru so se odpravili na goro tretjič. Do višine 
6000 metrov, kjer je že stal prvi višinski tabor, je vzpon potekal normalno, višje pa so se 
razmere poslabšale. Morali so se navezati, to pa je vzpon upočasnilo. Ujela jih je nevih-
ta z gostim sneženjem in močnim vetrom. Ker niso dosegli platoja,  na katerem so na-
meravali postaviti šotore, so izkopali snežne luknje in prespali noč. Naslednji dan so 
nameravali nadaljevati vzpon proti vrhu, vendar je bilo Gleščiču slabo, zato so se spustili 
v dolino. 
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Charakusa 
Člani: Marko Prezelj, Steve House, Doug Chabot, Bruce Miller, Jeff Hollenbaugh, Steve 
Svenson (vsi ZDA) 
Cilj: K6, K7 
  
Nasser Brakk, severni raz 
BRITANSKA SMER 
29. 6. 2004, 6a, 5 raztežajev, Marko Prezelj, Steve House   
 
Nasser Brakk, JV raz 
NO TASTY TALKING 
30. 6. 2004, Marko Prezelj, Bruce Miller, Steve House, Steve Swenson, VII+/ V-VI, 
1000 m 
 

Prvenstvena smer. 
 
Kapura Peak (6544 m)  
ZAHODNA STENA – ZAHODNI GREBEN 
4. - 5. 7. 2004, Marko Prezelj, Bruce Miller, V, M4,1500 m 
 

Prvenstvena smer. 
 
Prvi stolp masiva K7  
DIFFICULT LIFE 
13. 7. 2004, Marko Prezelj, Bruce Miller, obvezno 6c+, A0, 650 m 
 

Prvenstvena smer. 

Karakorum, Pakistan 

Vzponi v tujih gorstvih 

V baznem taboru sta Stubelj in Šorn ugotovila, da sta dobila manjše ozebline, Gleščič je 
le počasi prihajal k sebi, Košuta pa si je ob aklimatizacijskem vzponu zvil gleženj. Ostala 
dva udeleženca, Janez in Matej, ki sta bila samostojna naveza, pa sta se že ob 
aklimatizacijskem vzponu odločila, da se ne bosta povzpela na goro. Odločili so se, da 
pospravijo opremo, ki je bila na gori, in se odpravijo domov. 
25. 10.  Prihod v KTM 
3. 11.  Brnik  

10. in 11. junij: Ljubljana – München – Dubai – Islamabad 
13. junij: Prihod Američanov in nakup hrane. 
14. junij: Urejanje formalnosti na ministrstvu in pakiranje opreme za transport. 
16. junij: Letalski prevoz iz Skarduja v Islamabad in nakup hrane. 
18. junij: Prevoz z džipi do konca ceste – v vas Hushe, priprava tovorov za 

nosače. 
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 prek spodnjega in zgornjega dela JV raza (prek 1000 metrov zanimivega 
plezanja težavnosti med 5a in 6b+) z Brucem Millerjem – veliko sočas-
nega plezanja, skupaj 6 ur do vrha – No Tasty Talking. 

3. julij: Prečenje ledenika in vzpon do prostora za tabor pod Kapuro, ogled sme-
ri vzpona. 

 

Nasser brakk: No More Tasty Talking 

19. junij: Hoja z nosači do kraja Schaischo. 
21. junij: Prihod v bazo (4300 m). 
22. junij: Urejanje baze in vzpon do 5150 

m na Z pobočju K7. 
23. junij: Dež in sneženje, vzpon v V žlebu 

ob Nasserju do ~4500 m. 
24. junij: Dež in sneženje, prečenje ledeni-

ka in vzpon do prostora za tabor 
pod Kapuro. 

27. junij: Vzpon proti sedlu Kondus, globok 
sneg, bivak na višini 5000 m. 

28. junij: Vzpon na sedlo in grebenski vrh 
(5150) m ter sestop v bazo. 

29. junij: Vzpon po Britanski smeri na 
Nasser Brakk s Stevom Housom. 

30. junij: Prvenstveni vzpon na Nasser 
Brakk prek zgornjega dela JV raza 
(deset dolgih raztežajev težavnosti 
med 6a in 6b+) s Stevom Hou-
som in Stevom Swensonom. 

1. julij: Počitek v bazi. 
2. julij: Prvenstven vzpon na Nasser Brakk  

Kapura Peak (6544 m) - smer prvega vzpona na vrh 

4. julij: Vzpon (med sneženjem) po Z ste-
ni Kapure do bivaka na seraku 
(6100 m), z Jeffom Hollenbaug-
hom in Brucem Millerjem. 
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Difficult life - stolp K7 

5. julij: Vzpon na vrh Kapure po Z gre-
benu in sestop v bazo z Brucem 
Millerjem. 

6. julij: Počitek v bazi. 
7. julij: Ogled plezalnih možnosti na K7 z 

ledenika Charakusa. 
8. julij: Poskus solo vzpona na peti steber 

v K7. 
11. julij: Pripravita opremo za vzpon na 

zahodni vrh K7. 
12. julij: Pristop do vznožja stene in sestop 

(večina oceni, da so razmere za 
plezanje preveč nevarne). 

13. julij: Prvenstven vzpon v prvem stolpu 
ostenja K7 (~650 metrov visoka 
smer s težavami do 6c+ obvezno, 
predzadnji raztežaj s počitki / A0) 
z Brucem Millerjem - Difficult Life. 

14. - 23. julij: Nestabilno vreme z dežjem in 
sneženjem. 

24. - 27. julij: Vzpon po Z grebenu K7 (dva bi-
vaka) do višine ~6400 metrov in  

 sestop v bazo zaradi plazovitega snega, z Jeffom Hollenbaughom in 
Stevom Swensonom. 

28. - 30. julij: Nestabilno vreme z dežjem in sneženjem. 
31. julij: Pakiranje in pripravljanje tovorov. 
1. avgust: Odhod iz baze. 
8. avgust: Islamabad – Dubai – Frankfurt – Ljubljana. 
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Charakusa, K 6 
Člani: Matej Mejovšek; vodja, Tine Cuder, Andrej Erceg, Anton Jamnik, Matevž Kramer. 
Trajanje: 21. 6. - 17. 8. 2004 
Cilj: vzhodna stena K6 v alpskem stilu 
 
Nasser Brakk, severni raz 
BRITANSKA SMER 
7. 7. 2004, Tine Cuder, Matej 
Mejovšek, 6a, 400 m, 6 ur 
 
Kapura (6544 m), zahodna 
stena 
TURISTIČNA SMER 
30. - 31. 7. 2004, Tine Cu-
der, Matej Mejovšek, VI, 5, 
M5, 1500 m, 24 ur 
 

Prvenstvena smer 
 
 
21. 6.:  Odhod z Brniškega letališča proti Islamabadu. 
24. - 25. 6.:   Vožnja iz Islamabada prek Chilasa v Skardu. 
28. 6.:  Vožnja v Hushe. 
30. 6.:  Prihod v bazni tabor (4200 m) v dolini Charakusa. 
2. 7.:  Prva aklimatizacijska tura do višine 5300 m. 
5. 7.:  Druga aklimatizacija, spanje na 4800 m, vzpon na 5800 m. 
6. 7.:  Sestop v bazo, Matevž Kramer zapusti odpravo ter se odpravi proti domu.  
7. 7.:  Vzpon po Severnem razu na Nasser Brak (5300 m). 
8. - 11. 7.:  Slabo vreme, čakanje v bazi. 
12. 7.:  Odhod v ABC pod Drifiko (4900 m), postavitev šotorov. 
13. 7.: Cuder in Mejovšek neseta opremo na tabor 1 (5400 m) pod Drifiko in tam 
 prespita. 
14. 7.:  Vrnita se v bazo. 
17. 7.:  Odhod proti T1. 
18. 7.:  Vreme se poslabša, zato se vrnejo v bazo. 
19. - 23. 7.:  Slabo vreme. 
25. 7.:  Poskus vzpona na Drifiko (6450 m), prišli so do višine 6000 metrov, sestopijo 
 zaradi nevarnosti plazov. 
29. 7.:  Cuder in Mejovšek se odpravita proti Kapuri (6550 m). 
30. 7.:  S plezanjem začneta ob drugi uri zjutraj, popoldne se vreme poslabša, zato ča-
 kata na izboljšanje. Nato nadaljujeta proti vrhu. Po 24 urah sta na vrhu, sledi 
 spust po vrvi čez smer. Čez 32 ur sta spet pod steno.  
1. 8.:   Sestop v bazo. 
5. 8.:  Erceg in Mejovšek poskusita z vzponom v razu nad bazo, nekaj raztežajev pod 
 vrhom zaradi krušljivosti obrneta. 
10. 8.:  Odhod odprave iz baze v dolino. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Great Trango 
Člani: Klemen Mali, Tomaž Jakofčič, Miha Valič 
 
Great Trango Tower (6286 m) 
WOOLUMS-SELTERS 
14. 8. 2004, Tomaž Jakofčič, Miha Valič, 80/ 40-
60 st., 1200 m 
 
Sadu Spire (4500 m) 
SADU 
27. 8. 2004, Tomaž Jakofčič, Miha Valič, VII+, 
A1/ VI-VII, 350 m 
Prva ponovitev. 
 
Garda Peak (4700 m) 
KARAKORAM KHUSH 
3. 9. 2004, Tomaž Jakofčič, Klemen Mali, Miha 
Valič, VII-, A0/ V-VI+, 300 m, 3 ure 
Prvenstvena smer. 
 
Sadu Spire (4600 m) 
PIYAR-PIYAR 
4. 9. 2004, Tomaž Jakofčič, Klemen Mali, Miha 
Valič, VII+, A0/ V-VII-, 350 m, 5 ur 
Prvenstvena smer. 
 
Trango Monk (5950 m) 
CHOTA BADLA 
6. - 7. 9. 2004, Tomaž Jakofčič, Klemen Mali, 
Miha Valič, VII, A2/ V-VI, obv. VII, 450 m 
Prvenstvena smer. 
 
Trango Tower (6238 m) 
ETERNAL FLAME 
10. - 12. 9. 2004, Tomaž Jakofčič, Klemen Mali, 
Miha Valič, VIII-, A2, 1000 m 
Prvi vzpon v alpskem stilu. 
 
 
1. 8.  Letalski prevoz Brnik – Dubai – Islamabad. 
2. 8.  Prihod v Islamabad. 
4. 8.  Vožnja proti Skarduju.  
6. 8.  Vožnja z džipi v Askole; šest ur.  
9. 8.  Payu – baza na ledeniku Trango (4100 m). 
10. 8. Urejanje baznega tabora.  
11. 8. Aklimatizacija. Iz baze do sedla (5200 m) med Trango Towerjem in Great Tran-
 go Towerjem. 

 

Garda peak (4700 m): Karakoram 
Khush 

Trango Monk (5950 m): Chota Badla 
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13. 8. Tomaž in Miha se za aklimatizacijo odpravita na Great Trango Tower, Klemen 
 gre z ameriškim soplezalcem v še nepreplezan Trango Monk. 
14. 8. Ob dveh zjutraj se Klemen in Josh odpravita proti Trango Monk. Zaradi mraza 
 začneta plezati ob sedmih. Plezata hitro, nakar ju ustavi široka poč. Zaradi 
 pomanjkanja opreme sestopita. Ob petih popoldne sta že v bazi. 
 Tomaž in Miha plezata na Great Trango Tower. Okoli dvanajste opoldne 
 dosežeta vrh. Malo pred eno popoldne sprožita plaz, ki ju skoraj potegne s seboj. 
 Miha ustavi Tomaža s skokom v ledeniško razpoko. Počasi sestopita v dolino. 
 Zvečer sta v bazi. 
17. 8. Slabo vreme. Počitek. Zaradi obilnega dežja se rušijo sklale okoli BT. Šotore 
 prestavijo višje na moreno.  
20. - 23. 8.  Slabo vreme. Dež in obilo snega. 
24. 8. Ob 4.30 zjutraj odrinejo v Trango Monk. Plezajo, kjer sta plezala Miha in Josh. 
 Tri raztežaje pod vrhom zaradi noči in utrujenosti obrnejo. Z nočjo so nazaj pod 
 steno, ob desetih ponoči v bazi 
25. - 30. 8.  Slabo vreme. Sneg tudi v bazi. 
27. 8. Tomaž in Miha v Sadu spire opravita prvo ponovitev francoske smeri Sadu. 
3. 9. Preplezajo novo smer Karakorum Khush (Karakorumski užitek). Prvi pristop na 
 vrh, ki ga poimenujejo Garda Peak (4700 m). Ob 16. uri so nazaj v bazi. 
4. 9.  V bližnjem stolpu Sadu Spire (4500 m) preplezajo novo smer Piyar, Piyar. V bazo 
 se vrnejo ob petih popoldan. 
6. 9.  V slabem vremenu odrinejo proti Trango Monk. Snežna nevihta jih ustavi pri 
 depoju opreme pod Trango Towerjem. Vseeno nadaljujejo. Popoldne so na 
 polovici smeri, kjer nameravajo bivakirati. Tomaž napne vrvi do rame. Ponoči se 
 spusti nazaj na bivak. Vreme se izboljša. 
7. 9.  Zjutraj jih pričaka lepo vreme. Ob 13. uri dosežejo vrh. Opravijo prvi vzpon na 
 Trango Monk. V bazo pridejo ob 19. uri. 
9. 9.  Iz baze se v dopoldanskih urah odpravijo do bivaka pod sedlom, kjer preživijo 
 noč.  
10. 9. Ob petih zjutraj začnejo plezati s sedla na ramo. Ob 14. uri so na rami. Miha in 
 Klemen pritrdita vrvi v dva raztežaja Eternal Flame. Spustita se nazaj na ramo, 
 kjer prespijo. 
11. 9. Ob 6. uri zjutraj začnejo plezati. Preplezajo 23 raztežajev, ob 15. uri so na bi-
 vaku.   
12. 9. Ob 13.30 so na vrhu. Lepo vreme jih spremlja tudi pri sestopu. V samo petih 
 urah so iz vrha Trango Towerja v baznem taboru. 
15. - 17. 9.  Počitek, pakiranje opreme in priprave za odhod. 
26. 9. Letalski prevoz Islamabad – Dubai – Dunaj – Brnik. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Nameless Tower (6238 m) 
Člani: Matjaž Jeran, Urša Rebec in Matevž Kunšič  
 
Na pot so odšli sredi julija, trem dnem vožnje je sledil šestdnevni dostop do baznega ta-
bora, ki so ga uredili na višini 4000 metrov. Po dnevu počitka so na višini 5100 metrov 
postavili T1 in vanj s pomočjo dveh nosačev znosili skoraj 200 kg opreme in hrane.  
5. in 6. avgusta sta fanta napeljala fiksne vrvi do T2, ki so ga postavili na snežni rami, 
5450 metrov visoko. Matjaž in Matevž sta v T2 tudi prespala, Urša pa ne, ker je izgubila 
spalno vrečo.  
Do 12. 8. so čakali na izboljšanje vremena, 13. 8. so vsi trije šli do T2, kjer so prespali. 
Naslednje jutro sta zaradi Uršinega slabega počutja v smer Eternal Flame vstopila Ma-
tevž in Matjaž. Že v prvem raztežaju nad ramo se jima je strgala povsem nova transport-
na vreča in v njo vpeti portaledge je bil izgubljen. Vseeno sta nadaljevala s plezanjem. 
Bivakirala sta na ozkih poličkah na višini 5900 metrov, kjer sta ugotovila, da gorilnik 
dela zelo slabo, zato sta se odločila za spremembo taktike. Za nadaljevanje sta s seboj 
vzela le opremo za skalno in ledno plezanje, rezervni termovelur, vetrovki ter preostale 
tri litre pijače. Mudilo se jima je na vrh. Ob 18. uri sta bila na mestu, kjer je do vrha še 
80 metrov lažjega mešanega terena. V temi je Matjaž splezal še en mešan raztežaj, 
nato sta se zaradi strahu pred ozeblinami odločila za spust v T2, kamor sta brez težav 
prispela čez tri ure. Od T2 je v vodstvu plezal Matjaž, saj je imel Matevž na rokah 
mehurjaste opekline. 
Vreme je zdržalo še en dan, nato so dva tedna čakali na izboljšanje, ki pa ga niso doča-
kali. Kljub temu sta se z Matevžem odločila še za en poizkus.  
27. 8. sta požimarila na T2, tam prespala in naslednji dan v spremenljivem vremenu z 
nekaj snežnimi plohami splezala 500 metrov Slovenske smeri nad snežno ramo. Plezala 
sta do 22. ure. Matevž je imel ponoči težave s počutjem. Zjutraj sta v spremenljivem 
vremenu sestopila v dolino. 
3. septembra so odšli iz baze.  

Dolina Nangma 
Cilj: Great Tower 
Člani odprave: Gregor Blažič, Matija Jošt, Zlatko Koren, Vladimir Makarovič  
 
Korada peak (5944 m) 
SPOMINSKA SMER BOŠTJANA ARČONA 
6. - 7. 8. 2004, Gregor Blažič, Matija Jošt, 
Vladimir Makarovič, V, 4, skala V, 750 m, 
15 ur, 10 ur sestop 
 
Pretežno ledna smer s strmo, 60 metrov 
visoko skalno stopnjo. Prvi pristop na vrh, 
predlagano ime Korada Peak. Alpski stil. 
 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Drifika (6447 m), jugovzhodna stena 
BELA REKA 
12. - 14. 8. 2004, Gregor Blažič, Matija 
Jošt, Vladimir Makarovič, IV+, 4, M, 1200 
m, 16 ur 
 

Ledna smer, ki je prva v tej steni. Plezali so v 
alpskem stilu. 
 
AUTOBAHN TO AMSTERDAM 
31. 7. 2004, Gregor Blažič, Matija Jošt, VI, 
A1/ V, 170 m, 6 ur 
Prvenstvena smer. 
 
13. 7. Odhod od doma. Polet iz Benetk 
 preko Londona v Islamabad. 
14. 7. Prihod v Islamabad. Ker letala proti 
 Skarduju zaradi slabega vremena ne 
 letijo, se odločijo za potovanje po 
 cesti.  
16. 7. Ob 2. uri zjutraj prispejo v Skardu. 
 Popoldne nadaljujejo vožnjo do vasi 
 Kande, kjer se utaborijo. 
17. 7. Bazni tabor postavijo na višini 3900 
 metrov na ravnici pod Shingo Charpo 
 (Great  Tower). 
18. 7. Zlatko in Gregor se povzpneta pod za-
 hodno steno Denbor Brakka, kjer je lep 
 razgled na okolico. Dosežeta višino 4500 
 metrov in raziščeta dostop na ledenik 
 pod jugovzhodno steno Drifike. 
19. 7. Zlatko in Gregor se povzpneta na neime-
 novano koto 5100 m vzhodno od 
 Shingu Charpe (Great Tower). Od tu 
 imata odličen pregled nad vzhodnim 
 ostenjem Shingu Charpe. Vladimir in 
 Matic se povzpneta na ledenik pod jugo-
 vzhodno steno Drifike in nato prečita na 
 izrazit greben, ki je podaljšek južnega 
 grebena Drifike 5000 metrov visoko. 
 Zvečer so vsi nazaj v bazi. 
20. 7. Dan počitka. Pripravljanje opreme za 
 večdnevni aklimatizacijski vzpon proti 
 Drifiki. Vreme slabo, deževno. 
21. 7. Vsi člani se povzpnejo do sedla na južnem grebenu Drifike. Tam na 5300 metrih 
 postavijo dva šotora in prespijo. Vreme oblačno s plohami. 
22. 7. Po levi strani jugovzhodne stene se povzpnejo do višine 5700 metrov in sestopijo 
 nazaj do šotorov na sedlu ter prespijo. Razmere v steni so glede na vreme dobre. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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23. 7. Sestop v bazo.  
24. 7. Dan počitka. Priprave za poizkus v Drifiki.  
25. 7. Povzpnejo se do šotorov na sedlu (5300 m). Vreme lepo. 
26. 7. Ob pol enih zjutraj krenejo iz šotorov. Nenavezani splezajo prvih 200 metrov 
 jugozahodne stene Drifike. Plezajo pod južnim grebenom. Do najvišje točke prej-
 šnjega poizkusa priplezajo v dobri uri. Ko se zdani, so približno na polovici stene. 
 Ob petih popoldne dosežejo južni greben Drifike na višini 6200 metrov. Do noči 
 jim uspe urediti police za neudobni bivak.  
27. 7. Nadaljujejo s plezanjem, a je po 50 metrih napredovanja konec. Skalni raz je 
 izredno strm, nad njimi je celo previsna stopnja. Ocenijo, da imajo premalo 
 skalne opreme, da bi lahko varno nadaljevali in tako se 150 metrov pod vrhom 
 odločijo za sestop. Sestopajo s spuščanjem po vrvi. Zadnjih 200 metrov plezajo 
 navzdol. Zvečer ob sedmih so pri šotorih na sedlu (5300 m).  
28. 7. Sestopijo v bazo.  
31. 7. Gregor in Matic splezata novo smer v ploščah blizu baze. 
1. 8. Zlatkove zdravstvene težave se nadaljujejo in stopnjujejo. Po telefonskem pogo-
 voru z zdravnikom se odloči, da v čim krajšem možnem času odpotuje domov. 
2. 8.  Gregor in Vlade gresta na oglede pod Changi Tower. Obiščeta češko in špansko 
 bazo, kjer je izhodišče za Changi tower in vzhodno steno Amin Brakka.  
4. 8. Zaradi močnih jutranjih nalivov ostanejo v bazi. Vremenska napoved obeta dva 
 in pol dni lepega vremena, zato se odločijo za vzpon na koto 5944 m. 
5. 8. Vzpnejo se na ledenik pod jugozahodno steno kote 5944 m. Na skalnem grebe-
 nu sredi ledenika, na 5100 metrih postavijo šotor.  
6. 8. Ob enih zjutraj zapustijo šotor. Prvih 200 metrov so snežne razmere odlične. Na-
 to stena postane strmejša. Nadaljujejo po razu, ki ga prekine 60 metrov visoka 
 strma skalna stopnja. Od vrha skalne stopnje (5500 m) do vrha kote 5944 m 
 nato plezajo po snežnem razu do naklonine 700. Ob petih so na skalnem vrhu 
 Korada peak.  
7. 8. Sestopajo celo noč, ob treh so nazaj pri šotoru.  
8. 8. Dan počitka  v bazi. 
10. 8. Baza, vreme slabo. 
11. 8. Glede na vremensko napoved se povzpnejo do šotora, ki so ga pustili na ledeni-
 ku pod jugovzhodno steno Drifike. Vreme je slabo, sneži. 
12. 8. Čakanje v šotoru na izboljšanje vremena. Proti večeru se res razjasni, ob sedmih 
 krenejo iz šotora proti jugovzhodni steni Drifike. Vstopijo v steno. Plezajo v 
 območju raza, ki približno po sredini prereže jugovzhodno steno.  
13. 8. Do desete ure priplezajo do višine 5900 metrov. Varovali so se v štirih raztežajih. 
 V led si izkopljejo polici za počitek. Ob osmi uri nadaljujejo z vzponom.  
14. 8. Z dnevom dosežejo severni greben, po katerem je speljana do sedaj edina smer 
 na vrh Drifike. Nadaljujejo še en raztežaj po grebenu. Vrh je oddaljen en razte-
 žaj, a jih tragičen dogodek, ko serak zadane špansko navezo, tako pretrese, da 
 se odločijo za sestop. Sestopajo v smeri vzpona. Ob osmih pridejo do šotora pod 
 steno. Vlade je zaradi pretesnih čevljev rahlo pomrznil po nogah. Opravili so prvi 
 vzpon čez jugovzhodno steno Drifike, prvi vzpon iz doline Nangma. 
16. 8. Počitek. Helikopterji, ki rešujejo Špance (Baske) pristanejo v bazi. 
19. 8. Baza. Vreme spremenljivo s plohami. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Karakorum, Gašerbrum 2 
Himalajska alpinistično-smučarska odprava Univerze v Ljubljani 
 
Cilji: Gašerbrum II (8035 m) in Gašerbrum I (8068 m)  
Člani: Stojan Burnik; vodja, Irena Mrak, Iztok Tomazin, Andrej Terčelj, Primož Kunaver 
in pridružena člana Joseph Stiller, Franz Seiler (oba NEM). 
 
Gašerbrum II 
KLASIČNA SMER 
26. 7. 2004, Stojan Burnik, Iztok Tomazin, 
Andrej Terčelj, Franz Seiler 
27. 7. 2004, Irena Mrak, Joseph Stiller 
 
22. 6. so odpotovali iz Slovenije in še isti 
 dan prispeli v Islamabad. Po treh 
 dneh vožnje so v vasi Askole (3000 
 m) začeli s sedemdnevnim dosto-
 pom do baznega tabora (5100 m), 
 ki so ga dosegli 6. 7. Takoj so za-
 čeli z nameravanim vzponom na 
 G2. 
8. 7.  so postavili tabor 1 5900 metrov visoko na vrhu nevarnega ledenika. 
11. 7. so vsi kljub sneženju ponovno odšli na goro in naslednji dan dosegli tabor 2, 
 6400 m visoko. Burnik, Stiller in Seiler so takoj sestopili; Tomazin, Mrakova, 
 Terčelj in Kunaver pa so tam prespali in naslednji dan skupaj s člani baskovske 
 odprave v globokem snegu utrli smer med seraki do višine 6600 metrov. 
16. 7.  so na goro odšli Burnik, Stiller in Seiler, s ciljem postaviti tabor 3.  
17. 7. so dosegli tabor 2 (6400 m) in tja prinesli precej opreme, vendar so zaradi 
 sneženja sestopili v tabor 1. 
22. 7.  so se Kunaver, Mrakova, Terčelj in Tomazin iz baze v močnem sneženju povzpeli 
 v T1, naslednji dan pa v T2. Tretji dan so na višini 7000 metrov skupaj s člani 
 drugih odprav postavili tabor 3. Z dnevom zamika so jim sledili Burnik, Stiller in 
 Seiler. Opolnoči četrtega dne so Terčelj, Tomazin, Kunaver in Mrakova iz T3 že 
 poskusili prodreti proti vrhu skupaj z nekaterimi člani drugih odprav. Večina je 
 kmalu odnehala zaradi napornega gaženja in težav z orientacijo v temi v 

 

20. 8. Vstanejo ob 3. uri, a je precej oblačno in ostanejo v bazi. Vreme oblačno z moč-
 nimi plohami. 
21. 8. Čeprav imajo nahrbtnike že tri dni pripravljene, zopet ostanejo v bazi. Cel dan 
 dežuje. 
23. 8. Pakiranje in pospravljanje baznega tabora. Vreme spremenljivo s plohami. 
24. 8. Zjutraj zapustijo bazo. 
29. 8. Polet Islamabad – London – Benetke.  

Vzponi v tujih gorstvih 
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 zasneženem skalovju. Zadnja sta vztrajala Terčelj in Tomazin, vendar sta tudi 
 odnehala. Zjutraj so do T3 prišli še Burnik, Stiller in Seiler. Terčelj in Tomazin sta 
 se odločila, da bosta čakala v T3 in naslednji dan še enkrat poskusila z vzponom 
 na vrh. Ostali so se odločili, da se bodo povzpeli do 7400 m, tam postavili T4 in 
 naslednji dan odšli proti vrhu. Kunaver je zaradi težav z višino odnehal in sestopil 
 v bazo. 
26. 7.  Kmalu po polnoči sta iz T3 odšla Terčelj in Tomazin in ob svitu dosegla T4, kjer 
 so se Burnik, Mrakova, Stiller in Seiler odpravljali proti vrhu. Terčelj se jim je 
 pridružil, Tomazin pa je v šotoru dve uri s plinskim kuhalnikom ogreval omrznje-
 ne noge, nato jim je sledil. Mrakova in Stiller sta se zaradi mrazu kmalu vrnila v 
 T4, Seiler, Terčelj in Burnik pa so v močnem vetru skupaj s člani drugih odprav 
 dosegli vrh. Tudi Tomazin je zadnji ta dan dosegel vrh. Do večera je sestopil do 
 T4. Mrakova in Stiller sta naslednji dan še enkrat poskusila. Tudi onadva sta 
 priplezala na vrh. Vsi so sestopili, vreme v Karakorumu pa se je zatem spet pok-
 varilo, zato je bila uresničitev drugih ciljev nemogoča. 
13. 8.  Prihod domov. 

Tien Šan, Khan Tengri 
Člani: Mitja Kovačič, Drago Frelih, Primož Kapun, Aleš Strojan, Marko Vidmar 
 
8.  7. Brnik – Moskva – Biškek 
10. 7. Prihod v bazni tabor. 
11. 7. Aklimatizacija. 
14. 7. Dosegli so tabor 1. Marko Vidmar je zaradi zdravstvenih težav ostal v baznem 
 taboru. 
15. 7. Zaradi sneženja so ostali v taboru 1 in čakali na izboljšanje vremenskih in snež-
 nih razmer.  
17. 7. Opravili so aklimatizacijo na hribu in se vrnili v bazni tabor. Drago je ostal na 
 hribu. 
18. 7.  V bazi je zapadlo 30 cm snega. Drago bo počakal na konec sneženja. 
19. 7.  Še vedno sneži. Drago je na hribu, ostali pa v bazi.  
20. 7. Drago se vrne v bazo, vreme slabo.  
22. 7. Zaradi slabega vremena zaključijo z delom na gori. 
29. 7. Brnik.  

