
Kot pravi Ma-
tej, je bila odpra-
va na Kamčatko
- od doma so
krenili 13. avgu-
sta - sestavljena
zelo pestro, saj
je on kot naj-
mlajši član imel
le 15 let, vodja
odprave Roman Herlec pa je bil s
70 leti najstarejši. Glavni cilj je
bila osvojitev najvišjega še delu-
jočega vulkana v Evroaziji, 4850
metrov visoke Ključevske Sopke
na ruskem polotoku Kamčatka.
Jezerjani, vsi člani domačega pla-
ninskega društva, so z Brnika po-
leteli prek Moskve do 11 tisoč ki-
lometrov oddaljenega skrajnega
vzhodnega roba Rusije - polotoka

Kamčatka in vmes prečkali kar
enajst časovnih pasov. Po vožnji z
letali je sledilo še 700 kilometrov
vožnje z avtobusom po makadam-
skih cestah do vasi Esso, znane po
izvirih termalne vode, in nato he-
likopterski let na prelaz Perival
3200 metrov visoko, ki je bil iz-
hodišče za vzpon na vulkan. Po
Matejevih besedah so najprej
opravili aklimatizacijsko turo na
višino 4200 metrov, presenetile
pa so jih ostre vremenske razme-
re, zlasti sneg in zelo nizke tem-
perature, ki so padle do minus
dvajset stopinj. Ker niso računali

na tovrstne težave, vsi člani od-
prave s seboj niso imeli primerne
opreme, zato so se odločili, da
bodo vrh skušali osvojiti le štirje,
med njimi tudi Matej kot najmlaj-
ši član odprave. ”Ključevska So-
pka je še delujoč vulkan, iz njega

se ves čas kadi, zato je tudi precej
nevaren. Na vrhu je 300-metrski
krater in treba je biti zelo previ-
den,” pripoveduje Matej. V za-
htevnih pogojih so nato Matej,
Miha in Tomaž ter Zdrava po še-
stih urah vendarle srečno osvojili
vrh, tam razvili slovensko zasta-
vo, se fotografirali, nato pa se
urno odpravili spet navzdol, za
kar so potrebovali pičli dve uri.
Cilj je bil dosežen, Ključevska
Sopka osvojena! A prava dogo-

divščina, ki bi jih lahko stala živ-
ljenj, jih je šele čakala...

Helikopter je obrnilo 
in vrglo v grapo

Naslednji dnevi so bili namenje-
ni spoznavanju Kamčatke in nje-
nih ljudstev. Tako so med drugim
s helikopterjem (ker so neskončna
brezpotja Kamčatke neprehodna,
je helikopter edino prevozno sred-
stvo) odleteli k plemenu Korjaki,
kjer so glavna znamenitost napol
udomačeni jeleni. Zvečer so obis-
kovalcem pravo plesno predstavo
priredili predstavniki še enega
plemena, imenovanega Eveni.
Naslednji cilj Jezerjanov pa je bil
ogled znamenite doline gejzirjev.
Tudi za to pot so najeli helikopter,
že pri vzletu pa ni šlo vse gladko,
kajti po kakih petnajstih minutah
so se morali vrniti in dotočiti go-
rivo. Nato so vendarle srečno pri-
speli na cilj in si ogledali gejzirje,
ki po Matejevih besedah začnejo
”bruhati” do minute točno, neka-
teri tudi več deset metrov daleč in
več sto metrov visoko. Po večerji
so se vkrcali v helikopter, da bi se
vrnili nazaj, nato pa se je zgodi-
lo... ”Vzleteli smo, se dvignili za
kakšnih deset metrov, potem pa
nas je nenadoma obrnilo za 180

stopinj in helikopter je strmogla-
vil. Nekaj časa smo drseli po po-
bočju, potem pa smo se v neki
grapi tik nad prepadom le ustavi-
li... Bencin je tekel v potokih...”
Oba pilota helikopterja sta v hipu
zbežala, medtem ko so pretreseni
potniki - v helikopterju jih je bilo

28, poleg Jezerjanov še nekaj dru-
gih turistov - hitro poskakali ven
in si rešili življenje. K sreči se
nihče ni poškodoval, vsi pa so bili
močno pretreseni in prestrašeni,
pravzaprav kar v šoku. Nekako so
našli pot nazaj do civilizacije, kjer
so ostali do naslednjega dne, ko
naj bi ponje prišel... nov helikop-
ter. ”Ni nam preostalo drugega,
saj je bila druga možnost 24 dni
hoje prek brezpotij, kjer so pov-
sod medvedi. Poleg tega je ob-
močje polno gejzirjev, čez katere
vodijo lesene stezice in hoditi mo-

raš hitro, da se ne vdre.” Kot pra-
vi Matej, so od agencije, ki je
organizirala helikopterski let, za-
htevali vsaj povrnitev denarja, a
nihče se ni kaj preveč zanimal za
usodo potnikov. ”Nam se je mudi-
lo, naslednji dan smo morali na
letalo za Moskvo, tako da še da-
nes ne vemo, ali bomo denar kdaj
videli ali ne.” Za konec petnajst-
dnevnega potovanja (in tudi za
sprostitev od helikopterske avan-
ture) so si nato ogledali še 
Moskvo, kjer jih je sprejel tudi
slovenski veleposlanik, nato pa so
se - na velikansko srečo vsi živi 
in zdravi - z letalom vrnili domov.

