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PLANINSKI VESTNIK
SLOVENCI SO STALI NA DRUGEM NAJVIŠJEM VRHU SVETA (8611 m)

USPEH NA MORILSKI GORI K-2
S himalajske orjaške gore K-2, 8611 metrov vi
soke druge najvišje gore sveta, se je letošnjega
2. julija vrnila prva in 20. julija druga skupina
slovenskih alpinistov - članov uspešne in hkrati
tragične slovenske alpinistične odprave: dva
Slovenca, Zvonko Požgaj in Viki Grošelj, sta
13. junija prišla na vrh gore, dva dni pozneje pa
je Boštjan Kekec visoko na pobočjih gore umrl
za posledicami pljučnega edema in je ostal v
objemu gore.
Odprava, ki jo je vodil Tomaž Jamnik iz Kranja
in katere zdravnik je bil dr. Damijan Meško iz
Ljubljane, je iz slovenskega glavnega mesta
odpotovala 9. maja. V ekipi so bili alpinisti Viki
Grošelj, Davo Karničar, Boštjan Kekec,
Rado Nadvešnik, Zvonko Požgaj in Boris
Sedej, v Amsterdamu pa se je skupini pridružil
še splitski plezalec in star prijatelj slovenskih
alpinistov Stipe Božič iz Hrvaške ter v Islamabadu še alpinisti Carlos Carsolio iz Mehike,
Goran Krapp iz Švedske in David Sharman iz
Anglije, ki so svoj del stroškov seveda nosili
sami.
POT DO GORE
Kot je zapisal v svojem poročilu vodja odprave
Jamnik, so bile vse formalnosti v Islamabadu,
glavnem mestu Pakistana, vključno z nakupom
hrane in kuhinjske opreme, opravljene do 15.
maja, ko je zvečer celotna odprava odšla iz
tega mesta. Zaradi deževnega vremena, ko le
talski promet v kraj Skardu, kamor so bili naj
prej namenjeni, popolnoma zastane, so se od
ločili za cestni transport. Naslednjo noč je bilo
moštvo skupaj z opremo v Skarduju, glavnem
mestu Baltistana, ki je izhodišče za vse osemtisočake v Karakorumu. Zadnje nakupe so
opravili 17. maja in se dan pozneje z devetimi
džipi odpeljali iz mesta. S seboj so imeli 190 to
vorov, težkih po 25 kilogramov, isto popoldne
pa jih je v kraju Askole čakala vojska nosačev.
Dve uri je 18. maja trajalo razdeljevanje tovorov
in opreme, naslednji dan, 19. maja, pa so vsi
skupaj v rahlem dežju odšli na dolgo pešpot.
Kot je dejal Tomaž Jamnik, je naslednje dni
pristop potekal brez vsakršnih zapletov. Najbolj
je odpravo pestilo vreme, ki ni obetalo nič do
brega. Po šestih dneh so 25. maja dopoldne
končali dostopni marš, izplačali vseh 160
nosačev in postavili nad ledenik Godwin Austen pod K-2 na nadmorski višini 5100 metrov
bazni tabor.
Slabo vreme že dan pozneje ni bilo ovira, da
naši planinci ne bi našli prehodov prek ledenika

Mogočen osemtisocak K-2 izpred enega od slovenskih
,aborov

Foto: Tomaž Jamnik

in postavili na nadmorski višini 5450 metrov
čisto pod začetkom grebena Abruzzi dva šoto
ra za pomožno bazo (ABC). Hoja po ledeniku je
bila posebno prve dni zaradi skritih razpok in
svežega snega dokaj zahtevna.
HITRO NAPREDOVANJE
Že drugi dan po prihodu na ledenik, 27. maja,
so naši alpinisti postavili prvi višinski tabor - dva
šotora, od katerih je enega kmalu uničil plaz. V
baznem taboru pa je med tem zbolel zvezni
oficir kapetan Khalid Faiz, ki sta ga ta dan
zdravnik dr. Meško in alpinist Kekec pospremi
la do nižje ležeče Kondordije, od koder so ga v
dolino odpeljali s helikopterjem. Do konca od
prave se ni več vrnil v bazo.
Vreme na gori naslednje dni sicer ni bilo ugod
no, vendar je ekipi 3. junija uspelo na višini
6700 metrov postaviti drugi višinski tabor in 7.
junija na višini 7250 metrov tretjega. Že tri dni
pozneje pa je plaz uničil šotor v tretjem višin
skem taboru. Tako so najprej nekoliko višje
postavili drug šotor, pozneje pa so nedaleč od
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tod za prenočevanje raje skopali snežno luknjo,
ki je bila mnogo varnejša.
Obdobje slabega vremena, ki se je začelo 28.
maja, se je končalo 8. junija, vendar je dan
pozneje še vedno močno pihalo po Abruzziju. Z
obdobji slabega in lepega vremena so naši
alpinisti imeli izkušnje že iz leta 1986 in 1988,
zato so se zavedali, da bo treba obdobja lepe
ga vremena, ki navadno niso daljša od petih
dni, res dobro izkoristiti.
Tako so smer prvi lep dan, 9. junija, opremili do
višine 7300 metrov, prvo daljše obdobje lepega
vremena pa je bilo že vredno izkoristiti za
naskoke na vrh.
Najvišje sta bila takrat Šved Krapp in Anglež
Sharman, ki pa sta se morala 10. junija po moč
nem jutranjem vetru umakniti iz polomljenega
šotora v tretjem višinskem taboru. Še isti dan
se je vreme umirilo in naslednja naveza, v kate
ri sta bila Mehičan Carsolio in Slovenec Požgaj,
je v tretjem višinskem taboru postavila v višini
7300 metrov nov šotor. Fanta sta se odločila,
da bosta zaradi globokega snega počakala
naslednjo navezo, Hrvata Božiča in Slovenca
Grošlja, med čakanjem pa sta 11. junija skopa
la luknjo v snegu, v kateri sta zvečer obe navezi
prespali, naslednje jutro pa skupaj začeli ple
zati proti rami. Zvečer so fantje v višini 7860
metrov postavili šotor in v njem preživeli del
noči, zelo zgodaj 13. junija pa so začeli zaključ
ni vzpon proti vrhu.
DRAMATIČEN SESTOP
V prekrasnem jutranjem vremenu, ki se je na
daljevalo od prejšnjih nekaj dni, so se vzpenjali
proti vrhu, pri čemer jih je oviral le globok sneg.
Medtem ko so šli oni proti vrhu, je šla proti četr
temu višinskemu taboru naveza, v kateri sta
bila slovenska alpinista Kekec in Sedej, ki je
dodatno označevala smer, proti tretjemu višin
skemu taboru pa je šla naveza, v kateri sta bila
naša plezalca Karničar in Nadvešnik, ki je do
datno zavarovala smer pod in nad taborom tri.