Kirgizija 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Pik Lenin, smučarska odprava 
Udeleženci: Primož Brišnik, Uroš Cerar, Borut Črnivec, Simona Grabec, Lidija Honzak, 
Anton Kajzar, Simon Petrič, Andrej Petrovčič, Vital Vek, Franc Zarnik, Tadej Zorman 
8. - 30. 7. 2004 
Cilji: Smučanje z vrha Lenina (7134 m)  
 
Pik Lenin (7134 m) 
KLASIČNA SMER 
23. 7. 2004, Simona Grabec, Tadej Zorman, Franc Zarnik 
 
8. 7.:  Polet Ljubljana – Moskva – Biškek (Kirgizija). 
9. 7.:  Polet Biškek - Oš. 
10. 7.:  Vožnja do avtobaze. 
12. 7.:  Bazni tabor. 
13. 7.:  Simona in Tadej gresta iz baze po smeri normalnega pristopa do T1 (5300 m), 
 postavita šotor in prenočita. Isti dan gresta Andrej in Simon v severno vesino, 
 prenočita v šotoru na 5200 metrih.  
14. 7.:  Borut in Uroš postavita šotor za T1.  
16. 7.: Franc, Vital in Primož v megli in sneženju sestopijo iz T1 v bazo. V severnih vesi-
 nah se prožijo plazovi. Večina udeležencev opusti idejo smučanja po severnih 
 vesinah in se preusmeri na poskus po Normalni smeri. 
18. 7.:  Andrej, Uroš, Tone, Lidija, Simon in Borut gredo iz T1 navzgor proti T2, Andrej, 
 Uroš in Borut pridejo do Pik Razdelnaja, kjer na višini 6100 metrov postavijo 
 šotor (T2), Andrej v njem prenoči, Uroš in Borut pa v nevihti odsmučata v T1, 
 kjer ju počaka Tone. Simon in Lidija sta sestopila v bazo, od tam pa sta se v T1 
 povzpela Simona in Tadej. 
19. 7.: Andrej, Uroš, Borut in Tone odsmučajo iz T1 v bazo.  
20. 7.: Simona, Tadej, Franc in Vital začnejo iz T1, podrejo enega izmed treh šotorov 
 in ga prenesejo v T2. 
21. 7.: Zjutraj Simona, Tadej, Franc in Vital poskusijo nadaljevati proti vrhu. Podrejo 
 enega od dveh šotorov na T2 in ga na 6500 metrih postavijo za T3. 
22. 7.: Vital odsmuča mimo T3 v T2. Ostali trije nadaljujejo in skupaj z dvema Špan-
 cema izkopljejo luknjo ter bivakirajo na višini 6900 metrih. 
23. 7.: Simona, Tadej in Franc so iz bivaka dosegli vrh in odsmučali nazaj do T3. 
24. 7.: Tadej iz T2 sporoči, da se vračajo, Simona omrznjena.  
25. 7.: Vsi razen Andreja, Simona in Lidije z večino opreme (transport s konji) sestopijo 
 iz baze v avtobazo. 
26. 7.:  Simona in Tadej sta na poti proti Ljubljani. 
27. 7.: Tone in Vital se povzpneta na Pik Petrovski (ok. 4800 m), Vital odsmuča z vrha 
 do snežne meje (ok. 4300 m). 
29. 7.: Polet Oš – Biškek. 
30. 7.: Polet Biškek - Moskva – Ljubljana. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Mt. Hicks 
Trajanje: 2. - 22. 3. 2004 
Udeleženci: Pavle Kozjek, Gregor Kresal, Simon Slejko 
 
Mt. Hicks 
GUNBARRELS 
4. 3. 2004, Grega Kresal, Simon Slejko, Pavle Kozjek, 
NZ 6 oz. V, 5+, 600 m 
 
Mt. Douglas 
LEFT COULOIR 
18. 3. 2004, Simon Slejko, NZ 5 oz. V, 4+, 400 m 
 
 
28. 2. Polet Brnik – Frankfurt – Sydney – Christchurch. 
 

- Mt. Hicks 
3. 3. Dostop do koče Empress Hut. 
4. 3. Plezanje v Mt. Hicksu in sestop do koče Gardi-
 ner Hut. 
5. 3. Sestop v Aoraki/ Mt. Cook, Pavle se vrne v Auck-
 land. 
 
- Mt. Douglas 
17. 3. Odhod iz ledenika Fox in helikopterski polet do 
 koče Pioneer Hut. 
18. 3. Plezanje v Mt. Douglasu (Slejko) in sestop do 
 Chanchellor Hut. 
19. 3. Sestop na ledenik Fox Glacier. 
21. 3. Polet Christchurch – Sydney – Frankfurt – Brnik. 
 
Za Mt. Hicks so se odločili, ko so ugotovili, da je pre-
voz pod južno steno Mt. Tasmana nemogoč. Smer 
Gunbarrels so izbrali, ker je bila v celotni  južni steni 
videti najlepša. Do stene so hodili enajst ur. Smer Gun-
barrels v Mt. Hicksu je pred kratkim, po prvem uspeš-
nem prostem vzponu, veljala za eno najtežjih lednih 
smeri na Novi Zelandiji. Značilnost smeri je plezanje 
po kotih s tankim ledom in vrsta kočljivih prečnic s slabim varovanjem. Smer so plezali 
osem ur in porabili še nadaljnjih šest ur za sestop. 
Naslednjič sta Simon in Grega odšla v gore iz mesteca Fox na zahodni obali. Njun cilj je 
bil preplezati kakšno od treh smeri v Mt. Douglasu, dostop pa jima je tokrat skrajšal 
helikopter in dvanajsturno hojo spremenil v desetminutni polet.  
Tam je Simon sam preplezal Levi ozebnik. Sledil je sestop v dolino čez ledenik Fox, ki 
sta ga opravila v dveh enodnevnih etapah.  

Nova Zelandija 

 

Mt. Hicks: Gunbarrels 

Mt. Douglas: Left Couloir 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Pomembni alpinistični spusti 2004 

Julijske Alpe 
 
Škrnatarica, severna stena 
PRESENEČENJE 
30. 5. 2004, Mitja Šorn, Jurij Hladnik, 
V- mesto S6-, 500 m 
 

Prvenstveni spust. 
 

Kirgizistan 
 
Pik Lenin (7134 m) 
KLASIČNA SMER 
23. 7. 2004, 
Simona Grabec, 
Tadej Zorman, 
Franc Zarnik 
 
Pik P 4730, severna 
stena 
25. 7. 2004, Matic 
Meglič, Iztok Cukja-
ti, IV+, S5, 500 m 
 

Prvenstveni spust 
po srednji grapi. 
 
Pik Razdeljnaja (6200 m) 
KOMBINACIJA NORMALNE SMERI Z VZHODNO GRAPO 
12. 8. 2004, Matic Meglič, Iztok Cukjati, IV-, S4, 1800 m  

 

Smučarski spusti 
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Svetovno prvenstvo v lednem plezanju, Saas Fee  
Leta 2004 je odpadel svetovni pokal IWC, zato pa se je v Švici odvijalo Svetovno 
prvenstvo. Udeležilo se ga je 19 žensk in 71 moških iz 14 držav.  

Svetovno prvenstvo v lednem plezanju 

Prvenstva se je od Slovencev udeležil le Primož Hostnik in zasedel 35. mesto med 71. 
uvrščenimi. 
 
Rezultati: 

Težavnost – moški 
1. Harald Berger, Avstrija 
2. Evgenij Krivešejcev, Ukrajina 
3. Samuel Anthamatten, Švica 
 
Težavnost – ženske 
1. Ines Papert, Nemčija 
2. Natalia Koulikova, Rusija 
3. Kirsten Buchmann, Nemčija 

Hitrost – moški 
1. Alexander Matvejev, Rusija 
2. Nikolai Chved, Rusija 
3. Igor Fazuljin, Rusija 
 
Hitrost – ženske 
1. Natalia Koulikova, Rusija 
2. Maryam Filipova, Rusija 
3. Joulia Oleinikova, Rusija  

Ice world cup 
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Slovenski pokal v lednem plezanju 2004 
 
To leto je zaznamovala močna udeležba najboljših tujih tekmovalcev in tekmovalk na 
naših tekmah. 
 
1. tekma 
30.1. - 1. 2. 
Solčava, težavnost in hitrost 
 

– Mednarodna udeležba, predsednik sodniške žirije Michael Boos (predsednik IWC). 
– Tekmovalci iz Avstrije, Nemčije, Italije, Nizozemske, Ukrajine, Rusije, Švice. 
– Udeležba: 32 plezalcev/ 16 pri hitrosti, 7 plezalk in 9 mladincev. Ta tekma je bila 

tudi edina mednarodno odmevna tekma v Sloveniji, saj so na njej tekmovali skoraj 
vsi najboljši tekmovalci Svetovnega pokala. 

 
2. tekma 
7. - 8. 2. 
Mojstrana, težavnost in hitrost 
 

– Mednarodna udeležba, tekmovalci iz Švice in Italije 
– Udeležba: 12 plezalcev/ 16 pri hitrosti, 8 plezalk/ 6 pri hitrosti, 3 mladinci. 
 
3. tekma 
14. 2. 
Mojstrana, hitrost 
 

– Udeležba: 11 plezalcev, 4 plezalke in 3 mladinci. 
 
Skupni zmagovalci 2004: 

Moški – težavnost: 
1. Guček Vili  
2. Hostnik Primož 
3. Oprešnik Janko 
 
Ženske – težavnost: 
1. Grmovšek Tanja  
2. Lukić Alenka 
3. Bačovnik Urška 

Moški – hitrost: 
1. Hostnik Primož 
2.  Kozjek Pavle 
3. Oprešnik Janko 
 
Ženske – hitrost: 
1. Grmovšek Tanja  
2. Bačovnik Urška  
3. Lukić Alenka  

Slovenski pokal v lednem plezanju 2004 
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Razglasitev najuspešnejših alpinistov v letu 
2004 
 
Komisija za alpinizem je izvedla izbor najuspešnejših alpinistov sezone 2004. Naslov 
najuspešnejšega slovenskega alpinista si je prislužil Tomaž Jakofčič, za najuspešnejšo 
alpinistko je bila izbrana Tina Di Batista, priznanje za najperspektivnejšega alpinista pa 
je pripadlo Roku Blagusu. 
 
NAJUSPEŠNEJŠA ALPINISTKA 

Dobro sezono odprav je napovedalo nekaj odmevnih vzponov v Pata-
goniji, kjer je nekaj športne sreče zmanjkalo ženski navezi Tina Di 
Batista-Monika Kambič Mali v Casarottovi smeri na Fitz Roy. Kljub 
temu sta zmogli dovolj moči za prvi ženski vzpon na najvišji vrh 
Patagonije po Franco-argentinski smeri. Tina si je naslov najuspeš-
nejše prislužila še z dvema vzponoma v Dolomitih (Marmolada – 
Vinatzer-Messner, R. Alta di Bosconero – Spigolo Strobel) in športnim 
plezanjem (7c+). 
 

 
NAJUSPEŠNEJŠI ALPINIST 

Tomaž Jakofčič je v Karakorumu kot član odprave na Great Tango 
Tower (6239 m) uspešno ponovil smer Eternal Flame v alpskem 
slogu, prvič pristopil na Trango Monk (5850 m) ter prav tako vpisal 
nekaj odmevnejših vzponov v Patagoniji (Fitz Roy – Franco-argentina, 
Centralni stolp Paine – Britanska smer).  
 
 
 
 

 
NAJPERSPEKTIVNEJŠI ALPINIST 

Dvaindvajsetletni Rok Blagus je v Himalaji stopil na Nangpai Gosum 
I (7351 m, Slovenska smer) ter preplezal še nekaj zahtevnih smeri v 
Alpah (Aig. de Pellerins – Rebuffat-Terray) v Val di Mellu (Qualido - 
Magic Line), Julijcih (Prusik-Szalay, Kunaver-Drašler) in športnople-
zalno smer Ženska za nagrado v Bohinjski Beli.  

 

 

 

Razglasitev najuspešnejših alpinistov 
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Boštjan Arčon 
(1984 - 2004) 
 
Vse je ena sama izginjajoča belina, 
le odtenki senc ločijo stopinje, kjer sem hodil. 
Veter počasi briše drobne sledi drobnega človeka, 
in ko bom sestopil, jih bo zasul s snegom 
in nove poti bodo prekrile spomine. 

Nejc Zaplotnik 
 
Leta 2001 se je vpisal v alpinistično šolo in takrat je 
plezanje postalo del njegovega življenja. Takoj je spoznal, 
da so gore in vse kar je povezano z njimi tisto, kar mu bo 
zaznamovalo življenje. 
Postal je alpinistični pripravnik, ko sva se navezala na isto 
vrv pod steno Šit. Dan se je prevesil že globoko v noč, ko 
smo se vrnili v Tamar. Utrujen, a z žarečimi očmi je kazal zadovoljstvo nad opravljenim. 
Na vprašanje, ali gremo plezat, nikoli ni imel pomislekov; šli smo, užival je, vedno se je 
zadovoljen vračal z gora. Bil je mlad, perspektiven, tisti »iz katerega še neki bo«. 
Pozimi sva se spet navezala na isto vrv. Nabiral je prve izkušnje z ledom in snegom. Niti 
mraz in potolčeni prsti niso mogli zbrisati veselja na obrazu, ko je preplezal svoj prvi 
slap. 
Ni bilo ture, ki se je ne bi z veseljem udeležil. Hitro je nabiral izkušnje, vzponi, predvsem 
v domačih gorah, so se vrstili ob vsaki priložnosti. Hkrati so rasli tudi novi cilji in se roje-
vale nove sanje, ki jih žal ne bo nikoli odsanjal. 
Zgodaj, mnogo prezgodaj pa je prišel tisti četrtek, ko je za vedno ostal tam, kjer mu je 
bilo najlepše - v gorah. Njegova pot se je končala. Pot, ki smo jo hodili skupaj, je bila 
preveč kratka, a lepa in zanimiva, da bi jo lahko kdaj pozabili. 
 
Mitja Gleščič 

In memoriam 
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Jože Šepič 
(1947 - 2004) 
 
V gore je potem, ko ga je zaradi stresnega življenja za-
čelo opozarjati zdravje, pričel hoditi s prijatelji iz Sežane. 
Kot vsega v svojem življenju se je tudi hoje v gore lotil 
velikopotezno in z vso resnostjo. Kondicijo je nabiral z 
skoraj vsakodnevno hojo na Nanos, kmalu je s prijatelji 
osvojil Veliki Klek in Mont Blanc. V gore se je dobesedno 
zaljubil in vedno znova iskal nove izzive, kar ga je 
privedlo do plezanja. Ves navdušen nad novim načinom 
osvajanja gora se je z vsem žarom lotil novega projekta. 
Plezati, plezati in še enkrat plezati. Leta 1997 je začel s 
plezanjem v plezališčih Vipavska Bela in Gradiška tura in 
še isto leto preplezal Slovensko smer v Steni. Uspešen 
podvig mu je dal novega zaleta in pogovor med prijatelji 
se je vrtel le o novih, še težjih smereh. Naslednje leto se je povzpel na Matterhorn, se v 
zimski sezoni preizkušal v zaledenelih slapovih ter plezal vedno zahtevnejše klasične 
smeri v slovenskih gorah. Velikopotezne sanje o osvojitvi najtežjih sten Alp so se pričele 
uresničevat z uspešnim vzponom preko severne stene Eigerja leta 2001 in z zimskim 
vzponom po smeri bratov Schmidt v severni steni Matterhorna leta 2003, kjer je tudi 
hudo pomrznil – sledila je amputacija dveh nožnih prstov. Tudi ta nesreča mu ni vzela 
zanosa in že je sanjal o podvigih v Himalaji. Leta 2004 se je udeležil odprave na 
Daulagiri, kjer je dosegel višino 7000 metrov in se na povratku domov, tik pred vasjo 
Tukuče, smrtno ponesrečil. 
Vse, ki smo ga poznali, je navduševal s svojo ljubeznijo do gora in neizmerno voljo 
premagovati še tako težke probleme. Ni bil alpinist v klasičnem pomenu besede, 
mogoče je bil ta okvir zanj premajhen. Bil je velikopotezen človek, ki mu v življenju ni 
bilo nič podarjeno, zato tega ni pričakoval niti v gorah. Predvsem pa je bil tako v dolini 
kot v gorah človek z veliko začetnico. 
 
Sonja Lovrekovič 
Marko Fabčič  

In memoriam 
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Matej Mošnik 
1975- 2004 
 
Mateju se je tistega julija iztekalo osemindvajseto leto živ-
ljenja … Zadnjih enajst let so bile glavno gonilo njegovega 
življenja vselej gore. Gore v knjigah alpinistov in pustolov-
cev, gore v meglicah in v snežnih metežih, gore v zgod-
njem jutranjem vstajanju, gore v zadnjih metrih do roba 
stene in vrha, gore v iskanju poti navzgor, gore v iskanju po-
ti do doma, gore v presrečnem in izmučenem telesu, gore 
v objemih, pogledih, stiskih rok, gore, ki od človeka zahte-
vajo več … Znanja, volje, moči, spoštovanja, samostojnos-
ti, predanosti, ljubezni, poguma, vztrajnosti, še več gora… 
Če se Matej v dolini včasih ni najbolje znašel, je v prepad-
nih stenah, ledu in snegu postal pravi mojster. Hribi so 
postali njegov dom in ljubezen, njegov Veliki učitelj. Iz nje-
ga so izklesali plezalca, prijatelja, alpinista, gornika, inštruktorja in gorskega reševalca. 
Mateju je bilo osemnajst let, ko sem ga pozimi vzel s seboj na Grintovec. V globokem 
snegu in metežu je popolnoma izčrpan prvič stopil na vrh dvatisočaka. Odprl se mu je 
nov svet, bila je ljubezen na prvi pogled. Pogled, s katerega ni umaknil očesa vse do 
zadnjega koraka na drugem koncu sveta. 
Naslednjo jesen se je vpisal v alpinistično šolo, vodil jo je Tomaž Humar, ki je ravno tak-
rat odšel na svojo prvo odpravo. Do leta 1996, ko je Matej postal alpinist in sprejet med 
kamniško alpinistično druščino, je imel za sabo preko stopetdeset resnih alpinističnih 
tur; doma v Kamniških, Julijcih, masivu Mont Blanca, Materrhornu. Sledili so vse težji 
vzponi, zahtevnejše ture, resnejši pristopi, odprave. Plezal je v Dolomitih, Franciji, veliko 
pa je treniral tudi v plezališčih. Leta 2000 je priplezal na andski Alpamayo. Še preden je 
leta 2001 postal alpinistični inštruktor in tudi vodil alpinistično šolo, je aktivno sodeloval 
pri vzgoji generacij alpinistov in športnih plezalcev. Življenja se je veselil in ga užival s 
polno žlico, ki jo je rad delil z nami. 
V letih, ki so sledila, je pozimi in poleti preplezal preko sto zahtevnih smeri v domačih 
gorah, preplezal je tudi več deset novih smeri. Dvakrat je odletel na Tajsko, kjer je na 
rajskih plažah in v divjih apnenčastih stenah sproščal svoje telo in duha. Leta 2002 se je 
odpravil v Kanado, kjer sta s soplezalcem Juretom Prezljem, ki ga je spremljal tudi 
poslednji dan, opravila nekaj najkvalitetnejših vzponov Slovencev v tamkajšnjih gorah. 
Potem ko je pozimi blestel z izvrstnimi vzponi v ledu, se je leta 2003 s Humarjem 
odpravil v Pakistan pod Nanga Parbat. 
Prišlo je leto 2004. Tisto poletje, ko v njem dragem Peruju ni dočakal lepega vremena, 
da bi z Juretom preplezal novo drzno smer. Zato sta se podala na nezahteven vrh. Gaz, 
ki je še dan prej zdržala toliko korakov, se je vdrla in gore, ki jih je tako ljubil, so ga za 
vedno vzele globoko v svoj objem. 
Mateja pogrešamo na drugem koncu vrvi, pred sabo na samotni gorski poti, pogrešamo 
pa predvsem človeka, ki je združeval mlade in starejše, človeka, ki je bil srce naše 
družbe, ki je imel posluh za človeka in njegovo besedo. Človeka, s katerim nas je toliko 
dosanjalo marsikatere sanje. 
 
Aleš Holc  

In memoriam 
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Tine Mihelič 
(1941- 2004) 
 
Nekega jesenskega dne v predlanskem letu smo se ne-
nadoma in nepričakovano poslovili od legende sloven-
skega plezanja Tineta Miheliča: alpinista, glasbenika, 
pisca in velikega človeka. Z nami je bil neprestano, vse 
od svojih začetkov pa do zadnje poti med gorske vrhove, 
in če ga nismo srečali nekje v hribih, nas je vseskozi 
spremljal v številnih knjigah, v katerih nam je razdajal 
svoje bogato znanje in izkušnje. Prebirali smo, kje in 
kako se pride na ta in oni vrh, katere plezalne smeri v 
naših stenah so najbolj slikovite in na kateri zelenici med 
vršaci je najlepše prisluhniti tišini. Tine je to znal 
povedati, in njegova ljubezen do gora je bila nalezljiva. 
Njegove gore so bile vedno lepe gore: nekoč so bili to 
Dolomiti s svojimi vitkimi stolpi, potem beli vrhovi Andov, največ časa in življenjske 
energije pa je posvetil našim, slovenskim goram. Izrek, da je lepota v očeh opazovalca, 
zanj vsekakor ni bil le fraza: Tine jo je občutil in razdajal naprej. Morda je prav zato 
našel veselje tudi v glasbi, ki je bila njegov poklic. 
Starosta slovenskega alpinizma je odšel. Nekaterim je bil prijatelj, znanec, kolega, 
drugim vzornik v svetu sten in grebenov. Nikdar ne bomo vedeli, kdaj natančno se je 
poslovil. Vemo le to, da je našel mir zadnjih trenutkov med vrhovi Julijcev, s pogledom 
na steno Triglava, ki jo je v svojem življenju tolikokrat preplezal. In to, da se je poslovil 
mnogo prekmalu. 
 
Pavle Kozjek  

In memoriam 
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Slovenian Mountaineering and Climbing – 2004 
 
Slovenian Mountaineering and Climbing – 2004 covers the best Slovenian achieve-
ments in mountaineering and climbing in 2004. If you need any further information, do 
not hesitate to contact us at any of the adresses given below. 
 

Uroš Samec (volume editor), Povšetova 29, SI- 1000 Ljubljana, Slovenia; 
phone: +386 41 362 345; e-mail: s.uros@email.si 
 

Planinska zveza Slovenije / Alpine Association of Slovenia: Dvoržakova 9, SI – 1000 
Ljubljana, Slovenia; 
phone: +386 1 4345 680; e-mail: info@pzs.si 
 

President of Climbing Committee: Andrej Štremfelj, Cirilova 5, SI- 4000 Kranj, Slovenia; 
phone: +386 40 328 000; e-mail: andrej.stremfelj@siol.net 
 

President of Expedition Committee: Tone Škarja, Kolodvorska 24, SI – 1234 Mengeš, 
Slovenia; 
phone: +386 41 777 181; e-mail: tone.skarja@siol.net 
 

President of Sport Climbing Committee: Tomo Česen, Pševska 29, SI – 4000 Kranj, 
Slovenia; 
phone: +386 41 643 945; e-mail: tomo.cesen@pzs.si 
 

Grading system: For longer routes, the UIAA grading system is used, for short sport 
climbing routes, the French grading system, and in ice climbing, the French-Canadian 
system. 
 

HIMALAYA 
 

Gasherbrum II (8035 m) 
Second alpinistic expedition of the University of Ljubljana 
Members: Stojan Burnik, Irena Mrak, Iztok Tomazin, Andrej Terčelj, Primož Kunaver 
and Joseph Stiller and Franz Seiler (both GER). 
All expedition members except Kunaver reached the summit of Gasherbrum II. 
 
Daulaghiri (8167 m) 
Members: Andrej Štremfelj (leader), Damjan Meško (physician), Marjan Manfreda-
Marjon, Marija Štremfelj, Miha Habjan, Matija Klanjšček in Jože Šepič. 
All successfully reached the summit via regular route on the Southeast ridge except 
Meško and Šepič. Unfortunately the expedition ended tragically – on the way from the 
base camp to Tukuche Jože Šepič disappeared. 
 
Nangpai Gosum – Pasang Lamu Chuli (7351 m) 
Members: Urban Golob (leader), Urban Ažman, Tadej Golob, Rok Blagus, Uroš Samec, 
Samo Krmelj, Žare Guzej (physician), Marjan Žiberna (trekking) 
The team successfully made the first ascent from the south via the elegant Southeast 
face-South ridge. The peak lies immediately southwest of Cho Oyu and forms a western 
summit of the Nangpai Gosum Ridge. Blagus, Krmelj and Samec acclimatized on the 
route twice before their final attempt. They first climbed to 6100 m, slept the night and 
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then equipped rappel anchors to facilitate an easier descent from the summit. On the 
next occasion they climbed to 6400 meters and slept the night before returning to their 
5100 m base camp by the Sumna glacier. On October 22 they left their 5500 m ABC 
at 1am and climbed to the South Ridge at 6650 m, reaching the crest at 3 pm. Next 
day they inspected the route above to 6800 m and returned to their bivouac. On the 
24th they began at 2 am and reached the summit seven hours later. They started down 
immediately, reaching the bottom of the face at 8pm having made 19 rappels in the 
lower section. The main difficulties of the route lay in the middle section, rock and thin 
ice leading tothe ridge and then the first narrow corniced section of the ridge itself. The 
1550 m Slovenian Route was graded VI, 5, M. 
Urban Ažman and Tadej Golob had climbed the Southwest face of Dzasampatse (6295 
m) immediately south of Nangpai Gosum. The pair started from the South col at 6am 
and reached the summit after almost seven hours of mostly unroped climbing on slopes 
of 55°-65° with one mixed pitch of 40 m. The 600 m route was named Mali Princ (Little 
Prince, V+, M5). 
 
Korada Peak (5944 m), Nangma Valley 
Members: Matic Jošt (leader), Zlatko Koren, Vladimir Makarovič, Gregor Blažič 
Jošt, Makarovič and Blažič climbed the first route on previously unclimbed Korada Peak 
(5944 m) dedicated to the memory of Boštjan Arčon (V, 4, rock V, 750 m, 15 hrs). 
They also climbed a new line, White River (IV+, 4, M, 1200 m, 16 hrs) in Drifika (6447 
m) and thus made first ascent on its Southeast face. 
 
Kapura (6544 m) 
Turistična smer (Tourist route), first ascent, VI, 5, M5, 1500 m, 30.-31. 7. 
Matej Mejovšek and Tine Cuder climbed the West face of Kapura in 24 hours and 
rapelled down in the line of their route back to the foot of the face. 
 

KARAKORAM, Pakistan 
 

Charakusa International Expedition  
Members: Steve House (leader, USA), Marko Prezelj (Slovenia), Steve Swenson, Doug 
Chabot, Bruce Miller, and Jeff Hollenbaugh (all Americans) 
The team started in the Charakusa valley where they acclimatized with several climbs 
on Nasser Brakk. Prezelj and House repeated British Route (6a, 5 pitches) and a day 
after, on June 30, Prezelj, Miller, House and Swenson established a new route on the 
Southeast ridge – No Tasty Talking (VII+/ V-VI, 1000 m). Chabot, House, and Swenson 
then made the first ascent of Kapura Peak (6544 m), West Face-West Ridge (V, M4, 
1500 m) followed by Miller and Prezelj on the same route the next day, July 4-5.  
Hollenbaugh, Prezelj, and Swenson attempted the Northwest Ridge of unclimbed K7 
West (22,500 feet). The K7 West trio turned back about 300 meters below the top in 
the face of dangerous snow conditions. On July 14, Miller and Prezelj did the first as-
cent of route on an unnamed rock tower below and south of K-7, they named it Difficult 
Life (obl. 6c+, A0, 650 m). 
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Great Trango Tower (6287 m) 
Members: Tomaž Jakofčič, Klemen Mali, Miha Valič 
The team's objective was to climb the Southwest Ridge of Great Trango Tower but just 
prior to their departure they heard the news that an American team had successfully 
climbed it. They focused on other good routes in this area. Jakofčič and Valič first off 
climbed Great Trango Tower (6238 m) via the Woolums-Selters Route. During the two 
weeks of unstable weather that followed, they climbed the route Sadu (5.10+ A1, 350 
m) on a rock pillar near base camp. On September 3, the weather started improving 
and all three climbed a new peak which they named Garda Peak (4700 m). They 
named the route Kharakoram Khush (Karakoram Pleasure, VII-, A0/ V-VI+, 300 m, 3 
hrs).The next day, they climbed another route left of Sadu, Piyar, Piyar (Love, Love, 
VII+, A0/ V-VII-, 350 m, 5 hrs).  
After a rest day they started up the East face of the virgin Trango Monk. There was a lot 
of snow and ice in the lower part, so the climbing went rather slowly. They bivied on a 
good ledge on the south face and before nightfall fixed two ropes up to the obvious 
shoulder below the summit tower. They found the only crack on the summit tower on 
the next day and reached the sharp summit at noon. They descended to BC in the af-
ternoon. The route is named Chota Badla (Small Revenge, VII, A2/ V-VI, obl. VII, 450 
m) and is dedicated to a friend Josh Wharton who »stole« the Southwest ridge of Great 
Trango from the team and who had attempted Trango Monk three times. 
On September 10, they climbed to the shoulder of Trango Tower and fixed two pitches 
of Eternal Flame. Next morning they started climbing and after 23 pitches reached the 
ledge on the shoulder at 3 pm where they bivouacked. On Sept 12 they reached the 
summit at 1.30 pm and descended to base in just five hours. 
 

