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Ljubljana, januar 2003

ZBORNIK GORNIŠKIH

TUR ZA LETO 2003
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Gorniki in gornice, dragi prijatelji!

Spet se izteka leto in to je čas, ko se mnogi ozremo nazaj na pot, ki
smo jo prehodili. Tudi v Skali, ki bo kmalu praznovala 82. obletnico
ustanovitve daljnega leta 1921 prav na svečnico, ko je zaživel
Turistovski klub Skala, TK SKALA. Tudi drugič rojena Skala, ki je ob
rojstvu konec leta 1995 v slovenski državi dobila ime Slovenski
gorniški klub dr. Henrik Tuma, praznuje že svojo 7. obletnico. Zveza
slovenskih gorniških klubov SGK SKALA, rojena 26. aprila 1997, pa
bo aprila leta 2003 praznovala že šesti rojstni dan.

SKALA pa živi in raste. SGK SKALA združuje že 9 registriranih
gorniških klubov. Poleg pohodnikov in plezalcev ter turnih smučarjev
so danes aktivni tudi gorski kolesarji in ledni plezalci.

V Skali imamo veliko nesebičnih in požrtvovalnih sodelavcev s
katerimi lahko vedno znova odkrivamo najlepše dele naše domovine
Slovenije. Kakorkoli odhajamo po brezpotjih, gozdnih stezah, preko
skalnih ali zaledenelih sten, vedno se varno vračamo bogatejši, polni v
tisov in vedno novih želja.

Skalaški križ na Škrlatici, križev spust, Abramova pot in vedno novi
Aljaževi stolpiči, ki rastejo po naših vrhovih pa pričajo, da Skala živi in
nas združuje v ljubezni do naše domovine, tudi poslej, ko meje, ki
ločujejo, izginjajo.

Hvala vsem za sodelovanje v letu 2002, ki nam ni podarilo veliko
sonca. Upamo, da se bomo tudi v prihodnje nasmejani in zadovoljni
vračali s skupnih poti in da nas bo v novem letu 2003 sonce bolj zvesto
spremljalo.

Lep gorniški pozdrav in SREČNO 2003!

Upravni odbor SGK Skala
dr. Anton Jeglič, predsednik          Ljubljana, december 2002
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Klub lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana vabi v soboto,
4. januarja 2003

na plezanje po ledenih slapovih

Plezali bomo v soteski pri Mojstrani, kjer Pavel Skumavc s prijatelji
pozimi pripravlja umetno ledeno steno za plezanje. To uporablja vse
več plezalcev ledenih slapov kot dobrodošel in zahteven, predvsem pa
varen vrtec.

Soteska je 15 min hoda iz Mojstrane v smeri proti Kotu oziroma Krmi
(pri igriščih za tenis).

Priporočamo izurjenim gornikom, ki bi radi dobili občutek za dereze,
predvsem pa okusili občutek plezanja po ledenih slapovih. Od opreme
so potrebne dereze, čelada, plezalni pas, plezalna vrv in ledna kladiva.
Nekateri si bodo lahko opremo, predvsem vrv in ledna kladiva
izposodili pri organizatorjih. Za ogrevanje in pridobivanje začetnih
izkušenj za hojo z derezami je na razpolago lažja »stenica« za prvi
poizkus!

Nujna je tudi topla zimska oprema, saj je v soteski mrzlo!
Zbor bo ob 1000 na parkirišču samopostrežne trgovine v Mojstrani.
Zagotovljeno je vodstvo in varovanje, za svojo varnost odgovarja vsak
sam!

Organizatorji: Pavel Skumavc, t: 04 / 589 18 89 ter
Miha Mauko, David Šmid in Bogdan Šmid.
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GK Karavanje vabi v soboto, 25. januarja 2003

na sankanje Planinca-Draga

Nezahteven a prijeten izlet bomo povezali s sankanjem po gozdni cesti
v dolino. Vzpona je za uro hoje. Izlet je primeren za družine z otroki.

Pridite z navadnimi sankami, osebna primerna oprema (vodotesne
toplejše čevlje s profiliranimi podplati, kapo in rokavicami). Obvladati
morate osnove sankaške tehnike.

Proti Planinci (1128 m) se bomo odpravili ob 10.00 uri s parkirišča pri
gostišču v Dragi (680 m), kjer je tudi izhodišče za vzpon na
Begunjščico. Izlet lahko povežete z obiskom Bleda ali razvalin gradu
Kamen, ki straži vhod v dolino Drage.

V primeru slabega vremena ali pomanjkanja snega pa tudi v primeru
nevarne poledenele ceste, sankanje odpade!

Pridite, zimski dan Vas kliče!

Organizator izleta, Julij Ulčar, t: 04 / 583 20 13.

25
. j
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GK Gornjesoške doline vabi v soboto, 1. februarja 2003

na Sabotin (609 m)

Sabotin je hrib nad Novo Gorico, nasproti Skalnice (Sveta Gora).
Visok je 609 m. Tu so ostanki bojev iz Prve svetovne vojne. Po vrhu
teče obstoječa meja z Republiko Italijo. S Sabotina je lep razgled na
okoliške kraje. V lepem vremenu pa se vidi do morja.

Zbrali se bomo na parkirnem prostoru pri nekdanji gostilni »Bavdaž«
na Vrhovlju dne 8 februarja ob 8.00 uri. To je prva vasica v Goriških
Brdih, ko zavijete z glavne ceste Nova Gorica-Tolmin v Plavah.

Pot nas bo vodila po grebenu do Sabotina tako, da bomo ves čas lahko
občudovali reko Sočo.

Izlet je primeren za vse. Hoje je za približno 6 ur.

S seboj vzemite kaj za pod zob, kdor pa si želi ogledati še kaverne, tudi
baterijo.

Vodenje izleta je zagotovljena, za svojo varnost odgovarja vsak sam.

V primeru slabega vremena izlet odpade.

Gorniški pozdrav,

Silvo Gregorčič.
1.

 f
eb
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Klub lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana vabi v nedeljo,
2. februarja 2003

na plezanje po ledenih slapovih

Soteska je 15 min hoda iz Mojstrane v smeri proti Kotu oziroma Krmi
(pri igriščih za tenis).

Priporočamo izurjenim gornikom, ki bi radi dobili občutek za dereze,
predvsem pa okusili občutek plezanja po ledenih slapovih. Od opreme
so potrebne dereze, čelada, plezalni pas, plezalna vrv in ledna kladiva.
Nekateri si bodo lahko opremo, predvsem vrv in ledna kladiva
izposodili pri organizatorjih. Za ogrevanje in pridobivanje začetnih
izkušenj za hojo z derezami je na razpolago lažja »stenica« za prvi
poizkus!

Nujna je tudi topla zimska oprema, saj je v soteski mrzlo!

Zbor bo ob 10.00 uri na parkirišču samopostrežne trgovine v
Mojstrani. Zagotovljeno je vodstvo in varovanje, za svojo varnost
odgovarja vsak sam!

Organizatorji: Pavel Skumavc, t: 04 / 58 91 889

 ter Miha Mauko, David Šmid in Bogdan Šmid.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 8. februarja 2003

na tradicionalni izlet na Šmarno goro (669 m).

Lahek, nezahteven, a prijeten izlet bomo povezali z udeležbo pri sv.
maši, ki jo v cerkvi na Šmarni gori ob Slovenskem kulturnem prazniku
vsako leto daruje triglavski župnik g. France Urbanija - v spomin na vse
še živeče in mrtve kulturnike.

Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 uri. (pričetek maše je ob 11.00 uri)
z glavnega parkirišča pod Šmarno goro, ki leži ob Tacenski cesti pri
mostu čez Savo (v neposredni bližini avtobusne postaje proge št. 16).
Večinoma bomo sledili nemarkiranim in ne tako obljudenim potem.

Povratek s Šmarne gore bo ob 13.00 uri - povzpeli se bomo še na
Grmado in se vrnili na parkirišče po Mazijevi poti.

Seveda ste prisrčno vabljeni vsi, ki se maše ne bi udeležili kakor tudi
tisti, ki bi radi šli na Šmarno goro sami, da se nam na poti, na vrhu ali
pri povratku pridružite.

Lep pozdrav,

Gregor Gomišček, t: 01 / 23 190 23

Ps.: Čeprav je prijetne hoje le za slabo uro, priporočam vodotesne,
toplejše čevlje in smučarske palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni
kurjena, svetujem tudi toplejše oblačilo. V lepem vremenu je izlet
primeren za družine z otroki!
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SGK Skala vabi v soboto, 22. februarja 2003

na Zimske igre Skale

Igre smo si zamislili kot prijetno, aktivno druženje vseh članov Skale,
pa tudi drugih gornikov v zimskem času. Letos ga bomo organizirali
prvič, z upanjem, da bo postalo tradicionalno!

Tekmovalno-rekreativni del bi začeli s pohodom na turnih ali tekaških
smučeh do Peričnika (ali Vrat), nadaljevali s plezanjem po umetni
ledeni steni (ledenih slapovih) v soteski pri Mojstrani in končali z
veleslalomom na smučišču v Mojstrani z uporabo istih smuči in palic
kot pri pohodu.

Moto –»vsakdo, ki se tega triatlona udeleži in preživi, je zmagovalec« –
nas bo spremljalo pri dokončni določitvi pravil tega tekmovanja.

Tisti, ki se celotnega »skalaškega zimskega triatlona« ne bi aktivno
udeležili, bi imeli možnost udeležiti se njegovih posameznih disciplin.
Za druge bi organizirali peš pohod do v ledene sveče odetega Peričnika
(lahko pa tudi do Vrat, kjer je pogled na v sneg in led ovit Triglav
svojevrstno doživetje) ali pa pohoda z lepimi pogledi na Julijce po
prisojni strani Karavank nad Dovjem. Prav tako se ponuja tudi
možnost smučanja na vlečnici v Mojstrani.

Druženje bomo zaokrožili ob prijetnem klepetu v gostilni.

Zbor bo ob 9.30 na parkirišču samopostrežne trgovine v Mojstrani.
oziroma ob 9.45 v soteski (ledenem vrtcu) pri igriščih za tenis 15 min
hoda iz Mojstrane v smeri proti Kotu oziroma Krmi. Štart prvega dela
ob 10.00 uri izpred teniškega igrišča.

Od opreme so potrebne turne ali tekaške smuči, za plezanje pa dereze,
čelada, plezalni pas in ledna kladiva. Nekateri si bodo lahko opremo,
predvsem vrv in ledna kladiva izposodili pri organizatorjih.

22
. f

eb
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Za vse udeležence pa je nujna topla zimska oprema s primernimi
vodotesnimi, toplimi čevlji in smučarskimi palicami!

Natančnejše informacije in prijava pri organizatorjih.

Organizatorji:
Pavel Skumavc, t: 04 / 58 91 889,
Gregor Gomišček, t: 01 / 23 190 23
ter Miha Mauko, David Šmid in Bogdan Šmid.

