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Leta 2002 sem se sam odpravil na skoraj eno leto dolgo kolesarsko potovanje 
v Nepal. Kolesarski podvig sem začel v Sloveniji. Prvi del poti me  je vodila 
preko prelepe slikovite hrvaške obale do Dubrovnika. Čudovita pokrajina. Na 
eni strani hribovje Velebita, na drugi strani pa zasanjano morje, ki me je 
vedno inspiriralo in bogatilo. Nato kot privid iz sanj lep Dubrovnik, staro 
mestno jedro, kolesarski prijatelji z Italije, ter ladja, ki me je prek Italije 
popeljala v grško pristanišče Patras, od koder sem zopet kolesaril naprej 
proti Atenam. 
 
V Grčiji me je čakal gost promet,dež, ter pa tudi kolesarski prijatelj z Nemčije 
s katerim sva skupaj kolesarila nekaj dni. In že me je v svoje naročje vzela 
prelepa Turčija…. 
 
Širne planjave, črede ovac, nasmehi otrok, svež,še topel kruh iz pekarne….To 
in še marsikaj me je spremljalo….Pa tudi hudi klanci, veter v prsa, dež ki me 
je namočil do kosti, noč ki me je ujela sredi ničesar….Mene pa je pot nesla 
daleč proti vzhodu….Ja domačini Turčije so mi pa zlezli pod kožo .Nešteta 
vabila na čaj ob cesti, na kosila pa tudi prenočišče so mi velikokrat ponudili. 
Prelepi spomini me obdajajo na Turčijo. 
 
In že prijadram v Iran….Velike razdalje med  mesti, huda  vročina in težki 
pogoji za kolesarjenje… A zopet so mi veliko pomagali domačini s toplo 
besedo in povabili  na kosila… Prečudovita mesta, z slikoviti bazarji in 
mošejami so me prepričala o bogati zgodovini in tradiciji  starodavne kulture 
Perzijcev. V Iranu sem tudi spoznal kolesarskega prijatelja Jurgena iz 
Nemčije, s katerim sva nato skupaj kolesarila tri mesece. Naporna 
kolesarjenja v puščavi so bila v dvoje le nekoliko lažja. 
 
In že sem prispel v Pakistan. Prečudovit severni del me je totalno očaral in 
prevzel. Visoke gore, ledeniki, divje reke in pa zopet prijazni domačini so me 
spremljali v kolesarskem sedlu po Karakoram highway. Uf, kar zavrti se mi, 
ko se spominjam teh dni v severnem Pakistanu. Za vrhunec pa še 
kolesarjenje preko 4730 m visokega prelaza Khunjerab. Višinska bolezen, 
snežni metež zunaj…. 
 

 
 

Gora Rakaposhi v Pakistanu (7778 m) 
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Nato me je s svojimi gorami in višinami sprejela Kitajska. Črede kamel in 
jakov ob jezeru Kara Kul  na višini 3500 m, gore okrog v snegu in soncu, 
veter v laseh in pa cesta pred menoj…Velikokrat sem si popeval tisto od 
Pengova… »Cesta, zavetje nemirnih ljudi izginja«… 
 

 
 

Kitajska 
 
Indija me je pričakala s Zlatim templjem v Amritsarju in pa festivalom ob 
rojstnem dnevu guruja Nanaka, ki velja za ustanovitelja sikhovske vere v 
Indiji… Pa srečanje in rokovanje  z njegovo visokostjo dalajlamo v 
Dharamsali, kjer deluje tibetanska vlada v izgnanstvu. 
 
Ter nato še zadnji del kolesarjenja skupaj s Thomasom iz Avstrije preko 
severne Indije in južnega Nepala do Katmanduja, kjer sem zaključil 
kolesarjenje in potovanje….Dežela nasmejanih ljudi sem poimenoval  
Nepal…☺ To pogrešam sedaj v Evropi…. 
 
Za zaključek bi rad strnil še nekaj misli… Ti meseci na poti so velika 
izkušnja in šola za moje življenje. Veliko sem se naučil od ljudi na poti. 
Bogatejši človek sem. Tako potovanje je spremenilo moj  pogled na svet. 
Začneš ceniti kar imaš,  postaneš skromen in se zahvaljuješ vsak dan za 
drobne stvari ki in lepe trenutke ki se ti zgodijo. Hvala še enkrat vsem 
dobrim ljudem ki sem jih spoznal na poti! 
 