ANDES 
 

Cordillera Huayhuash 
Members: Tine and Anže Marenče, Žiga Šter, Aljoša Brlogar and Klemen Zupanc 
The team first climbed Scandinavian route on the North face of Ranrapalca (6162 m) 
to warm up. Tine and Anže Marenče climbed a new route Krik tišine (Scream of Si-
lence, V+, 6, 600 m) – dedicated to the memory of Matej Mošnik in a couloir between 
Siula Chica and Siula Grande. The crux of the route is a steep 200 m icefall. 
 
Chacraraju (6112 m), Cordillera Blanca 
Members: Marjan Kovač, Pavle Kozjek, Aritza Monasterio (Spain, Peru) 
On July 8-9 the team opened a new route on the North face of Chacraraju, Gospodar 
stolpov (Lord of the Towers). It starts in the center of the face and traverses right to an 
icefield after four pitches of excellent rock (6a, A1). Unfortunately the first ice gully 
ended with overhanging mushrooms so they traversed again to find a gully with vertical 
ice andlater mixed problems around M4-5 on the ridge. It got dark so they continued 
climbing with headlamps. As usual in the Andes the key to the top was the last pitch – a 
vertical corner with combination of rock and snow mushrooms. They stood on the sum-
mit at 10 pm, having completed Lord of the Towers (VI, 6, 6a, A1, 800 m, 14 hrs). 
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PATAGONIA 
 

Fitz Roy 
Tina Di Batista and Monika Kambič Mali made first all female ascent of Fitz Roy via 
Franco-Argentine route (VII, A1, 55°, 1100 m) on Feb 6. They started from Passo Supe-
rior at midnight and reached the rocky section by sunrise. They summitted at 8 pm and 
descend back to Passo Superior the next day. 
 
ROCKY MOUNTAINS, Canada 
Marko Prezelj and Steve House have made the coveted third ascent of the North face of 
North Twin in the Canadian Rockies—the third ascent in 30 years. It took them three 
days, April 5-7, to climb the Lowe-Jones route with a new variantion to the first part (VI, 
M7, A2, 1800 m). The pair needed another two days for descent after a near-disaster 
when a plastic shell from House's boot was dropped during their third bivouac, high on 
the vertical headwall of the face. With few options, Prezelj led the rest of the route and 
after a bivouac just below the summit the two descended across the long Columbia 
Icefield to reach the road. 
 

YOSEMITE 
 

El Capitan 
Aleš and Nejc Česen decided to gain experience in climbing granite routes.Among 
many shortes ascents done in the Yosemite valley, Salathe and the Nose (with Jure 
Niedorfer) routes stand out. 
 

NEW ZEALAND 
 

Mt. Hicks 
Pavle Kozjek, Grega Kresal and Simon Slejko repeated three routes in different faces of 
New Zealand Alps, among which Gun Barrels (V, 5+, 600 m) in Mount Hicks stands 
out, March 4. 
 

EUROPE 
 

Hotel Supramonte, Sardegna, Italy 
Marko Lukić and Martina Čufar free climbed this difficult sport route, 8b, 11 pitches. 
 
Dolomites 
Marko Lukić and Andrej Grmovšek excelled with demanding free repeats in the Dolo-
mites. Each of them separately repeated French route dedicated to Jean Couzy, 8b, 550 
m on Western Cima. 
 

Tina Di Batista and Mojca Žerjav repeated Vinatzer-Messner route on Marmolada. 
 
Western Alps 
Free repeats of Les Ailes du Desir (7c, 6b+ obv., 300 m) and American Direct (7c, 300 
m) in Aig. du Fou by Andrej Grmovšek and Marko Lukić stand out. 
Mixed routes 
Aljaž Anderle was placed 3rd at an international competition in La Gorzdrette, France. 
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He had also climbed mixed routes in Switzerland, the hardest one was Matador, M11 
and in the Dolomites, Fly in the Wind, M10+. 
 

SLOVENIA 
 

In the summer season, Urban Ažman stands out with his repeat of Bitka za neznano 
(Battle for the Unknown, VIII, 700 m) in Bavh, Debela Berta (Fat Berta, VIII, 350 m) in 
Travnik, Na drugi strani časa (On the Other Side of Time, VIII, A2, 350 m) in Triglav 
and Krvavi pot (Bloody Sweat, VIII-, A0, 450 m) in Mojstrovka. 
Andrej Grmovšek succeeded in finishing his last year's project, a free repeat of Smer 
norcev (Route of Fools, 8a, 350 m)in Šite. Brothers Nejc and Aleš Česen repeated a 
route Das ist nicht kar tako (7b, 350 m). 
 
English summaries written by Ivana Odič, data provided by Uroš Samec. The length of 
individual summaries and their linear order do not reflect any kind of ascent evaluation 
ranking. 

Slovenian Mountaineering and Climbing – 2004 
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2005 

Rok Zalokar, Aleš Česen in Aljaž Tratnik  
na vrhu Karejianga 3 : Aleš Česen 



2005 

Rok Zalokar, Aleš Česen in Aljaž Tratnik  
na vrhu Karejianga 3 : Aleš Česen 
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Ocena alpinistične sezone 2005 

Ocena alpinistične sezone 2005 

Sezono 2005 so najbolj zaznamovali mladi alpinisti, ki so s svojimi kvalitetnimi vzponi 
močno izboljšali podobo celotne plezalne sezone. Kaže, da se je obrestoval vložek načr-
tovane pozornosti akcijam zanje. V tem letu je bil pozimi organiziran tabor v Chamo-
nixu, naši mladi alpinisti so obiskali tradicionalni tabor UIAA v indijski Himalaji, poleg 
tega pa je bila osrednja akcija PZS-ja namenjena mladim, ki so sestavljali večino odpra-
ve na Kula Kangri v Tibetu. Poleg mladih za vsaj povprečno uspešno sezono lahko »kri-
vimo« še vreme, ki je postreglo z dobrimi zimskimi razmerami doma in v Zahodnih 
Alpah in s precej kislim poletjem v domačih gorah in daljšim stabilnim obdobjem v 
gorah nad Chamonixom. 
 

Da imamo v Sloveniji nekaj obetajočih mladih alpinistov so že takoj na začetku leta v 
Fitz Royu pokazali Aljaž Tratnik, Rok Zalokar ter Rok Šisernik z vzponom v alpskem stilu 
po Casarottovem stebru in sestopom po smeri Franco- Argentina. 
Med številnimi vzponi nad zimskim Chamonixom najbolj izstopa ponovitev Crozovega 
stebra v Grandes Jorasses (Rok Blagus, Tine Cuder, Matjaž Jeran, Aljaž Tratnik, Tina Di 
Batista). Navdušeni nad zimo so se vrnili še poleti in preplezali Divine Providence (Rok 
Blagus, Aleš Česen) ter Centralni steber Freneyev (Rok Blagus, Samo Krmelj) v Mont 
Blancu. 
 

Razveseljivo osvežitev pri ponujenih ciljih na taborih UIAA v indijski Himalaji so takoj 
dobro izkoristili Nina Kopčavar, Martin Belhar, Nejc Česen in Blaž Ortar, ki so pod 
vodstvom Mateja Kovačiča stopili na vrh 7135 metrov visokega Nuna. 
Nekoliko manj športne sreče so imeli udeleženci odprave na Kula Kangri. Slabo vreme 
in precej novega snega so jim pred nosom odnesli prvenstveni vzpon preko severne 
stene Kula Kangrija. Zadovoljiti so se morali z vzponi, ki so jih opravili v obdobju 
aklimatizacije. Med njimi najbolj izstopa prvenstvena smer na Karejiang III (6824 m), ki 
so ga opravili Aleš Česen, Aljaž Tratnik in Rok Zalokar. 
 

Tudi v nadaljevanju ne bo mogoče spregledati relativno mladih akterjev na slovenski 
alpinistični sceni, ki so uspešno sodelovali s starejšimi in pomembno prispevali k celotni 
podobi sezone. Brata Tine in Anže Marenče, Aleš Koželj, Miha Valič, Matej Kladnik in 
Miha Habjan so imena, ki v prihodnje še veliko obetajo.  
 

V domačih logih je zaslediti povečano splošno aktivnost alpinistov v gorah in občasno 
pomanjkanje idej, saj alpinisti množično plezajo v stenah z znanimi razmerami, med 
tem ko ostalih ne gredo niti pogledat. Masoven obisk je tako pozimi doživela Loška 
stena – štiri nove smeri in kar nekaj ponovitev.  
 

Med poletnimi aktivnostmi ne moremo spregledati prostih ponovitev dveh smeri v 
Triglavski steni: Onkraj časa (Tomaž Jakofčič – Miha Valič) in Bergantove (Anže 
Marenče) in nekaj odmevnih vzponov v Dolomitih. Najbolj izstopa prosta ponovitev 
smeri Camillotto - Pellissier v Veliki Cini, ki jo je opravil Andrej Grmovšek, Tomaž 
Jakofčič pa je na pogled opravil s smerjo Rondo Veneziano v Torre Venezia. Marko 
Lukić je opravil vrhunski povezovalni vzpon v Paklenici, kjer je v enem samem dnevu 
ponovil smeri Alan Ford, Mjesečina in Zlatne Godine (7c, skupno 1000 m). 
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Značilnost odpravarskih sezon je bilo izredno dobro in stabilno vreme v Patagoniji, ki je 
botrovalo vrhunskim vzponom in nestabilno jesensko vreme v Himalaji 
 

Tanja Grmovšek ter Monika Kambič Mali sta v Patagoniji preplezali Maestrijevo smer 
na Cerro Tore (prva povsem ženska ponovitev). Silvo Karo in Andrej Grmovšek sta v 
enem zamahu v sedemindvajsetih urah preplezala Maestrijevo smer na Cerro Tore s 
'Slovenskim začetkom'. Gre za več kot 1600 metrov visoko kombinacijo smeri Rubio y 
Azul v Media Luni, prvenstvenih odsekov ter na koncu še Maestrijeve smeri na Cerro 
Tore. Tomaž Jakofčič in Grega Lačen sta v Patagoniji prosto v alpskem slogu preplezala 
prvenstveno smer Eol po atraktivnem razu gore Almirante Nieto. 
 

Himalajsko pomladansko sezono so uspešno začeli Tomaž Humar, Aleš Koželj ter 
Janko Oprešnik, ki so ponovili Ameriško smer v Cholatseju. Jesenska sezona v Himalaji 
je vse odprave zaznamovala z zelo neugodnim vremenom, zato so večino vzponov 
odprave preplezale med aklimatizacijo za glavne cilje, ki so ostali nerealizirani. Poleg že 
omenjenih vzponov v okolici Kula Kangrija sta Miha Habjan in Andrej Štremfelj opravila 
prvi pristop po prvenstveni smeri na Lashar I v skupini Janak. Več uspeha so imele 
odprave, ki so se posluževale klasičnega himalajskega sloga. Blaž Navršnik in Matej 
Kladnik sta stopila na vrh Dhaulagirija VII po Nemški smeri v JV steni. Aco Pepevnik, 
Tomi Aurednik, Tomaž Žerovnik, Dušan Debelak ter Milan Romih so uspešno pristopili 
na vrh Šiša Pangme (8027 m). 
 

Irena Mrak je z Garthom Willisom preplezala novo smer Ruska Ruleta II v nevarni steni 
Pik Engelsa v Pamirju. Odprava je imela tudi humanitarno poslanstvo: promocija 
organizacije Alpine Fund, ki se ukvarja z mladino, ki izhaja iz socialno ogroženih družin, 
sirotišnic in neposredno z ulic. 
 

Marko Prezelj in Steve House sta v Andih opravila sijajne vzpone. Izredno hitra vzpona v 
El Esfinge v Originalni smeri ter v smeri Cruz del Sur sta bila uvod v težko prvenstveno 
smer Idiomas mixtos v zahodni steni Cayesha in prosto ponovitev Italijanske smeri v 
Taulliraju. Pavle Kozjek, Branko Ivanek ter Miha Lampreht so opravili prvo ponovitev 
Centralne smeri v Trapeciu in ji dodali še prvenstveni zaključek. 
 

Ob koncu leta smo izvedli izbor najuspešnejših alpinistov in alpinistk. Število in kvaliteta 
vzponov pri vseh nominiranih sta zelo vzpodbudna. Še najbolj me navdušuje število 
nominiranih med perspektivnimi alpinisti in njihova izenačenost, kar predstavlja dobre 
obete za prihodnost slovenskega alpinizma. 
 

Andrej Štremfelj 
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Mednarodno zimsko srečanje plezalcev na Škotskem 
 

Visoka šola tehnike in etike 
 

Tina Di Batista 
 
 
Med 27. februarjem in 6. marcem 2005 je v bližini škotskega zimskošportnega središča 
Aviemore pod pokroviteljstvom organizacije BMC (British Mountaineering Council) 
potekalo 4. mednarodno zimsko srečanje plezalcev, katerega poglavitni namen sta bila 
predvsem izmenjava izkušenj in mnenj v prijateljskem ozračju ter hkrati predstavitev 
škotskega načina plezanja, zanimivega tako v težavnostnem kot orientacijskem in 
predvsem etičnem pogledu. 
 
 
Poglavitne posebnosti 
 

Zimsko plezanje na Škotskem je mednarodnega pomena in vsak široko razgledan 
alpinist ve, da obisk Škotske sodi med obvezne predmete v »šoli za alpinizem«. In kaj je 
tako posebnega na Škotskem? Za začetek – specifične razmere, ki nastanejo zaradi 
mešanja vlažnih morskih in polarnih zračnih mas. Zelo hitro menjavanje mrzlih vetrov, 

Mednarodno zimsko srečanje plezalcev na Škotskem 

V steni Beinn Eighe: najtežji raztežaj v smeri Central buttress  : Tina Di Batista 
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zmrznjenega dežja in snežnih zametov ust-
vari v stenah posebne razmere, ki plezal-
cem omogočijo posebne užitke. Trenutno 
vreme na vzpon nima velikega vpliva. 
Večkrat smo v gore odšli v dežju, na dosto-
pu je snežilo, ko smo začeli plezati, pa je 
morda celo posijalo sonce ... in že v dru-
gem raztežaju ga je spet zamenjal snežni 
metež. Dostopi in sestopi zato po navadi 
potekajo v gosti megli, to pa zahteva vr-
hunsko sposobnost orientiranja. Med ob-
vezno opremo v nahrbtniku tako sodita 
kompas in karta, vedno bolj pa tudi GPS. 
Brez tega si dobesedno izgubljen. Za piko 
na i se vse skupaj dogaja v odmaknjenih 
stenah Škotskega višavja, do katerih po 
navadi vodijo večurni dostopi. Prava divji-
na! Vreme je v vsakem kraju drugačno, 
razmere za plezanje pa prav tako: ko so v 
eni steni idealne, so v drugi, morda le 100 
metrov oddaljeni, slabe. Slabe razmere v 
steni pa pomenijo pomanjkanje "sestavin", 
zaradi katerih je zimski vzpon zimski. 
Pa smo pri drugi značilnosti škotskega ple-
zanja! Zimski vzpon pomeni plezanje v ste-
ni, ki je zasnežena, poči so zalite s snegom 
ali ledom, trave zmrznjene, skale požleje-
ne. Plezanje je zato zelo počasno, saj je treba najprej odstraniti sneg, da najdeš razpo-
ke, ki omogočajo plezanje in nameščanje varoval. Ko je smer že očiščena, je vzpon za 
naslednjo navezo že dosti lažji oziroma – razmere niso več v redu. Ledu je na splošno 
zelo malo oziroma je po navadi zelo tanek, zato je praskanje po skali splošna disciplina 
in pomeni zatikanje derez in cepinov na vse možne načine. Plezanje je tako zelo kočljivo 
in zahteva veliko natančnosti, od te ter od možnosti namestitve varoval pa je odvisna 
zahtevnost vzpona. Previsnih smeri je zelo malo in skoraj vedno te prej kot v roke "navi-
je" v glavo. Tu se pokaže tretja značilnost: etika! Način vzpona je pomemben. Smer mo-
ra biti enaka za vse, tako za prvega plezalca kot za vse naslednje. To pomeni, da nihče 
niti slučajno ne vrta svedrovcev, tudi kline zabijejo zelo redko in za varovanje po večini 
uporabljajo zatiče, hekscentrike, redkeje tudi metulje. Ocena smeri je tako sestavljena iz 
dveh: ena opisuje težavnost smeri (možnosti nameščanja varoval ipd.), druga pa 
tehnične težave najtežjega dela. Če samo tehnične težave primerjamo s pri nas tako 
popularnimi kombiniranimi smermi (z oceno M, op. ur.), najtežje škotske smeri še 
zdaleč ne dosegajo "vesoljskih" smeri M. Vzrok je ravno način plezanja, ki ne odobrava 
opremljanja smeri z varovali in posledice, večkratnega poskušanja. Tudi poleti v škotskih 
gorah ne pričakujte markacij ali veliko smerokazov! Edina pomoč pri hribolazenju bodo 
dober zemljevid, kompas in nepremočljiva vetrovka. 
 

Visoka šola tehnike in etike 

Na konicah derez v eni od desetih najtežjih 
smeri na Škotskem ta hip - smer 'Blood, sweat 
and frozen tears' (VIII, 8), ostenje Beinn Eighe.  

: Primož Hostnik  

 



108 

V družbi krajevnih poznavalcev 
 

S Primožem sva imela srečo, da naju je Komisija za alpinizem izbrala za predstavnika 
Slovenije na prej omenjenem srečanju. Britanci so se izkazali za izvrstne gostitelje. Na 
srečanje so povabili enako število britanskih plezalcev in nam prvi dan kar sami določili 
"lokalca", ki nas je uvedel v prve zamahe škotskega plezanja. Večina se nas je za 
začetek odpravila v bližnje pogorje Cairngorms in tam smo v nekaj urah dobili zelo 
dober prvi vtis. Iain, moj soplezalec, naju je ob pomoči kompasa in zemljevida ter 
dobrem poznavanju terena hitro pripeljal do stene, ki je bila oblečena v sneg in led. Po 
dva raztežaja dolgem kaminu sva tako plezala skoraj tri ure, na vrhu pa izstopila v gosto 
meglo. Meje med tlemi in zrakom sploh nisem razločila in sem se opotekala kot pijanec, 
Iain pa je s kompasom skoraj tekel proti sestopni grapi. Sledila sem mu kot ovca. Kar 
naenkrat, sredi goste megle, je zavil na levo in že sva se znašla v sestopni grapi. Bravo, 
Iain! Primož je ta dan plezal v bližini, imel pa je malo smole s soplezalcem, saj je ta že 
na začetku težav padel in prepustil vodstvo kar njemu. 
Naslednji dan smo se prebudili v sneženje. O neugodnem vremenu smo modrovali sa-
mo gostje, gostitelji pa so bili modro tiho, pripravili avtomobile in nas odpeljali proti Ben 
Nevisu. Ben je najvišji otoški vrh (1344 m) in v nasprotju s preostalimi pogorji v zimskem 
času ponuja tudi veliko lednega plezanja. Kot so nam povedali domačini, so bile razme-
re v tem tednu odlične in z Iainom sva preplezala zelo lepo, a redko dobro narejeno 
smer Gemini. Primož se je že prejšnji dan odpeljal daleč na sever, v pogorje Torridons, 
in z mladim, zelo dobrim angleškim plezalcem Esom v sneženju in močnem vetru 
preplezal težko smer Blood, sweat & frozen tears. Navsezgodaj zjutraj naslednjega dna 
sva se na triurno vožnjo v Torridons odpeljala tudi z Iainom. Dolgotrajni vožnji je sledil 
še triurni dostop, a ga je odtehtalo lepo težko plezanje po Centralnem stebru Beinn 
Eigha. Med plezanjem sem ves čas pogledovala v oddaljeno jezero Loch Ness, znano 
bivališče domnevne pošasti Nessy. Ko sva se v poznih večernih urah vrnila v Glenmore 
Lodge, sva izvedela, da že dva dni pogrešajo Čeha in angleškega soplezalca. Neuspeš-
no (zaradi slabega vremena) so ju iskali že ta dan, naslednji dan pa ju je ob krajši 
razjasnitvi našel helikop-
ter. Vsi smo si oddahnili 
in si (končno) vzeli tudi 
dan počitka. Z Ianom sva 
se potem še enkrat od-
pravila v Ben in vriskala 
ob plezanju po Orionu, 
klasični smeri v ledu v 
osrednjem delu severne 
stene, ki naju je pripeljala 
naravnost na vrh. Tudi 
zadnji dan srečanja sem, 
tokrat s soplezalcem Vivi-
anom, plezala v Benu in 
se še zadnjič preizkušala 
v težavnem plezanju po 
požlejenih strmih kami-
nih. Primoža sta za rokav 

Mednarodno zimsko srečanje plezalcev na Škotskem 

Kaminsko plezanje v Savage slit, Cairngorms  : Tina Di Batista 
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pocukala Es in Guy in 
ga prepričala, da so v 
Creag Meagaidhu v 
pravih zimskih razme-
rah preplezali prvenst-
veno smer Eye Candy. 
Prav tako kot mi so bili 
nad srečanjem navdu-
šeni tudi gostitelji, saj 
se je v tednu dni pleza-
lo toliko kot že dolgo 
ne. Veliko klasičnih 
smeri, nekaj težkih po-
novitev, dve prvenstve-
ni smeri, predvsem pa 
nove izkušnje in prija-
teljstva – srečanje je 
bilo stoodstotno uspeš-
no. 

V upanju, da sva se izkazala za primerna »ambasadorja«, bi se rada posebej zahvalila 
Komisiji za alpinizem, ki nama je omogočila udeležbo na srečanju in naju tudi finančno 
podprla.  

Ben Nevis, tik pod vrhom smeri Orion Direct  : Tina Di Batista 
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Mladi dripci 
 

Počitnice v Patagoniji 
 

Rok Zalokar  
 
 
- A gremo nekam? 
- Ja kam pa? 
- U Patagonijo. 
- Aaaa… Kdaj pa? 
- Ja tm, decembra, januarja se gre dol. 
- Prou, pa pejmo. 
 
Tako nekako je stvar izgledala na začetku. Brez točno določenih ciljev se nas je osem 
mladih alpinistov odločilo, da gremo pogledat na jug. Pa ne na morje, ampak v Patago-
nijo, ne na počitnice, kot so nekateri mislili, ampak plezat. Ostali smo štirje, Rok Šiser-
nik, Aljaž Tratnik, Boštjan Pogorevc in Rok Zalokar s točno določenim ciljem – splezati 
na vrh Fitz Roya po Casarrotovi smeri v alpskem stilu. 
Vsem nam je bilo približno jasno, da je stvar resna. Vreme, razmere ter patagonske 
zgodbe o bežanju iz sten v razbesnjenih viharjih so nas pripravile do tega, da smo celo 
leto podredili pripravam na eno 
samo stvar – stati na točki, ki se ji 
reče vrh – mi smo si izbrali Fitz 
Roy.  
Lazenje po Evropi poleti, letanje 
po hribih gor in dol, nekaj zimskih 
ponovitev, za finale pa še novolet-
na Pakla so nam vlili kar nekar 
samozavesti. Bili smo pripravljeni. 
 
Ko smo v Benetkah sredi januarja 
stopili na letalo, se je čas ustavil. 
Naše glave pa 'nakurjene' za ple-
zarijo. Kar naenkrat smo bili tam. 
Štiri dni avionov ter avtobusov in 
bum – adijo Evropa, hola Argen-
tina. 
Pristali smo v El Chaltenu, ki ga 
kot trdnjava na obzorju varuje Fitz 
Roy. Naslednji dan smo si organi-
zirali konjski konvoj, ki nam je po-
magal prenesti vso potrebno šaro 
za mesec in pol bivanja v bazi Rio 
Blanco. Vse skupaj nas je nekoliko 
zmedlo. Lepo vreme, mi pa še nis-
mo pod hribom. Seveda smo takoj V Gorettinem stebru  : Rok Zalokar 

 

Mladi dripci 
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spakirali prasice in krenili do 
Passa Superior, kjer smo si 
uredili snežno luknjo in stvar 
je bila pripravljena. Potre-
bovali smo le še napoved za 
tri dni lepega vremena. 
 
Trikrat smo zaman odšli do 
Passa, potem pa se je zgo-
dilo. Start ob dveh zjutraj iz 
snežne luknje, pa čez lede-
nik pod steno. Sledil je 
ozebnik, ki ni bil idealen, 
nepoznan teren, noč in ne-
predelan sneg pa so pleza-
rijo naredili kar zanimivo. 
'Na srečo' smo si lahko ob 
sončnem vzhodu ob pogle-
du na steber lahko samo še pripravili vrvi za spust in – več sreče prihodjič. 
Steber je bil pobeljen s snegom, vzelo nam bi preveč časa, pa še vreme se je pokvarilo.  
 
Potem pa je prišla napoved za štiri dni lepega vremena. Počutili smo se dobro, samo 
Boštjan je zbolel in je ostal spodaj. Tako smo le trije odšli v smer. 400 metrov ozebnika, 
700 metrov stebra Goretta pillar, za finale pa še za en Anića kuk in potem še spust po 
neznanem terenu na drugo stran hriba po smeri Franco-Argentina; to je bila naša edina 
skrb. 
Taktiko smo že doma naštudirali. Eden vodi več raztežajev, dva žimarita. Šlo je kot po 
maslu. Čez ledenik v pol ure, ozebnik pa je bil za nami ob sončnem vzhodu. Dereze so 
zamenjali plezalniki, potem pa zares! 

Do treh popoldne smo bili 
na polovici stebra. Iz vari-
ante Kearney-Knight smo 
prestopili v zahodni del 
stebra, v smer Chumichuri 
e papas fritas. Tu pa se je 
stvar rahlo zapletla. Poizku-
sili smo tri različne sisteme 
pok, pa ni in ni šlo. Rahlo 
živčni smo se odločili biva-
kirati na polovici stebra.  
Bivak v alpskem stilu, trije 
tipi, ena bivak vreča, spal-
ke pa nekje daleč na Passu 
Superior … vse to nam je 
'polepšalo' noč. Vreme je 
bilo še vedno dobro. Že 
zvečer smo si ogledali lini-

 

Dvesto metrov pod vrhom Fitz Roya  : Rok Zalokar 

Chalten  : Rok Zalokar 
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jo, v katero smo zaplezali zjutraj. Po dobri 
polovici dneva smo bili na vrhu stebra, 
pogled v zgornji del pa nam je pričaral 
znane poglede iz domačih hribov pozimi. 
Popoldne smo se znašli na mestu, kjer so 
pred sedaj že kar nekaj leti zaključili 
prvenstveno smer trije mušketirji: Karo, 
Jeglič in Knez. 
Počasi nam je postalo jasno, da tega dne 
ne bomo na vrhu, ker nam je plezanje 
zaledenelih poči vzelo kar nekaj časa. Bi-
vakirali smo nekaj raztežajev pod vrhom. 
Deseta ura naslednjega dne je bila nepo-
zabna. Doživeli smo tisto, kar smo čakali 
eno leto: VRH. 
Seveda pa smo bili še daleč od prvega 
piva, čakal nas je še sestop. 
V roke je vrvi vzel Aljaž in po petih urah 
smo bili nazaj na ledeniku. Po treh dneh 
je bilo za nami 1400 metrov stene, vrh ter 
sestop na drugo stran. 
Komentar prijatelja iz Amerike, ki smo ga 
srečali na poti v bazo: »You are my f…… 
heroes guys«, pove vse. Izžarevali smo 
srečo. Naslednji dan smo se znašli v El 
Chaltenu, srečali ostale plezalce, popili 
pivo dva, tri … in se zbudili čez dva dni. 
 

Po nekaj dneh počitka pa je po Chaltenu spet krožila novica o dobrem vremenu. Tako 
smo vsak po svoje odšli po Torre, Mermoz, Guillamet, St. Exupery. Tratnik z Jasonom, 
Zalokar z Andyjem in Thomasom, Šisernik s Klemenom, Tanja pa z Aljažem in Rokom. 
Rezultat tega so bili še štirje vrhovi: prvi slovenski vzpon na Punta Heron, prečenje smeri 
Guillamet-Mermoz in Buscainijeva smer v St. Exuperyju. 
 
Plezanje, druščina odličnih plezalcev iz celega sveta in nepozabni žuri v El Chaltenu so 
nas povsem odtujili od domačega vsakdana. Vendar je potrebno naprej.  
Pot nas je pripeljala domov, jeseni pa spet gremo: Rok Šisernik v Yosemite, Aljaž 
Tratnik in Rok Zalokar v Tibet z odpravo Kula Kangri, Boštjan Pogorevc pa v Dolomite 
in Zahodne Alpe. 
 
Tako je to, če imaš rad hribe in dobro druščino … 
 
 

Spuščanje po smeri Franco-Argentina   
: Rok Zalokar 
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Mladi v Himalaji 
 

Kula Kangri 2005 
 

Aleš Česen  
 
 

Kakor strela z jasnega se je pozno spomladi ponudila možnost, kako izkoristiti sive 
jesenske mesece. Nabralo se nas je devet nadebudnežev iz različnih koncev Slovenije, ki 
smo šli raziskovat prostranstva Tibeta in preverit, kaj pomeni plezanje v Himalaji. Večina 
nas je bila v največjem pogorju prvič, kar je dalo odpravi še dodaten naboj. 
 
Po enajstih dneh priprav v Katmanduju in vožnje po slikovitem Tibetu smo prispeli pod 
naš cilj. V vasi Manda pod Kula Kangrijem so se nam domačini čudili kot vesoljcem, ko 
smo pakirali tovore za konje. Postavljanje baznega tabora na višini slabih 5400 metrov 
je bilo precej zanimivo. Problemov nam ni delal le višinski glavobol, temveč tudi nosači, 
ki ti dobesedno iz rok izpulijo še tisti zadnji kos posušenega čapatija, ki si si ga prihranil 
za hude trenutke. Ob koncu dneva, ko smo ostali sami in so bili šotori postavljeni, pa 
človek pozabi tudi na tisti nadležni glavobol in nosače. 
 