370

Deset minut pred eno uro popoldne je četveri
ca, ki je bila najvišje na gori, po brezžičnem
telefonu sporočila, da je še 20 minut pod vrhom
in da se je vreme spridilo, vendar ne toliko, da
bi vzpon opustili. Pozneje se je izkazalo, da so
vendarle nekoliko napačno ocenili svoj položaj,
saj so v zares slabem vremenu šele ob štirih
popoldne prišli na vrh, ostali na njem le kratek
čas in nato začeli sestopati v četrti višinski ta
bor, kjer sta bila tedaj Kekec in Sedej.
To je bil dramatičen sestop, pravzaprav beg z
gore v meglenem in sneženem vremenu. Vikiju
Grošlju, staremu himalajskemu mačku, je ob
sedmih zvečer uspelo najti šotor četrtega višin
skega tabora, Zvonku Požgaju, ki je od četveri
ce prvi, čeprav najmlajši iz odprave, saj je star
komaj 24 let, stopil na vrh K-2, pa ob osmih

zvečer. Splitčan Stipe Božič in Mehičan Carlos
Carsolio sta bila prisiljena bivakirati nekje na
rami, kjer ju je prehitela noč in sta četrti višinski
tabor našla šele ob štirih zjutraj, ko se je vseh
šest alpinistov gnetlo v majhnem šotoru.
Dan je sicer bil, slabo vreme pa ni ponehalo;
nasprotno, vedno slabše je bilo, tako da je
sestop po rami postal kljub markirnim palicam
prav resen problem. Še resneje je bilo z
Boštjanom Kekcem, ki je prejšnji večer začel
kazati znake zanj sicer neobičajne utrujenosti
in otopelosti, naslednji dan, 14. junija, pa je bilo
stanje še slabše. Nobenega dvoma ni bilo, da
sam ne bo mogel priti v varno nižino in da mu
bo treba pomagati. Fantje na gori so se po po
svetu z baznim taborom odločili, da začneta
Viki Grošelj in Carlos Carsolio takoj sestopati,
drugi pa ostanejo pri bolniku in počakajo, da al
pinista iz tretjega višinskega tabora sporočita,
ali so razmere primerne za tvegan umik.
Grošelj je bil v tretjem višinskem taboru že
opoldne in se je glede reševanja posvetoval s
Karničarjem in Nadvešnikom, ki sta bila v tem
taboru, Carsolio pa je ta tabor našel šele ob
desetih zvečer, ko so nekateri že popolnoma
obupali, da ga bodo še kdaj videli. Tako je
morala skupina alpinistov v četrtem višinskem
taboru sestop preložiti na naslednji dan.
SMRT NA GORI
Iz baznega tabora sta tega 14. junija zvečer
odšla Šved Krapp in Anglež Sharman z zdravili
in kisikom za hudo onemoglega in bolnega