22
. f

eb

GK-zbornik_22-01-03.PMD 13.2.2003, 12:1911



12

GK Limberk vabi v soboto, 1. marca 2003

na Dvor - Sv.Peter (888) - Soteska

Vas Dvor pri Žužemberku leži ob reki Krki na Dolenjskem.

Po ogledu jame, ki leži pod Krko bomo hodili ob križevim potu,
katerega znamenja so bila izdelana v nekoč znani Dvorski livarni.
Sedaj pa ta, nekoč že odložena in zopet zbrana izza pokopaliških
zidov, zaustavljajo popotnikov korak na poti proti Sv. Petru, kjer je do
leta 1954 stala cerkvica.

Na prvotno cerkev sv. Petra spominja samo še nekaj ruševin in pa
zasilno postavljen oltar na prostem, kjer se občasno daruje sv. maša.

Na vrhu je koča, kjer po dogovoru lahko spečejo postrv iz Krke ali kaj
drugega.

Vračali se bomo v vas Soteska na Krki, ali po Dogovoru, krožno preko
Lašč nazaj na izhodišče.

Izlet je po zahtevnosti L-lažji, l-lahek.

Skupne hoje je približno 4 ure, vključno s počitki.

Zbrali se bomo ob 9.00 uri v Dvoru v središču vasi.

Ob nekoliko slabšem vremenu bo tura malo zahtevnejša.

Organizacija: Marjan Perme, m: 031 / 352 046

Vodja poti: Ivo Mežan, m: 041 / 395 001.

1.
 m

ar
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Klub lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana vabi v nedeljo,
2. marca 2003

na plezanje po ledenih slapovih

Soteska je 15 min hoda iz Mojstrane v smeri proti Kotu oziroma Krmi
(pri igriščih za tenis).

Priporočamo izurjenim gornikom, ki bi radi dobili občutek za dereze,
predvsem pa okusili občutek plezanja po ledenih slapovih. Od opreme
so potrebne dereze, čelada, plezalni pas, plezalna vrv in ledna kladiva.
Nekateri si bodo lahko opremo, predvsem vrv in ledna kladiva
izposodili pri organizatorjih. Za ogrevanje in pridobivanje začetnih
izkušenj za hojo z derezami je na razpolago lažja »stenica« za prvi
poizkus!

Nujna je tudi topla zimska oprema, saj je v soteski mrzlo!

Zbor bo ob 10.00 na parkirišču samopostrežne trgovine v Mojstrani.
Zagotovljeno je vodstvo in varovanje, za svojo varnost odgovarja vsak
sam!

Organizatorji: Pavel Skumavc, t: 04 / 58 91 889

ter Miha Mauko, David Šmid in Bogdan Šmid.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 8. marca 2003

na Mavrinc (1562 m)

Opis gore:
Greben, v katerem se vrstijo Škrbinjek, trije Kumlehi in Robičje je
odljuden gorski svet, ki je zaradi nepredirnega rušja in krušljivih ostenij
neprivlačen in komaj dostopen. Nekako nad Mihovim domom pa se
poganja iznad gozdnatih pobočij stranski grebenček s kopasto glavo, ki
ima značaj samostojnega vrha. Na prejšnjih zemljevidih se je ta imenoval
Špica v sedelcih, na novem pa zasledimo ime Mavrinc.

Opis poti:
Pristop na Mavrinc je mogoč z več izhodišč na cesti na Vršič. Pristopi
so različno dolgi in zahtevni. Zato se bomo dobili na parkirišču pri
hotelu Erika in se tam odločili za enega izmed njih. Za katerega se
bomo odločili, bo odvisno od razmer.

Težavnost in napornost ture:
Tura je tehnično nezahtevna, primerna za gornike s povprečno
kondicijo.

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je standardna gorniška oprema. Priporočam pohodne palice.
Dodatne informacije dobite v vodniku Tineta Miheliča Julijske Alpe;
Severni pristopi, Sidarta, Ljubljana, 1998, str. 47 in 48.

Prijave zbira prostovoljni gorniški vodnik Izidor Verbič na
m: 041 / 214 575 in t: 01 / 56 11 226 ter na
e-pošta: spelaverbic@hotmail.com. Na teh številkah izveste tudi
natančno uro in kraj zbora.

Zagotovljeno je vodstvo ture, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Lep gorniški pozdrav,

Izidor Verbič, 041 / 214 575.

8.
 m

ar
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GK Gornjesoške doline vabi v soboto, 9. marca 2003

na Ježo (949 m) in Kuk (1243 m)

Kuk je najvišji vrh na kanalskem Kolovratu z lepim razgledom proti
severovzhodu na Soško dolino in proti jugozahodu na Furlanijo ter
Benečijo.

Zbor pohodnikov je ob 7. uri na Kambreškem, odkoder se bomo
z avtomobili odpeljali do Vogrinkov, kjer bomo začeli vzpon. Pot
začnemo z rahlim vzponom na Ježo in jo nadaljujemo po grebenu ob
državni meji do Kuka.

Celoten pohod traja 7 ur. Pot je srednje zahtevna in naporna.
V primeru napovedi dežja pohod odpade.

Zagotovljeno bo vodenje, vsak pa sam odgovarja za svojo varnost.

Dodatne informacije Dušan na m: 031 / 800 495 ali 041 / 788 973

Gorniški pozdrav,

Dušan Žnidarčič.

9.
 m

ar
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GK Karavanje vabi v soboto, 15. marca 2003

na Komno in Bogatinsko sedlo

Zbrali se bomo v soboto 15. marca na parkirnem prostoru zraven koče
pri slap Savici ob 8.00 uri zjutraj.

Komna je planota nad Bohinjem, precej obiskana v vseh letnih časih,
najbolj pa poleti in pozimi. Komna je izhodišče za različne ture na
gore nad Primorsko: Tolminski Kuk, Bogatin, Krn, Podrta gora, na
gore nad dolino triglavskih sedmerih jezer in gore nad fužinarskimi
planinami: Debeli vrh, Ogradi, Tosc, Draški vrh. V zimskih mesecih je
Komna primerno izhodišče za turno smuko.

Iz Ukanca na koncu Bohinja vodi proti Domu na Komni (1520 m) in
Koči pod Bogatinom (1513 m). Široka pot, ki se začne z serpentinami,
nato pa se delno izravna. Od koče pri Savici do doma na Komni je
hoje 2 uri in pol. Od koče na Komni do Bogatinskega sedla
(ca 1800 m) pa še 1 uro zmerne hoje. Na Komni je vidno še dosti
ostankov iz 1. svetovne vojne.

Tura je označena kot tehnično srednje zahtevna in srednje naporna in
bo trajala predvidoma 7 do 8 ur z vštetim počitkom.

V primeru napovedanega dežja v petek zvečer (TV) tura odpade.

Organizator in vodja pohoda,

Metod Rozman, t: 04 / 572 19 48.

15
. m

ar
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 22. marca 2003

preko Slatnika (1600 m) in Lajnarja (1549 m)

Opis gore:
To so trije vrhovi, ki so najlažje dostopni s Soriške planine. Mi bomo
izbrali malce daljši, a veliko lepši pristop s Petrovega brda (803 m)
preko sedla Vrh Bače (1273 m).

Opis poti:
Izhodišče bo kot že rečeno preval Petrovo brdo nad Baško grapo. Od
tam se bomo po udobni in zelo razgledni mulatjeri, ki se zložno vije
preko južnih pobočij Slatnika in Lajnarja, povzpeli na sedlo Vrh Bače.
Od tam sta možni dve različici vzpona, ena po grebenu (lepša, a
nekoliko zahtevnejša) in druga po dolini med Slatnikom in Šavnikom.
Za eno od njiju se bomo odločili glede na razmere. Dosegli bomo vrh
Slatnika. Sestopili bomo na sedlo med Slatnikom in Lajnarjem in se po
mulatjeri spustili nazaj na pot, ki prečka južna pobočja obeh vrhov, in
po kateri smo se vzpenjali. Zadnji del sestopa bo tako potekal po poti
vzpona.

Težavnost in napornost ture:
Tura je tehnično nezahtevna, primerna za gornike s povprečno
kondicijo. Efektivne hoje je za približno 4 do 5 ur.

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je standardna gorniška oprema. Priporočam pohodne palice.

Prijave zbira prostovoljna gorniška vodnica Špela Verbič na m:
041 / 214 575 in t: 01 / 56 11 226 ter na e-pošta:
spelaverbic@hotmail.com. Na teh številkah izveste tudi natančno uro
in kraj zbora.

Zagotovljeno je vodstvo ture, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Lep gorniški pozdrav,

Špela Verbič, m: 041 / 214 575.

22
. m

ar
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v nedeljo, 29. marca 2003

na Slavnik (1028 m)
 
Zborno mesto: Hrpelje (pri Kozini) -  odcep za Slavnik

Čas odhoda: ob 10.00 uri

Opis poti:
Izhodišče: Hrpelje (500 m)
Najvišja točka: vrh Slavnika  (1028 m)
Skupna višinska razlika vzpona:  približno 600 m
Dolžina proge:  25 km
Okvirni čas vožnje: 3 ure
 
Opis izleta:
Od Hrpelj po mestoma slabi makadamski cesti do vrha Slavnika, spust
na drugo stran, najprej po gozdni cesti,  nato po enosledni  poti (ki je
mestoma kamnita). Nazaj na priključek v smeri vzpona nas pripelje
krajši vzpon po gozdni cesti. Od tu do Hrpelj po že prevoženi smeri.
 
Zahtevnost: Srednje zahtevna tura,  strm vzpon pod vrhom

Težavnost: naporna tura

Nošenje kolesa: /

Oprema: obvezna čelada, priporočljive vzmetene vilice

Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Lokacija: Atlas Slovenije, karta št. 195

Literatura: Strme kolesnice stran 201
 
Organizator izleta, Tomaž Podobnik, t: 040 / 321 443.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 30. marca 2003

na pot po komendski planinski transferzali od Šenturške gore
do Krvavca

Zbrali se bomo ob 8.30 na križišču cest Sidraž – Sv. Lenart (ca. 250 m
vzhodno od cerkve na Šenturški gori).

Odtod bomo krenili v breg skozi gozd in dalje po makadamski cesti do
zaselka Jagodci, odkoder se bomo usmerili v breg proti domačijama
Dover in Martinjak. Pot bomo nadaljevali po travnatem bregu do
Slatnarja, najvišje ležeče domačije na Ambrožu pod Krvavcem (1088m),
koder se ukvarjajo poleg kmetovanja še s kmečkim turizmom. Tod stoji
cerkvica, posvečena sv. Ambrožu. Hoje v tem delu poti je okoli eno uro
in pol.