Že poldrugi dan je, odkar dihamo le še 500 milibarov zraka. Gremo v akcijo in drug za 
drugim stopimo na vrh bližnjega hriba, visokega 6442 metrov. Vzpon je še najbolj nero-
den prek razbite morene, kjer med drugim pustimo tudi nekaj kože iz gležnja. Sicer 

plezanje oziroma hoja mine v kar toplem in 
mirnem dnevu. Fantastičen razgled z vrha in 
dobro počutje kljub precejšnji višini nas navda-
jata z optimizmom za nadaljnjo aklimatizacijo. 
 
Ravno ko vsi našpičeni prečimo zoprno more-
no proti ledeniku pod vrhom Yexianga, veter iz 
Butana prinese slabo vreme. Šotor z vso kra-
mo pustimo na ledeniku in se z lahkimi 
nahrbtniki in težkimi glavami nejevoljno od-
pravimo nazaj v bazo. Preko satelitskega tele-
fona dobimo nič kaj obetavno vremensko na-
poved in res se vreme štiri dni ne popravi. V 
četrtek se končno nekoliko izboljša, tako da 
popoldne zopet napademo Yexiang (6700 m). 
Na višini 5900 metrov postavimo klavstrofo-
bične šotore, kjer se bolj stiskamo, kot spimo. 
Zjutraj se Rok Zalokar zaradi slabega počutja 
obrne v bazo, ostali pa še polni optimizma za-
gazimo naprej. Kmalu nam globoki sneg, mo-
čan veter in gosta megla izbrišejo nasmeške z 
obraza. Ker je situacija dokaj brezupna, en za 
drugim obrnemo in odgazimo proti bazi na 
topel obrok in piškote. 
 

Na prvi aklimatizaciji 

 

Kula Kangri 2005 
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Naslednja dva dni v bazi počivamo, v kar nas prisilijo tako težke noge, kakor tudi slabo 
vreme. Nekateri imamo negotove aklimatizacijske ture že vrh glave in pobočja nad ABC 
pod Kulo nam nič kaj ne dišijo. Rok Zalokar, Aljaž in Aleš tako odrinemo pod zanimivo 
zahodno steno Karejianga III (6824 m), kjer si na idiličnem mestu na višini 5900 metrov 
postavimo šotor. S plezanjem začnemo že navsezgodaj pred soncem. Sprva se nekoliko 
zatakne pri prečenju gladke skalne stopnje, nakar steče vse gladko in hitro. Strmina 
narašča z višino in do kakih 300 metrov pod vrhom plezamo navezani. Zaradi dobrega 
ledu in ostrih lednih vijakov varovanje ni problem. Ko ledni žleb tik pod vrhom zapre 
strma skalna stopnja, se ji elegantno izognemo po ozkem ozebniku na levi, ki nas lepo 

pripelje na vršno gobo, od koder 
je le še malo prijetnega gazenja 
na sam vrh. Po postaji se slišimo z 
ostalimi, ki so še vedno brez vzpo-
na v ABC, saj so razmere naokoli 
katastrofalne. Odločitev za naš 
vzpon je bila torej zadetek v polno. 
 
Sestopamo po isti smeri s pet-
najstimi spusti ob vrvi. Za seboj 
puščamo abalakove. Sprva smo 
mislili, da smo splezali na deviški 
vrh, kasneje pa ugotovili, da je 
bila na tem vrhu nizozemska od-

Celotna skupina 

Bivak pod Jiexiangom 
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prava leta 2001, ki je plezala z druge, 
nekoliko lažje strani. 
 
Ostali del ekipe se v bazo vrne dan za 
nami. Uspelo jim je priplezati na 6650 
metrov visok hrib neposredno nad ABC, 
kjer so tik pod vrhom tudi prespali in se 
s tem dobro aklimatizirali. 
 
Vreme in tudi datum na letalskih vozov-
nicah nas neusmiljeno priganjata. Tako 
najbolj spočiti, trojica iz Karejianga ter 
Čečka, ne izgubljamo časa in se že po 
dveh dneh počitka odpravimo v ABC 
pod severno steno Kule Kangri. Po napovedih nas že lovi nova fronta, tako da skušamo 
izkoristiti še zadnje dneve lepega vremena. V ABC se Rok Zalokar počuti bolj klavrno, 
zato se odloči, da ne gre v steno. V ostro mrzlem jutru skupaj s prvimi sončnimi žarki 
trije vstopimo v steno Kule Kangri. Plezamo nenavezani, saj je tako včasih bolj varno. 
Popoldne priplezamo do velikega grabna v steni, ki ga na vrhu zapira velikanski serak. 
Prav zaradi tega seraka se v grabnu gibljemo čim bolj levo, kjer kmalu tudi skopljemo 
skromno poličko za naš šotorček. Naš obetaven načrt za naskok na vrh naslednji dan 
nam kaj kmalu pokvari Miha, ki nas po postaji obvesti, da prihaja poslabšanje vremena 
en dan prej, kot smo pričakovali. Po naporni polurni tišini se odločimo, da naslednje 
jutro sestopimo. Čeprav strmina ni ravno vratolomna, je teren tak, da ne dopušča 
napake in tako se prvih 400 metrov spuščamo po vrvi, kjer nam poleg znanja za sistem 
Abalakov pride prav tudi improvizacija. Nižje odplezamo navzdol na ledenik proti ABC. 
Ostane nam grenak priokus, da smo verjetno izpustili zadnjo priložnost za vrh, čeprav še 
vedno vsi skupaj upamo, da slabo vreme le ne bo tako dolgo trajalo in nam bo ostalo še 
nekaj časa za ponovni poizkus. 
 
No, tega poizkusa nikoli ni bilo. Zapadlo je preveč snega in stena je bila premalo strma, 
da bi se sproti splazil. V ABC nam je orkanski veter raztrgal dva povsem nova šotora in s 

tem je bilo naše odprave 
konec, preden bi osvojili naš 
glavni cilj.  
 
Kljub vsemu sem prepričan, 
da smo se vsi veliko naučili in 
si pridobili nove izkušnje. Trije 
člani smo preplezali lepo pr-
venstveno smer in kar je še 
najbolj pomembno, med sabo 
smo se dodobra spoznali in 
rodila se je marsikatera nova 
naveza. 

Bivak v severni steni Kula Kangri 

 

Kula Kangri 

 

Kula Kangri 2005 
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Prvi ženski vzpon na Cerro Torre 
 

Cena uspeha - zlomljena rebra 
 

Monika Kambič Mali 
 
 
Že lansko leto sem se navdušila nad ženskimi ponovitvami, ko sva skupaj s Tino Di 
Batista načrtovali prvi ženski vzpon v Patagoniji in te sanje kasneje tudi uresničili. Ne 
zato, ker bi toliko bolj uživala v ženski navezi ampak, ker to predstavlja poseben izziv. 
Potem ti nihče ne more reči, da so te privlekli čez steno. Fitz Royu je seveda moral sledi-
ti Cerro Torre. Na žalost mi je Tina že konec poletja povedala, da se bo to zimo posveti-
la svoji diplomi. Kaj zdaj? Možnosti ni prav veliko. Takoj sem se spomnila Tanje Grmov-
šek in jo poklicala. Seveda je bila za stvar, a takrat še nisva čisto dojemali resnosti tega 
projekta. Dnevi so si hitro sledili in napočil je dan odhoda. V zadnjem trenutku sta se 
nama pridružila še Silvo Karo in Andrej Grmovšek s svojimi načrti. 
 
 
Ogrevanje 
 

V Chaltenu smo se dobili sredi januarja, nakupili vse potrebno in se napotili v bazo pod 
Cerro Torre. Letos je bilo tam toliko ljudi, da je bila prava gneča. Zbrana so bila sama 
svetovno znana imena: Thomas Huber, Stephan Siegrist, Dean in Steph Potter, Stevie 
Schneider, Leo Hawling in naš Silvo Karo. Same legende, pa še cel kup drugih, a ne 
toliko znanih. Thomas je prek svojega satelitskega telefona dnevno dobival natančno 
vremensko napoved iz Innsbrucka, ki ji od začetka nismo preveč verjeli - Patagonija in 
vremenska napoved!? S Tanjo sva se odločili, da bova za ogrevanje poskušali splezati 
kakšno smer v zahodnih stenah skupine 
Fitz Roy. Glede na napoved naj bi vreme 
držalo 24 ur. Odločili sva se za St. 
Exupery. Začeli smo sredi noči, se izgubili 
med neskončnimi razpokami ledenika, 
težki nahrbtniki so nam upogibali hrbte, 
do stene smo porabili skoraj osem ur. 
Najina smer je bila polna ledu in prav 
počasi sva splezali nekaj raztežajev me-
šane plezarije, na koncu pa sva se odlo-
čili za spust ... 
Po večdnevnem sneženju sva spet lezli 
gor. Tokrat sva se odločili za najmanjši 
vrh v skupini Fitz Roy: Aguja de la S. 
Kljub temu sva doživeli 450 m mešane in 
skalne plezarije v pravem patagonskem 
vetru. 
Tanja je bila prav vesela, da je lahko sta-
la na svojem prvem patagonskem vrhu. 
Vrnili sva se v bazo in v Chalten. 
 
 

 

Monika v najlepših raztežajih, nad sedlom. 
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Cerro Torre - prvič 
 

Potem je bilo napovedano malo daljše ob-
dobje lepega vremena. Čas je bil za Cerro 
Torre. Neskončno utrujeni sva prilezli v ta-
bor Noruegos, saj sva morali preseliti vso 
opremo z druge strani. Odločili sva se, da 
počakava še en dan in si malo odpočijeva, 
poleg tega pa je bila stena še polna snega. 
Naslednji dan sva začeli ob štirih zjutraj s 
težkimi nahrbtniki plezati proti sedlu. Raz-
mere so bile kar dobre in tako sva že do-
poldne prilezli do začetka smeri. Samo s 
plezalno opremo, brez nahrbtnika, sem 
splezala prve štiri raztežaje, napela fiksne 
vrvi, potem pa sva se spustili na sedlo in 
prespali v snežni luknji. 
Naslednji dan sva že ob petih zjutraj začeli 
z žimarjenjem. Napredovali sva počasi, a 
vztrajno in bili popoldne že čez pol smeri. 
Takrat so se začeli plaziti prvi oblaki, a se 
zaradi tega nisva vznemirjali - bova že bi-
vakirali, ko bo primeren prostor. Veter je bil 
vedno močnejši, a sva vseeno nadaljevali. 
Na južni strani gore sva prvič pomislili na 

to, da bi šli dol, ampak - saj je bilo napovedano lepo vreme! V temi, megli in vetru sem 
nadaljevala s svedrovca na svedrovec, lestvice mi je kar odnašalo in ko sem končno 
prišla na varovališče, sem se odločila, da v takem res ne moreva vztrajati. Začelo je še 
deževati. Tanja me na žalost ni slišala, ko sem ji kričala, naj ostane kar dol, in je še ona 
prilezla do mene. Čisto sva bili že premočeni, ko sva začeli z neskončnimi spusti, mokre 
vrvi so se povsod zatikale. Do petih zjutraj naju je bičala nevihta, potem se je umirila in 
nebo se je razjasnilo. A kaj, ko sva bili že skoraj dol ... Proti večeru sva bili spet v Norue-
gos. Tanja je bila tako izmučena, da se ni želela več vrniti. Tudi jaz nisem bila prepriča-
na. Samo šest raztežajev nama je manjkalo do vrha ... Naslednji dan sva se spet odpra-
vili v Chalten, veliko dobre hrane je vrnilo moči in že sem razmišljala o novem poskusu, 
le še Tanjo sem morala prepričati. 
 
 
Cerro Torre - drugič 
 

Po nekaj dneh je bila tudi Tanja že skoraj prepričana, da je vredno še enkrat poskusiti. 
Spet so napovedali tri dni lepega vremena, a na žalost je tokrat še dvanajst ljudi imelo 
enak načrt kot midve! 
Tokrat sva začeli kar iz Noruegosa, z Angleži in Južnoafričani pred nama. Tudi sosednji 
vrhovi so bili oblegani z vseh strani. A razmere so se v enem tednu popolnoma spre-
menile! Do sedla smo porabili skoraj sedem ur, ker je sneg skoraj skopnel, pa tudi višje 
sva lahko malo več plezali v plezalnikih. Nekje na polovici smeri sva se odločili za bivak, 

Tanjin »naj« raztežaj, v katerem je bilo vse: 
skalno, ledno in mešano plezanje. 
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a sva si na žalost morali majhno po-
lico deliti še s tremi Angleži. Vso noč 
se nam je cedilo nad glavami. Ob 
sedmih zjutraj sva nadaljevali, ne 
prav hitro, a tudi nič počasneje od 
ostalih. Popoldne sva bili v zadnjih 
raztežajih, že sem videla znani Ma-
estrijev kompresor nad seboj in Ang-
leže, ki so ravno plezali proti njemu. 
Potem je Anglež stopil v svojo lestvi-
co in zapičil ledno orodje v led pod 
kompresorjem, kos ledu se je odtr-
gal in letel nadme ... Zastal mi je 
dih in nekaj trenutkov sploh nisem 
dojemala stvari - spraševali so me, 
če sem v redu, pa sploh nisem znala 
odgovoriti. Bila je samo grozna bo-
lečina pod ramo. Tanja je spodaj 
tulila, ni ji bilo jasno, zakaj se vrv že 
pol ure ni premaknila. Eden izmed 
Angležev se je spustil k meni, da je 
povlekel Tanjino vrv, a ga je drugi med tem že priganjal, naj pohiti, da bodo lahko še 
pred nočjo na vrhu. Premišljevala sem le o tem, ali bom sposobna požimariti teh 60 m 
do konca stene. Tanja je prevzela vodstvo - se bom že pomučila še ta dva raztežaja ... 
Počasi sem začela z žimarjenjem, samo z levo roko, samo po 20 cm naenkrat, ampak 
šlo je! Upala sem le še, da goba ne bo pretežka, da bom lahko z eno samo roko prilezla 
na vrh. K sreči je bila res lahka, Tanja pa mi je v sneg naredila dobre stopinje. Ob 
devetih zvečer sva bili na vrhu. Kar nisva mogli verjeti - krik, objem, ampak veselje ni 
bilo preveliko, saj sva bili šele na pol poti. Kljub oblakom in slabi svetlobi sva naredili cel 
kup posnetkov. 
Na robu stene sem prvič v življenju pomislila, kako bi bilo lepo, če bi skočila dol s pada-
lom (kot je imel v načrtu Dean Potter), samo, da ne bi bilo teh neskončnih spustov. 
Delo se je začelo. Angleži niso bili niti toliko kavalirji, da bi ponudili svojo pomoč pri 
spustih. Tanja je morala čisto sama urediti vse spuste, vleči vse vrvi, medtem ko so me-
ne le tablete držale pokonci. Po 24 urah sva prispeli v Noruegos, tri dni po najinem 
odhodu. Mislim, da sem bila bolj vesela, ko sem prišla dol, kot takrat, ko sem stala na 
vrhu. Fantje so bili neskončno prijazni, saj so mi stregli, me negovali in mi v Chalten 
znosili vso opremo. 
V bolnici je preiskava z rentgenom pokazala tri zlomljena rebra. Imela sem srečo ... 
Zdravnik mi je predpisal pet tednov mirovanja ... Zdaj vem, zakaj Cerro Torre do zdaj še 
ni imel ženske ponovitve, še mešanih navez je bilo zelo malo - to pač res ni preveč 
"ženski" hrib. A po dveh tednih okrevanja, ko ni več bolečin in se moči vračajo, se mi zdi 
to ena najboljših izkušenj v mojem življenju! 

 

Monika in Tanja - utrujeni, a zadovoljni 
: Andrej Grmovšek 
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Alpska pravljica 
 

Tabor perspektivnih alpinistov v Chamonixu 
 

Matjaž Jeran  
 
 
Nekega večera v Bejlisu – tradicionalnem četrtkovem zbirališču Matičarjev, me Uroš 
Samec-Čečka vpraša: »A boš šu v Cham na tabor?«; kot izvem kasneje, ga organizira 
KA. Naslednji dan se kljub mnogim izpitnim obveznostim odločim, da prestavim izpite 
na poletje in izkoristim priložnost spoznavanja Centralnih Alp pozimi, v družbi pozna-
valcev in mladih plezalnih apetitov. Na moje dvome glede lastne kompetentnosti, do 
tega trenutka o zimski plezariji vem le, kaj je Kramarca in kaj je slap, mi Čečka od-
govori: »Ti se sam prjav!« Mesec dni do tabora hitro mine, dvakrat tedensko tečem na 
okoliške punkle in ob vsaki priložnosti zavijem v kak slap, splezam tudi drugo grapo v 
življenju, Grapo med Oblico in Vrhom Rup v Loški steni. 
V chamoniškem hostlu je ob na-
šem prihodu že luštno. Večine 
udeležencev sicer še nikoli nisem 
videl, a si na hitro izmenjamo 
imena, nato pa se z veseljem pri-
družim Tinci in Roku, jutri gremo 
v Les Droites. Naslednji dan se 
odpeljemo na Grands Montets, 
soplezalca lepo odsmučata na Ar-
gentierski ledenik, sam pa se veči-
noma kotalim navzdol, smučanje 
v plastiki mi je huda muka! Celo 
popoldne plezamo v območju 
stebra Tournier, nakar nas zvečer 
vedno močnejše sneženje prežene 
iz toplih spalk in po devetih urah 
spuščanja se znajdemo pod ste-
no. Jutro je sončno, odsmučamo 
v dolino, kjer ni nikogar, ker vsi plezajo.  
Še istega večera se nepotešeni in prisotni odločamo za plezarijo, Uroš predlaga, da 
greva v severno steno Aiguille du Midi. S prvo gondolo greva na Aiguille du Plan in nato 
peš pod vstop v Ozebnik S. Menjajoč vodstvo plezava v odličnih razmerah, Uroš vseskozi 
ponavlja, da v takšnih razmerah še ni plezal. Popoldne se zaplezava v skalne težave, 
abzajlava v desni graben, imenovan Chere in nadaljujeva v pozno popoldne. Zadnjih 
tristo metrov plezava večinoma simultano, jaz kot drugi z Uroševo lopatko, saj mu je 
odpadel vijak od kline. Blazni barvasti odtenki na zahodu se prevesijo v noč in ob 22. uri 
sva končno na vrhu. Pošteno utrujena zaspiva na straniščih vrh Midija, kamor nama 
zjutraj varnostnik prinese kavo. Zajtrkujeva spodaj v dolini. 
Ta dan nas je veliko v dolini, Rok Blagus in Dejan Miškovič sta v Charmozu, skupina 
petih pa danes pleza Mrtvaški prt v Grandes Jorasses. Mi zamenjamo hostel, popoldne 

 

Tabor perspektivnih alpinistov v Chamonixu 

Tine Cuder v spodnji polovici Crozovega stebra 
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izkoristimo za sproščanje in pakiranje 
nahrbtnikov. Jutri gremo še štirje spat 
na bivak Leschaux, potem v Grandes 
Jorasses. Zvečer igramo biljard, kjer se 
nam pridružita zmagoslavca Charmoza. 
Utrujeni od biljarda in piv se z Tinco, 
Cudrom in Aljažem dopoldne usedemo 
na vlakec do Montenversa. Do popold-
neva se z bajnimi razgledi pod modrim 
nebom pridrsamo do bivaka, kjer Bel-
har, Kozlevčar, Smerkolj, Ščuka in Šorn 
že ližejo lizike in nam ponujajo pivo, 
splezali so Mrtvaški prt in se veseli pod 
večer odsmučajo v dolino. Pozno v 
večer si kuhamo in klepetamo. 
Pred četrto odgazimo steni naproti, noge imam težke, celo pot do vstopa premlevam 
odločitev ali naj grem raje v dolino ali v steno. Zavedam se svoje šibke kondicijske pri-
pravljenosti, a se kljub vsemu odločim za plezarijo. S Tinetom se naveževa in prvih snež-
nih tristo metrov slediva Tinci in Aljažu, smo kar hitri. Bolj ko postaja plezarija tehnično 
zahtevna, manj utrujen postajam, sedaj že uporabljamo znanje praskanja, pridobljene-
ga na Turncu, mešana plezarija je zabavna in varovanje odlično. Ob prihodu na raz v 
spodnjem delu Crozove smeri imam priložnost občudovati Tino, ki ima na nogah 
dereze, namesto da bi plezala v plezalkah. Šele pozno popoldne dosežemo zopet 
mešane raztežaje, res neverjetno, kako malo snega in ledu je v steni! Po celodnevnem 
plezanju, ko sva s Tinetom plezala kot druga naveza, sedaj v soncu preplezam skalni 
raztežaj – malo z rokami, malo s cepini, vseskozi pa me je strah, da bi se odlomila luska 
in padla na kolege, ki so tik pod menoj. Po uri zoprne plezarije me v zahajajočem soncu 
spustijo na skromno snežno poličko, ki so jo izkopali za bivak. Noč je vroča, vseskozi 
zračim spalko in čakam na udobnejši dan. 
Nadaljujemo proti vrhu, skala z višino postaja zelo krušljiva, enkrat malo manjka, da mi 
na glavo pade kot lubenica velika skala in dam si častno besedo, da nikoli več ne bom 
plezal v dveh navezah! Steni kar ni konca in tudi težave zopet pridobivajo na ostrini. 
Aljaž mojstrsko zameša predzadnji raztežaj in vsi se premaknemo na viseč štant, 
izpostavljenost je neprijetna. Trideset metrov stran lebdi helikopter, v katerem se 
posadka skozi mrak trudi razbrati, da ne potrebujemo pomoči. Čez pol ure na vrhu 
imam čast zaklicati »Varujem!« in kmalu se pri meni znajde Tinca, ki mi brez besed 
stisne lupčka, sledita Tine in Aljaž.  
Sestop proti bivaku mi odkriva nova spoznanja hitrega abzajlanja, zoprni poki in pod 
nogami premikajoči seraki pa povečujejo željo po varnem zavetju. Z veliko sreče in 
malo tavanja po štirih urah stopimo na streho hišice Boccalate, znotraj je vse mokro, a 
težko bi se počutili bolje! 
Zjutraj sestopimo v meglo, dopoldne že malicamo pivo s čipsom, kmalu se nam 
pridružijo ostali člani tabora in skupaj se odpeljemo domov. Zvečer v Sloveniji nam ne 
uspe uloviti predavanja Marka Prezlja in še vedno me čakajo zadnji izpiti. Kljub vsemu 
sem prepričan, da sta to malenkosti, ki ne kvarita pustolovščin polnega zimskega tedna, 
v katerem sem se od soplezalcev naučil kar precej pomembnih stvari in spoznal veliko 
odličnih alpinistov iz skupne domovine.  

 

Alpska pravljica 

Aljaž Tratnik par raztežajev pod vrhom stene. 
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KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE 
Prvenstveni vzponi  

Mrzla gora, severna stena 
SAMOTA OSTAJA 
30. 10. 2005, Vinko Močilnik, Franc 
Pušnik, Stanko Mihev, IV+, 270 m  

Vršiči, SZ stena 
HOČEVAR-OSOLNIK 
24.6. 2005, Aleš Hočevar, Anže Osolnik, 
IV-/ II-III, 100 m, 1 ura 
 

Od doma na Korošici proti Petkovim 
njivam, 20 minut.  
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Kočna, Oltarji, zahodna stena 
LISIČJA GRAPA 
8. 1. 2005, Viktor in Suzana Relja, 
M4, 500 m  

Kočna, Oltarji, zahodna stena 
PLAHTA 
8. 1. 2005, Viktor in Suzana Relja, 
led 3, 500 m  

Planjava 
KRŠČEN MATIČEK 
28. 5. 2005, Viktor in Suzana Relja, 
VI-, 200 m  

Kočna, Oltarji, zahodna stena: Plahta (levo), 
Lisičja grapa (desno) 

 



123 Alpinistični vzponi - Slovenija 

Staničev vrh 
ZATIŠJE 
14. 5. 2005, Viktor in Suzana Relja, VII-, 
120 m  

Veliki vrh 
ZAJAHAJ OBLAK 
10. 6. 2005, Viktor in Suzana Relja, VII-, 
150 m  
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KAMNIŠKO 
SAVINJSKE ALPE 

Zaledeneli slapovi 

Logarska dolina 
LJUBI ME STRASTNO 
26. 2. 2005, Andrej Grmovšek, M8, 
led 6, 30 m  

KAMNIŠKO 
SAVINJSKE ALPE 
Pomembnejše ponovitve 

Križevnik, 
PTIČJA PESEM 
29. 5. 2005, Andrej Grmovšek, (Tanja 
Grmovšek), 7c (predlog 7b), 200 m 
 

Prva ponovitev, prosto na pogled. 

Mala Raduha, severna stena 
RODODENDRON 
19. 3. 2005, Edi Krebs, Samo Rupreht, 
V+, A1, 185 m 
 

Prva zimska ponovitev.  

Rzenik 
PEKLENSKA CEDEVITA 
2. - 3. 4. 2005, Grega Kresal, (Luka Gre-
benc), 7c, M7+/ M6, 6a, 400 m, 20 ur 
 

Prva prosta ponovitev smeri.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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JULIJSKE ALPE 
Prvenstveni vzponi  

Prisojnik 
DEŠPET 
15. 9. 2005, Aljaž Anderle, Urban Golob, 
VI/ IV-V, 400 m  

Alpinistični vzponi - Slovenija 

Rušica 
ŽAMARJEVA SMER 
18. 6. 2005, Jurij Hladnik, Mitja Šorn, 
A2, VI+/ VII-, 150 m 
 

Gre za resno plezanje, predvsem v prvem 
raztežaju so slabe možnosti varovanja. 
Smer je posvečena 
Mirotu Udirju.  
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Velika Mojstrovka, severna stena 
KUKIS 
27. 7. 2005, Janko Oprešnik, Jernej 
Gračner, VI +/ VI, IV-V, 500 m, 7 ur 
 

Dostop je enak 
kot za Debela-
kovo smer. 
Smer ponuja 
lepo plezanje v 
čvrsti skali.  

Macesnovec 
VIHARNIK 
3. 2. 2005, Anže Marenče, Tomaž Humar. 
IV, 5, M5-6, 500 m 
 

Spodnji, lažji del poteka po Zakleti grapi, 
zgornjih dvesto metrov pa poteka desno od 
nje.  

 

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Jalovec, zahodna stena 
FANCU 
5. 2. 2005, Sebastjan Domenih, Zlatko 
Koren, V, M6, 4-, 1000 m, 14 ur 
 

Smer reže celotno spodnjo steno od leve 
proti desni po nakazani rampi. Od lovske 
koče v Koritnici po poti pol ure hoje, nato 
je potrebno prečkati strugo v desno in do 
plaznice pod steno, kjer se smer začne.  

Loška stena, Morež 
KOŠTRUN 
6. 2. 2005, Aleš Koželj, Tomaž Humar, 
Grega Kresal, V, M5, 1000 m, 12 ur  

Loška stena, Bavh 
DIVJI LOVEC-PENZION BAVH 
15. - 16. 1. 2005, Aleš Koželj, Anže 
Marenče, Grega Kresal, V, 5, M6, A0, 
1000 m, 16 ur 
 

V smeri izstopata dva skalna raztežaja. 
Smer poteka po zmrznjenih travah in ne 
prestrmem snegu. Za to smer niso pot-
rebne dobre snežne razmere. Prvo posto 
ponovitev so mesec dni kasneje opravili 
Aleš in Nejc Česen ter Tine Marenče.  

Vrh Goleževice  
KREF 
10. 2. 2005, Davor Velikanje, Sebastjan 
Domenih, III, 4, 1000 m, 8 ur 
 

Smer se začne z velikim grabnom, nad 
katerim je ogromen skalni odlom.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Loška stena, Plešivec 
KO SE ČAS USTAVI 
4. 2. 2005, Anže Marenče, Aleš Koželj, 
Tomaž Humar. V, 5+, M 5, 900 m.  
 

Razen desetih metrov v zgornji polovici 
celotna smer poteka po travah.  

Loška stena: Ko se čas ustavi (1), Loški ko-
sec (2), Medved (3), Nekoč so bili bojevniki 
(4), Točno opoldne (5), Divji lovec (6), Vrni-
tev obiskovalcev (7), Kačja slina (8), Kačji 
strup (9) 

ZNAMENJE OB POTI 

O
D

R
EŠ

IT
EV

 

Loška stena, Votli vrh 
ODREŠITEV – SPOMINSKA SMER 
DUŠANA POLENIKA 
18. - 30. 7. 2005, Tadej Golob in Borut 
Kantušer, VII+/ VI+, 300 m (750 m), 26 
ur 
 

Smer se prične na istem mestu kot Zna-
menje ob poti, ki po prvem raztežaju za-
vije levo v steno, Odrešitev pa nadaljuje 
po žlebu do vrha in od tam vstopi v 
navpično steno po kratki zajedi. Razen 
zadnjega raztežaja, ki premore dobro  

skalo in odlično poč,  
so ostali drobljivi  

in nevarni.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Jelenk, zahodna stena 
ŠOŠTARCA 
13. 8. 2005, Jasmina Luketa, Sebastjan Domenih, 
V+, 270 m 
 

Po vsej verjetnosti prvenstvena smer v Jelenku, gori 
med Rombonom in Lopo.  