Najdražja je pot 
na Kamčatko

Matej pravi, da je bil kljub heli-
kopterski nesreči nad potovanjem
navdušen. ”Osvojili smo hrib, po-
leg tega pa videli veliko novega,
spoznali, kako živijo drugje, na-
vade domačinov,” pravi. Sicer pa
je, kot dodaja, Kamčatka dokaj
zanemarjena, zelo daleč od vsega,
predvsem pa se na vsakem koraku
vidi, da je bilo to dolga desetletja
strateško zelo pomembno vojaško
območje. Povsod je polno odslu-
ženih tankov, podmornic, še ved-

no je tudi veliko vojakov. Država
sama ni draga, najdražje je na
Kamčatko priti, medtem ko je de-
nimo 700-kilometrska vožnja z
avtobusom po Kamčatki stala le
okrog dva tisoč tolarjev. Polotok
je turistično nerazvit, saj so ga za
turiste odprli šele pred petimi leti.
Po Matejevih podatkih je Kam-
čatko doslej obiskala šele peščica
Slovencev, med prvimi naj bi bil
pred leti Matevž Lenarčič (tisti, ki

je pred kratkim z ultralahkim leta-
lom skušal preleteti svet). Matej si
je, kot pravi, letalsko vozovnico
do Kamčatke plačal sam, medtem
ko bodo člani odprave del stro-
škov skušali pokriti s prodajo ko-
ledarjev, ki so jih natisnili prav v
ta namen.  

Kljub mladosti mladi Jezerjan
že ugotavlja, da so ga potepanja
po svetu ”zastrupila”. Lani Nepal,
letos Kamčatka, prihodnje leto
morda Maroko. Ali pa z interrai-
lom po Evropi. ”Toliko sveta je še
zanimivega, da po moje bolj tako,
da bom postal popotnik...” raz-
mišlja Matej, ki se v prostem času
ukvarja s športom, kolesari, teče,
planinari (tako kot menda vsi Je-
zerjani), ukvarja pa se tudi z glas-
bo, čeprav je igranje kitare zadnje
čase nekoliko opustil. Na potova-
njih tudi sam fotografira, ni pa mu
odveč svoje popotniške izkušnje
predstaviti tudi širši javnosti. 

Urša Peternel, 
foto: Matej Tonejec
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Vas veseli delo na terenu, imate lasten prevoz 
in ste komunikativni, potem se nam oglasite. 

Nudimo vam izobraževanje, dober zaslužek in podporo pri delu.

Vaše prijave pričakujemo na naš naslov: SZT, d.o.o., 
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana

Ekstra lahko
kurilno olje

Petrol

Kurilno olje 
evropske kakovosti
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Najhitrejπa dostava 
ekstra lahkega 
kurilnega olja!

080 22 66
brezplaËna πtevilka 

za hitra in enostavna
naroËila!

Moænost plaËila na 
6 obrokov in 

prihranek pri plaËilu z 
Magna kartico!

S petnajstletnim Matejem Tonejcem z Jezerskega na avanturi po Kamčatki

Na Kamčatki preživeli 
strmogljavljenje helikopterja

Skupina osmih članov Planinskega društva Jezersko, ki je konec avgusta potovala po Kamčatki, je imela neverjetno srečo: preživeli so strmogljavljenje helikopterja, 
ki naj bi jih odpeljal z brezpotij Kamčatke nazaj v civilizacijo. O podrobnostih te avanture, ki so jo k sreči vsi preživeli nepoškodovani, pa tudi o tem, kako so osvojili 

najvišji delujoči vulkan v Evroaziji, smo se pogovarjali z najmlajšim članom odprave, komaj 15-letnim Matejem Tonejcem z Jezerskega.

Matej, dijak drugega letnika kranjske gimnazije, zase pravi, da bo
bržkone postal bolj popotniške sorte človek. Ker je pač še toliko
sveta, ki si ga je treba ogledati. Popotniško žilico imajo Tonejčevi
z Jezerskega v krvi. Kot pravi Matej, potujejo veliko, lani sta bila
tako z očetom v Nepalu, kjer sta se udeležila trekinga okrog Ana-
purn in kjer je Matej dosegel svoj višinski rekord - prelaz, 5500
metrov visoko. Odprave Jezerjanov na Kamčatko se je Matej
udeležil sam, brez staršev (mama in oče sta na Kamčatki že bila),
celotno odpravo pa je vodil prekaljeni vodja tovrstnih potepanj po
svetu Roman Herlec.

Losos, kaviar in boršč
Zelo zanimiva je tudi hrana na
Kamčatki, veliko je zlasti lososa
in kaviarja, značilna jed je tudi
boršč. Kot pravi Matej, so jim 
v Essu pri neki družini kuhali
same domače specialitete, 
pokusili pa so tudi jelena.

Člani odprave so bili: 
Roman Herlec, Thomas Linder,
Miha Karničar, Matej Tonejec, 
Zdrava Mravlje, Lili Moljk, 
Špela Šebjanič in Polonca 
Strniša.

Na vrhu Ključevske Sopke (4850 metrov visoko) so Jezerjani razvili
slovensko zastavo. Vrh so osvojili trije najmlajši člani odprave Matej To-
nejec (15 let), Miha Karničar (19 let) in Thomas Linder (24 let) ter žen-
ska članica odprave Zdrava Mravlje (50 let).

Helikopter je dvignilo, zasukalo za 180 stopinj, nekaj časa vleklo po pobočju in nato ustavilo med drevjem.
Neverjetna sreča, a vsi potniki so ostali nepoškodovani. Oba pilota pa sta gladko zbežala...

Matej Tonejec Iz vulkana se ves čas kadi in grozi, da bo izbruhnila lava. Prav zaradi
nevarnosti, da bo vulkan začel bruhati, je Ključevska Sopka zelo 
težavna gora. V baznem taboru so jih presenetile ostre vremenske 
razmere: mraz, veter in visok sneg.

Ena od znamenitosti plemena Korjaki so napol udomačeni jeleni.

Takole so predstavniki plemena Eveni zaplesali turistom.