Pot nadaljujemo navkreber po gozdu do planine Jezerca (1225 m) in
dalje preko Kriške planine do Doma na Krvavcu (1684 m). S terase
tega Doma lahko uživamo ob prehrambenih dobrotah iz naših
nahrbtnikov tudi ob veličastnem pogledu na Ljubljansko kotlino in
dobršen del Slovenije. Nedaleč stran stoji znamenita Plečnikova
kapelica, posvečena Mariji Snežni4.

Od Ambroža do Krvavca je hoje približno eno uro in pol, ali skupaj za
cel vzpon dobre tri ure.

V slučaju napovedi slabega vremena vzpon odpade oziroma se preloži.

Za varnost odgovarja vsak sam.

Ob povratku se ponuja možnost ogleda stalne razstave o kartografu
Ivanu Selanu v Komendi.

Za podrobnejša navodila pokličite po t: 01 / 834 11 68

Lep gorniški pozdrav,

Marko in Angelca Žerovnik.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 6. aprila 2003

na turni smuk izpod Kriške stene

Pod zahodnim ostenjem Špika in Škrlatice in severnim Dolkove špice,
Križa in Razorja leži široka krnica, tudi imenovana Krnica, ki se konča
pod Kriško steno. Izpod te stene, z višine skoraj 2000 m vodi eden od
lažjih turnih smukov v naših gorah. Primeren je tudi za gornike s
povprečnim smučarskim znanjem. Priporočljiva je turno - smučarska
oprema, izvedljiv pa je tudi z običajno opremo.

Dobimo se ob 7.00 uri na parkirišču pri jezeru Jasna nad Kranjsko
goro.

Glede na snežne razmere se bomo zapeljali do parkirišča pri hotelu
Erika, ali pa do Mihovega doma. Od Mihovega doma do koče v Krnici
bomo hodili dobre pol ure, od Erike pa okoli eno uro. Od koče do
Kriške stene je 2 - 3 ure hoje. Če bodo primerne snežne razmere, se
bomo povzpeli do stene, drugače pa se bomo obrnili že prej.

S seboj vzemite vse, kar je potrebno za zimsko turo, zlasti pa topla
oblačila. V tem času je v severnih legah lahko še pošteno mrzlo. Hrano
in pijačo vzemite s seboj, čeprav se da to dobiti tudi v koči v Krnici, ki
je običajno ob tem času že odprta.

Za lastno varnost odgovorja vsak sam. Če bodo v vremenski napovedi
na večer pred turo napovedane padavine, bo tura odpadla.
Za dodatne informacije pokličite na m: 041 / 920 092.

Lep gorniški pozdrav!

Vodja ture, Andrej Šarc.

6.
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 13. aprila 2003

na Rombon (2202 m)

Rombon je vzhodni mejnik Kaninske skupine. Čeprav je višinsko
nekoliko nižji od ostalih vrhov v tem pogorju, pa se dviga v obsežnih
pobočjih nad Bovško kotlino. Je namreč Bovcu »najbližja« gora. Bolj
kot sam vrh, pa je verjetno iz Bovca bolj opazen njegov predvrh Čukla,
kateri pa je bistveno nižji.

Čeprav pelje na vrh markirana pot iz Bovca, mimo planine Goričce, pa
bomo mi izbrali neoznačeno pot. Začeli bomo pri trdnjavi Kluže.
Vseskozi nas bodo spremljale

naprave, ki so bile zgrajene za potrebe prve svetovne vojne. Že na
začetku bomo uporabili predor (»100m), kjer je koristna tudi svetilka,
kasneje pa se bomo posluževali mulatjer iz tega obdobja. Šli bomo
mimo kote 1313, prečili pobočje proti Čukli in nazadnje poskušali najti
najboljšo pot proti vrhu. Čeprav je Rombon visok le 2202m, pa je
vzpona kar za 1700m. Ker je to zgodnji pomladanski čas, nam bo
vzpon, verjetno poskušal preprečiti tudi sneg. Zato je potrebna tudi
zimska oprema (dereze, cepin, gamaše…)

Zbrali bi se ob sedmi uri (7.00) pri trdnjavi Kluže. To je približno 3 km
iz Bovca ali približno 6 km od prelaza Predel. Za turo bomo
potrebovali približno 10 ur, kar pomeni da je tura naporna.

Zagotovljeno bo vodenje, vsak pa sam odgovarja za svojo varnost. Za
dodatne informacije se lahko v popoldanskem času obrnete na moj
t: 05 / 388 22 74. V primeru slabega vremena pohod odpade.

Gorniški pozdra,

Alojz Gašperšič.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 19. aprila 2003

na turno smučarsko popotovanje na Vrh Hribaric (2388 m)

Opis gore:
Vrh Hribaric je lep turno smučarski cilj. Leži nasproti sicer bolj znane
»turno smučarske« gore – Kanjavca in spada med t.i. Bohinjske turno
smučarske gore.

Opis poti:
Turo bomo začeli na Planini Blato (1100 m). Od tu se bomo po lovski
poti povzpeli na Planino Krstenico (približno 1700 m). S planine nas
bo pot vodila po južnih pobočjih Stogov na Planino jezerce, naprej po
dolini pod stenami Škednjovca in na koncu po jugovzhodnih pobočjih
Vrha Hribaric na sam vrh. Hoje v vzponu je za dobre 4 ure. Sestop
bomo seveda presmučali po smeri pristopa v čim večji možni meri,
zato je čas sestopa odvisen od snežnih razmer (1300 m).

Težavnost in napornost ture:
Tura tehnično ni zahtevna, je pa kondicijsko zelo naporna. Primerna je
za kondicijsko dobro pripravljene turne smučarje.

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je celotna turno smučarska oprema.

Prijave zbira prostovoljna gorniška vodnica Špela Verbič na m: 041 /
214 575 in t: 01 / 56 11 226 ter na e-pošto: spelaverbic@hotmail.com.
Na teh številkah izveste tudi natančno uro in kraj zbora.

Zagotovljeno je vodstvo ture, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Lep gorniški pozdrav,

Špela Verbič, 041 / 214 575.
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GK dr. Henrik Tuma vabi na velikonočni ponedeljek,
21. aprila 2003

na Pot miru od Škabrijela do Vodic

Zbirno mesto bo na Ajševici na odcepu ceste za Novo Gorico (200 m
od glavne ceste) med 8.45 in 9.00 uro. Do zbirnega mesta pridete iz
ljubljanske smeri preko Ajdovščine in Šempasa. Iz sežanske smeri pa
skozi Volčjo Drago, Vogrsko, Ozeljan.

Iz Soške doline pa skozi Novo Gorico po cesti proti Ljubljani do
zbirnega mesta.

Nato krenemo z avtomobili mimo Kromberškega gradu do sedla pri
Ravnici, kjer bomo parkirali avtomobile. Peš nadaljujemo po vojaški
uklesani poti na vrh Škabrijela in se spustimo po severni strani do
Ravnice k spomeniku padlim slovenskim vojakom. Z avtomobili
nadaljujemo skozi Grgar (krajši postanek za okrepčilo) do prevala pod
Vodicami. Peš se vzpnemo na vrh Vodic in si ogledamovojaške
kaverne. Vračamo se nazaj po isti poti do avtomobilov in se peljemo do
Svete gore, kjer bo nekoliko daljši odmor za okrepčilo, ogled cerkve in
muzeja. Nato se spustimo do vojaškega rova in po njem na drugo stran
k parkiranim avtomobilom.

Skupne hoje je za tri ure in pol.

Oprema: planinski čevlji, palice, vetrovka in žepna baterija za ogled
kavern in rovov.

V slučaju dežja ali napovedi slabega vremena, bo izlet preložen na
kasnejši termin.

Ob zaključku pojdemo na malo zakusko in kozarec vina.
Izlet vodi Ciril Magajne, t: 05 / 3025031 (v večernih urah).

Za osebno varnost odgovarja vsak posameznik.

Lep gorniški pozdrav.
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GK Gornjesavinjske doline vabi v soboto, 26. aprila 2003

na romanje po pešpoti blaženega Slomška (Kalobje-Ponikva)

Dobimo se ob 8. uri na Kalobju.

Za GK Savinjske doline, Franc Zabukošek

t: 03 / 574 36 64 ali m: 031 / 691 940

26
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GK Baragovi popotniki vabi v četrtek, 1. maja 2003

na Svete Višarje (1766 m)

Svete Višarje so ena najslavnejših slovenskih božjih poti, obenem pa
stičišče treh kultur - romanske, germanske in slovenske. V nekem
smislu so zadnji branik slovenstva. Zadnja leta daruje v tej božjepotni
cerkvici g. France Urbanija, triglavski župnik, za prvi maj ob 11.30 uri
sv. mašo za domovino.

Zbor pohodnikov bo ob 7.00 zjutraj na mejnem prehodu Rateče, od
koder se bomo peljali skozi Trbiž do vznožja Višarij (žičnica ne vozi).

Hodili bomo po božjepotni poti, kapilice na njej je poslikal naš veliki
umetnik Tone Kralj.

Hoje je za tri ure do vrha. Ker pa so nad 1000 m zimske razmere, naj
bo oprema in hrana temu primerna – derez in cepina ne potrebujemo,
priporočam pa krplje ali turne smuči.

Pohod bo vodil gorski vodnik Metod Humar. V primeru izjemno
slabega vremena izlet odpade. Informacije pri Metodu Humarju.

Lep pozdrav,

Metod Humar.
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GK Limberk vabi v nedeljo, 4. maja 2003

na Slovenski vrh (1040 m) in Ledenik (1072 m) v grebenu
Sleme na Kočevskem

Zanimiv sprehod po mogočnih kočevskih gozdovih bo nudil mogoče v
teh pomladnih dneh še nekaj zimskih spominov. Pot bomo pričeli v
Slovenski vasi, kamor zavijemo desno pri kažipotu za Slovensko vas,
nekaj kilometrov pred Kočevjem.

Vzpon na Slovenski vrh bo trajal poldrugo uro. Naprej je lažja in
precej ravninska hoja. Naslednji bo vzpon na vrh Ledenik, ki nam bo
vzel še nekaj sape. Ostalo bo nezahtevnana pot proti koči Pri
jelenovem studencu in spust v Kočevje

Skupne hoje je 6 do 7 ur. Pot se šteje kot L-lahka in N–naporna. Zbrali
se bomo ob 8.00 uri v Slovenski vasi.

Priporočamo dobro obutev in pohodne palice. Nekaj malice in
osvežilne pijače v nahrbtniku tudi ne bo odveč. Za varnost gibanja v
naravi odgovarjajo udeleženci sami.

Ob poslabšanih vremenskih razmerah (TV, zvečer dan pred potjo)
pohod odpade.

Organizator: Marjan Perme, m: 031 / 352 046

Vodja pohoda: Franc Perme, m: 031 / 679 614
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GK Vrhnika vabi v soboto, 10. maja 2003

na izlet »Po poteh cankarjeve matere«

GK Vrhnika ter Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske
(DLNON) vabita na izlet »Po poteh Cankarjeve matere« z Vrzdenca
do Klanca na Vrhniki.