Bovški Gamsovec: Zasilni 
izhod (1), Bevanda (2), 
Requiem (3) 

Bovški Gamsovec 
BEVANDA 
12. 11. 2005,Viktor 
in Suzana Relja, VI-, 
120 m  

Bovški Gamsovec 
REQUIEM 
12. 11. 2005, 
Viktor in Suzana 
Relja, VII-, 180 m  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Vrh nad Škrbino, Škrbinska plošča  
DRGET 
9. 10. 2005, Dejan Koren, Blaž Kodelja, 
V, A1/ III, 150 m, 4 ure  

Pelc nad Klonicami 
ZELENE POLJANE   
10. 8. 2005, Jože Makuc, Andrej Likar, 
V/ III-IV, 400 m  

Zadnji Pelc, zahodna stena 
BELI KOSMATINEC  
28. 5. 2005, Jože Makuc, Andrej Likar, 
IV-V, A0, 150 m 
 

Strmo plezanje v odlični skali.  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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JULIJSKE ALPE 
Zaledeneli slapovi 

Dolina Dunje   
12. 2. 2005, Primož Hostnik, Klemen Premrl 
 

NOSOROG, led 5+, 90 m 
 

POLEDENELO STOPNIŠČE, led 4+, 60 m 
 

KRISTALNI SKOK, led 5+, 40 m 
 

POSLEDNJI STRAŽAR, led 5, 70 m 
 

Prvega v skupini petih slapov – slap Prerok – 
sta prva preplezala Klemen ter Sašo Rožič.  

Dolina Dunje 
AGRRO 
5. 3. 2005 Dejan Miškovič, Gregor 
Malenšek, led 6, X, 120 m 
 

Smer se nahaja levo od smeri Ronin 
in New hope. Delikatno plezanje po 
prosto visečih svečah.  

Ruševa glava 
KONČNO 
9. 2. 2005, Jure Črnič, Sebastjan 
Domenih, led 4+, 100 m 
 

Slap je zaradi zgodnjega sonca redko 
preplezljiv.  

Dunja: Poledenelo stopnišče, Kristalni skok, 
Nosorog 

Dunja: 
Poslednji 
stražar 

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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Rušev graben 
SLAP KOZLOV 
10. 2. 2005, Matevž Gradišek, Dejan Miškovič, 
led 4 , dostop II-III,  100 m 
 

Slap se nahaja v dolini Velike Pišnice v Ruše-
vem grabnu na višini 1200 metrov. Rušev gra-
ben je četrti graben, ki preseka pot ob Pišnici, 
ki pelje proti Krnici.  

Mokre peči 
PRIDIH SPRETNOSTI 
14., 17. 2. 2005, Primož Hostnik, 
Matevž Gradišek, Dejan Miškovič, 
led 5, M7-, 120 m 
 

Smer je od vseh kombiniranih smeri 
v bližini Luciferja skrajno desna.  

Prisojnik 
SPEKTER 
20.12. 2005, Aljaž Anderle, Primož Hostnik, 
M7-M8, 45 m  

Alpinistični vzponi - Slovenija 
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JULIJSKE ALPE 
Pomembne ponovitve 

Triglav 
BERGANTOVA SMER 
5. 8. 2005, Anže Marenče s sople-
zalcem, IX-, VI+, 300 m  
 
 
Triglav 
NA DRUGI STRANI ČASA 
27. 7. 2005, Tomaž Jakofčič, Miha 
Valič, VIIl, 350 m 
 

Prva prosta (tretja nasploh) 
ponovitev smeri.  
 
 
Frdamane police – Špik 
POLDAČEVA - DIRETISSIMA 
28. 7. 2005, Tina Di Batista, Borut 
Kozlevčar, VI+, 400 m+ 600 m 
 

Povezovalni vzpon. 
 
 
Loška stena 
KAČJA SLINA 
23.12. 2005, Anže in Tine Maren-
če, IV+, 4, M5, 1000 m 
 

Prva ponovitev originalne smeri. V 
spodnjem delu trije raztežaji 
prvenstvene variante.  
 
 
Zadnjiški ozebnik 
VRNITEV 
22. 1. 2005, Anže in Tine Maren-
če, Aleš Koželj, Tomaž Humar, V, 
4, M7-, 1000 m 
 

Prva ponovitev smeri. V zgornjem 
delu so naleteli na slabe razmere.  

EVROPA 
Hrvaška 

Člani AK Ravne Stanko Mihev, Marta Krejan, 
Vlado Črešnik, Marinka Dretnik in Simona 
Ledenik so aprila plezali v bližini Biokovega. V 
stenah Pićeta, Solila in vrha Pod Pločom so 
preplezali osem prvenstvenih smer s težavami 
od III+ do VI in višinami do 320 metrov. 
Prvenstvene smeri: 
1. Pod Vilino guvno, Lenko, IV+/ II-III, 320 m 
2. Pićet, Dva koroška Robina Hooda, VI+, 

A1/ III-I, 200 m 
3. Pićet, Slano, V+/ III-IV, 200 m 
4. Pićet, Ritka, A2, V-VI, 200 m 
5. Pod Pločom, Risanka, III+, 250 m 
6. Pod Pločom, Cvetličar- varianta Risanke, 

VII/ II-III, 250 m 
7. Pićet, Mašilo, IV, A0, 250 m 
8. Solilo, Miha pa opa bato, VI-/ IV-V, 300 m  

Aniča kuk  
22. 5. 2005, Andrej Grmovšek, Marko Lukić 
 
ALAN FJORD, 7c, 350 m  
MJESEČINA, 7c+, 350 m 
ZLATNE GODINE, 7b+, 350 m 
 

Povezovalni vzpon v enem dnevu, Marko je 
preplezal vse smeri prosto, Andrej z dvema 
padcema (A0).   

Vzponi v tujih gorstvih 
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Črna gora 

Stanko Mihev, Marinka Dretnik, Vlado Črešnik, Simona Ledinek in Marjan Turšič so julija 
preplezali devet prvenstvenih smereh v steni Subre, ki spada v skupino Orjen. 
 

Na sliki (Subra - severozahodna stena) so smeri: 
1. Čas brez pravljic, IV+, 320 m 
2. Prava mama, V+/ IV, 320 m 
3. Nikoli ne reci nikoli, V/ III-IV, 310 m 
4. Se kdo boji kač, VII/ III-VI+, 270 m 
6. Bidi, vez z življenjem, VII-/ IV-VI, 135 m 
7. Ples po kaminom, V+/ II-IV, 125 m 
8. Davova smer, V+/ II-IV+, 150 m 
9. Naša Bica, V/ II-III, 125 m  

Vzponi v tujih gorstvih 
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Dolomiti, Saas Maor 
SUPERMATITA-SOLLEDER 
10. 7. 2005, Urban Golob, Pavle Kozjek, 
VII, 1200 m, 13 ur 
 
Dolomiti, Velika Cina  
SPOMINSKA SMER CAMILLOTTO-
PELLISSIER  
6. 8. 2005, Andrej Grmovšek, (Tanja 
Grmovšek), 8a/a+, 500 m 
 

Originalna ocena 8b. Andrej je celo smer 
plezal v vodstvu. 
 
Dolomiti, Torre Venezia 
RONDO VENEZIANO 
18. 6. 2005, Andrej Grmovšek, Rok 
Šisernik, 7b+, 450m 
30. 6. 2005, Tomaž Jakofčič, (Tina Di 
Batista) 
 

Tomaž je smer preplezal na pogled. 
 
Dolomiti, Tofana 
VIA LEVITI 
2. 7. 2005, Tanja Grmovšek, Andrej 
Grmovšek, 6c, 550 m 
 
Dolomiti, Zahodna Cina 
CASSIN-RATTI 
31. 8. 2005, Tina Di Batista, (Mojca 
Žerjav), 7a, 500 m 
 

Tina je smer preplezala na pogled. 
 
Valsavaranche 
TSUNAMI 
21. 2. 2005, Marko Lukić, M12 
 

Drugi vzpon. Vse skupaj je za smer pora-
bil štiri dni (dva poskusa na dan), pri 
vzponu pa je uporabljal ostrogo.  

Italija Švica 

Kleine Welhorn 
GLETSCHERSINFONIE 
10. 8. 2005, Tanja Grmovšek, Andrej 
Grmovšek, 6c, 750  

Vzponi v tujih gorstvih 
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Francija 

` 

Pointe Domino 
PETIT VIKING 
15. 3. 2005, Matej Smerkolj, Martin Bel-
har in Tine Ščuka, Mitja Šorn, III, 4, 500 m 
 
Les Droites 
LAGARDOV OZEBNIK  
15. 3. 2005, Blaž Ortar, Tine Cuder in 
Matej Kladnik, Ambrož Bajde, IV, 4+, 
1000 m 
 
Aiguille Carée 
FRENDO-RAVANEL   
15. 3. 2005, Nastja Davidova, Aljaž Trat-
nik, II, 5, 500 m 
21. 3. 2005, Matej Kladnik, Ambrož Bajde 
 
Aiguille du Midi, severna stena 
OZEBNIK S 
17. 3. 2005, Matjaž Jeran, Uroš Samec, V, 
4 M, 1000 m 
 
Aiguille du Midi, severna stena 
CHERE 
19. 3. 2005, Nastja Davidova, Mojca Žer-
jav, V, 4, 1000 m 
21. 3. 2005, Rok Blagus 
 
Mont Blanc du Tacul 
MODICA-NOURY  
17. 3. 2005, Aljaž Tratnik, Nastja Davido-
va, Tina Di Batista, III, 5, 500 m 
 

Grands Charmoz  
MERKL-WELZENBACH 
18. 3. 2005, Rok Blagus, Dejan Miško-
vič, IV, 5 M, 900 m 
 
Grandes Jorasses 
MRTVAŠKI PRT 
18. 3. 2005, Matej Smerkolj, Martin 
Belhar in Tine Ščuka, Mitja Šorn, Borut 
Kozlevčar, IV, 4, 750 m 
 
Mont Blanc du Tacul 
SUPERCOULOIR  
19. 3. 2005, Blaž Ortar, Matej Kladnik, 
Ambrož Bajde, IV, M5, A1, 800 m 
 
Mont Blanc du Tacul 
GABARROUJEV OZEBNIK 
21. 03. 2005, Matej Smerkolj, Martin 
Belhar in Tine Ščuka, Mitja Šorn, III, 4+, 
500 m 
 
Petit Capucin 
GOULOTTE VALERIA 
20. 3. 2005, Rok Blagus, Uroš Samec, 
III, 4+ M, 400 m 
 
Grandes Jorasses 
CROZOV STEBER:  
20. - 21. 03. 2005, Matjaž Jeran, Tine 
Cuder in Aljaž Tratnik, Tina Di Batista, 
VI, M6, 1100 m  

Tabor za mlade alpiniste 
Chamonix, marec 2005 
 

Med 13. in 22. marcem je bil v gorah nad Chamonixom zimski tabor za mlade alpinis-
te. Tabor je bil tam organiziran že lansko poletje in takrat se je med udeleženci in vodjo 
razvila ideja o zimskem taboru. Komisija za alpinizem je izvedla razpis, dokončen izbor 
pa je opravila Podkomisija za vrhunski alpinizem. Za vodjo je bil izbran Uroš Samec, za 
pomočnico Tina Di Batista. 
Udeleženci: Matej Smerkolj, Martin Belhar, Mitja Šorn, Tine Ščuka, Dejan Miškovič, 
Matjaž Jeran, Rok Blagus, Blaž Ortar, Nastja Davidova, Tine Cuder, Ambrož Bajde, Ma-
tej Kladnik, Aljaž Tratnik; pri dveh vzponih udeležencev tabora sta sodelovala še Mojca 
Žerjav in Borut Kozlevčar. Razen prvega dne so do zaključka imeli idealno vreme. 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Zahodne Alpe, 
Mt. Blanc, Grand Pillier d’Angle 
DIVINE PROVIDENCE 
27. - 28. 7. 2005, Urban Ažman, Miha Valič, VII+, A2, 900 m (1500 m), 17 ur 
30. - 31. 8. 2005, Rok Blagus, Aleš Česen 
 
Zahodne Alpe, 
Mont Blanc, Frenejski stebri 
BONNINGTONOVA SMER 
21. 7. 2005, Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, Miha Valič, VI, A1, 700 m 
6. 8. 2005, Rok Blagus, Samo Krmelj, 10 ur 
 
Zahodne Alpe, 
Aiguille du Midi 
EUGSTER DIRECT 
24. 12. 2005, Tine Cuder, Samo Krmelj, Uroš Samec, IV, 4+, M5, 1000 m, 9 ur  

Poljska 

Tatre 
Wielkiej Mnichowej Babia 
8. 12. 2005, Marko Prezelj, 
Maciej Ciesielski, Jakub 
Radziejowski, škotska 8, 250 m 
 
Prost vzpon v kombinaciji dveh 
zahtevnih zimskih smeri v polj-
skih Tatrah s prvenstvenim 
raztežajem.  

Vzponi v tujih gorstvih 
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Škotska 

Mednarodno zimsko srečanje plezalcev na Škotskem 
BMC winter meet 2005 
 
V obdobju med 27. februarjem ter 6. marcem 2005 se je v bližini škotskega zimsko-
športnega središča Aviemore pod okriljem »lokalnega« BMC-ja (British mountaineering 
council) odvijalo 4. mednarodno zimsko srečanje plezalcev. 
 

Slovenska udeleženca: Tina Di Batista, Primož Hostnik 
 
THE CAIRNGORMS 
SAVAGE SLIT 
28. 2. 2005, Tina Di Batista, Iain Small, V, 6, 90 m 
 
Ben Nevis 
GEMINI 
1. 3. 2005, Tina Di Batista, Iain Small, VI, 6, 300 m 
 
Beinn Eighe 
CENTRAL BUTTRESS 
2. 3. 2005, Tina Di Batista, Iain Small, VI, 7, 300 m 
 
Ben Nevis 
ORION DIRECT 
3. 3. 2005, Tina di Batista, Iain Small, IV, 5, 400 m 
 
Ben Nevis 
ROUTE 1 DIRECT START 
5. 3. 2005, Tina di Batista, Vivian Scott, VI, 6, 175 m 
 
The Cairngorms 
DOCTOR JANIS 
28. 2. 2005, Primož Hostnik, Stephenson, V, 7, 130 m 
 
Beinn Eighe 
BLOOD, SWEAT & FROZEN TEARS 
1. 3. 2005, Primož Hostnik, Esmond Tresidder, VIII, 8, (okrog M7), 120 m   
 
Ben Nevis 
ORION DIRECT 
4. 3. 2005, Primož Hostnik, Esmond Tresidder, VI, 6, 300 m  
 
Creag Meagaidh 
EYE CANDY 
4. 3. 2005, Primož Hostnik, Esmond Tresidder, Guy Robertson, VII, 7, 180 m 
 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Prvenstvena smer, v katero so se poda-
li kljub precej neugodnim vremenskim 
razmeram. Tanek led, delikatno ple-
zanje prek skalnih predelov ter previ-
sen izstop prek viseče ledene svečke so 
značilnosti smeri.  

Creag Meagaidh: Eye Candy 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Norveška 

Svalbard, otok Spitzbergen 
 
Člani: Gregor Kresal: vodja, Primož Kunaver, Neda Podergajs, Špela Majcen. 
 
Cilji: neosvojene stene in vrhove arktičnega otočja Svalbard – otok Spitzbergen, avgust 
2005  
 

Plezanje najbolj otežuje zapletena in draga logistika transportov in dostopov ter občasni 
močni polarni viharji. Tam dosedaj ni bila preplezana še niti ena zahtevna smer. Večina 
vrhov je še neosvojenih, plezanje nanje pa se začne praktično iz morske gladine, kar 
pomeni, da so relativne višine gora in sten za Evropo izredno velike.  
Odprava je večinoma potekala po načrtu. Prevoz do Longyerbyna na Svalbardu je preko 
Londona in Osla trajal dva dni. Po dnevu, ki so ga v celoti porabili za nakup hrane, ure-
janje uradniških zadev z dovoljenji in izposojo obveznega orožja, so se sredi noči vkrcali 
na poljsko jadrnico in odpluli proti arktični postaji Kaffioya, ki jo oskrbujejo Poljaki. 
Vožnja je trajala dvanajst ur. Že naslednji dan, 7. 8., pa so opravili prvo turo. V devetih 
urah so se po čudnem terenu in popolni megli povzpeli na vrh Kristine, dva pa sta 
opravila še spust in vzpon po zahodnem grebenu. Težavnost skalnih odstavkov je bila 
praktično neocenljiva, saj je skala zelo krušljiva (med 3. in 6. stopnjo). Zahtevnost ture, 
vzpona in plezanja, D+. Že naslednji dan so opravili nekaj  lednih vzponov v ledenih 
odlomih ogromnega ledenika Aavatsmark. Z vzponi so pričeli naravnost iz morja. 
Težavnost plezanja do 6+. Vreme se je od prihoda naprej slabšalo. 
9. 8. sta Grega in Neda v slabem vremenu po zahodnem grebenu splezala na vrh 
Fivehundred, D/D+. Sestopila sta po smeri vzpona. Vreme se je še naprej slabšalo, kar 
je pomenilo močan veter in gosto meglo. Brez satelitske navigacije GPS ne bi mogli 
opraviti praktično nobene ture. Zaradi vremenskih razmer in utopitve poljskega znanst-
venika iz sosednje postaje v razburkanem morju, se ekipa postaje Kaffioya  ni notela 
izpostavljati in jih prepeljati na otok Prins Karls Foreland. Tam so želeli opraviti še zad-
njo turo, plezanje v eni od deviških špic gore Monaco. Na koncu jih niso mogli odpeljati 
niti v pet ur oddaljen kraj Ny Alesud, kjer jih je 14. 8. čakala križarka za transport nazaj 
v Longyebyen. To je pomenilo, da so morali zadnjo turo črtati s seznama in spakirati 
opremo za večdnevni marš čez cel otok. V naslednjih treh dneh so preko petih ledenikov 
in dveh prelazov po 50 kilometrih in naporni hoji prišli do Ny Alesunda. 
 

Svalbard je plezalsko popolnoma deviški in po razgovorih z lokalnimi poznavalci in nor-
veškimi plezalci se je izkazalo, da so bili prva odprava nasploh, ki ni imela za cilj zgolj 
pristope na vrhove. 
Odprava je bila tudi neke vrste izvidnica za novo odpravo, ki se bo s ciljem preplezati 
eno višjih sten v Evropi, steno gore Hornsundtid, tja odpravila v aprilu 2006.  
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SVET 
Severna Amerika 

- Alenka Pirih, Matjaž Jeran 
- Nastja Davidova, Rok Šisernik 
15. september – 15. november 
 

El Capitan 
SALATHE 
24. 9. 2005, Nastja Davidova, Rok Šisernik, 5.10c, C2+, 1200 m 
25. 9. 2005, Matjaž Jeran, Alenka Pirih 
 

Marjaž in Alenka sta plezala v Kaliforniji na področju Needles, Yosemite in Yoshua 
Tree, v Utahu v Indian Creeku, Fisher towers in Castelton towerju in Red Rocks v 
Nevadi. 

ZDA 

Ouray 2005 
 

Sredi januarja je bilo v Ourayu v Koloradu (ZDA) srečanje najboljših lednih plezalcev 
sveta. V sklopu tridnevnih dogodkov so se zvrstila predavanja in filmi gostujočih svetov-
no znanih alpinistov, osrednji dogodek pa je bila tekma, na kateri so lahko tekmovali 
samo povabljeni ledni plezalci.  
Na njej se je s tretjim mestom odlično odrezal Aljaž Anderle. Tekma v lednem in kombi-
niranem plezanju je osrednji dogodek tridnevnega plezalnega festivala. Nanjo se lahko 
prijavijo samo povabljeni plezalci. Prevladujejo sicer domačini in Kanadčani, toda kvali-
teta je bila popolnoma na strani Evropejcev. Prvi od tekmovalcev je evropsko premoč 
pokazal prav Aljaž Anderle. Za popoln uspeh in dosego vrha smeri ga je ločil le kanček 
sreče, saj je padel le kakšen meter pred koncem smeri, ko se mu je odlomila ledena 
sveča, a tudi to je bilo dovolj za tretje mesto. Med ženskami je zmagala Ines Papert iz 
Nemčije, pri fantih pa sta se pred Anderletom uvrstila zmagovalec Švicar Simon 
Anthamatten in Francoz Stephane Husson. Po prireditvi v Ourayu se je Aljaž odpravil še 
v Vail, kjer je v zelo kratkem času opravil z smerjo Reptile (M10), eno izmed najbolj zna-
nih in zaželjenih kombiniranih smeri.  
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Južna Amerika 

Peru 

Cordillera Huayhuash 
Trapecio (5644 m), JV stena 
CENTRALNA SMER 
10. 7. 2005, Pavle Kozjek, Miha Lampreht, Branko Ivanek in Aritza Monasterio,VI, 6, 
M5, A2, 800 m, 12 ur 
 

Po aklimatizaciji na Chopical-
quiju so Pavle Kozjek, Miha 
Lampreht, Branko Ivanek in 
Aritza Monasterio preplezali 
Centralno smer v Trapeciu. 
Večji del stene je splezal legen-
darni ameriški ledni plezalec 
Jeff Lowe že leta 1985, vendar 
je po že preplezanih glavnih te-
žavah odnehal 250 metrov pod 
vrhom. Svoj poskus šteje med 
njegove najtežje solo vzpone. 
Lani so v smeri brez uspeha 
poskušali tudi perujski plezalci, 
tako da je bila smer po dvajse-
tih letih še vedno nedokončana. Plezati so pričeli ob peti uri zjutraj in že takoj na 
začetku v strmem ozebniku naleteli na previsno skalno zaporo. V steni je bilo manj ledu 
kot pred leti, pri plezanju pa so naleteli na precej različne razmere. Lažji srednji del 
stene jih je pripeljal do dvesto metrske navpične stopnje, kjer so plezali kombinacijo 
skale in ledu. Zaradi slabih lednih razmer v zadnjem navpičnem raztežaju so prečili 30 
metrov desno in preplezali previsni skalni kamin (VI-), ki jim je odprl pot na vršno 
ledišče. Po dveh strmih raztežajih so dosegli vrh Trapecia ob petih popoldne. V soju 
čelnih svetilk so nato sestopili čez južno steno in dosegli bazni tabor pod steno ob pol 
treh zjutraj.  
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Cordillera Blanca 
Člana: Marko Prezelj, Steve House (ZDA) 
 
La Esfinge (5327 m), vzhodna stena  
ORIGINALNA SMER 
29. 5. 2005, 6c+/ 7a, 750 m, 5 ur 
Prost vzpon na pogled. 
 
La Esfinge (5327 m), vzhodna stena  
CRUZ DEL SUR  
1. 6. 2005, Marko Prezelj, Steve House, 7a/ 7a+, 800 m, 7 ur.  
Razen prvih dveh raztežajev, ki sta jih plezala za spoznavanje stene štiri dni prej, sta 
smer preplezala prosto na pogled. 
 
Cayesh (5721 m), zahodna stena.  
IDIOMAS MIXTOS 
8. 6. 2005, Marko Prezelj, Steve House, VI, M7+, 6a+, 700 m, 16 ur za vzpon in 
sestop 
Prvenstvena smer, prečenje vrha in sestop v območju Nemške smeri.   
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Taulliraju (5830 m) – zahodni steber JZ stene 
ITALIJANSKA SMER 
18. - 20. 6. 2005, Marko Prezelj, Steve House, VI, M6+, 850 m  
Verjetno prva prosta ponovitev, prečenje vrha in sestop v območju francoske Vodniške 
smeri.  

Vzponi v tujih gorstvih 

21. 22. maj:  Ljubljana – Madrid – Lima. 
23. maj:  Huaraz. 
24. maj:  V Huaraz pride tudi Steve. Nakup hrane in priprava opreme. 
25. maj:  Vožnja v dolino Paron. 
26. maj:  Nošnja hrane in nekaj opreme do baznega tabora za Sfingo. Sestop do 
 šotora ob jezeru Paron. 
27. maj:  Nošnja opreme za taborjenje in ureditev baznega tabora. 
28. maj:  Spoznavanje stene in vzpon prek prvih treh raztežajev smeri Cruz del Sur. 
29. maj:  Vzpon na vrh Sfinge (5327 m) prek Originalne smeri z redko plezanim o
 riginalnim izstopom. Sestop v bazo. 
31. maj:  Počitek v bazi in priprava 
 na vzpon. 
1. junij:  Vzpon prek smeri Cruz 
 del Sur. 
2. junij:  Vrnitev v Huaraz. 
5. junij:  Vožnja v Pitec. Skozi doli
 no Quilcayhuanca do 
 baznega tabora pod 
 Cayeshem. 
6. junij:  Nošnja hrane in opreme 
 do mesta za bivak tik ob 
 ledeniku. Vrnitev v bazo. 
7. junij:  Nošnja opreme za tabor-
 jenje, postavitev šotora in 
 ogled dostopa pod steno. 
8. junij:  Vzpon na vrh Cayesha (5721 m) prek zahodne stene po novi smeri, 
 prosto in na pogled. 11 raztežajev + 150 metrov sočasnega plezanja. 
10. junij:  Vrnitev v Huaraz. 
13. junij:  Vožnja v dolino Llanganuco in dostop pod severno steno Huascaran 
 Norte. 
14. junij:  Zaradi izjemne količine kamnitih plazov sestopita nazaj do ceste ob 
 jezerih. 
15. junij:  Vrnitev v Huaraz. 
16. junij:  Vožnja v Cashapampo in hoja po dolini Santa Cruz do Llamacoral. 
17. junij:  Hoja do prostora za bivak (4350 m) med Taullipampo in Punta Union. 
18. junij:  Dostop prek ledenika v vznožje stene (Italijanska smer). Vzpon prek prvih 
 dveh tretjin stebra in bivak v ledeni votlini pod opastjo na razu. 
19. junij:  Plezanje do grebena in nadaljevanje po njem do bivaka petnajst metrov 
 pod vrhom. 
20. junij:  Vzpon na vrh (5830 m) in sestop na drugo stran gore. Vrnitev do šotora. 
23. - 25. junij:  Lima – Madrid – Dunaj – Ljubljana 
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Argentina 

Aconcagua 
 

Cilj: Normalna smer na Aconcaguo 
 

Člani: Boris Strmšek; vodja, Izidor Kofler, Jože Jereb, Aleš in Petra Glavnik, Branko 
Osovniker, Branko Kljajič, Sebastjan Jančič, Simona Pogač, Blaž Cojzer, Simona Debe-
ljak, Borut Novak, Leopold Godič, Franci Ohnjec, Hinko Gregorc.  
 
Prvi del ekipe je prispel v bazni tabor Plaza de Mulas (4300 m) 16. januarja, naslednji 
dan pa še ostali, ki so za aklimatizacijo odšli pod južno steno Aconcague. Na začetku je 
bilo vreme slabo, snežilo je tudi v bazi, kasneje pa se je izboljšalo in hitro so postavili 
šotore na Nidu de Condores (5500 m). Nekaj je bilo težav z zdravjem, zaradi višinske 
bolezni pa so morali poslati s helikopterjem v dolino eno od deklet.  
23. januarja sta se na vrh povzpela Aleš Glavnik in Simona Debeljak, dan kasneje pa še 
Branko Kljajič, Branko Osovniker, Borut Novak in Sebastjan Jančič. 25. januarja je vrh 
osvojila še Simona Pogač, Boris pa se je povzpel na vrh kar iz baznega tabora. Ob 5. uri 
zjutraj je krenil iz baze, ob šestih zvečer sta bila s Simono skupaj na vrhu, ob devetih 
zvečer pa je bil nazaj v baznem taboru. 8 članov ekipe se je povzpelo še na Cerro 
Bonete (5004 m), nekaj pa jih je na Aconcagui doseglo višino okoli 6000 metrov.  

Aconcagua 
Člana: Andraž Koren, Irena Mrak 
 
Aconcagua (6964 m) 
KLASIČNA SMER 
10. 2. 2005, Andraž Koren, Irena Mrak  
 
S pristopom v bazni tabor sta po opravljenih formalnostih v Mendozi začela 4. 2. Dostop 
do baznega tabora na Plaza de Mulas (4200 m) je trajal dva dni, za prenos dela 
opreme in hrane pa sta najela mulo. Glede na snežne razmere na gori sta se odločila za 
normalni pristop. Z aklimatizacijo na gori sta začela v naslednjih dneh, najprej v okolici 
baznega tabora, nato pa sta postavila vmesni tabor na Nido de Condores (5500 m), 
kjer sta prespala in se vrnila v bazni tabor.  
Končni vzpon na goro sta začela 10. 2., ko sta se povzpela do Nida de Condores, tam 
prespala in nato v enem zamahu opravila vzpon do vrha. Začela sta ob 7. uri in vrh do-
segla ob 16. uri. Po eni uri sta se spustila nazaj do Nida de Condores, kjer sta ponovno 
prespala in naslednji dan z vso opremo sestopila do baznega tabora.  
13. 2. sta zapustila tabor Plaza de Mulas in sestopila do naselja Puente del Inca.  
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Patagonija 

Cerro Torre 
Andrej Grmovšek in Silvo Karo, 14. 1. - 12. 2. 2005. 
 

V alpskem stilu sta preplezala  prvenstveno kombinacijo smeri na vrh Cerro Torre – Slo-
venski start za Cerro Torre, v alpskem stilu ponovila Italijansko smer v JV steni Poince-
nota, preplezala smer Claro de Luna v zahodni steni Exuperya in se povzpela še na Ag. 
Rafael.  

 
Cerro Torre 
SLOVENSKI START ZA CERRO TORRE, RUBIO Y AZUL, 
MAESTRIJEVA SMER 
31. 1. - 1. 2. 2005, Andrej Grmovšek, Silvo Karo, 6c+, 
A1+, 1700 m (okoli 3300 m dolžine), 28 ur 
Deloma prvenstvena smer in kombinacija smeri.  
 