TAKSA ZA LEPO
NARAVO
Največje večine slovenskih planincev niti
malo ne zanima, da mora zdaj petčlanska
skupina alpinistov plačati nepalski vladi
50.000 ameriških dolarjev za vzpon (ali
poskus vzpona) na najvišjo goro sveta, na
himalajski Mount Everest, primerno nižje pa
so tarife za vzpone na nižje gorske vrhove.
Tamkajšnja oblast ve, da je zanimanje za
plezanje in hojo po gorah veliko in da so
ljudje za takšne svoje užitke pripravljeni
plačati.
V evropskih Alpah so domačini že v prejš
njem stoletju ugotovili, da jim gore, kupi ka
menja, ki komajda kaj rodi, lahko prinesejo
lepe denarje, če le znajo »turistom« (se
pravi planincem, tistim, ki gredo na turo)
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Zmagovalca K-2 Zvonko Požgaj in Viki Grošelj na ljubljan
skem letališču po vrnitvi z gore: Vikijev zaskrbljen pogled
na Zvonkove povite (in že operirane) roke
Foto: Marko Feist

Kekca. Že takrat je bilo jasno, da bosta nasled
nji dan lahko prišla le do drugega ali v
najboljšem primeru do tretjega višinskega tabo
ra. Tako je bil premik iz četrtega višinskega

prodati doma pridelano hrano in svoje
storitve. Zadovoljni sta bili obe strani: do
mačini, ki so zaslužili, in planinci, ki so za
primeren denar lahko kupili dobro blago in
storitve. V naslednjih desetletjih so se
takšne oblike gorskega turizma še razvijale
skladno z razvojem turizma nasploh. Vedno
je veljalo pravilo poštene trgovine in nihče
se ni pritoževal nad takšnim načinom tržne
ga gospodarstva, čeprav se je marsikateri
sold prelil iz žepa v žep, ne da bi država
dobila svoj davek za to.
Zadnji čas so se razmere spremenile: turisti
- planinci še vedno radi hodijo v gore in v
gorske doline, vedno raje pravzaprav,
nekateri pri nas pa so - enako kot v himalaj
skih dolinah - postali pogoltni na denar: ne
domačini - pridelovalci in ponujevalci stori
tev, ampak oblasti iz alpskih dolin hočejo
imeti od teh turistov (ki so lahko celo čisto
pravi planinci) več, kot so za ta denar
pripravljeni dati. Alipaje celo tako, da hoče
jo samo denar, ne da bi zanj karkoli ponu
dili: nemara zaprejo lokalno cesto ali pot (pa

tabora nujen. Skupina, v kateri so bili Božič,
Sedej, Požgaj in Kekec, je 15. junija dopoldne v
kratkem predahu med sunkoma viharja začela
sestopati, vendar je bilo vse jasneje, da
zbolelemu alpinistu ni več pomoči. Škofjeloški
plezalec Boštjan Kekec je med sestopom po
rami preminil in njegovi alpinistični kolegi so ga
k večnemu počitku položili v snežni grob visoko
na gori.
Drugi trije so do večera prišli do tretjega
višinskega tabora, naslednje jutro pa je bil nji
hov sestop spet resno ogrožen: Stipe Božič je
dobil hudo snežno slepoto, Zvonko Požgaj pa
je začel čutiti vse hujše posledice omrzlin na ro
kah in nogah. Vprašanje je, kako bi se vse sku
paj končalo, če jim ne bi prišli na pomoč Krapp,
Sharman, Karničar, Nadvešnik in dr. Meško.
Tako so bili vsi rešeni alpinisti 18. junija spet
skupaj v baznem taboru.
Kaj storiti ob tem uspehu in tragediji na gori? Ali
naj bi odpravo nadaljevali, da bi svojo prilož
nost dobili še drugi, ali naj bi jo končali? Že
kratek posvet v baznem taboru, na katerem so
sodelovali vsi člani odprave, je pokazal, da
imata trden namen nadaljevati poskuse vzpona
na vrh le Šved Krapp in Anglež Sharman,
medtem ko so drugi zaradi prestanih naporov
in izgube svojega alpinističnega kolege in pri
jatelja želeli čim hitreje pospraviti hrib in za
pustiti bazni tabor.
Zgodilo se je tako, kot so se dogovorili. Dne 19.
junija so na Silkevevem pokopališču postavili
skromno obeležje v spomin na Boštjana Kekca,

ne iz naravovarstvenih razlogov), postavijo
pred zaporo svojega človeka in pobirajo
nekakšno vstopnino, parkirnino ali takso
»kar tako«.
Ne mislimo na prostore, na katerih čuvaj
čuva avto, medtem ko so njegovi potniki na
pohodu. Ne mislimo na vstopnino k naravni
znamenitosti, ki so jo morali domačini ure
diti, da jo tujci lahko občudujejo.
Mislimo na nekakšno takso za okolje, na
mišljeno davščino, ki sojo pri nas začeli po
birati marsikje pod gorami, da bi kdaj v pri
hodnosti morda kaj uredili. To je sporna
pristojbina, kajti po tej logiki bodo krajevne
skupnosti nekega lepega dne začele pobi
rati - po nepalskem zgledu - takso za
»svoje« gorske vrhove. To pa bi že malo
dišalo (in morda celo že diši) po nezako
nitem seganju v tuj žep. Ali ne bi bilo bolje
namesto vratarja v kakšen predel postaviti
stojnico s kakšnim spominkom, pijačo in
sendvičem? Prav toliko denarja bi prišlo za
to v isto blagajno.
Marjan Raztresen
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