Vodstvo izleta bo poskrbelo za spoznavanje kulturnih, naravnih in
zgodovinskih znamenitosti na poti.

Zbrali se bomo na Vrzdencu ob 9.00 uri pred trgovino Studenc.

Pohod bo ob vsakem vremenu, zato bodite primerno oblečeni in obuti.

Za vrnitev na Vrzdenc bo poskrbel organizator. Pot je primerna za vse,
posebno vabim družine z otroci. Hoje je za približno 2,5 ure.

Informacije, Peter Mausar, m: 031 / 354 788.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 11. maja 2003

na Obir (2139 m)

Opis:
Mogočna gora in tudi mejnik med Rožem in Podjuno s svojo
osamljeno lego za gotavlja izvrsten razgled na nam poznane vršace z
manj znane strani .

Pot:
Izhodišče bo pri Podkanji vasi (Wildenstein)-gostilna Hazar, od koder
se podamo na krožno pot mimo Obirskega slapu in čez Jagovčevo
planino na vrh. Sestopimo mimo Kapelske koče v dolino Krtolovca do
izhodišča.

Težavnost in napornost:
Tura je naporna, saj premagamo 1750 m skupne vičinske razlike,
tehnično zahtevna, saj zahteva v delno brezpotnem skalnatem svetu
izurjen korak. Hoje pribl. 6 do 7 ur.

Oprema:
Standardna gorniška oprema, palice, osebni dokument za prehod
meje.

Glede ure odhoda in za dodatne informacije pokličite organizatorja
dan pred izletom !

Lep pozdrav,

Peter Zinauer.
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v nedeljo, 11. maja 2003

na Košenjak (1522 m)  

Zborno mesto:
Dravograd, parkirišče na desno tik pred mostom čez Dravo

Čas odhoda: ob 11.00 uri

Opis poti:
Izhodišče: Dravograd (340 m n.m.)
Najvišja točka: Košenjak (1522 m n.m.
Skupna višinska razlika vzpona: 1182 m
Dolžina proge: 27km  Okvirni čas: 4h
 
Opis izleta:
Krožna tura (Dravograd, Sv. Janez Krstnik, Pl. dom pod Košenjakom,
Košenjak,Tratinek, Grubelnik, Dravograd). Zelo razgibana in mestoma
izjemno zahtevna tura.

Prva polovica vzpona do cerkvice Sv. Janeza Krstnika po asfaltu,
nadaljevanje po makadamu. Zadnjih 200 višinskih metrov do vrha po
gozdnem kolovozu. Izjemen spust 1000 višinskih metrov po dobrem in
valovitem kolovozu, primernem za kakšen lep skok. Čudoviti razgledi
po okoliških kmetijah, večinoma gorski turizem, lep razgled z vrha
Košenjaka (najvišja točka izleta, meja z Avstrijo). Zaključek poti
poteka ob razvalinah starega Dravograjskega gradu.

Zahtevnost:
zelo zahtevna tura, z zelo strmimi vzponi tik pod vrhom Košenjaka.
Izjemno lep in tehnično nezahteven spust po valovitem kolovozu.

Težavnost: zelo naporna tura

Nošenje kolesa: na nekaj mestih pod vrhom Košenjaka, zaradi hudega
vzpona

Oprema: obvezna čelada
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Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karta št.37 in št.12
Opis: Marko Paternu, Strme kolesnice, št.33, stran 131
 
Organizatorja izleta, Darko Korbar, m: 041 / 787 202

GK-zbornik_22-01-03.PMD 13.2.2003, 12:1930



31

GK Karavanje vabi v soboto, 17. in nedeljo, 18. maja 2003

na dvodnevni pohod iz Maribora čez Pohorje do Slovenj
Gradca

Pot nas bo vodila od Mariborske koče–Ruške koče na Arehu–koče na
Pesku–mimo Lovrenških jezer–Ribniške koče Grmovškov dom pod
veliko Kopo–koče pod Kremžarjevim vrhom in v Slovenj Gradec.

Prvi dan moramo prehoditi pot od Mariborske koče do Ribniške koče
(10 - 12 ur), kjer bomo prespali. Drugi dan nam do Slovenj Gradca
preostane še približno 6 - 7 ur hoje.

Na izredno zanimiv pohod se bomo odpravili z avtobusom. Točen kraj
zbirališča in ceno prevoza bomo določili naknadno, najverjetneje pa
bomo štartali v Radovljici s postankom v Kranju. Minimalno število
pohodnikov je 20, sicer se pohod odpove. Pot ni naporna, je pa
kondicijsko zahtevna.

Prijave do 5. 5. 2003 zbira organizator in vodič Franc Belehar.

V primeru napovedi slabega vremena pohod odpade!

Prijave in informacije lahko dobite pri Franc Beleharju na
m: 041 / 374 273.
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GK Vrhnika vabi v nedeljo, 18. maja 2003

na Trupejevo poldne v Karavankah

Lepšega prebujanja pomladi v sredogorju, kot ga nudi spomladanska
pot na Trupejevo poldne je težko doživeti. Zato vas vabim, da se
dobimo ob 8.00 uri v vasi Srednji vrh (pred Gozd Martuljkom se pot
desno odcepi za vas Srednji vrh).

Pot nas bo vodila ob potoku Jerman, mimo lovske koče in po čudoviti
macesnovi dolini na vrh, kjer se nam odpre pogled na Martuljkovo
skupino na slovenski strani in na Dravo in jezera na Koroškem.

Pot je srednje zahtevna, proti vrhu je mogoč sneg, zato primerna
oprema obvezna. Hrana in pijača iz nahrbtnika. Trajanje pohoda
5-6 ur.

Organizacija in informacije: Peter Mausar, m: 031 / 354 788.
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GK dr.Henrik Tuma vabi v soboto, 24. maja 2003

na izlet v Sečovlje

Dobimo se ob 9.00 uri na Petrolovem servisu na izolski obvoznici.

Iz naselja Jagodje bomo po stezi prišli do naselja Malija in nadaljevali
do Kaštelirja in nad Parecagom do Sečoveljskih solin in si ogledali
solinarsko hišo. Ves čas pohoda je lep razgled na Sečoveljski zaliv.

S seboj imejte osebne dokumente zaradi prečkanja slovensko–hrvaške
meje.

Lep gorniški pozdrav,

Marija in Franc Brataševec, t: 05 / 653 23 38.
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v nedeljo, 25. maja 2003

na Pohorje (1269 m)

Zborno mesto: Maribor-Radvanje, spodnja postaja Pohorske
vzpenjače.
Čas odhoda: ob 10.00 uri

Opis poti:
Izhodišče: Pohorska vzpenjača ( 300 m)
Najvišja točka: Areh (1269 m)
Skupna višinska razlika vzpona: 1000 m
Dolžina proge: 50 km
Okvirni čas: 4 h

Opis izleta:
Krožna tura na sv. Bolfenk (ogled razstav), Areh, Šumik
(pragozd,slap) in mimo Ruš
nazaj do izhodišča.

Zahtevnost: nezahtevna tura
Težavnost:  naporna tura.
Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna čelada.

Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karta št. 41, 66 in 67

Organizatorja izleta:
Peter Zinauer, m: 041 / 508 624
w: http://users.volja.net/klubgk/
e: klubgk@volja.net
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GK Karavanje vabi v soboto, 31. maja 2003

na Ratitovec, (1666 m)

Izhodišče današnje ture je Sorica nad Železniki. Zbor pohodnikov je
ob 7.00 uri na avtobusni postaji na Češnjici–Železniki v Selški dolini,
odkoder se bomo odpeljali proti Sorici. Od tam nas slikovita gozdna
pot vodi proti Ratitovcu, ki ga bomo osvojili v slabih treh urah. Proti
dolini se bomo vrnili preko vasi Prtovča, kjer pot do Češnjice lahko
nadaljujemo peš ali pa se v dolino prepeljemo s kombijem.

Priporočljive so palice, za varnost odgovarja vsak sam, za dobro voljo
pa bomo poskrbeli vsi skupaj!

V primeru napovedi DEŽJA (TV dnevnik – petek zvečer) pohod
odpade!

Vodja pohoda, Jože Benedik, m: 031 / 775 560.
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GK Vrhnika vabi v nedeljo, 1. junija 2003

na družinski izlet Pekel-Krimska jama–Rakitna

Zbrali se bomo na Vrhniki ob 8.30 uri pri gostišču Cankarjev hram
(takoj za bencinsko črpalko desno v smeri Ljubljana-Logatec).

Skupaj se bomo popeljali skozi Borovnico do kraja Pekel. Tu bomo
pustili avtomobile in se peš odpravili mimo treh slapov, skozi gozd do
lovske koče, kjer bo kratek postanek. Pot bomo nadaljevali do Krimske
jame, kjer je bilo od leta 1942 do 1945 ubitih 300 do 500 slovencev.
Od leta 1992 je tam spominsko obeležje.

Nadaljevali bomo pot proti Rakitni, kjer nas bo čakal prevoz na
začetek poti. Hoje za približno 5 ur.

V primeru slabe napovedi vremena (v soboto 30. 5. 2003) se izlet
prestavi na naslednjo nedeljo.

Lep gorniški pozdrav,

Peter Mausar, m: 031 / 354 788.
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GK Karavanje vabi v soboto, 7. in nedeljo, 8. junija 2003

na Kepo, (2143 m)

Dobimo se ob 17.00 uri popoldan na železniški postaji na Jesenicah,
odkoder se bomo z vlakom odpeljali do Podrošce na avstrijski strani.
(Osebna izkaznica ali potno dovoljenje) Cena vozovnice je 1.500 SIT.
Od Podrožce do koče na Bleščeči planini je 2 uri hoje, v koči bomo
tudi prenočili. V koči je možno skuhati čaj ali kavo, hrana pa bo iz
lastnega nahrbtnika. Za prenočevanje se nakloni nekaj prispevkov,
kdor pa ima svoje rjuhe naj jih vzame s seboj. Zjutraj se bomo
odpravili proti vrhu Kepe, hoje je za približno 4 ure.

Priporočljive so palice, za varnost odgovarja vsak sam,
za dobro voljo pa bomo poskrbeli vsi skupaj!!!

V primeru napovedi dežja (TV dnevnik–petek zvečer) pohod odpade!

Vodja pohoda, Stanko Kofler, t: 04 / 58 91 831. 7.
-8
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GK Jakob Aljaž vabi v soboto, 7. junija 2003

na tradicionalni pohod na Storžič (2132 m)

Vsako leto prvo soboto v juniju člani GK Jakob Aljaž organiziramo
tradicionalni pohod na Storžič. Letos je to 7. 7. 2003. V primeru slabe
vremenske napovedi v petek zvečer (TVS1) je rezervni termin v soboto
14. 7. 2003 (če je tudi slaba napoved tura odpade).