Ag. Poincenot, JV stena 
ITALIJANSKA SMER 
7. – 8. 2. 2005, Andrej Grmovšek, Silvo Karo, 6c, A3, 1300 m 
Prva ponovitev, prvi vzpon po smeri do vrha. 
 
Ag. Exupery, zahodna stena 
CLARO DE LUNA 
19. 1. 2005, Andrej Grmovšek, Silvo Karo, 6c, 750 m, 6 ur 
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Ag. Rafael 
ANGLO-AMERIŠKA SMER 
26. 1. 2005 Andrej Grmovšek, Silvo Karo, 6b, 600 m 
 
15. 1.  so se Silvo Karo, Andrej Grmovšek in Tanja Grmovšek ter Monika Kambič-Mali 
 dobili v argentinskem Chaltenu. Silvo in Monika sta v Patagonijo priletela že dan 
 prej in nabavila vso potrebno hrano za enomesečno bivanje v hribih. Dva dni 
 kasneje so dobili vso hrano in plezalno opremo v C. Agostini, baznem šotorišču 
 za vzpone v vzhodnih stenah skupine Torre in zahodnih stenah skupine Fitz 
 Roya.  
19. 1.  ob treh zjutraj so se odpravili do štiri ure oddaljenega Poljskega bivaka in nada-
 ljevali pod zahodno steno Exuperya. Silvo in Andrej sta v šestih urah preplezala 
 smer Claro di Luna. Zvečer so se vrnili v Agostini. Po nekaj dneh slabega vreme-
 na in počitka je bila vremenska napoved spet obetavna. Premaknili so se v 
 Poljski bivak in čakali lepo vreme.  
26. 1.  zjutraj sta Silvo in Andrej zaradi slabega vremena spremenila svoje cilje in v mrz-
 lem vremenu in snežnih plohah večinoma kar v gojzarjih preplezala Anglo-
 ameriško smer na Ag. Rafael. Konec januarja se je začelo za Patagonijo zares 
 dolgo obdobje lepega vremena. Prestavili so se do Norveškega bivaka pod Cerro 
 Torre. 
31. 1.  zjutraj sta Silvo in Andrej začela z plezanjem zamišljene linije – smeri, ki sta jo 
 krstila Slovenski start za Cerro Torre. Najprej sta se po smeri Rubio y azul (6c, 
 350 m) povzpela na vrh Torre de la media Luna, potem sta nadaljevalo po ne-
 preplezanem terenu. Preplezala sta nekaj raztežajev težkih do 6c+ pod vrhove 
 treh povezanih stolpov, ki sta jih poimenovala Tri sestre. Po krajšem spustu ob 
 vrvi in še enem raztežaju sta plezala po več kot pol kilometra dolgem grebenu, 
 mimo izrazite 30 metrov visoke igle (Torrisimo). Težave so se gibale med tretjo 
 in šesto stopnjo. Po še enem spustu ob vrvi sva prišla pod steno Torre Pereyra. 
 300 metrsko steno sta preplezala v šest raztežajih, do 6c+, in bila šele druga 
 naveza na tem vrhu. Po dobrih sto metrih prečenja grebena sta po krajšem 
 spustu ob vrvi prišla na Sedlo upanja. Plezala sta enajst ur. Na sedlu sta pustila 
 nekaj plezalne opreme in ob petih popoldne začela z Maestrijevo smerjo. Prve 
 mokre raztežaje sta preplezala hitro, potem pa so se razmere v smeri poslabšale. 
 Vse več je bilo snega, požleda in ledu, zaradi česar sta moral plezati v gojzarjih 
 in derezah. Ob sončnem zahodu sta preplezala znamenito prečko po svedrovcih. 
 Nadaljevala sta v temi in preplezala več kočljivih mešanih raztežajev. Prva jutran-
 ja svetloba ju je ujela na vznožju vršne stene. Ob desetih sta stala na vrhu Cerro 
 Torreja. Smer sta preplezala v 28 urah nepretrganega plezanja. Po spustih ob 
 vrvi sta se ob sedmih zvečer vrnila v Norvegos. Po nekaj dneh počitka sta se 
 Silvo in Andrej spet odpravila v hribe. Le s plezalno opremo sta se prestavila v 
 bazo nad jezerom Sucia. Njun cilj je bila prva ponovitev Italijanske smeri v JV 
 steni Ag. Poincenot. Smer je pred devetnajstimi leti preplezala številčna ekipa v 
 dveh letih opremljanja z fiksnimi vrvmi od začetka do konca smeri. Vrha Italijani 
 niso dosegli, smer pa priključili tristo metrov pod vrhom na klasično (Irsko) smer.  
7. 2.  zjutraj sta prečila ledenik pod južno steno Poincenota. Prve, lažje raztežaje sta 
 začela plezati šele ob deveti uri. Polovica od naslednjih desetih raztežajev, ki sta 
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Cerro Torre 
Članici: Monika Kambič-Mali in Tanja Grmovšek, 15. 1. 2005 - 11. 2. 2005.  
 

V alpskem stilu sta preplezali JV raz – Maestrijevo smer in s tem opravili prvi vzpon žen-
ske naveze na vrh Cerro Torre. Prav tako sta opravili enega redkih pristopov ženske 
naveze na vrh Ag. de la 'S’. Tanja je kasneje z drugimi soplezalci osvojila še Ag. Saint 
Exupery. 
 
Cerro Torre, (3102m) 
MAESTRIJEVA SMER  
7. - 8. 2. 2005, Monika Kambič-Mali, Tanja Grmovšek, 6a, A1+, 65°, 1200 m;  900 m 
od sedla do vrha + do sedla V, 50°, 300 m 
 
Ag. de la 'S’ (2335 m) 
KOMBINACIJA SEVERNI GREBEN- AVSTRIJSKA SMER 
 26. 1. 2005, Monika Kambič-Mali, Tanja Grmovšek, 5+/ 6a, 45°/ 60°, 550 m 
 
Ag. Saint Exupery (2558m) 
BUSCAINI 
17. 2. 2005, Tanja Grmovšek, Aljaž Tratnik, Rok Zalokar, 6a, 6c/ A1, 850 m  
 
 
15. 1.  Evropa – Buenos Aires – Calafate – El Chalten  
17. 1.  Baza Agostini 
18. 1.  Slabo vreme v gorah. Pripravljanje opreme.  
19. 1.  Ob štirih štartajo iz Agostinija. Želita preplezati smer Kearney-Harrington v Ag. 
 Saint Exupery. Po osmih urah sta pod steno. Najprej preplezata snežni ozebnik, 
 nato okoli poldneva vstopita v smer, v kateri so poči polne snega in ledu. Po ne-
 kaj raztežajih se odločita za sestop. Še isti večer se v vrneta v Agostini. 
21. 1.  Chalten. Slabo vreme. 
22. 1.  Vrnejo se v bazo. 

 jih preplezala do noči, je potekala po tankih počeh, luskah in ploščah, ki so 
 zahtevale ne preveč zahtevno, vendar počasno tehnično plezanje. Drugo polovi-
 co sta preplezala prosto, do 6c. Pred temo sta prišla na udobno polico, kjer sta 
 bivakirala. Naslednje jutro sta preplezala še zadnji tehnični raztežaj (A3) in na-
 daljevala po lažjem terenu (do 6c) približno 450 metrov do stika z Irsko smerjo in 
 po njej še 350 metrov na vrh Ag. Poincenot, kjer sta stala ob 15. uri.  Opravila 
 sta prvo ponovitev Italijanske smeri in prvi vzpon do vrha po tej smeri. Smer se 
 jima je zdela zelo zahtevna, Andrej meni, da se večine tehničnih raztežajev ne 
 da preplezati prosto. Ob vrvi sta se spustila čez smer in že v noči prečkala še 
 kočljiv ledenik do bivaka Sucia.  
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23. 1.  Sta v bazi. Cel dan dežuje in po malem sneži tudi v bazi. 
26. 1.  Zjutraj kreneta pod steno Exuperija in po snežnem ozebniku na sedlo. Iz sedla 
 nato splezata na greben, ki vodi proti Ag. de la 'S’. V vršni steni Ag. de la 'S’ si 
 izbereta desne razčlembe, ki vodijo na vrh. Po strmih počeh priplezata na vrh. 
 Vreme je ves čas oblačno z močnim vetrom. Spust in sestop potekata v sla-
 bem vremenu. Zaradi poslabšanja vremena se vrneta v bazo. 
27. 1. Dan preživijo v bazi. Slabo vreme v hribih. 
29. 1. Poljski-Norveški bivak. 
31. 1. Iz baze kreneta na Sedlo upanja (Col de Esperanza). Do sedla potrebujeta štiri 
 ure, preplezata deset raztežajev (šest snežnih in štiri skalne). Še isto popoldne 
 Monika prepleza prve tri raztežaje nad sedlom in v njih pusti pritrjene vrvi. Pres-
 pita v snežni luknji na sedlu. 
1. 2.  S plezanjem pričneta ob štirih. Požimarita prve tri raztežaje in nadaljujeta s ple-
 zanjem. Ob 18. uri sta nad petnajstim raztežajem, kjer je dobra polica. Nadalju-
 jeta s plezanjem. Zajame ju megla, dež in vse močnejši veter, a vseeno nada-
 ljujeta. Osem raztežajev pod vrhom se odločita za sestop. Pričneta s spusti. 
2. 2.  Celo noč in cel dan se spuščata nazaj. 
5. 2.  Počitek v bazi. Pakirajo in pripravljajo opremo. 
6. 2.  Ponovno čez ledenik v Norvegos. Z njima sta še Rok Zalokar in Boštjan Pogo-
 revc.  
7. 2.  Do sedla potrebujeta sedem ur. Nadaljujeta s plezanjem nad sedlom. Do večera 
 dosežeta dobro polico nad 15. raztežajem. Z minimalno opremo prebivakirata 
 noč. 
8. 2.  Zjutraj nadaljujeta po mešanem terenu. Popoldne dosežeta vršno steno. Moniki 
 dvajset metrov pod »kompresorjem« na ramo pade velik kos ledu. Naredita še 
 štiri raztežaje po snegu do vrha Cerro Torreja. S temo pričneta s spusti navzdol. 
 Monika se lahko spušča sama. 
9. 2.  Na polico, kjer sta prebivakirali prvo noč, prideta ob treh zjutraj. Zjutraj nadalju-
 jeta s spusti. Popoldne prideta na sedlo. Malo pred polnočjo se vrneta v Norve-
 gos.  
10. 2. Pakiranje in sušenje opreme. Tanja in Rok sestopita v Agostinija. Moniki poma-
 gajo nositi opremo, sama lahko sestopi. Še isti večer nadaljujejo v Chalten.  
 Monika pri zdravniku izve, da ima zlomljena tri rebra.  
16. 2.  Popoldne Tanja, Rok Zalokar in Aljaž Tratnik dostopijo do bivaka nad Lago 
 Susia. 
17. 2. Čez ledenik pod steno Ag. Saint Exupery. Vstopijo v smer Buscaini in ob 18. uri 
 po desetih urah plezanja dosežejo vrh. S temo sestopijo. 
18. 2.  Sredi noči jim le uspe najti skriti bivak. Popoldne sestopijo do baze Rio Blanco. 
19. 2.  Rio Blanco – Chalten  
26. 2.  Let Buenos Aires – Madrid- Dunaj.  
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Indija, Ladak, Kun 
21. julij - 21. avgust 2005 
Člani: Tone Golnar; vodja, Bogdan Rojs, Fredi Belavič, Mateja Bolčina, Vlado Fras, 
Iztok Horvat, Dušan Golubič, Tatjana Gorjup, Jure Gostenčnik, Aleš Holc, Damjan Kar-
ničnik, Boris Kokol, dr. Rok Maček, Stanka Skušek, Matjaž Šerkezi, Karmen Verhovec. 
 
Kun (7086 m) 
NORMALNA SMER 
4. 8. 2005, Matjaž Šerkezi, Damjan Karničnik 
 
 
Odprava je krenila na pot 21. julija z Dunaja. Preko Moskve so poleteli v New Delhi, 
kamor so prispeli zgodaj zjutraj naslednji dan. Še isti dan so uredili vse formalnosti na 
Indian Mountaineering Foundation (IMF) in se srečali z zveznim oficirjem. Naslednje 
jutro so odpotovali z letalom v Leh (3500 m), prestolnico Ladaka. 
 

24. julija  so opravili prvo aklimatizacijsko turo na bližnji 4100 metrov visoki vrh. 
25. julija  so začeli aklimatizacijsko turo na 6150 metrov visoki Stok Kangri. Prvi dan so 
 dosegli tabor na višini 4300 metrov. Drugi dan so se povzpeli za 700 metrov 
 do drugega tabora, kjer so prespali dvakrat.  
27. julija  so ob enih ponoči začeli z vzponom na vrh. Prvi so vrh dosegli po dobrih štirih 
 urah, zadnji po sedmih. Dva člana odprave sta zaradi slabega počutja ostala 
 v zadnjem taboru, trije pa so obrnili med vzponom proti vrhu. Vrh je doseglo 
 enajst udeležencev odprave, Dušan Golubič pa je z vrha tudi smučal po 
 vzhodnem pobočju. Po še eni noči v drugem taboru, so 28. julija sestopili v 
 dolino in se vrnili v Leh. 
30. julija  so se odpeljali do Kargila, kamor so prispeli po desetih urah vožnje. 

Azija 

Himalaja 

Kun in Nun 
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 Naslednji dan so po sedmih urah vožnje prispeli do izhodišča (3600 m) pod 
 ledenikom Shafat. 
1. avgusta  so v šestih urah pristopili v bazni tabor na višini 4500 metrov. 
2. avgusta  so pričeli z vzponom proti vrhu. Zadnji dve skupini sta se v petih urah 
 povzpeli do tabora 1 (5300 m) in postavili šotore. S seboj so prinesli tudi 
 šotore za višji tabor in vse plezalne vrvi. Skupini sta nato sestopili, iz bazne-
 ga tabora pa sta se še isti dan do tabora 1 povzpeli prvi dve skupini. 
3. avgusta  sta prvi dve skupini nadaljevali pot proti drugemu taboru. Po dobrih sedmih 
 urah so dosegli rob platoja na 6150 metrov in se nato spustili na plato. 
 Približno na polovici  platoja so postavili tabor 2 (6100 m). 
4. avgusta  se je iz BT v T1 začela vzpenjati skupina štirih, vršna naveza pa je ob šesti 
 uri zjutraj iz T2 krenila proti vrhu. 
 Damjan Karničnik in Matjaž Šerkezi sta prečila plato, nato pa začela plezati 
 po snežnem pobočju (do 60 st.) proti sedlu. Med vzponom se je udrla velika 
 snežna ploskev in eden od njiju je padel nekaj metrov globoko na poličko v 
 ledeniški razpoki. Po reševanju iz razpoke sta ob osmih prišla na sedlo 
 (6300 m). Po enajstih urah sta ob 17. uri prišla na vrh. Po kratkem postan-
 ku sta začela sestopati in v T2 prišla v dobrih treh urah. 
 V baznem taboru so dobili natančno vremensko napoved za prihodnje dni, 
 ki je napovedovala nekajdnevno poslabšanje vremena. Zaradi zahtevnosti 
 vzpona in bližajočega poslabšanja vremena so se odločili, da prekinejo 
 nadaljnje aktivnosti na gori in pospravijo tabore. 
5. avgusta  se je zadnja skupina začela vzpenjati proti prvemu taboru, da bi pomagali 
 prenesti stvari v bazni tabor. Vsi ostali v obeh taborih so pospravili šotore in 
 opremo in začeli sestopati. Med sestopom z drugega tabora se je Aleš Holc 
 odločil za vzpon na bližnji White Needle (6600 m) in ga po treh urah ple-
 zanja v megli in rahlem sneženju tudi dosegel. Do srede dneva so vsi sesto-
 pili do baznega tabora. Popoldne je poslabšanje vremena že zajelo bazni 
 tabor. 
 Do 10. avgusta je bilo vreme pretežno slabo s popoldanskimi padavinami. 
 Krajša obdobja brez padavin pa so izkoristili za krajše vzpone na bližnje 
 grebene. Daljši, najbrž prvenstveni vzpon, je 9. avgusta opravil Aleš Holc, ki 
 se je povzpel po 1200 metrov visokem grebenu in pobočjih na grebenski 
 vrh nasproti taboru, na drugi strani ledenika Shafat. Vrh je krstil za Peak 
 Boža, smer pa poimenoval Draguljarna in jo ocenil IV+/ II- III. 
11. avgusta  so se odpravili v dolino. 
17. avgusta  so poleteli v Delhi, 
21. avgusta pa domov.  
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Indija, Nun 
Tabor UIAA  
 
Slovenski del odprave so predstavljali Nejc Česen, Blaž Ortar, Martin Belhar, Nina 
Kopčavar in Matej Kovačič  
 
Nun (7135 m) 
NORMALNA SMER 
28. - 29. 9. 2005, Blaž Ortar, Nejc Česen, Martin Belhar 
30. - 1. 9. 2005, Matej Kovačič, Nina Kopčavar 
 
Po naporni petdnevni vožnji so iz Delhija prispeli v vas Tongul (3500 m). Tam so se 
povzpeli na bližnji hrib visok 4400 metrov. Nato je sledila kratka etapa do višine 4200 
metrov, od koder so opravili drugo aklimatizacijsko turo na 4800 metrov. Naslednji dan 
so prispeli do baze na moreni.  
T1 so postavili že kar drugi dan in tam prespali. Naslednji dan so sestopili v bazo.  
Po dveh dneh počitka so spet odrinili iz baze. Iz T1 so dan kasneje opravili še zadnjo ak-
limatizacijo do 6000 metrov, kjer so pustili tudi nekaj opreme. Na platoju so si vzeli dva 
dni počitka. Naskok na vrh se je začel 28. 9. zgodaj zjutraj. Šlo jim je dobro, vreme 
odlično, razmere dobre, le mraz jim je nekoliko oviral vzpon. Tabor 2 so postavili na 
6200 metrih. Nina se je skupaj z Matejem odločila, da počiva še en dan. Tako so 
naslednje jutro Blaž, Martin in Nejc odšli proti vrhu.  
Od T2 do 6600 metrov so hodili navezani, saj so se gibali po zelo razgibanem snežnem 
terenu. Proti vrhu je postajalo bolj strmo, zadnjih sto višinskih metrov do 60°. Ob 3. uri 
popoldne so dosegli vrh Nuna. Po pol ure so se odpravili proti T2 in ga zvečer dosegli. 
Matej in Nina sta dosegla vrh dan kasneje. Naslednji dan so pospravili tabor in sestopili 
v T1, tam so spakirali še preostalo opremo in se odpravili v bazo.  
5. 10. Odhod iz baze v Tongul. 
11.10. Delhi – Ljubljana.  

Tibet, Himalaja 
Kula Kangri (7554 m), osrednja akcija PZS 
 
Člani: Uroš Samec; vodja, Rok Blagus, Tine Cuder, Aleš Česen, Jurij Hladnik, Mitja 
Šorn, Miha Valič, Aljaž Tratnik, Rok Zalokar in zdravnica Anja Štemberger 
Trajanje: 15. 9. - 4. 11. 2005 
 
Karejiang III (6824 m) 
SPOMINSKA SMER MIROTU UDIRU 
11. 10. 2005, Aleš Česen, Aljaž Tratnik, Rok Zalokar, 45-70 stopinj, 800 m 
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15. 9. Ljubljana - Katmandu 
16. - 19. 9.  Nakup hrane, urejanje tovorov, urejanje kitajske vize. 
20. 9.  Katmandu – kitajska meja; prestop meje brez problemov, spanje v Zhangmuju. 
21. 9.  Zhangmu - Nylam (3800 m). Ura in pol vožnje, popoldne aklimatizacija na 
 4100 metrov. 
22. 9.  Nylam, aklimatizacija od 4500 - 4700 metrov. 
23. 9.  Nylam – Lhatse. 
24. 9.  Lhatse – Shigatse. 
25. 9.  Shigatse – Avtobaza. 
26. 9.  Pakiranje tovorov v avtobazi. 
27. 9.  Avtobaza - bazni tabor (5350 m). 
28. 9.  Urejanje baze, postavijo še WC. 
29. 9.  Vsi se povzpnejo na 6442 metrov visok vrh. Ob 10. uri iz baze, vrnejo se ob 
 sedmih zvečer. Zadnjih 300 metrov vodi smer po snežnem grebenu, strmem do 
 50 stopinj. 
2. 10.  Odpravijo se na drugo aklimatizacijsko turo na Yexiang (6700 m). Dve uri hoje 
 od baze začne snežiti, tudi vremenska napoved je slaba. Na ledeniku postavijo 
 šotor, kjer pustijo vso opremo in se vrnejo v bazo. Popoldne in ponoči sneži. 
3.- 5. 10.  Sneži. 
6. 10.  Zjutraj delno jasno, zato se ob enih popoldan odpravijo proti Yexiangu. Ob 18. 
 uri postavijo šotore na višini 5900 metrov. Zvečer sneži, ponoči pa se zjasni. 
7. 10.  Zjutraj delno jasno. Rok Zalokar se slabo počuti, zato se vrne v bazo. Nasproti 
 mu prideta Anja in Sarke. Ostali se odpravijo proti vrhu. Kmalu postane oblač-
 no, naletava sneg, gazijo pol metra snega. Na 6100 metrih se Aleš, Mitja, 
 Aljaž in Uroš odločijo za sestop, Rok, Miha, Tine in Jure nadaljujejo še sto met-
 rov, kjer se zaradi slabega vremena 
 obrnejo tudi oni. Ob 17. uri so v bazi, 
 Rok Zalokar je bolan, ima vročino. 
10. 10.  Rok, Tine, Uroš, Miha, Jure in Mitja 
 postavijo ABC na višini 5900 metrov, 
 uro hoje od vstopa v severno steno Kula 
 Kangri. Do ABC je 900 višinskih metrov 
 gor in 300 metrov dol, hodijo sedem ur. 
 Aleš, Aljaž in Rok Z. postavijo šotor pod 
 Karejiangom 3 na 6000 metrih. 
11. 10.  V dveh različnih variantah so zavrnjeni 
 pri poizkusu aklimatizacije v pobočjih 
 Kula Kangri 3. Kložasta pobočja jih 
 prisilijo k umiku, nato se zaradi pozne 
 ure vrnejo v ABC. Uroš se vrne v bazni 
 tabor, ostali bodo jutri poskušali še v 
 tretji možnosti – vzpon na 6545 metrov 
 visoki vrh nad ABC. 
 Aleš, Aljaž in Rok Z. ob petih začnejo s 
 plezanjem zahodne stene Karejianga 3. 
 Ob 14. uri so na vrhu, ob osmih pa po 
 petnajstih spustih ob vrvi pod steno. Karejiang III  
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12. 10.  Rok B., Tine, Miha, Jure in Mitja odidejo iz ABC na vrh visok 6545 metrov. 
 Plezajo po snežnem grebenu strmem do 60 stopinj in ob 16.30 so na vrhu. 
 Malo pod vrhom postavijo šotore in prespijo. Aleš, Rok Z. in Aljaž se vrnejo v 
 bazo ob 19. uri. Vreme je lepo. 
13. 10.  Rok B., Tine, Miha, Jure in Mitja po prespani noči na 6500 metrov sestopijo v 
 ABC, ob 16. uri so v bazi. 
14. 10.  Počitek v bazi, vreme lepo. 
15. 10.  Aleš, Aljaž, Rok Z. in Uroš se odpravijo v ABC z namenom, da naslednji dan 
 vstopijo v steno. Rok se že zvečer slabo počuti, zato se odloči, da ne bo vstopil. 
 Ostali počivajo. Vreme lepo. 
16. 10.  Aleš, Aljaž in Uroš ob šestih krenejo iz ABC, ob 8. uri začnejo s plezanjem 
 stene, v osmih urah preplezajo 650 metrov in si postavijo šotor na višini 6650 
 metrov. Počutijo se odlično, naslednji dan nameravajo z minimalno opremo na 
 vrh. Zvečer iz baze dobijo vremensko napoved, da se bo vreme poslabšalo dan 
 prej, kot je bilo napovedano ob prejšnjem javljanju meteorologa. Odločijo se za 
 sestop naslednji dan. Ostali preložijo načrtovan odhod v ABC in čakajo na 
 ugodno napoved. 
17. 10.  Aleš, Aljaž in Uroš se z devetimi spusti ob vrvi in plezanjem navzdol vrnejo pod 
 steno. V bazo se vrnejo ob osmih zvečer. Oblači se. Rok B. je bolan. 
18. 10.  Vreme oblačno. 
19. 10.  Jutro je lepo, opoldne že oblačno. Zvečer snežinke. 
20. 10.  Slabo vreme, na hribu sneži. Anja in Rok se odpravita v avtobazo. Popoldne in 
 ponoči sneži tudi v bazi. 
21. 10.  Cel dan po malem sneži, sneženje se okrepi zvečer in ponoči. V bazo se vrneta 
 Rok Blagus in Anja. 
22. 10.  Zaradi stalnega sneženja zaključijo s plezalnim delom odprave. Tudi če bi pri-
 šlo do obdobja lepega vremena, bi bila nevarnost snežnih plazov v steni še 
 nekaj časa prevelika. 
23. 10.  Osem članov, dve šerpi in kuhinjski pomočnik se ob 8. uri zjutraj odpravijo v 
 ABC. Pospravijo ABC. V njej je pol metra novega snega, dva šotora je uničil 
 veter. 
25. - 29. 10. Baza – Avtobaza – Gyantse – Shigatse – Tingri – Zhangmu – Katmandu 
30. 10. Anja se vrne v 
 Ljubljano. 
4. 11. Katmandu –  
 Ljubljana. 

 

Kula Kangri 
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Tibet, Šiša Pangma 
 
Franc Pepevnik-Aco (vodja odprave), Tomislav Aurednik, Dušan Debelak, Milan Romih, 
Marjan Šuster, Danilo Tič, Tomaž Žerovnik, Zoran Mislej, Iris Prebeg (oba HRV) 
 
Šiša Pangma, centralni vrh 
KLASIČNA SMER 
2. 10. 2005, Aco Pepevnik, Milan Romih in Tomi Aurednik 
5. 10. 2005, Dušan Debelak, Tomaž Žerovnik, Zoran Mislej 
 
 
3. 9.  KTM 
6. 9.  Zhangmu 
7. - 8. 9.  Aklimatizacija v Nylamu. 
10. 9.  Avtomobilska baza. 
11. 9.   so opravili aklimatizacijo do 5450 metrov.  
14. 9.  Večina je prispela v bazni tabor na višini 5600 metrov.  
16. 9.  Dvesto metrov višje so si uredili depo. Na pristopu do baznega tabora je zbolel 
 Matjaž. Nazaj v dolino in do nepalske meje ga je pospremil Dani. 
18. 9.  Ob 15. uri so Tomaž, Dušan in Zoran postavili T1 na višini 6300 metrov. Nato 
 se je dvignil močan veter, zato ostali niso mogli več postavljati šotorov. 
19. 9.  sta Dušan in Tomaž odsmučala iz tabora 1 do baze. Za njima je sestopil tudi 
 Zoran. 
21. 9.  Milan in Aco sta na taboru 2, 6900 m.  
22. 9.  Aco in Milan sta iz tabora 2 napredovala do višine 7200 metrov, odsmučala 
 nazaj v T2, kjer sta prespala. Dani, Tomi in Iris so v taboru 1.  
25. 9.  Iz T2 so se vrnili Dušan, Tomaž, Iris in Zoran. Dušan in Tomaž sta smučala z 
 vrha desno od Šiše Pangme (7085 m). Obdobje aklimatizacije se je končalo. 
29. 9.  Prva skupina: Aco, Milan, Dani in Tomi je štartala proti vrhu. 
1. 10.  Aco, Milan in Tomi se povzpnejo do T 3. 
2. 10.  Nadaljujejo z vzponom na centralni vrh Šiša Pangme, kjer so bili ob 12. uri po 
 nepalskem času. Sestopijo nazaj v T 3.  
3. 10.  Aco, Milan in Tomi se vrnejo v bazni tabor. Smučali so iz T3, saj so bile 
 razmere za smučanje z vrha zaradi klož preveč nevarne. 
 Dušan, Tomaž in Zoran se vzpenjajo proti T3. Iris je obrnila in se vrnila na T1. 
4. 10.  Zgodaj zjutraj so pričeli vzpon proti vrhu Dušan, Tomaž in Zoran. 
5. 10.  Dušan, Tomaž in Zoran dosežejo centralni vrh Šiša Pangme ob enajstih. 
6. 10.  Baza – avtomobilska baza. 
9. 10.  KTM 
13. 10.  Prispejo domov.  
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Tibet, Mt. Everest 
 
Ruske komercialne odprave pod vodstvom Aleksandra Abramova na Everest s tibetan-
ske strani sta se udeležila tudi dva Slovenca: Marko Lihteneker in Viktor Mlinar. 
 
