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■ GLAS PODZEMLJA, 2020 

in CT so bili negativni in po eni noči 
opazovanja so me izpustili domov. Na 
poti v dolino sta me prišla (precej zaskr-
bljeno) obiskat Blaž in Cyril in mi prine-
sla pozdrave vseh ostalih. Na koncu 
sem od vsega skupaj odnesel novo 

čelado in majhno brazgotino na lasišču. 

Kaj smo se iz vsega tega naučili? Lekcij 
je kar nekaj. V jamah, ki so relativno 
nove, je verjetnost padajočega kamenja 
precejšnja. Zato ne stojmo pod vpadni-
cami in se raje skrijmo, če je le možno. 
Tudi pri manevrih na vrvi bodimo pazlji-
vi, da ne odkrušimo kakega projektila. 
Sicer nismo uspeli nikoli identificirati 
točno tistega kamna, ki mi je padel na 
glavo, a glede na ne preveč hude posle-
dice ni mogel biti ravno gromozanski. 
Ocenjujem, da je šlo za skalo, težko 

kakšen kilogram. Padla je z enajstih 
metrov, posledice na čeladi so bile sicer 
vidne, a ne pretresljive. Čelada se je 
pod silo kamna vbočila dovolj, da je 
prišla v kontakt z lobanjo, kjer je nastala 
poškodba. Hkrati sem si ob udarcu poš-

teno pregriznil jezik. 

Čelada, ki sem jo takrat uporabljal, je 
bila Petzl Ecrin Best, torej delavsko-
športna izvedba slavne Ecrin Roc. Stara 
je bila vsaj 10 let, verjetno še več, točne 
starosti nismo uspeli ugotoviti. Za razli-
ko od modernih čelad je popolnoma 
brez stiroporja, ki ublaži sunke pri udar-
cih. Morda bi novejša čelada še zmanj-
šala posledice. Tako kljub kultnemu 
statusu Ecrin čelad svetujem njihovim 
uporabnikom, da jih počasi zamenjajo 

za kaj modernejšega. 

V jami nismo imeli prve pomoči – pustili 
smo jo pred vhodom. Zaradi relativne 
neznatnosti poškodbe in ker je bil Cyril 
že praktično na izhodu to ni imelo odlo-
čilne vloge, a če bi šlo za kaj hujšega, bi 
lahko bilo tudi tistih nekaj dodatnih mi-
nut odločilnih. Tudi v čurke naj se torej 
nosi prvo pomoč, ki pa jo moramo znati 

tudi uporabljati. 

Na koncu se je vse dobro izšlo, v jame 
sem se vrnil tri tedne kasneje in kakšnih 
dolgotrajnih posledic, razen morda ne-
koliko povečane previdnosti, nimam. V 
želji, da bo nesreč čim manj, sploh tistih 
z resnejšimi izidi, pa torej: pozornost 
navzgor in navzdol, moderne čelade in 

prva pomoč vedno s sabo. │  

Desetega oktobra smo se Špela, Nika, 
Vid in jaz pridružili Mršku na akciji v 
Hudi Vršič. Odhod iz Ljubljane je bil 
relativno pozen in tako smo bili pri vho-
du pozno zvečer, po sicer ne tako zelo 
zahtevni hoji, saj nismo imeli veliko robe 

za v jamo. Tudi po jami je šlo relativno 
hitro in enostavno, saj so nam prasice 
polnile le velike spalne vreče, ki smo jih 
nesli na bivake. Nekje na globini 600 m 
sem se delno zamišljen, delno na avto-
pilotu, premikal preko večjih zloženih 
skal po vodoravnem delu, ki jih je v tej 
jami kar precej. Celo neka vrv je bila 
napeljana, ki pa je izgledala, kot da je le 
za pomoč. Posledično tudi popkovine 
nisem vpel. No, v tistem trenutku se je 
velika skala, kakih 100 kg, odločila, da 
je zdržala dovolj prometa in je padla. Z 
njo sem za trenutek padel tudi sam, a 
se takoj ujel. Le noge nisem pravi čas 
potegnil nazaj. Skala se je odbila in k 
steni stisnila mojo nogo, nato pa padla 
kaka 2 m nižje. Sunek je bil dovolj hiter 
in močan, da je strgalo dve nogavici ter 
kožo. Škorenj je ostal cel. Med kletjem 
sem preizkušal, če me noga še drži, 
bolečina je bila, a verjetno zaradi trme 
precej manjša kot v resnici. Zato sem se 
odločil, da grem naprej do bivaka 
na -800 m. Ostali verjetno niso vzeli za 
mar preklinjanja. Ko smo prišli do biva-
ka, sem snel vse z noge in situacija ni 
bila tako rožnata, kot moje desno stopa-
lo. Po nekaj hlajenja smo šli spat in za-
ključili burno debato o tem ali grem lah-
ko naslednji dan ven sam ali ne. No, 
debata se je drugo jutro nadaljevala in 
Nika se je na koncu žrtvovala, da me je 
pospremila iz jame. Ostali so nadaljevali 
s planom in šli raziskovat spodnje dele 

jame. Z Niko sva pot do izhoda opravila 
v dveh dneh. Bila sva sicer precej hitra, 
a zaradi poznega prihoda na bivak prvi 
dan sva štartala zelo pozno in bi verjet-
no ven prišla spet ponoči. Zato sva pre-
spala na bivaku na -400 m. Od tam pa 

ven in v dolino, na Jesenice slikat. 

Na urgenci so me najprej prestrašili, da 
je zadeva skoraj sigurno zlomljena, po 
slikanju pa hitro odpustili, češ da je vse 
OK. No, po prvem pivu sem prejel obve-
stilo po Facebook Messengerju, naj se 
nemudoma vrnem v bolnišnico, saj su-
mijo na počeno kost. Dobil sem za en 
teden longeto, potem so pa sum zopet 
ovrgli. Danes, štiri mesece kasneje, je 
bolečina še vedno prisotna, del podpla-
ta je omrtvičen in dolgo žimarjenje se 

čuti še kak dan ali dva. 

Bi lahko nesrečo preprečil? Morda. Naj-
verjetneje pa ne. Skala je bila poznana 
rednim obiskovalcem jame in se je od 
vekomaj premikala. Vsi so stopali po 
njej, pa ni hotela pasti. Takrat pa je. Če 
ura ne bi bila tako pozna, če bi bil bolj 
naspan, bi še vedno stopil na isto skalo. 
Če bi se vpel s popkovino na »prečko«, 
bi padel ravno tako globoko (pa bi se 
vseeno moral). Edino kar bi lahko rešilo 
nogo pred skalo je, da bi jo povlekel 
nazaj v tistem trenutku. Pa še to vpraša-

nje, če bi bilo mogoče. │  
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