Udeleženci se zberemo med 7.30 in 8.00 uro na parkirišču pred
tovarno
Jelovica v Preddvoru kjer je izhodišče ture.

Tura je dokaj dolga in srednje zahtevna, če pa bo v višini še sneg je pot
zelo zahtevna in nevarna in je potrebna zimska oprema (dereze,
cepin…). Vsak udeleženec sam odgovarja za lastno varnost.

Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana.

Vse dodatne informacije, daje vodja pohoda, Janez Kocjan–JanKo. na
m: 031 / 333 042.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 8. junija 2003

na Primož (718 m) in Šilentabor (751 m)

Dobimo se ob 8.00 uri pred trgovskim centrom v Pivki (iz smeri
Postojna, za bencinskim servisom desno še 150 m – označeno)

Primož in Šilentabor obrobljata jugozahodno stran Pivške kotline. Tod
poteka razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem, po nizkih
prevalih pa pelje več položnih poti,ki jih je človek uporabljal že v
najstarejših časih. Rimljani so tu zgradili cesto, ki je vodila iz doline
Reke, potekala med Šilentabrom in Primožem v Pivško dolino in od
tod mimo Juršč in Starih ogenc v Loško dolino.

Na Primožu (20 min) si bomo ogledali utrdbe s 450 m podzemnih
hodnikov, ki so jih med vojnama zgradili Italijni za morebitno
obrambo proti Jugoslaviji (baterije).

Nadaljevali bomo čez Dola na Šilentabor (še 1uro), ki je čudovit
razglednik na Pivško in Reško dolino. Na njem je istoimenska vasica,
ostanki prazgodovinskega gradišča in poznejšega gradu ter gotska
cerkvica Sv. Martina.

Pohodnikom se lahko pridružite gorski kolesarji (kolovozi, singeltrack,
makadam s 400 m vzpona), vodenje bo organizirano.

Pot je lahka, primerna za družine z otroki.

Gorniški pozdrav,

Stojan Torkar, m: 041 / 205 294.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 14. junija 2003

na tradicionalni pohod na Rzenik (1833 m)

Zbor bo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske žičnice na Veliko
planino. Z gondolo se bomo peljali na Veliko planino, nato pa se (peš)
povzpeli čez planini Konjščica in Dol na planino Rzenik. Tu bo ob
11. uri daroval sv. mašo triglavski župnik g. France Urbanija - v čast sv.
Bernardu Menthonskemu, zavetniku gornikov. Zmerne, nezahtevne
hoje po lepih krajih je za 2 uri in pol. Po maši se bomo lahko povzpeli
na Konja ali na vrh Rzenika (dodatno slaba ura hoda).

Sestop bomo opravili preko planine Dol in skozi dolski graben do
spodnje postaje gondolske žičnice (dve uri hoda). Zagotovljeno je
vodstvo izleta, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Možne variante brez vodstva: Po poti skozi dolski graben se lahko
vzpnemo na planino Dol brez uporabe žičnice, za vzpon na Rzenik v
tem primeru rabimo 4 do 6 ur.

Na planino Dol se lahko pripeljemo z avtomobilom, od tu je le dobra
ura hoda naplanino Rzenik.

Povratek je možen čez Veliko planino in z gondolsko žičnico v dolino
(po poti pristopa) ali pa čez Konja in Presedljaj v dolino.

Lep pozdrav,

Gregor Gomišček, t: 01 / 23 19 023

P.s.: Kot vsako leto vabim vse, tudi tiste, ki se ne nameravate udeležiti
maše, na gorniški klepet z g. Francetom Urbanijo, predsednikom
častnega razsodišča Slovenskega gorniškega kluba SKALA
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v nedeljo, 15. junija 2003

na Veliki Zvoh (1971 m) nad Krvavcem
 
Zborno mesto: Cerklje, pri piceriji Jesenkova lipa
Čas odhoda: ob 10.00 uri

Opis poti:
Izhodišče: Cerklje (403 m)
Najvišja točka: Veliki Zvoh (1971 m)
Skupna višinska razlika vzpona: 1568 m
Dolžina proge: 40 km
Okvirni čas vožnje: 5 ur
 
Opis izleta:  Iz Cerkelj po asfaltni cesti do Ambroža, nato po
makadamu  do vrha kabinske žičnice na Krvavcu, naprej po gozdni
cesti do plaže na Krvavcu, mimo hotela naprej do vrha. Spust deloma
po smučišču, nato po poti vzpona v dolino. Tura z največjo možno
višinsko razliko v Sloveniji.
 
Zahtevnost: zahtevna tura,  zelo strm vzpon pod vrhom
Težavnost:  Zelo naporna tura
Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna čelada, priporočljive vzmetene vilice
 
Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik)
ali padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
 
Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karti št.  84 in 85
Literatura: Strme kolesnice stran 101

Organizator izleta:
Tomaž Podobnik, m: 040 / 321 443.
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v soboto, 21. junija 2003

na Porezen (1630 m)

Zborno mesto: Zgaga (med Podroštom in Petrovim Brdom)
Čas odhoda: ob 10.00 uri

Opis poti:
Izhodišče: Zgaga (700 m)
Najvišja točka: vrh Porezna  (1630 m)
Skupna višinska razlika vzpona: 830 m
Dolžina proge: 30km
Okvirni čas vožnje: 3 ure
 
Opis izleta:
Krožna tura (Zgaga, Davča, Cimprovka, vrh Porezna, Podhočar,
Davča, Zgaga), Večinoma po gozdnih cestah. Vzpon na Porezen je
glede vzdržljivosti eden najbolj zahtevnih. Na vrhu grebena lep razgled.

Zahtevnost: zahtevna tura,  zelo strm vzpon pod vrhom
Težavnost:  naporna tura
Nošenje kolesa: 0, spust do Podhočarja deloma peš
Oprema: obvezna čelada

Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
 
Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karti št. 102 in 103
Zemljevid: Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, izletniška karta
1: 50000
 
Organizator izleta:
Vladimir Cindro, t: 041 / 424 868.
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 22. junija 2003

na Vrh Krnice (2234m)

Je prvi vrh v grebenu znanem kot Loška stena. Stena ločuje dolini Log
pod Mangartom in Bavšico Vsi vrhovi v tem grebenu so razmeroma
težko dostopni. Edino na najvišji vrh Briceljk pelje označena pot.

Pot bomo začeli pri trdnjavi Kluže. Najprej bomo sledili stari gozdarski
stezi mimo Izgore, kjer je tudi ,sedaj že razpadajoča, gozdarska
koča.Od tu naprej vodi dobro vzdrževana lovska steza, ki pa se kasneje
izgubi. Vzpon je na delu steze izpostavljen in zahteva izurjenega
gornika. Pa tudi drugače je tura naporna, saj je višinska razlika 1700m.

Zbrali bi se ob šesti uri pri trdnjavi Kluže. Hoje je za približno 10 ur.

Vrh Krnice označuje tudi naš stolpič z vpisno knjigo.

Zagotovljeno bo vodenje, vsak pa sam odgovarja za svojo varnost.

Za dodatne informacije se lahko v večernem času obrnete na Jožefa
Žagarja t: 05 / 384 56 94.

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Vodja ture je Jožef Žagar.

Gorniški pozdrav,

Alojz Gašperčič.
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GK Gornjesavinjske doline vabi v sredo, 25. junija 2003

na romanje po pešpoti blaženega Slomška
(Ponikva-Nova cerkev)

Dobimo se ob 8.00  uri na Slomu.

Za GK Savinjske doline, Franc Zabukošek

t: 03 / 574 36 64 ali m: 031 / 691 940
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GK Karavanje vabi v soboto, 25. junija 2003

na pohod državnosti

Pohod posvečen dnevu državnosti je pohod domoljublja, je pohod kjer
se vsako leto spominjamo dneva, ko smo se združeni v veliki želji in
volji izrekli za svojo domovino.

Zbrali se bomo ob 9.00 uri pri OŠ A. T. Linhart v Radovljici,

Pohod je primeren za vse strarostne skupine, kakor tudi za družine z
otroci.

 Vsi pohodniki prejemejo spominsko priponko, prav tako pa je
poskrbljeno za hrano in pijačo.

Vodja pohoda, Zvone Prezelj, m: 041 / 678 161.
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GK Karavanje vabi v nedeljo, 29. junija 2003

na Košutnikov turn (2133 m)

Je najvišji vrh v Košuti, najmogočnejšemu grebenu v Karavankah in ga
bomo osvojili s severne strani, s katere je izredno lep pogled na vrh, ki
je vedno dobro obiskan. Zbor pohodnokov je ob 7.00 uri na mejnem
prehodu Ljubelj. Iz Sel nas pot vodi na Grosovo planino in sedlo
Mejnik. Za vrh, ki zahteva izurjene gornike bomo potrebovali do 3,5
ure, za celotno hojo s počitki pa 8 do 8,5 ure. Tura je označena kot
zelo zahtevna in zelo naporna (ZZ/NN).

Priporočljive so palice, za varnost odgovarja vsak sam,
za dobro voljo pa bomo poskrbeli vsi skupaj !

Ne pozabite na potno dovoljenje, pa tudi nahrbtnik naj bo poln!

V primeru napovedi DEŽJA (TV dnevnik – sobota zvečer) pohod
odpade.

Gorniški pozdrav,

Vodja pohoda, Julij Ulčar, t: 04 / 583 20 13.
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GK Karavanje vabi v soboto, 5. julija 2003

na Rdečo Tofano (3225 m) v italijanskih Dolomitih

Lansko leto smo si po uspešnem podvigu na Piz Boe, obljubilii, da
ponovno obiščemo Dolomite. Za vrh smo izbrali tritisočak, ki ga lahko
osvojimo po dveh različno težavnostnih smereh. Odhod avtobusa je ob
2.00 uri zjutraj iz avtobusne postaje Radovljica, pot nas vodi proti
mejnemu prehodu Karavanke (osebna izkaznica ali potno dovoljenje). Po
carinskih formalnostih nadaljujemo proti Spittalu, Lienzu, olimpijski
Cortini d’Ampezzo ter sedlu Falzarego (2105 m). Za osvojitev vrha bomo
formirali dve »jakostni« skupini, prva gre po klasični poti št. 404 pod
južnimi stenami Tofane di Roses preko koče Giuussani (2600 m) proti
vrhu. Druga skupina bo krenila po zahtevnejši ferati Giovani Lipella.

Tura je označena kot zelo naporna in zahtevna, torej za izkušene in
kondicijsko dobro pripravljene gornike, saj moramo premagati 1300 m.
višinske razlike.

Za drugo skupino se zahteva kompletno osebno varovanje in čelno
svetilko.

Zaradi rezervacije avtobusa sprejemam samo zanesljive pismene
prijave in potrditev ture najkasneje do ponedeljka, 30. 6. 2003.