Mt. Everest (8847 m) 
SEVERNI GREBEN 
21. 5. 2005, Marko Lihteneker in Viktor Mlinar 
 
 
31. 3.  Ljubljana – KTM 
3. 4.  Aklimatizacija na področju Langtanga. 
14. 4.  Po nekajdnevni aklimatizaciji v Xegarju so prispeli v avtomobilski bazni tabor na 
 višini 5200 metrov. 
18. 4.  Marko in Viki sta v vmesnem taboru med BC in ABC nekje na višini 6000 
 metrov.  
21. 4.  Po prespani noči v vmesnem taboru sta se Viki in Marko utaborila v baznem 
 taboru na 6500 metrih.  
24. 4.  Spanje v taboru 1 (7042 m). 
27. - 30. 4.  Počitek v avtobazi. 
3. 5.  V načrtu sta imela vzpon do T2 (7800 m), vendar sta zaradi slabega vremena 
 obrnila na višini 7500 metrov in prespala v T1.  
5. 5.  Slaba napoved je še do 11. maja. Večina alpinistov se je preselila nižje v avtoba-
 zo. Marko in Viki sta se spustila v bazo.  
4. 5.  Spustita se v Xegar, 4200 metrov.  
14. 5.  Xegar – avtobaza 
15. 5.  Z ostalimi člani druge skupine sta prespala v vmesnem taboru.  
16.5.  Baza. 
18. 5.  Kreneta proti vrhu. 
19. 5.  Viki, Marko, Vladimir pridejo do T2. 
20. 5.  T2-T3 (8300 m). 
21. 5.  Viktor opoldne osvoji vrh. Marko na vrh pride uro kasneje. Ob 16. uri se Viktor 
 vrne v tabor 3. Marko zapusti vrh uro za Viktorjem, a ga ob pol desetih zvečer še 
 ni v taboru 3, kjer ga čaka Viktor. 
22. 5. Viktor se ob petih popoldne vrne v bazni tabor. Dve Šerpi se odpravita iskat 
 Marka na greben nad 8300 metri. Ostali preiščejo vse šotore vseh taborov, 
 Marka ne najdejo. Dvajset Kitajcev osvoji vrh, Marka niso videli. Šerpe kitajske 
 odprave pa kasneje najdejo telo alpinista na višini 8800 metrov. 
 
21. 5. 2005 je na pobočju Mount Everesta, na višini 8800 metrov umrl Marko Lihte-
neker.  
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Nepal, Khumbu, 
Cholatse (6440 m), severna stena 
AMERIŠKA SMER- PRVENSTVENA VARIANTA 
19. - 22. 4. 2005, Tomaž Humar, Aleš Koželj, Janko Oprešnik, VI, 5+, M5-M6, skala 
VII-, 1500 m, 38 ur 
Prva ponovitev Ameriške smeri s prvenstveno varianto, alpski stil.  
 
Majhna odprava je odšla na pot v začetku aprila. 
Po ureditvi birokratskih formalnosti v nepalski 
prestolnici so poleteli proti Lukli. Že med nekaj-
dnevno potjo proti baznemu taboru so se postop-
no aklimatizirali, dodatno pa so se na višino pri-
vadili nekaj dni po prihodu in ureditvi baznega 
tabora na višini 4600 metrov pod severno steno 
Cholatseja. Po nekaj dneh priprav, opazovanja 
gore in preučevanja možnosti za plezanje in kas-
nejši sestop so vstopili v steno. Prvi dan so nale-
teli na strm sneg, kombinacijo skale in ledu in 
skalo do VII-. Po trinajstih raztežajih so na var-
nem mestu izkopali polico, kjer so prenočili. Dru-
gi dan se je začel z lepim vremenom, ki pa se je 
že dopoldan pokvarilo. Začelo je snežiti in med 
plezanjem šest raztežajev dolgega lednega slapu 
so se po njih že začeli vsipati snežni plazovi. Tretji 
dan so začeli plezati proti levi in v slabih razme-
rah priplezali na greben, kjer so naleteli na prhke 
snežne tvorbe, preko katerih je bilo napredovanje 
počasno in nevarno. Ob večernem sneženju so si izkopali bivak pod previsno ledeno 
tvorbo, zjutraj pa v boljšem vremenu nadaljevali proti vrhu, kamor so priplezali pozno 
popoldan. Četrti bivak so preživeli nekaj metrov pod vrhom. Naslednji dan so začeli 
sestopati na južno stran. Opravili so osem spustov ob vrvi in prišli na strm ledenik, nato 
pa še tri spuste do jezera blizu baze. 
Predvsem srednji del so plezali bolj ali manj v območju Ameriške smeri iz leta 1984, 
spodnji del je prvenstven, v zgornji tretjini, kjer so Američani nadaljevali v vpadnici vrha, 
pa so zavili na strm levi greben.  
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Nepal 
Janak 2005 
 
Člana odprave: Andrej Štremfelj; vodja, Miha Habjan 
Cilj odprave: JZ steber Janaka v alpskem stilu 
Trajanje odprave: 15. 9. - 1. 11. 2005 
 
Lashar 1 (6930 m) 
JJV ozebnik  
12. 10. 2005, Andrej Štremfelj, Miha Habjan, IV, 3, 900 m, 9 ur 
 
 
15. 9.  Polet Ljubljana – Dunaj – Katmandu. 
16. - 19. 10.  Priprave v Katmanduju: nakup hrane in priprava tovorov.  
20. 9.  Avtobusni prevoz Katmandu – Chandranigamapur. 
21. 9.  Chandranigamapur – Birtamod – Phedim 
22. - 29. 9.  Phedim –Taplejung – Mitlung – Tamewa – Amjilasa – Gjabla – Gunza – 
 Kangbačen – Lonak. Na travnati ravnici planine Lonak so postavili bazni tabor, 
 na višini 4850 metrov. Še isti dan sta raziskala dostop do ledenika Broken skozi 
 strmo sotesko (5000 m).  
30. 9.  Urejanje baznega tabora in počitek. 
1. 10.  Vzpon na K 5630, ki predstavlja prvi izraziti skalni stolp v grebenu zahodno od 
 Lonaka. Miha je zaradi slabega počutja (prehlad) opustil zadnjih 50 metrov 
 vzpona. 
3. 10.  Drugi aklimatizacijski vzpon. K 5848 v grebenu proti Tangkongmi, vzhodno od 
 Lonaka.  
4. - 5. 10.  Počitek. 
6. 10.  Baza – pomožna baza (5710 m) na ledeniku Broken. Z težkimi nahrbtniki v 
 osmih urah premagata razdaljo devetih kilometrov in skoraj tisoč metrov višin-
 ske razlike. Šotor sta postavila na moreni v bližini majhnega jezera s čisto vodo.  
7. 10.  Na povratku v bazni tabor sta imela namen prečiti celoten greben šesttisoča-
 kov severno od ledenika Broken. Zaradi zgodnjega popoldanskega poslabšanja 
 vremena sta prečila le prva dva (6096 m in 6114 m) in sestopila v bazo. 
10. 10.  Cilj naslednje aklimatizacije je bil 6930 metrov visoki Lashar 1 na skrajnem 
 zahodnem kraku ledeni-
 ka Tsisima. Na višini 
 5610 metrov sta postavi-
 la šotor.  
11. 10.  Šotor sta prestavila na 
 konec zahodnega kraka 
 ledenika Tsisima, na pla-
 to tik pod JZ greben gore 
 na višino 6200 metrov.  

 

Lashar 1 
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12. 10.  Ob treh zjutraj sta sestopila 150 metrov do vznožja JJV ozebnika Lasharja 1. 
 Vstop so zapirali seraki, zato je bilo treba prvih sto metrov preplezati po 
 vzporednem lednem pobočju in preko krušljivih skal prečiti na serak pod 
 vstopom. Smer sta preplezala v devetih urah. V močnem vetru sta zadnjih 
 petdeset metrov proti vrhu gazila po zahodnem grebenu. Po sto metrih sesto-
 panja sta se začela spuščati ob vrvi (abalakov). Po šestih spustih sta dosegla 
 plato in ob treh šotor. 
13. 10.  Sestop v bazo. S tem sta zaključila svojo aklimatizacijo in se začela pripravljati 
 za glavni vzpon na Janak. Miha si še vedno ni pozdravil vnetja grla.  
14. - 17. 10.  Počitek v bazi. 
18. 10.  Odhod v pomožno bazo.  
19. 10.  Počitek in ogled dostopa do stene. Glede na Mihovo počutje sta se odločila, da 
 se skušata povzpeti na Janak po smeri, ki sta jo predvidela za sestop. 
20. 10.  Zaradi oblačnosti sta nočni odhod večkrat prestavila. Ob petih sta zapustila 
 šotor. Ob 6. uri sta vstopila v steno. Spodnji del sta plezala nenavezana, zad-
 njih sedem raztežajev pa sta se varovala. Ob šestih zvečer, po dvanajstih urah 
 plezanja sta izplezala na plato, kjer sta si v orkanskem vetru izkopala luknjo v 
 sneg. Bila sta brez šotora in spalnih vreč, ker sta računala na mesečino in 
 nočni vzpon na vrh.  
21. 10.  Jutro je bilo mrzlo, vetrovno in oblačno. Vreme je resno grozilo, zato sta se ta-
 koj odločila za sestop. Kmalu je začelo snežiti. Ob dveh popoldne sta po pet-
 najstih spustih po vrvi v sneženju prišla v vznožje stene. Do petih popoldne sta 
 prišla v pomožno bazo. Sestop v bazo.  
 Preplezala sta južno steno Janaka. Nista dosegla vrha, zato sta smer kljub 
 temu, da ima logičen zaključek na platoju, označila kot poskus (IV, 3, 650 m, 
 12 ur). 
22. 10.  Zapustijo bazo in isti dan prispejo v Gunzo. 
27. 10.  Letalski prevoz Suketar – Biratnagar – Katmandu.  
9. 11.   Katmandu – Dunaj – Ljubljana.  

Janak 
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Daulagiri VII – Putha Hiunchuli (7246 m), 
NEMŠKA SMER 
14. 10. 2005, Blaž Navršnik, Matej Kladnik, 50-70 st., 2000 m 
Prva ponovitev smeri. 
 
Trajanje: 15. 9. - 1. 11. 2005.  
 
Člani: vodja Blaž Navršnik, Mitja Plohl, dr. Žare Guzej, Rok Dečman, Matej Kladnik, 
Brin Štabuc, David Lešnik, Andrej Napotnik    
 
15. 9.  Dunaj – Katmandu. 
16. - 19. 9.  Katmandu. 
20. 9.  KTM- Beni. 
21. - 27. 9. Pristop do baze (4200 m). Beni – Darbang – Sibang – Muna – Gurdža – 
 baza. 
28. 9.  Urejanje baznega tabora. 
30. 9.  Prvi so se proti gori odpravili Lešnik, Štabuc in Navršnik. Čez reko, ledeniško mo-
 reno in strma travnata pobočja so se povzpeli do ledenika in postavili tabor T1 
 (5167 m). 
1. 10.  Plohl in Napotnik gresta do tabora T1, Navršnik, Štabuc in Lešnik pa iz T1 v 
 bazo. 
2. 10.  Guzej, Dečman in Kladnik gredo prespat na T1, Napotnik in Plohl se vrneta v 
 bazo. 
3. 10.  Lešnik, Štabuc, Navršnik in Jangbu se iz baze ponovno odpravijo v T1, ki jo do-
 sežejo ob 9. uri dopoldan. Z opremo za višje tabore nadaljujejo čez ledenik. Pod 
 seraki z vrvjo opremijo skalno  stopnjo in se povzpnejo na zgornji plato, kjer jih 
 ustavi megla. Postavili so šotor in prespali. 
4. 10.  Navršnik, Lešnik in Štabuc nad skalno stopnjo prečijo zgornji plato in postavijo 
 vmesni tabor med T1 in T2 in se vrnejo v bazo. Plohl, Dečman, Guzej in Napot-
 nik se odpravijo na enko in tam prespijo. 
5. 10.  Vsi razen zdravnika se z enke odpravijo na dvojko. Pri opremljanju snežnega žle-
 ba z vrvmi je skala zadela Plohla v roko in nogo. Ob pomoči je sestopil do 
 šotora, Kladnik in Napotnik pa sta do mraka opremila 200-metrski žleb skoraj 
 do konca. 
6. 10.  Zjutraj so Dečman, Kladnik, Napotnik in poškodovani Plohl sestopili do enke. Po 
 pregledu poškodb je zdravnik posumil na večje poškodbe mišic, kar je pomenilo 
 za Plohla konec odprave. Iz baze so Lešnik, Štabuc in Navršnik prinesli dodatno 
 opremo in hrano in nadaljevali do vmesnega tabora. Guzej, Plohl, Kladnik in 
 Dečman so sestopili v bazo. Napotnik in šerpa Jangbu sta ostala na enki.  
7. 10.  Navršnik, Lešnik in Štabuc so do konca opremili žleb, nadaljevali čez snežni 
 plato in pod seraki na višini 5900 metrov postavili tabor 2. Jangbu je zdrsnil čez 
 serak, potolčenemu pomagajo do šotora. Navršnik je sestopil do enke, kamor je 
 iz baze prišel tudi Kladnik. 
8. 10.  Štabuc in Lešnik sestopita z Jangbujem v bazo, Napotnik in Kladnik pa se vzpeta 
 do vmesnega tabora. Podreta šotor in se vzpneta do dvojke.  
9. 10.  Napotnik zjutraj ne čuti desne roke in komaj govori, pomanjkanje kisika je bilo 
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  verjetno vzrok lažje možganske kapi. Po posvetu z zdravnikom s Kladnikom ta-
  koj sestopita, stanje pa se počasi izboljšuje.   
10. 10. Po desetih dneh so ponovno vsi skupaj v bazi. Popoldan odidejo Lešnik, Štabuc 
  in Dečman na enko.  
11. 10. Sledijo jim Navršnik, Kladnik, Guzej in Jangbu.  
12. 10. Prva ekipa na dvojki poskuša opremiti prehod med seraki, vendar sta Dežman 
  in Lešnik zbolela. Iz enke kreneta Navršnik in Kladnik, Lešnik in Dečman pa 
  sestopita do enke in skupaj z Guzejem nadaljujeta do baze. 
13. 10.  Opremijo pot čez serake. Na višini 6300 metrov so postavili T3. Naslednji dan 
  naj bi poskusili priti na vrh.  
14. 10.  Fantje na dvojki se ob treh odpravijo. Na poti proti vrhu so se najprej spustili za 
 100 metrov in prečili dolgo pobočje pod visečimi seraki. Zaradi strahu pred 
 ozeblinami je Štabuc obrnil na zadnji strmini. Navršnik in Kladnik sta nadalje-
 vala in ob 10.30 dosegla vrh. Sestopila sta do trojke, skupaj s Štabucem so 
 nadaljevali do T2, Navršnik pa se je spustil še do enke. 
15. 10.  Pospravijo vse tri višinske tabore in 17. 10. zapustijo bazo. 
20.10.  Prispejo v Beni.  
2. 11.   Vrnitev domov.  

Daulagiri VII, spodnji del smeri 

Daulagiri VII, 
zgornji del smeri 
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Nepal, Khumbu 
Ama Dablam 
 
Člani: Viki Grošelj; vodja, Marjan Manfreda, Janez Dovžan, Janko Ažman, Danilo Cedil-
nik, Tomaž Jamnik – vseh šest članov odprave Makalu,  
Tone Škarja, Stojan Burnik, Rafko Vodišek, Stipe Božič, Joško Božič, Tina Di Batista, 
Tomaž Jakofčič, dr.Igor Tekavčič  
Trajanje: 29. 9. - 2. 11. 2005 
 
Ama Dablam (6812 m) 
JUGOZAHODNI RAZ 
17. 10. 2005, Marjan Manfreda 
19. 10. 2005, Viki Grošelj, Stipe Božić, Giyurmi Sherpa 
23. 10. 2005, Tomaž Jakofčič, Tina Di Batista, Janko Ažman, Janez Dovžan 
 
Minilo je 30 let, odkar smo Slovenci stopili na prvi himalajski osemtisočak. Med 6. in 
11. oktobrom leta 1975 je vrh 8481 metrov visokega Makaluja, pete najvišje gore sveta, 
po prvenstveni smeri preko zahtevne južne stene, doseglo kar sedem Slovencev. Stane 
Belak, Marjan Manfreda, Nejc Zaplotnik, Janko Ažman, Viki Grošelj, Ivč Kotnik in Janez 
Dovžan. S tem dosežkom smo takrat stopili ob bok razvitim državam s himalajsko 
tradicijo, v naslednjih letih pa z uspehi nadaljevali. 
 

V spomin na veliki dosežek pred 30. leti, je bila letos izvedena odpravo na eno najlepših 
gora Himalaje, Ama Dablam. V štirinajst članski odpravi je sodelovalo šest veteranov z 
odprave na Makalu leta 1975, snemalci in strokovni sodelavci ter dva povabljena mlajša 
vrhunska alpinista. 
 
 
29. 9.  Odhod odprave iz Ljubljane preko Dunaja v Katmandu. 
2. 10.  Polet v Luklo in pohod do Phakdinga. 
3. 10.  Pohod do Namče Bazarja in popoldan aklimatizacija do vasi Khumjung 
 (3900 m). 
4. 10  Pohod do Pangboč (3900 m), kjer si uredijo bazni tabor v Sonam Lodge. 
5. 10.  Aklimatizacija v pobočjih nad vasjo. 
6. 10.  Prva in druga skupina Grošelj, Božič, Cedilnik ter Vodišek, Dovžan, Ažman, 
 Tekavčič in Di Batista-Jakofčič postavijo tabor 1 na višini 5400 metrov. Druga 
 skupina odide nazaj v bazo. 
7. 10.  Iz T1 vsi odidejo do višine 5750 metrov in se vrnejo v bazo. Na T1 pridejo Božič 
 J., Burnik, Jamnik in Manfreda. 
8. 10.  Iz T1 se povzpnejo do 5800 metrov in sestopijo nazaj v bazo Ažman, Dovžan, 
 Vodišek in Tekavčič odidejo na T1. 
9. 10.   Di Batista in Jakofčič na T1. 
10. 10. Di Batista in Jakofčič sta po normalni smeri prišla do T2 na »Rumenem 
 stolpu« (6000 m) in sestopila do 5800 m, kjer sta prespala. 
11. 10.  Di Batista in Jakofčič sta sestopila v bazo. 
12. 10.  Večina članov odprave odide na aklimatizacijo in raziskovanje proti Chukungu. 
 Večina se povzpne na Chukung Ri (5600 m). 
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14. 10. Di Batista in Jakofčič sta odšla do T1. 
15. 10. Di Batista in Jakofčič sta vstopila v južno steno Ombigaichen (6340 m), a na 
 višini 6000 metrov obrnila zaradi nevarnosti plazov. Sestop v bazo. 
16. 10.  Božič J., Burnik in Manfreda prespijo na običajnem T2 (6000 m) 
17. 10.  Marjan Manfreda-Marjon ob 12. uri stopi na vrh Ama Dablam. Božič, Grošelj 
 na T1.  
18. 10. Di Batista in Jakofčič na T1. Božič, Grošelj in Giyurmi Sherpa na T2 (6400 m). 
19. 10. Božič, Grošelj in Giyurmi Sherpa pridejo dopoldan na vrh Ama Dablam in sesto-
 pijo do večera v bazo. Di Batista in Jakofčič vstopita v smer Lagunak v južnem 
 razu Ama Dablama. Do večera priplezata do višine 6070 metrov, kjer bivakira-
 ta. Burnik in Božič J. na T1. 
20. 10. Di Batista in Jakofčič dopoldan priplezata do višine 6250 metrov, ko začne sne-
 žiti. Ker sneženje ne poneha, popoldan začneta sestopati po smeri in bivakirata 
 na višini 5800 metrov. Božič J. in Burnik na T2. Ažman in Dovžan na T1. 
21. 10.  Di Batista in Jakofčič sestopita na T1. Božič in Burnik zaradi slabega vremena 
 sestopita na T1 in še naprej v bazo. Dovžan in Ažman čakata na T1. 
22. 10.  Di Batista in Jakofčič ter Ažman in Dovžan na T2. 
23. 10. Di Batista in Jakofčič ter Ažman in Dovžan pridejo dopoldan na vrh Ama Dab-
 lam in do večera sestopijo v bazo. Prva skupina - Burnik, Cedilnik, Jamnik, Te-
 kavčič in Vodišek odide iz baze proti Lobučam. 
24. 10. Grošelj, Ažman, Dovžan, Di Batista in Jakofčič odidejo proti Lobučam in se v 
 naslednjih dneh preko Kala Patarja, prelaza Cho La (5400 m) in Gokya snidejo 
 s predhodno skupino v Namče Bazarju. 
28. 10.  Pohod v Luklo. 
29. 10.  Polet v Katmandu. 
2. 11.  Prihod domov.  

Nanga Parbat (8125 m) 
Člani: Tomaž Humar; vodja, Aleš Koželj, Stipe Božić, dr. Anda Perdan 
Trajanje: julij-avgust 2005 
Cilj: Prvenstvena smer v osrednjem delu Rupalske stene 
 
2. 7. Let z Brnika. 
7.7.  Prihod v bazni tabor. 
8.- 18. 7.  Tomaž in Aleš sta se aklimatizirala do višine 6800 metrov. 
1. 8.  Tomaž je vstopil v steno, plezal v slabih razmerah in bivakiral na višini 5700 
 metrov. 
3. 8.  Po neuspešnem iskanju varnega nadaljevanja je Tomaž postal ujet v steni, zato 
 je zaprosil za helikoptersko reševanje. 
10. 8.  je Tomaža helikopterska ekipa pakistanske vojske rešila iz stene. 
17. 8.  Prihod domov.  

Karakorum, Pakistan 
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Terskey Ala-Too, dolina Karakol  
Člana: Simon Slejko, Andrej Magajne 
Trajanje: 28. 7. do 20. 8. 2005 
 
Slonienok (4728 m), severna stena 
AMOR THERAPEUTICA 
7. 8. 2005, Simon Slejko, Andrej Magajne, V, 5, 700 m, 7 ur 
 
28. 7.  Let Brnik – Instanbul – Biškek 
29. 7.  Prevoz Biškek – Karakol 
30. - 31. 7.  Karakol – urejanje formalnosti, nakup hrane, najem nosačev. 
1. 8.  Prihod v v bazo. 
2. - 13. 8.  Aktivnosti v bazi in nad njo. 
14. - 15. 8.  Karakol 
16. - 18. 8.  Biškek 
19. 8.  Let Biškek – Istanbul 
20. 8.  Let Istanbul – Brnik 
 
Področje Terskey Ala-Too se nahaja 
na jugovzhodnem obrobju jezera Isyk-
Kul in je del gorovja Tien Shan. Izho-
dišče za vzpone v njegovem osrčju je 
mestece Karakol, od koder v masiv 
vodijo 4-WD poti in steze. 
Za področje Terskey Ala-Too so zara-
di bližine jezera značilne hitre spre-
membe vremena in relativno velika 
količina padavin, ki pade pretežno v 
juniju in juliju. V celotnem masivu 
prevladujejo ledne stene in številne 
možnosti za nove smeri potrjujejo pra-
vilo, da so se nekdanji plezalci Sovjetske zveze lotevali pretežno le skalnih ali v skrajni sili 
skalno-lednih problemov. Zadnje nove smeri so bile po njunih podatkih v dolini Karakol 
splezane v letu 1984, večina pa datira v leta med 1965 in 1978.  
Od dvanajstih dni, ki sta jih preživela v bazi, so bili le štirje dnevi sončni, sicer je običaj-
no popoldne deževalo. Na srečo pa se je sneg hitro predelal. 
Po aklimatizaciji in problemih s prenašanjem opreme v ABC pod Karakolski, sta se po 
nekaj poizkusih in slabih izkušnjah z vremenom, odrekla njegovi severni steni in se 
odločila za lepo, vendar logistično bistveno manj zahtevno severno steno Slonienoka. 
Sedmega avgusta sta v severni steni Slonienoka preplezala verjetno novo smer Amor 
Therapeutica. Preko vrha sta sestopila po normalki in bila po dvanajstih urah spet pri 
vstopu v smer. 
Po nekaj dneh počitka v bazi sta nato opravila še poizkus v severozahodni steni Djigita, 
ki pa ga je končal orkanski veter in nekajdnevno poslabšanje vremena.  

Kirgizija 

 

Slonienok: Amor Therapeutica 
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Pamir 
Alpinistično smučarska odprava Pik Lenin 
 
Člani: Iztok Tomazin, vodja in zdravnik odprave, Milan Meglič, Slavko Rožič in Vili Vo-
gelnik, Miha Lovrenčak, Mateja Vrhunc, Franc Tertinek 
Cilj: vzpon in smučanje z vrha Pik Lenin 
 
Pik Lenin (7134 m) 
KLASIČNA SMER 
28. 7. 2005, Milan Meglič, Franc Tertinek, Iztok Tomazin, Slavko Rožič. 
 
 
15. 7. so odpotovali z letališča Brnik. Z vmesnima postankoma v Istambulu in prestol-
 nici Kirgizistana Biškeku so pristali v mestu Oš. 
 Po enodnevni vožnji so 18. 7. dosegli območje Ačik Taš. Bazni tabor agencije, ki 
 jim je urejala formalnosti in oskrbo, je bil postavljen zelo nizko (3600 m) in 
 daleč od gore. 
19. 7.  so se za začetno aklimatizacijo povzpeli na višino 4000 metrov na grebenu Pik 
 Petrovske. 
 Z najnujnejšo opremo in hrano za dva tedna so se naslednji dan povzpeli do 1. 
 višinskega tabora na ledeniku pod severno steno Lenina 4300 metrov visoko, 
 kjer so imele nekatere odprave bazni tabor. Odločili so se, da si bodo tudi sami 
 tam uredili zasilni bazni tabor. 
21. 7.  so se vsi povzpeli 5400 metrov visoko in na običajnem mestu postavili 2. višinski 
 tabor ter v njem prespali. 
22. 7.  so se kljub slabemu vremenu v globokem snegu povzpeli na greben Pik Razdel-
 naje (6100 m) in se še isti dan vrnili v 2. tabor. 
23. 7.  so iz 2. tabora sestopili v bazo (4400 m). 
24. - 25. 7.  so v bazi počivali in se spopadali z zdravstvenimi težavami. 
26. 7.  ponoči so vsi odrinili na goro, z namenom že v tem poskusu doseči vrh. Prespali 
 so v 2. taboru (5400 m). 
27. 7.  so se povzpeli na sedlo med Pik Lenina in Pik Razdelnaja in na običajnem mes-
 tu (6100 metrov visoko) postavili 3. višinski tabor. 
28. 7.  Še v temi so kljub zelo močnemu vetru odrinili proti vrhu. Po osmih urah vzpona 
 so 7134 metrov visoki vrh Lenina dosegli Milan Meglič, Franc Tertinek in Iztok 
 Tomazin, nekoliko kasneje še Slavko Rožič. Na višini okoli 7000 metrov je odne-
 hal Vili Vogelnik. Tomazin je na vrh prinesel smuči in opravil smučarski spust do 
 3. tabora, Meglič pa je smučal z višine 6700 metrov.  
 V 3. taboru so vsi prenočili in naslednji dan sestopili v bazo. 
 Tomazin in Vrhunčeva sta se med sestopom povzpela še na Pik Razdelnaja 
 (6148 m) in smučala z njega. 
30. 7.  so sestopili v Ačik Taš in s tem zaključili alpinistično-smučarski del odprave.  
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Pamir, alpinistični tabor 
Udeleženca iz Slovenije: Mojca Švajger, Irena Mrak 
Trajanje: 30. 7.- 3. 9. 2005 
 
Pik Engels, stranski vrh (6450 m) 
RUSKA RULETA II 
15. - 16. 8. 2005, Irena Mrak, Garth Willis (ZDA), IV, 4, 1400 m 
  
V območju gora Pik Engels in Pik Karla Marxa (6723 m) je potekal alpinistični tabor, ki 
so se ga udeležili alpinisti in alpinistke iz Tadžikistana, Italije, Nizozemske, Nemčije, 
Avstrije, ZDA in Slovenije. Namen tabora je bilo plezanje v stenah obeh vrhov ter 
promocija nevladne organizacije Alpine Fund, ki se ukvarja z gorniškim izobraževanjem 
mladine na območju Kirgizije in Tadžikistana. Zbrali so se v Dušanbeju, od koder so v 
dveh skupinah krenili v Pamir. Glavni-
na je odšla na pot takoj, štirje pa so 
jim sledili nekaj dni kasneje po oprav-
ljenih formalnostih. Ponovno so se 
srečali v baznem taboru, ki ga je pos-
tavila prva skupina.  
Takoj so začeli z aklimatizacijo in 
vzponom samim. Osnovni načrt je bil 
vzpon na Pik Karla Marxa po Savvo-
novi smeri iz leta 1951 (ruska ocena 
5A, 1200 m) ter vzpon na Pik Engelsa 
po Snegirevi smeri iz leta 1963 (5A, 
1000 m). Po prihodu v bazni tabor je 
bilo kmalu jasno, da so se ledeniki v 
zadnjih dveh desetletjih zelo spreme-
nili – glede na razpoložljive karte so 
lahko ugotovili, da so precej krajši, tanjši, predvsem pa so nastale številne nove razpoke 
ter na pristopu do ključnega sedla Zugvand izjemno nevarni seraki. Kljub temu so 
skušali najti čimbolj varen prehod na sedlo, kar se je v takratnih lednih in snežnih 
razmerah izkazalo za nemogoče.  
Najpomembnejši vzpon tabora je prvenstvena smer The Russian Roulette II/Ruska 
ruleta II, ki poteka deloma v vpadnici prelaza Zugvand, nato pa zavije levo proti vrhu 
Engelsa. Najzahtevnejši je spodnji del smeri, kjer je 450 višinskih metrov strmih 70-80°. 
Srednji del smeri je položnejši, prekinjajo pa ga nekaj deset metrov visoki strmi odseki. 
Prvi dan plezanja sta bivakirala v snežni luknji na višini 5700 metrov. Drugi dan sta 
nadaljevala vzpon do vršnega grebena, kjer se težave gibljejo do 65° v ledu in snegu. 
Smer sta zaključila na 6450 metrov visokem stranskem vrhu Engelsa. Vzpon na glavni 
vrh (6510 m) jima je onemogočilo nenadno poslabšanje vremena z močnim sneženjem. 
Še isto popoldne in ponoči sta se spustila do šotora na 5100 metrih.  
13. 8 so Garth, Mojca in Irena preplezali še smer (III, 70/ 40-50°, 800 m) na 5400 
metrov visoki vrh brez imena nad ABC. 
Zadnji teden bivanja v Tadžikistanu sta se Mojca in Irena odpravili še v Fanske gore. To 
gorsko skupino odlikujejo ledne in tudi skalne smeri.  
3. 9. Dušanbe - München  

Pik Engels: Ruska ruleta II. 