Zvone Prezelj, Cankarjeva 30, 4240 Radovljica, m: 041 / 678 161

V primeru manj kot 30 udeležencev tura odpade!
Cena avtobusa za 30 oseb je ca. 6.000 SIT.

Obvezna je osebna oprema, dobra obutev, zimska oblačila, čelada s
svetilko in pohodne palice! Za varnost odgovarja vsak sam, za dobro voljo
pa bomo poskrbeli vsi skupaj! Po uspešnem sestopu si bomo v Cortini
vzeli čas za kapučini, ogled mesta in nakup kakšne gorniške malenkosti…

Vodja pohoda, Franc Hribernik

Organizator, Zvone Prezelj.
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GK Jakob Aljaž vabi v soboto, 5. julija 2003

na tradicionalno srečanje ob praznovanju obletnice rojstva
Jakoba Aljaža

in ob obletnici ustanovitve Gorniškega kluba Jakob Aljaž, ki bo v
Zavrhu pod Šmarno goro pred Aljaževo domačijo in na Šmarni gori!

ob 9.00 uri:
 slavnostna akademija v počastitev obletnice rojstva Jakoba Aljaža z
podelitvijo častnega znaka vsem, ki so v pretekli sezoni opravili
spominsko Aljaževo pot od doma do doma;

ob 11.00 uri:
tradicionalna spominska sv. maša na Šmarni gori;

ob 12.00 uri:
otvoritev razstave v Galeriji nad velbom na Šmarni gori.

Prireditev je tudi del praznovanja občinskega praznika občine
Medvode, ki se praznjuje na dan Aljaževega rojstva.

Vse udeležence naprošamo, da pustijo svoje avtomobile na
brezplačnem parkirišču za gostilno Lipa, tik pred Zavrhom.

Nasvidenje v soboto 5. julija,

UO GK Jakob Aljaž

Dodatne informacije daje tajnik kluba JanKo. na m: 031 / 333 042.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 12. julija 2003

na Kukovo špico (2427 m)

Kukova špica ki je prvi visok vrh od Mojstrane poti Škrlatici; najprej je
nad Mojstrano ponižni kucelj Grančišče, Vrtaški vrh nato še prvi
dvatisočak Sleme (2077 m). Prva gora je šele Kukova Špica, od katere
se naprej vzdigujejo slikoviti in odmaknjeni: - Dovški Križ (2542m),
Oltarji in Rokavi ter na koncu Škrlatica (2740 m).

Zbrali se bomo ob 6.30 uri pri marketu v Mojstrani. Nato se bomo
odpeljali do Čerlovca in od tam nadaljevali pot peš. Hoje je približno
od 6 do 7 ur in je za uhojene gornike.

Ob slabem vremenu (TV dnevnik dan pred odhodom) izlet odpade.
Zaželjeno je veliko tekočine.

Lep pozdrav!

Ostale informacije Miha Mauko, m: 040 / 258 186
in Pavel Skumavc, m: 031 / 677 203

Organizator: Miha Mauko.
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GK Karavanje vabi v soboto, 19. julija 2003

na Peralbo (2694 m) v Karnijskih alpah

Peralba je zelo lepa gora in je uvrščena med 60 vrhov poti prijateljstva
(pot poteka po Sloveniji, Avstriji in Italiji). Tik pod goro se nahaja izvir
reke Piave, spodaj v dolini pa leži letoviški kraj Sapada.

Hojo bomo pričeli na ca. 1800 m, vzpona je za 2,5 ure, celotna tura pa
traja 6,5 do 7 ur in je označena kot zahtevna Z in naporna N.

Zbor udeležencev bo v Radovljici na avtobusni postaji ob 5.00 uri
zjutraj. V primeru manj kot 30 prijavljenih, pohod odpade. Cena
prevoza ob polni zasedenosti je približno 5.000 SIT. Zaradi rezervacije
avtobusa sprejemam pismene prijave in osebne prijave do ponedeljka,
7. 7. 2003.

Obvezna je osebna gorniška oprema, ne pozabite na potno dovoljenje.
V nahrbtniku pa naj bo poleg toplih oblačil tudi hrana in osvežilna
pijača.

Za varnost odgovarja vsak zase, za dobro voljo pa vsi skupaj!

Organizator in vodja pohoda,
Julij Ulčar, t:04 / 583 20 13, Bokalova 12, 4270 Jesenice.
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GK Vrhnika vabi od sobote, 19. do torka, 29 julija 2003

na 10-dnevni družinski aktivni dopust v Luko na Dugem otoku

Kornati nudijo vse možnosti rekreacije, plavanje, potapljanje, sprehode
in tudi prave planinske poti, zato že tretje leto prirejamo aktivni dopust
na teh otokih.

Do sedaj smo imeli termin v septembru, v letošnjem letu pa smo se
odločili, da termin kljub nekoliko višji ceni prestavimo v sezono in
sicer od 19. 7. 2003 do 29. 7. 2003, da se ga lahko udeležijo tudi
družine s šoloobveznimi otroci.

Program vsebuje avtobusni prevoz iz Ljubljane do Zadra in nazaj,
Zadar-Luka-Zadar z ladjo, štiri celodnevne izlete z ladjo, dva
poldnevna izleta z avtobusom in 10 polnih pensionov v hotelu Luka.

Okvirni program izletov z ladjo:
1. Izlet na Pašman, vzpon na Bokol, popoldansko kopanje na čudoviti

plaži otoka Ugljan in povratek v hotel (lunch paket)
2. Vožnja okoli otoka Iž s pristankom v glavnem mestu Veli Iž, vzpon

na vrh Korinjak, kosilo na ladji, popoldansko kopanje, sprehodi po
mestu in povratek v hotel

3. Otok Žut, vzpon na Gubovac, kjer je eden najlepših razgledov na
otok Kornat, kosilo v prijetni gostilni, popoldansko kopanje,
povratek v hotel

4. Otok Kornat, kopanje, sprehodi, kosilo v domači gostilni, povratek v
hotel

Nastanjeni bomo v hotelu Luka v dvo in troposteljnih sobah z WC,
tuši v nadstropju. Točen program letovanja in ostale informacije bom
poslal vsem zainteresiranim.

Okvirna cena je 332,00 EUR za poln avtobus (vsebuje: vse prevoze z
avtobusom in ladjo, 10 polnih pensionov, vstopnini v nacionalni park
in turistične takse). Otroci do 3 let imajo letovaje zastonj, do 12 let pa
30% popust (popust ne velja za avtobusni prevoz
Ljubljana-Zadar-Ljubljana).
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Letovanje je na lastno odgovornost, s seboj morate imeti urejeno
zdravstveno zavarovanje in veljaven osebni dokument.

Organizacija in informacije: Peter Mausar, m: 031 / 354 788.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v petek, 20. in sobota,
21. junij 2003

Grossvenediger (3674 m)

Opis gore / ture:
Grossvenediger sodi med najvišje s smučmi dostopne vrhove v
Vzhodnih Alpah. Zanesljivo pa je najvišja turnosmučarska tura, ki jo iz
Slovenije lahko opravimo celo v enem dnevu. Gre za enega najlepših in
najdaljših turnih smukov nasploh.

Opis poti:
Zaradi »udobnosti« bomo turo opravili v dveh dneh. V primeru, da bo
cesta prevozna, bomo turo začeli pri Johanneshütte (2121 m). Dalje se
bomo povzpeli do koče Defregger, na višini 2962 m. Tam bomo
prespali in se naslednje jutro odpravili proti vrhu Grossvenedigerja (še
ca. 700 m), ki ga bomo dosegli po približno treh urah hoje.

Težavnost in napornost ture:
Tura je tehnično zahtevna (potrebno je znanje uporabe derez in cepina
ter hoje po ledeniku) in kondicijsko zelo naporna. Primerna je za
kondicijsko dobro pripravljene turne smučarje.

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je celotna turno smučarska oprema, poleg tega pa še plezalni
pas, čelada, dereze, cepin, 3 pomožne vrvice in 2 vponki z matico.

Prijave zbira Brane Žorž na m: 03 / 301 775 ter na e-pošta:
grs.ljubljana@siol.net.

Na tej številki izveste tudi natančno uro in kraj zbora in dobite
podrobnejše informacije.

Lep gorniški pozdrav,

Brane Žorž.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 27. julija 2003

v Rezijo - na Žrd (Monte Sart 2324 m)

ki je del rezijaske gorske transverzale - Ta visoka A rosojanska pot
(Alta via Resiana). Ker nam zaradi slabega vremena že dvakrat ni
uspelo realizirati te ture, bomo poizkusili še tretjič.

Zbrali se bomo v vasi Solbica (Stolvizza), pred cerkvijo

Do Solbice lahko pridete na več načinov - odvisno od tega, od kod ste
doma. Eden je preko Rateč skozi Kanalsko dolino, drugi pa iz soške
doline čez mejna prehoda Predel ali Robič, ki sta odprta 24 ur na dan.
Pri kraju Resiutta zavijete v dolino Rezijo in po par kilometrih po ozki,
a slikoviti cesti v smeri kraja Ravenca (Prato di Resia) do Solbice.

V tej lepi in zanimivi dolini živi najzahodnejši del slovenskega naroda,
ki se je prav zaradi odrezanosti od sveta ohranil do današnjih dni.
Njihov dialekt slovenskega jezika je nam skoraj nerazumljiv, in je prava
jezikovna zanimivost, ki jo hodijo proučevat jezikoslovci - slavisti s
celega sveta. Če nam bo preostalo kaj časa, se bomo srečali s kom od
domačinov, ki jih poznamo že iz naših prejšnjih obiskov pri njih.

Dolina je od vseh strani obdana z gorami, posejana z vasicami,
samotnimi kmetijami in planšarijami. Po dnu doline teče bistra rečica,
ki je poleti zelo primerna za kopanje. Ozka asfaltirana cesta vodi od
opuščene, najviše v koncu doline ležeče vasice Korito (Coritis),
makadamska cesta pa prav do planine Kot (Coot), tik pod gorama
Velika in Mala baba.

Našo turo bomo pričeli v vasi Solbica, na 600 m višine in se po
markirani poti povzpeli na vrh, za kar bomo potrebovali 5 do 6 ur hoje.
Z vrha se bomo spustili do bivaka Marušič, do koder je dobro uro
hoda. Pot nas bo nato vodila preko planine Počivalo do vasi Korito, do
koder bomo potrebovali še okoli tri ure. Tam nas bodo čakali
avtomobili, ki si jih bomo že zjutraj pripeljali iz Solbice.
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Hoje po sorazmerno lahki stezi je torej za 8 do 10 ur. Udeleženci naj
bodo v dobri telesni kondiciji! Hrano in pijačo prinesite s seboj!Če bo
vremenska napoved zvečer na dan pred odhodom napovedovala dež,
bo tura odpadla.

Ne pozabite osebne izkaznice oz. potnega lista!

Interesenti naj se obvezno javijo do petka, 25. julija zvečer na
m: 041 / 920 092. Po želji se lahko dogovorimo tudi za 2-dnevno
varianto, s prenočevanjem v bivaku Marušič. Z ozirom na željo večine
se bomo dogovorili tudi za uro odhoda z zbornega mesta.

Lep gorniški pozdrav,

vodja izleta, Andrej Šarc.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v petek, 1. avgusta 2003

vse skalaše na Škrlatico (2738 m)

Zbor bo pred Aljaževim domom v Vratih ob 5.00.

Od tam se bomo napotili peš do Bivaka IV, nato pa po lepi zavarovani
plezalni poti na vrh. Škrlatica je drugi najvišji vrh v Sloveniji in ga
odlikuje izredno lep pogled na okoliške hribe, še posebno na Triglav.

Za nas, skalaše, pa ima še dodaten pomen - na vrhu Škrlatice stoji
»skalaški« križ. Križ so skalaši postavili v tridesetih letih in je bil v času
enoumja vržen v prepad. Križ, verno kopijo originala, smo ponovno
postavili, kar je izzvalo številne polemike, a zagotovo dodalo kamenček
k procesu resnične pluralnosti mišljenja tako v gorah kakor tudi širom
naše domovine. Ob 11.00 uri bo na vrhu kratka svečanost ob obletnici
blagoslovitve »novega« križa, ki jo bo vodil triglavski župnik in
predsednik častnega razsodišča Skale, g. France Urbanija.

Po povratku z vrha Škrlatice po isti poti bo v kapelici sv. Metoda in
Cirila v Vratih sv. maša (približno ob 17.00 uri).

Hoje je za 11 do 13 ur in je izredno težavna in naporna. Na vrh se
lahko povzpnemo le po zavarovani plezalni poti. Kondicijsko slabše
pripravljenim in tistim z vrtoglavico zato tega izleta ne priporočamo.

Priporočamo čelado in komplet za samovarovanje. Mislite tudi na to,
da na poti ni nobene možnosti za dodatno pijačo!

Zagotovljeno je vodstvo izleta, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Lep pozdrav!
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 3. avgusta 2003

na Krnčico (2142 m)

Krnčica je, kot bi lahko sklepali tudi iz imena, manjši sosed Krna.
Celotno pogorje pa loči dolino Lepene od Drežniške kotline.

Greben je bil v prvi svetovni vojni, bojna črta med avstrijsko in
italijansko vojsko in je seveda posejan s pomniki iz tistih časov. Za nas
bo najbolj hvaležna mulatiera, ki pelje po grebenu, čeprav malo bolj na
Drežniški strani.

Mi bi začeli turo v Drežniških Ravnah, od koder nas bo sorazmerno
lepa kolovoza pripeljala do planine Zapleč. Tu nas čaka vzpon na
greben, kjer se nam odpre pogled na Lepeno. Od tu sledimo mulatieri
do vrha Krnčice. Tam se bomo odločili o smeri sestopa. Greben je
sicer, dalje proti Krnu, za nealpiniste neprehoden, vendar se lahko
umaknemo na Lašta, ki ležijo nad Krnskim jezerom in obidemo Krn.

Zbrali bi se v središču Kobarida (kjer stoji spomenik Simona
Gregorčiča) ob 6.00 uri.

Skupaj se bomo odpeljali do Drežniških Ravn, kjer bomo začeli vzpon.
Vsega skupaj bomo porabili približno devet ur.

Zagotovljeno bo vodenje, vsak pa sam odgovarja za svojo varnost. Za
dodatne informacije se lahko v popoldanskem času obrnete na moj
t: 05 / 388 22 74. V primeru slabega vremena pohod odpade.

Lep pozdrav, Alojz Gašperčič.
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GK Jakob Aljaž vabi od četrtka, 7. do torka, 12. avgusta
2003

na tradicionalni pohod po celotni »Aljaževi poti od doma do
doma«

Že peto leto zapored člani GK Jakob Aljaž organiziramo pohod po
celotni Spominski gorniški poti, ki se imenuje »Aljaževa pot od doma
do doma«.

Letos se tura prične 7. 8. 2003 ob 5 uri pred Aljaževo domačijo v
Zavrhu. V primeru slabe vremenske napovedi za celotni teden v naprej
se začetek ture prestavi na 15. 8. 2003.

Tura je dolga in srednje zahtevna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo
zahtevna. Po načrtu se vsa potrebna oprema in hrana nosi na celotni
turi v nahrbtniku, spi pa se po načrtu le 4 do 5 krat. Vsak udeleženec
sam odgovarja svojo opremo hrano prenočišče in za lastno varnost.
Organizirano je le vodenje po celotni poti.

Vse dodatne informacije, daje vodja pohoda:
Janez Kocjan - JanKo, na m: 031 / 333 042.
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GK Gornjesoške doline vabi v soboto, 9.avgusta 2003

na Abramovo pot (najvišja točka 2178 m)

Zaradi, za Primorce, precej odročne doline Vrat, bi se zbrali na sedlu
Luknja ob 9.30.

Začetek vzpona bi moral biti za obe strani, približno ob 6.00 uri
zjutraj. Tako od Aljaževega doma v Vratih, kot tudi od parkirnega
prostora v Zadnjici. Poti z obeh strani sta ljubiteljem gora dobro znani,
zato smatramo, da tu ni potrebno vodstvo.Skupaj bi nadaljevali po
Abramovi poti okoli Pihavca.

Dolžina te poti je okoli 5 ur. Na drugi strani Pihavca pridemo spet na
mulatiero, ki pelje iz Zadnjice do Kriških podov približno na višini
1700 m. To pomeni za tiste, iz Vrat, še 400 m vzpona na Kriške pode
in dalje na Dovška vratca. Sledi spust čez Sovatno na začetek poti.

Tura je dolga in zahtevna in zahteva utrjenega gornika. Predvidoma
bomo porabili 10 do 11 ur. Poteka tudi prek travnatih strmin zato
potrebujemo poleg običajne planinske opreme predvsem dobre
gojzarice.

Zagotovljeno bo vodenje, vsak pa sam odgovarja za svojo varnost.

Za dodatne informacije se lahko v večernem času pokličete Jožefa
Žagarja t: 05 / 384 56 94 ali Alojza Gašperčiča t: 05 / 388 22 74.

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Gorniški pozdrav,

Alojz Gašperčič.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v ponedeljek, 11. in torek,
12. avgusta 2003

na Triglav (2863 m)

Možnosti:
1. Pot čez Prag na Kredarico:
Zbor bo pred Aljaževim domom v Vratih.
Oprema: obuvalo z vibram podplati, zaščitna oprema (vetrovka, očala,
rokavice), pijača, malica.
Vrh Triglava še isti dan ali v torek zjutraj.
Ob 11.00 uri na Kredarici spominska slovesnost in povratek.

2. Slovenska smer čez severno steno Triglava:
Zbor bo pred Aljaževim domom v Vratih.
Oprema: obuvalo z vibram podplati, plezalni pas, čelada, vetrovka,
pijača, nekaj hrane. (4 do 7 ur)

Ob lepem vremenu na vrh Triglava po severozahodnem grebenu ali na
Kredarico ali povratek v dolino. S povratkom 9 ur.

3. Bambergova pot:
iz Zadnijce čez Luknjo do Plamenic, Triglav po želji, sicer povratek po
opuščeni stezi s Plamenic v Zadnjico (8 do 9 ur).
Oprema: obuvalo z vibram podplati, plezalni pas, čelada, komplet za
samovarovanje, zaščitna oprema, pijača, nekaj hrane.

Lep pozdrav !

Prijava in informacije: tabor v Lepeni.
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GK Jakob Aljaž vabi v petek, 15. in soboto, 16. avgusta 2003

na Viš in Male Bele špice

Zbirališče:
v križišču ceste na Predel in ceste na preval V Žlebeh (Sella Nevea)

Izhodišče:
Jezerska dolina (ca. 990 m)

Pot stoletnice
Dostop:
po dolini Belega potoka po poti št. 625 do koče Guido Brunner (1432
m) - neoskrbovana - in naprej po poti št. 625 (Pot trbiških planincev)
do bivaka Gorica (1950 m) v zatrepu doline 2.5 ure, do Krniške
škrbinice (2180 m) še 45 minut.

Varovana plezalna pot:
pot stoletnice - zmerno zahtevna čez Male Bele špice;
obvezna svetilka! (pot skozi vojaški rov iz 1. svetovne vojne), cepin
(možna snežišča); višinska razlika: 100 m, čas: 1,45 ure

Prenočevanje v bivaku Gorica (ležišča z odejami, voda)

Pot Anita Goitan - vzhodni del
Dostop:
po poti št. 625 preko Krniške škrbinice - 45 minut, do razcepa poti pod
Gamsovo materjo (2049 m) - 45 minut in naprej po poti št. 627 do
Trbiške škrbinice (2180 m) - 45 minut.

Zahtevna varovana plezalna pot:
pot Anita Goitan - po južnih stenah Viševe skupine na povprečni višini
okoli 2500 m; ni za vrtoglave (izpostavljena, zračna pot), cepin in
dereze (nevarno snežišče), priporočeno samovarovanje; v Škrbini
Zadnje špranje (2271 m) sestopimo iz poti višinska razlika: 570 m,
čas: ca. 3 ure.
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Vmes skočimo še na Viš (2666 m) - 45 minut do vrha, za »ta hude« so
na voljo še Divja koza, Turn in Koštrunove špice

Sestop:
preko Gornje krme in koče Guido Corsi (1874 m) - 30 minut, od tu po
poti št. 629 in naprej po poti št. 650 v Jezersko dolino - 1,5 ure

Gašper Modic, m: 041 / 674 111.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v petek, 20. in soboto, 21. avgusta
2003

na turo po grebenu Zeleniških špic (od 1805 m do 2127 m)

Opis ture:
Greben Zeleniških špic deli dolini Kamniške Bele in Repovega kota.
Začetni greben je dokaj oster in izpostavljen, proti koncu pa se razširi.
Kljub skromni višini vrhov nam izredne globine na obe strani nudijo
lepe razglede na sosednje gore in doline. Prečenje Zeleniških špic je
ena najlepših grebenskih tur v Grintovcih, pa tudi v vseh slovenskih
gorah. Gibanje po ostrem in nazobčanem razu s stolpa na stolp, v
izredni izpostavljenosti, s v trdni skali, nudi veliko plezalskih užitkov.

Opis poti:
Turo bomo začeli na Jermanci (približno 1000 m). Od tam se bomo po
poti za Kamniško sedlo povzpeli do dela, ki se imenuje V klinu. Na
tem delu se bo naša pot odcepila levo v dolino Repovega kota. Mimo
slapu in tolmunov se bomo po brezpotni grapi najprej vzpeli na
Staničev vrh. Sledil bo greben, poln skalnih rogljev, ki nas bo pripeljal
do najvišje točke – Največjega špica, desno od Srebrnega sedla. Pri
sestopu bomo prečili južno pobočje Planjave, sestopili na Kamniško
sedlo in od tam nazaj do Jermance.