 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Tien Šan 
 
Khan Tengri (7010 m) 
KLASIČNA SMER 
30. 7. 2005, Jože Celestina, Goran Turudič,  
 
Troglav (5207 m), SV stena 
BELA OPOJNOST 
4. 8. 2005, Jure Juhazs, Dejan Koren, IV, 3, 700 m, 5 ur 
 
Člani: Aleš Cvahte; vodja, Darja Jer-
nejc, Jože Celestina, Robert Merhar, 
Janko Čukajne, Goran Turudič, Jure 
Juhazs, Dejan Koren, Dušan Grabnar, 
Lovrenc Babič, Krištof Perc, Andrej Vr-
bec, Nevenka Predalič, Darko Bajželj, 
Tatjana Bavčar in Milan Potočnik 
Trajanje. 20. julij - 12. avgust 2005 
 
20. 7.:  Odhod iz Ljubljane 
24. 7.:  Prispeli so v bazo (4090 m) in 
 se aklimatizirali na 4400 m.  
25. 7.: Aklimatizacijski vzpon do viši-
 ne 5200 metrov. 
30. 7.  sta se Jože Celestina in Goran 
 Turudič ob 17. uri po iz tabora 
 na višini 5400 metrov povzpela na vrh. Pet članov odprave je odšlo iz baze.  
 Darja je dobila pljučni edem, s helikopterjem jo prepeljejo v dolino. 
2. 8. je peterica poskušala priti na vrh, vendar so zaradi slabega vremena obrnili na 
 višini 6000 metrov. 
4. 8.:   Osem članov odprave se je povzpelo na vzhodni vrh Troglava, Jure Juhazs in 
 Dejan Koren pa sta v SV steni Troglava preplezala prvenstveno smer. Smer sta 
 razen zadnjega raztežaja prek vršne opasti preplezala nenavezana. 
 Sestopala sta v območju normalne smeri.  
8. 8.   je helikopter, ki jih je prepeljal v dolino, ob povratku v BT stmoglavil na ledenik 
 Engliček in zgorel. 
10. 8.:  Odpravili so se proti Biškeku. 
12. 8.:  se je odprava vrnila domov.  

 

Troglav: Bela opojnost 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Fanske Gore 
MUSAFA 
15. 6. 2005, Andrej in 
Jasna Pečjak, Erol Altay, 
VII+/ V-VI, 250 m 
 
SLAM 
18. 6. 2005, Andrej 
Pečjak in Erol Altay  

Mount Hicks 
 
GUNBARELLS-THE CURVER 
13. 3. 2005, Marjan Kovač, Damijan Eržen, V, 5+, 600 m, 7 ur 
 
 
Po štirih dneh deževnega in toplega vremena sta 12. 3. opravila dostop po ledeniku 
Hooker do koče Empress pod južno steno Mt. Hicksa. Dostop je predvsem na račun raz-
bitega ledenika in ledeniških razpok trajal celih 13 ur. Prespala sta v koči in s plezanjem 
pričela naslednji dan ob osmi uri. Najtežji so bili prvi štirje raztežaji s slabim varovanjem 
in plezanjem po tankem ledu, nalepljenem na skale. V četrtem raztežaju sta preplezala 
tudi krajšo navpično ledeno svečo. Nato sta zaradi slabih razmer v smeri Gunbarells 
zavila v smer The Curver in izplezala na rob stene. V zadnjih 150 metrih stene sta imela 
odlične razmere.  

Nova Zelandija 

Musafa 

Tadžikistan 

Vzponi v tujih gorstvih 
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Japonska 

Sredi februarja 2005 sta se Aljaž Anderle in Urban Golob za dobra dva tedna odpravila 
na Japonsko, kjer sta hotela kot prva zahodnjaka preizkusiti možnosti za ledno plezanje 
na Japonskem. Bila sta gosta organizatorjev tekmovanja v lednem plezanju v Sounkyu 
sredi otoka Hokaido in tekmovanja v narodnem parku Yatsugatake med Tokijem in 
Naganom.  
Prvi teden sta na Hokaidu pomagala pri odprtem prvenstvu Japonske v lednem plezan-
ju. Prepričala sta se o tamkajšnjih divjih vremenskih razmerah pozimi (hud, zelo vlažen 
mraz z močnimi vetrovi), ki omogočajo tudi nastanek slapov na morski obali. Na ob-
morskem območju Chiyosibetsu sta preživela en dan in dokumentirala redko možnost 
lednega plezanja tik ob morju. Zaradi velike količine snega pa v notranjosti razen kraj-
šega slapu nista splezala ničesar več. V drugem delu potovanja na otoku Hošu sta naj-
prej sodelovala pri organizaciji tekme v parku Yatsugatake, potem pa sta se odpeljala še 
v področje Oyafudo in v dolino Saganpeki, kjer sta preplezala dva slapova z oceno 6, na 
bližnjem območju Arafune Yama pa so opravili z Ubijalskim slapom (Inugoroshi no taki, 
5), Aljaž pa je dodal še prvi vzpon (6) v bližnji sveči.  

Vzponi v tujih gorstvih 



170 

JULIJSKE ALPE 
 
Vrtaški vrh, severna stena 
TJULNOVA GRAPA  
16. 12. 2005, Grega Kofler, Jure Noč, Tomaž Novak, 
Rajko Lotrič, III+, S5, 300 m 
 

Prvenstveni spust. 
 
Babji zob 
10. 12. 2005, Aleš Stojan, Tomaž Bobek, Tanja 
Menegalija, Blaž Pogačnik, S3+, 150 m  
 

Prvenstveni spust. 

Pomembni alpinistični spusti 2005 

Smučarski spusti 

Kirgizistan 
 
Pik Lenin (7134 m) 
KLASIČNA SMER 
21. 7. 2005, K. Sladič, P. Ravnikar  
28. 7. 2005, Iztok Tomazin  
 

Aleš Stojan je smučal iz višine 6900 metrov, Milan Meglič pa z višine 6700 metrov. 
 
 

Pik Razdelnaja (6148 m) 
28. 7. 2005, Iztok Tomazin, Mateja Vrhunc 
29. 7. 2005, Aleš Stojan, P. Ravnikar, K. Sladič, B. Smit, R. Bombač  
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Saas Fee, Švica 
Svetovno prvenstvo v lednem plezanju 2005 
20. 1. - 22. 1. 2005 
 
Rezultati: 

Težavnost – moški 
1. Harald Berger (A)  
2. Simon Anthamatten (CH)  
3. Albert Leichtfried (A)  
26. Primož Hostnik (SLO)  
 
Težavnost – ženske 
1. Petra Müller (CH) 
2. Ines Papert (D) 
3. Stephanie Maureau (F)  

Hitrost – moški 
1. Evgeny Krivešejcev (UKR)  
2. Igor Fazuljin (RUS)  
3. Nikolai Chved (RUS)  
9. Primož Hostnik (SLO) 
 
Hitrost – ženske 
1. Natalia Koulikova (RUS)  
2. Julija Olejnikova (RUS) 
3.  Anna Toretta (ITA)  

Tekmovalno ledno plezanje 
Svetovni pokal (IWC) 

Ice world cup 

Slovenski pokal v lednem plezanju 2005 
 
Tekmovalno ledno plezanje 
 

Leta 2002 je bila v Sloveniji edina večja tekma Solčava Ice Extreme, poleg nje pa je bilo 
še nekaj manjših klubskih (hitrostnih) tekmovanj. Po tekmi v Solčavi smo v Sloveniji 
prevzeli pravila za tekmovalno ledno plezanje UIAA, jih prevedli in sklicali potencialne 
organizatorje tekem za naslednjo sezono. Tako je nastal Slovenski pokal v lednem ple-
zanju, ki je bil prvo leto (2003) zelo obiskan, saj je pritegnil veliko alpinistov in alpinistk. 
Naslednje leto (2004) je tekme pokala zaznamovala zelo močna udeležba najboljših 
tujih tekmovalcev in tekmovalk, kar je nekoliko zbilo moralo našim tekmovalcem, saj so 
prenekateri ugotovili, da je tekmovalno ledno plezanje svoja športna panoga, ki ima z 
alpinizmom le malo skupnega in zahteva svoj usmerjen in intenziven trening. Tega leta 
je Slovenski pokal v lednem plezanju postal del Komisije za alpinizem kot Podkomisija 
za tekmovalno ledno plezanje, zmagovalci pokala pa so postali državni prvaki. Leta 
2005 je padlo število tekmovalcev predvsem v disciplini hitrost, vendar so nekateri naši 
tekmovalci v Mojstrani že dokazali, da so kos tudi najhitrejšim tujcem. Vodstvo so začeli 
prevzemati mlajši tekmovalci, ki intenzivno trenirajo in ti bodo v prihodnosti tudi naši 
predstavniki na tekmah Svetovnega pokala.  
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Moški – težavnost: 
1. mesto: Klemen Premrl 
2. mesto: Anže Marenče 
3. mesto: Primož Hostnik 
 
Ženske – težavnost: 
1. mesto: Jasna Pečjak  
2. mesto: Nastja Davidova 
3. mesto: Anja Davidova 

Moški – hitrost: 
1. mesto: Primož Hostnik 
2. mesto: Niko Šumnik 
3. mesto: Pavle Kozjek 
 
Ženske – hitrost: 
1. mesto: Nastja Davidova 
2. mesto: Anja Davidova 
3. mesto: Jasna Pečjak  

SLOVENSKI POKAL V LEDNEM PLEZANJU 2005 
 

1. tekma, Češnjica, težavnost, 
27. 11. 2004 
 

2. tekma, Mežica, hitrost, 
30. 1. 2005   
 

3. tekma, Mojstrana, težavnost + hitrost, 
5. - 6. 2. 2005 
 

4. tekma, Ruše Dolfa Extreme, težavnost + hitrost, 
8. 2. 2005  
 

Tekem se je udeležilo 24 tekmovalcev in 5 tekmovalk iz Slovenije in 4 tekmovalci ter 5 
tekmovalk iz tujine. 
 
Skupni zmagovalci 2005: 

Slovenski pokal v lednem plezanju 2005 



173 

Razglasitev najuspešnejših alpinistov v letu 
2005 
 
Ob podelitvi priznanj najboljšim slovenskim alpinistom v letu 2005 so predstavili največ-
je dosežke. Leto 2005 je bilo za naše alpiniste povprečno uspešno s posameznimi 
vrhunskimi vzponi. Veliko energije in sredstev so vložili v razvoj mlajših alpinistov in re-
zultati so vidni. Glasovali so vsi kategorizirani alpinisti, alpinistični odseki in klubi, načel-
nik komisije za alpinizem Andrej Štremfelj, ki je tudi vodil podelitev priznanj, načelnik 
komisije za odprave v tuja gorstva Tone Škarja in vsi člani komisije za alpinizem in 
podkomisije za vrhunski alpinizem.  
 
NAJUSPEŠNEJŠA ALPINISTKA 

Priznanje je šlo v roke Tini Di Batista, ki je sezono zaznamovala z 
zimskim vzponom prek Crozovega stebra v severni steni Grandes 
Jorasess. S tem je postala prva Slovenka s preplezanimi zadnjimi 
tremi problemi Alp. 
 
 
 
 
 

 
NAJUSPEŠNEJŠI ALPINIST 

Med štirimi nominiranimi alpinisti je največ glasov dobil Andrej 
Grmovšek, ki se je v Patagoniji povzpel na Cerro Torre in do vrha 
Poincenota. V Dolomitih je preplezal smer Camillotto-Pellissier v 
Veliki Cini, v Kamniško Savinjskih Alpah pa je opravil prvo ponovitev 
smeri Ptičja pesem na Križevniku.  
 
 
 
 

 
NAJPERSPEKTIVNEJŠI ALPINIST 

Med mladimi alpinisti je sezono najbolj zaznamoval Rok Zalokar. 
Uspešnim vzponom v Patagoniji je dodal prvenstven vzpon na 6824 
metrov visok Karejiang 3 v Tibetu in številne vzpone doma.  

 

 

 

Razglasitev najuspešnejših alpinistov 
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Mirko Udir – Žamar 
(1975 – 2005) 
 
Sobota, 19. februarja 2005 je v arhivu AO Radovljica 
zapisana kot eden najbolj črnih dni v zgodovini odseka. Ob 
vznožju alpinistom tako ljubih martuljških gora se je 
smrtno ponesrečil Mirko Udir. 
 

Mirko se je Alpinističnemu odseku Radovljica pridružil leta 
2001. Odsek je z njim dobil prizadevnega člana, saj je 
hitro odločno zakorakal po alpinističnih poteh. Do 
usodnega koraka si je že nabral dovolj izkušenj in 
alpinističnega znanja, da se je lahko oziral po zahtevnejših 
ciljih. Preplezal je več klasičnih smeri v domačih stenah in 
v Dolomitih. Leta 2003 se je udeležil društvene alpinistične 
odprave na Kavkaz. Rad je tudi smučal in plezal 
zaledenele slapove. 
 

Z njegovim smislom za humor je znal tudi v težjih trenutkih ohraniti dobro razpoloženje. 
Nikoli ne bomo pozabili, ko je v nekem bivaku na Kavkazu staknil petdeset let staro 
rusko alpinistično opravo in si jo oblekel. Ob neki drugi priložnosti, ko smo bili v družbi 
čeških plezalcev v zapuščeni koči v Dolomitih, smo vsak večer po plezanju uživali ob 
dobrotah, ki nam jih je Mirko pripravljal na žaru. Ko smo se zvečer vračali s plezanja 
nazaj, čeških kolegov sploh ni zanimalo, kje smo bili ali kaj smo splezali, ampak samo 
kaj bomo spet dobrega pojedli…. 
 

Kjerkoli- v steni, na smučeh pa tudi v kajaku na divji reki se je večkrat ozrl naokrog 
očaran nad lepotami narave, ki smo jih ostali ponavadi opazili šele na njegovih 
fotografijah.  
 

Mirko nas je zapustil mnogo prezgodaj, a nam je v času, ki smo ga preživeli skupaj, 
pokazal, da je živeti lepo. V vsakem trenutku nas je znal spraviti v dobro voljo in to 
počne še sedaj, ko se spominjamo vseh skupnih doživetij. Hvala ti za vsako pot, za vsak 
osvojen vrh, za vsak trenutek, ki nam je bil dan s teboj. 
 
Dominik Skumavec 
Uroš Vrhunc 
Mitja Zakotnik  

In memoriam 
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Marko Lihteneker 
(1959- 2005) 
 
Rodil se je 21. septembra 1959. Po končani srednji 
elektrotehniški šoli se je odločil za študij na fakulteti za 
šport v Ljubljani, po končanem študiju pa se je zaposlil kot 
smučarski trener pri Smučarskem klubu Velenje 
V gorah je spoznal tudi svojo življensko sopotnico Marja-
no, s katero sta si kasneje ustvarila skupen dom s hčerko 
Ano in sinom Vidom. Da bi lažje usklajeval obveznosti 
doma, v službi in na športnem področju, je leta 1985 
ustanovil svoje podjetje in ga uspešno vodil do svojega 
prezgodnjega slovesa. 
Kot srednješolec se je pridružil Šaleškemu alpinističnemu 
odseku. Zaradi svoje zagnanosti je bil že po dveh letih 
sprejet med alpiniste, leta 1981 pa je postal alpinistični 
inštruktor. 
Plezalska pot ga je vodila od domačih gora pa vse do Centralnih Alp, kjer je s prija-
teljem Ivčem Kotnikom preplezal kar nekaj težkih sten. Pot ga je vodila tudi preko meja 
Evrope: leta 1981 je z odpravo Šaleškega alpinističnega odseka dosegel vrh Pik komu-
nizma; leta 1983 je bil na odpravi v perujske Ande; leta 1988 je preplezal prvenstveno 
smer v južni steni Kilimanjara; leta 1999 je bil na Novi Zelandiji; leta 2004 pa je smučal 
z Denalija. 
Druga njegova velika ljubezen pa je bilo turno smučanje. Bil je med pobudniki in stalni 
udeleženec tekem slovenskega turnosmučarskega pokala, bil pa je tudi član slovenske 
reprezentance. 
Leta 1981 se je pridružil Gorski reševalni službi in bil zelo aktiven pri reševanju, kot 
inštruktor in reševalec letalec pa je sodeloval tudi pri vzgoji mlajših reševalcev. Zadnja 
leta je sanjal o Everestu in leta 2005 te sanje tudi uresničil. Z Vikijem Mlinarjem sta se 
priključila ruski komercialni odpravi, ki je plezala na goro iz tibetanske strani. Svoje san-
je je dosanjal petdeset metrov pod vrhom Everesta, kjer je verjetno že po povratku z vrha 
za vedno zaspal; najbrž zaradi okvare ventila na kisikovi jeklenki. 
Čeprav se je njegova pot končala mnogo prezgodaj, je bilo njegovo življenje tako polno 
in bogato, kot ga živi le malokdo. Vsi, ki smo ga poznali, pa se ga bomo spominjali kot 
vztrajnega športnika in dobrega prijatelja. 
 
Brane Povše  

In memoriam 
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Slovenian Mountaineering and Climbing – 2005 
 
Slovenian Mountaineering and Climbing – 2005 covers the best Slovenian achieve-
ments in mountaineering and climbing in 2005. If you need any further information, do 
not hesitate to contact us at any of the adresses given below. 
 

Uroš Samec (volume editor), Povšetova 29, SI- 1000 Ljubljana, Slovenia; 
phone: +386 41 362 345; e-mail: s.uros@email.si 
 

Planinska zveza Slovenije / Alpine Association of Slovenia: Dvoržakova 9, SI – 1000 
Ljubljana, Slovenia; 
phone: +386 1 4345 680; e-mail: info@pzs.si 
 

President of Climbing Committee: Andrej Štremfelj, Cirilova 5, SI- 4000 Kranj, Slovenia; 
phone: +386 40 328 000; e-mail: andrej.stremfelj@siol.net 
 

President of Expedition Committee: Tone Škarja, Kolodvorska 24, SI – 1234 Mengeš, 
Slovenia; 
phone: +386 41 777 181; e-mail: tone.skarja@siol.net 
 

President of Sport Climbing Committee: Tomo Česen, Pševska 29, SI – 4000 Kranj, 
Slovenia; 
phone: +386 41 643 945; e-mail: tomo.cesen@pzs.si 
 

Grading system: For longer routes, the UIAA grading system is used, for short sport 
climbing routes, the French grading system, and in ice climbing, the French-Canadian 
system. 
 

HIMALAYA  
Khumbu, Nepal 
Ama Dablam (6812 m),  
Members: Viki Grošelj (leader), Marjan Manfreda, Janez Dovžan, Janko Ažman, Danilo 
Cedilnik, Tomaž Jamnik (all Makalu expedition members), Tone Škarja, Stojan Burnik, 
Rafko Vodišek, Stipe Božič, Joško Božič, Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, Igor Tekavčič 
(physician) 
Thirty years have passed since the first eight thousander was summited by Slovenians. 
From 6th to 11th October 1975 seven Slovenians reached the summit of Makalu (8481 
m) via new route on the demanding South face. Those were Stane Belak, Marjan Man-
freda, Nejc Zaplotnik, Janko Ažman, Viki Grošelj, Ivč Kotnik and Janez Dovžan. To 
celebrate this achievement an expedition to one of the most beautiful mountains of 
Himalaya was organized. Six veterans from the 1975 Makalu expedition took part in it, 
cameramen and two young top alpinists. 
The summit of Ama Dablam via regular route through Southwest Ridge was reached by 
Marjan Manfreda on Oct 17, Viki Grošelj, Stipe Božić and Giyurmi Sherpa on Oct 19 
and Tomaž Jakofčič, Tina Di Batista, Janko Ažman and Janez Dovžan on Oct 23. 
Di Batista and Jakofčič also attempted the unrepeated Lagunak route on the South 
ridge but were forced to descend from 6250 m on their second day of climbing due to 
heavy snowing. 
 

Slovenian Mountaineering and Climbing – 2005 
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Lashar 1 (6930 m) 
Miha Habjan and Andrej Štremfelj climbed a new route to Lashar 1 via South-
Southeast couloir (IV, 3, 900 m, 9 hrs) during their acclimatization on Oct 12. They 
also attempted to climb the South face of Janak. They didn't reach the summit so they 
left the route which logically ends on a plateau as an unsuccessful attempt (IV, 3, 650 
m, 12 hrs). 
 

Daulagiri VII – Putha Hiunchuli (7246 m) 
Members: Blaž Navršnik (leader), Mitja Plohl, Rok Dečman, Matej Kladnik, Brin Štabuc, 
David Lešnik, Andrej Napotnik, Žare Guzej (physician) 
Blaž Navršnik, Matej Kladnik made a first repeat of German route, 50°-70°, 2000 m, 
Oct 14. 
 

Cholatse (6440 m) 
Tomaž Humar and Aleš Koželj repeated American route (7-, 5+, M5-M6, 50–90°, 
1700 m) with a new variation in alpine style, April 19-22. Although they first assumed 
they had made a new line on the face it later turned out that it was a repeat of an exist-
ing route from 1984 with variations. 
 

Tibet 
Shisha Pangma (8046 m) 
Aco Pepevnik, Tomi Aurednik, Tomaž Žerovnik, Dušan Debelak and Milan Romih suc-
cessfully summited Shisha Pangma, the only completely Tibetan eight thousander, via 
regular route. 
 

Kareijang III (6824 m) 
Members: Uroš Samec (leader), Rok Blagus, Tine Cuder, Aleš Česen, Jurij Hladnik, 
Mitja Šorn, Miha Valič, Aljaž Tratnik, Rok Zalokar and Anja Štemberger (physician) 
An expedition composed of young alpinists was organized to give them the opportunity 
to gain experience in high altitude climbing. Unfortunately bad conditions and weather 
didn't allow successful ascents on the desired Khula Kangri. However, during spells of 
good weather they managed to acclimatize on the surrounding six thousanders and to 
climb a new line on Kareijang III. The route by Aleš Česen, Aljaž Tratnik and Rok Zalo-
kar is dedicated to the memory of Miro Udir (45°-70°, 800 m). They started climbing at 
am on the West face of Kareijang III and reached the summit at 2pm. They use 15 
rappels to reach the foot of the face again. 
 

India, Ladakh  
Nun (7135 m) 
UIAA International Climbing Camp 
The camp was organized to offer young alpinists their first experience in high altitude 
climbing and organization of Himalayan expeditions. Slovenian members of this camp 
were Matej Kovačič, Martin Belhar, Nejc Česen, Nina Kopčavar and Blaž Ortar. They 
all reached the summit of Nun via regular route, Blaž Ortar, Nejc Česen and Martin 
Belhar on Sept. 28-29 and Matej Kovačič and Nina Kopčavar a day later. 
 

Pakistan 
Kun (7086 m) 
A big expedition composed of 16 members had an objective to ascend Kun. After initial 
acclimatization, Matjaž Šerkezi and Damjan Karničnik reached the summit via regular 
route in one push on August 4. 
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TIEN SHAN, Kyrgyzstan  
Slonienok (4728 m) 
Simon Slejko and Andrej Magajne draw a new line on the north face of Slonienok. They 
named it Amor Therapeutica (V, AI5, 700 m, 7 hrs), Aug 7. 
 

Pamir  
Pik Engels (6450 m) 
Irena Mrak climbed a new route on the dangerous north face, Russian Roulette II (IV, 
4, 1400 m) with Garth Willis (USA), Aug. 15. - 16. Beside the alpinistic activities the 
expedition had a purpose to promote Alpine Fund, an organization helping children 
from less developed areas. 
 

ANDES 
 

Cordillera Blanca 
La Esfinge (5327 m) 
Marko Prezelj and Steve House (USA) decided to do repeats of already existing routes. 
They made fast ascents in La Esfinge via Original route (6c+/7a, 750 m) and Cruz del 
Sur (7a/7a+, 800 m). This served them as an introduction to a new route Idiomas mix-
tos (M7+, 6a+, 700 m) on the demanding West face of Cayesh. Later they repeated 
Italian route (M6+, 850 m) on Taulliraju - probably the first free repeat of this route. 
 

Cordillera Huayhuash 
Trapecio (5644 m) 
Pavle Kozjek, Miha Lampreht, Branko Ivanek and Aritza Monasterio climbed the Central 
route (VI, 6, M5, A2, 800 m, 12 hrs) on Trapecio's Southeast face. Jeff Lowe had 
climbed the biggest part of the face in 1985 but quit 250 meters below the summit so 
the route was left unfinished. The four climbers have climbed the route and added a 
new finish on July 7, with worse ice conditions on the face.  
 

PATAGONIA 
 

Cerro Torre (3102m) 
Monika Kambič-Mali and Tanja Grmovšek climbed the Compressor route on Cerro 
Torre on Feb. 7-8. This was the first all-female ascent of Cerro Torre. Kambič-Mali was 
injured by falling ice but escaped the mountain safely. The pair also made one of rare 
female repeats of Ag. De la 'S’. Tanja Grmovšek later also climbed Ag. Saint Exupery 
with Aljaž Tratnik and Rok Zalokar. 
 

Silvo Karo and Andrej Grmovšek added a long start to Compressor route. It is a combi-
nation of a new route Slovenian start for Cerro Torre, and existing routes Rubio y Azul 
and Compressor route (6c+, A1+, 1700 m (about 3300 m in length), 28 hrs). They 
started on January 31 at dawn and climbed over the summits of Torre de la Media 
Luna and Torre Pereyra. After 11 hours of climbing they reached the Col de Conquest, 
the base of Cerro Torre’s standard Southeast Ridge (Compressor Route) in late after-
noon. They started up again at 5pm and climbed all night in icy conditions, reaching 
the summit of Cerro Torre at 10:30 am in clear weather. 
The two also made the second ascent of the Italian route on the Southeast Face of 
Poincenot and repeated Claro di Luna on St. Exupery and the Anglo-American route on 
Aguja Rafael. 
 

Slovenian Mountaineering and Climbing – 2005 



179 

Fitz Roy 
Three young alpinists, Aljaž Tratnik, Rok Zalokar and Rok Šisernik repeated Casarotto's 
route on Fitz Roy in alpine style and descended via Franco-Argentine route. 
 

Paine  
Grega Lačen and Tomaž Jakofčič added a new line to Almirante Nieto. The route Eol 
was free climbed (VII-/VII, VI 650 m) in alpine style on an attractive ridge of Almirante 
Nieto. 
 

Europe 
Svalbard – Spitzbergen 
Grega Kresal climbed in the rarely visited area of Spitzbergen. He climbed the South-
west ridge of Kristina and Western ridge of Fivehundred with Neda Podergajs. 
 

WESTERN ALPS 
 

During a winter camp in Chamonix young Slovenian alpinists repeated numerous diffi-
cult routes. Worth mentioning are especially ascents by Tina Di Batista and Aljaž Trat-
nik with Matjaž Jeran and Tine Cuder on Croz pillar, North face of Grandes Jorasses on 
March 20-21. Also, Rok Blagus and Dejan Miškovič repeated Merkl-Welzenbach on 
Grands Charmoz on March 18. 
Marko Lukič repeated Tsunami (M12), one of the most difficult mixed routes in the 
world. 
In the summer, a series of good ascents continued. Rok Blagus and Aleš Česen climbed 
Divine Providence on Mt. Blanc (VII, A2), Blagus and Samo Krmelj – Bonnington route, 
Freney pillars (VI, A1), the same route also got a female repeat by Tina Di Batista with 
Tomaž Jakofčič and Miha Valič. 
 
DOLOMITES, Italy 
Andrej Grmovšek stands out with a free repeat of Camilloto-Pellesier (8b, 500 m) on the 
Great Cima. As usual he led all pitches. Tomaž Jakofčič made an onsight repeat of 
Rondo Veneziano (7b+, 450 m) in Torre Venezia. Female repeats of routes Via Leviti 
(6c, 550 m) by Tanja Grmovšek in Tofana and Cassin-Ratti (7a, 500 m) by Tina Di 
Batista on the Great Cima. 
 
PAKLENICA, Croatia 
Climbing in the popular Paklenica was marked by Marko Lukić with a free repeat of a 
combination of routes Alan Ford, Mjesečina (Moonlight) and Zlatne Godine (Golden 
Years), 7c 1000 m. The team Grmovšek-Lukić won the Big Wall Speed Climbing com-
petition again. 
 

SLOVENIA 
Winter 
A notable number of new routes in Loška stena (Loška wall) were added by different 
climbers. Koštrun (V/M5, 1000 m), Divji lovec – penzion Bavh (V, M6+, 1100 m), Ko se 
čas ustavi (When time stops, V, 5+, M5, 1000 m) ter Vihar (Storm, IV, 5, A0, 500 m). 
Some routes got repeats. 
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In the summer, Tomaž Jakofčič and Miha Valič succeeded in a free repeat of Onkraj 
časa (Beyond Time, VII, VII, 350 m) in Triglav. Anže Marenče was equally successful in 
the neighbouring Bergant route (IX-, 300 m). Ptičja pesem (Bird Song, IX, 200 m), a 
20 year old route in Križevnik got its first repeat by Andrej Grmovšek. 
 
English summaries written by Ivana Odič, data provided by Uroš Samec. The length of 
individual summaries and their linear order do not reflect any kind of ascent evaluation 
ranking.  
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