Težavnost in napornost ture:
Tura je zelo zahtevna, saj jo uvrščamo med alpinistične vzpone
II. stopnje. Najzahtevnejši je sestop s Staničevega vrha ter vzpon na
Največji špic, kjer pa so oprimki odlični. Premagati je potrebno 1200
m višinske razlike, kar je mogoče izvesti v 10 do 13 urah. Tura je
naporna. V megli je tura neizvedljiva. Primerna je za zelo izkušene
gornike, z dobro telesno pripravljenostjo.

Potrebna oprema in druga navodila:
Poleg standardne gorniške opreme je obvezna uporaba čelade.
Potreben je tudi plezalni pas, 2 pomožni vrvici in 2 vponki z matico.
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Dodatne informacije si lahko preberete v vodniku Vladimirja Habjana
Manj znane poti slovenskih gora, Sidarta, Ljubljana, 1999, str. 186-188.

Prijave zbira prostovoljna gorniška vodnica Špela Verbič na
m: 041 / 214 575 in 01 / 56 11 226 ter na e-mail:
spelaverbic@hotmail.com. Na teh številkah izveste tudi natančno uro
in kraj zbora.

Lep gorniški pozdrav,

Špela Verbič, m: 041 / 214 575.
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GK Karavanje vabi v soboto, 23. avgusta 2003

na Planjavo (2394 m) malo drugače

Skozi Repov kot se povzpnemo na Srebrno sedlo (2115 m) in solidarno
naprej na sam vrh Planjave (2394 m). Sestopili bomo prek
Kamniškega sedla (1885 m), Macesnovca (1700 m) in zopet skozi
Repov kot na izhodiščno točko v Kamniški Bistrici.

Začetek poti: Ob 7.00 uri: Dom v Kamniški Bistrici

Oprema: Uhojena obutev, palice, topla obleka in primerna telesna
vzdržljivost, dobra volja in klena moč prijateljevanja.

Čas poti: 6 ur Višinska razlika: ca. 1800 m

Ocena poti: zahtevna in naporna

Vodja pohoda: Anton Globočnik, m: 031 / 861 307, t: 04 / 5315 283

V primeru napovedi slabega vremena (TV petek zvečer) tura odpade!

Na pohodu smo vedno odgovorni drug za drugega in pred samim
seboj. Korajža velja za prvi in zadnji korak.

Tone Globočnik

23
. a

vg

GK-zbornik_22-01-03.PMD 13.2.2003, 12:1965



66

30
. a

vg

GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 30. avgusta 2003

od Dovškega križa(2531 m) do Škrnatarice (2448 m)

Opis gore:
Greben med Dovškim križem in Škrnatarico je eden izmed najlepših
in najbolj divjih grebenov v Julijskih Alpah. S svojo odmaknjenostjo
navdušuje številne gorniške sladokusce.

Opis poti:
S Poldovega rovta se bomo po poti za Brinovo glavo povzpeli na sedlo
pod Šplevto (približno 2200 m.n.v; približno 3 ure hoje). Od tu je še
dobrih 300 višinskih metrov do vrha Dovškega križa. Nato bomo
nadaljevali po grebenu do Škrnatarice in sestopili po žlebu in dalje po
poti čez Gulce ter se po poti PP (Planica–Pokljuka) vrnili do
avtomobilov na Poldovem rovtu.

Težavnost in napornost ture:
Efektivne hoje je za približno 12 ur. Tura je zelo zahtevna in primerna
za izkušene in kondicijsko dobro pripravljene gornike.

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je standardna gorniška oprema. Dodatne informacije dobite
v vodniku Tineta Miheliča Julijske Alpe; Severni pristopi, Sidarta,
Ljubljana, 1998, str. 101-103.

Prijave: zbira Izidor Verbič 28. in 29. 8. 2003 med 20.00 in 21.00 uro
na m: 041 / 214 575 oz. na t: 01 / 561 12 26. Na teh številkah izveste
tudi natančno uro in kraj zbora.

Zagotovljeno je vodstvo ture, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Lep gorniški pozdrav,

Izidor Verbič.
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v soboto, 6. septembra
2003

Mirna gora (1047 m)
   
Zborno mesto: Semič pri cerkvi
Čas odhoda: ob 10.00  uri

Opis poti:
Izhodišče: Semič (240 m)
Najvišja točka:  Mirna Gora (1047 m)
Skupna višinska razlika vzpona: približno 1010 m
Dolžina proge:  40 km
Okvirni čas vožnje: 3,5 ure

Opis izleta:  Krožna tura, pri kateri lahko uživamo v vožnji po lepih
gozdovih. Zanimiv je del s kraškim poljem pri Ponikvah. Orientacijsko
nezahtevna tura.

Zahtevnost: zahtevna tura
Težavnost: naporna tura
Nošenje kolesa: /
Oprema: obvezna čelada
 
Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik)
ali padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
 
Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 188, 189  in 203
Zemljevid: Kočevsko  1: 50 000
 
Organizator izleta:
Vladimir Cindro, t: 041 / 424 868.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 7. septembra 2003

na turo po vrhovih in prehodih okoli zavetišča pod Špičkom

Na turi se bomo povzpeli na nakaj vrhov v okolici zavetišča, ki bolj
poredko dočakajo obisk. Prav tako pa bomo ogledali in skozenj
sestopili že skoraj pozabljen Blažejev preduh.

Zberemo se ob 6.00uri  na parkirišču v Zadnji Trenti (približno 1,5 km
naprej od koče pri izviru Soče. Nadaljevali bomo po brezpotju in
strmih travnatih vesinah na vrh Zelenic, 2278 m. Po deloma precej
izpostavljenem grebenu se bomo povzpeli še na Mali Ozebnik, 2324 m.
sledi sestop v škrbino za Gradom in po markirni poti nazaj do
Zavetišča pod Špičkom.

Celotna tura je zahtevna in naporna. Na nekaj mestih terja lažje
plezanje 1 do 2 st.(vzpon na Vrh zelenic, prečenje proti Malemu
Ozebniku, vzpon nanj in prehod skozi Bležejev preduh), Skupaj bo
hoje za približno 8 do 10 ur (višinska razlika je ca. 1400 m).

Za vodenje bo poskrbljeno, za lastno varnost odgovarja vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena tura odpade. Udeležbo potrdite v
soboto zvečer na t: 04 / 518 50 54 ali m: 031 / 892 895

Organizator in vodja izleta, Leopold Kržišnik.

7.
 s

ep

GK-zbornik_22-01-03.PMD 13.2.2003, 12:1968



69

GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 13. septembra 2003

na Veliki vrh (2088 m)

Primernost: za vse gornike.

Višinska razlika: 1000 m

Opis poti: ob 7.00 uri se dobimo na mejnem prehodu Ljubelj, pri
Kompasu

Po lepi planinski poti se povzpnemo do planine Korošica, nato preko
Hajnžlovega sedla na Veliki vrh in nato mimo koče na Kofcah do
kmetije Matizovec.

Čas hoje: 6 do 7 ur

Vodstvo zagotovljeno, za varnost pa odgovarja vsak sam.

Organizator, Martin Janžekovič, t: 01 / 542 41 26 ali m: 031 / 527 069.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 14. september 2003

na Malo rateško Ponco (1925 m)

Opis gore:
Mala Ponca skromno stoji v senci košatih sestra in spada med
najsamotnejše vrhove. Stolpast greben komajda sega čez krošnje
macesnov, ki spodaj kmalu prerastejo severne obronke verige Ponc.

To je prava gora za tiste, ki jim pomenita gorska samota in prvobitnost
nujen pogoj za doživetje.

Opis poti:
Naše izhodišče bo tik za planiškimi skakalnicami (950 m). Malo
naprej od Velikanke se v dolino izteka grapa Belega potoka. Levo ob
njej se vzpenja strma gozdna reber, po njej pa se v zložnih okljukih vije
tanka neoznačena steza. Steza se v smeri zatrepa

Podrtje povzpne v krnico Spodnjega Grunta in od tam do prostranih
meli Zgornjega Grunta. Na škrbini Vratica (1844 m) dosežemo
državno mejo. Pristop na vrh pelje po italijanski strani. Ostri vrh nudi
vse razkošje visokih gora, dasi seže velikanom le ob bok. V vzponu je
hoje za 3 ure, v sestopu pa za 2.5 ure. Sestop poteka po smeri vzpona.

Težavnost in napornost ture:
Tura terja spretnost v orientiranju, na vršnih skalah pa izurjen korak
brezpotnika. Tura je naporna, tehnično pa delno zahtevna. Primerna je
za izkušene in kondicijsko dobro pripravljene gornike.

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je standardna gorniška oprema. Priporočam pohodne palice.
Dodatne informacije dobite v vodniku Tineta Miheliča Julijske Alpe;
Severni pristopi, Sidarta, Ljubljana, 1998, str. 58-60.

Prijave zbira prostovoljni gorniški vodnik Izidor Verbič na m 041 / 214-
575 in t: 01 / 56 11 226 ter na e-mail: spelaverbic@hotmail.com.
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Na teh številkah izveste tudi natančno uro in kraj zbora.

Zagotovljeno je vodstvo ture, za svojo varnost odgovarja vsak sam!

Lep gorniški pozdrav,

Izidor Verbič, m: 041 / 214-575
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Klub lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana vabi v soboto,
20. septembra 2003

na Macesnovec (1926 m)

Macesnovec je prvi vrh v grebenu med Krmo in Kotom, temu grebenu
pripada tudi Rjavina. Vrh je poraščen z macesni - od tod tudi njegovo
ime - in je posebno lep prav jeseni.

Zbor bo ob 8.30 uri na parkirišču samopostrežne trgovine v Mojstrani
ali v Kotu ob 9.00.

Z avtomobili se bomo peljali v Kot, nato pa se (peš) povzpeli po poti
skozi Kot, ki se vije proti Staničevemu domu. Po približno uri hoje
(studenec) se bomo ločili od te poti in ubrali po brezpotju proti vrhu
Macesnovca. Zmerne, nezahtevne hoje po lepih krajih je za 2 uri in
pol.

Sestop bomo opravili po isti poti (dve uri hoda).

Zagotovljeno je vodstvo in varovanje, za svojo varnost odgovarja vsak
sam! Ob napovedi padavin po TV dnevniku dan pred izletom, izlet
odpade.

Lep pozdrav,

organizatorji: Pavel Skumavc, t: 04 / 58 91 889
ter Miha Mauko, David Šmid in Bogdan Šmid
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v nedeljo, 21. septembra
2003

na kolesarski izlet v Tamar (1108 m)

Zborno mesto: Gozd Martuljek, parkirišče hotela Špik
Čas odhoda: ob 10.00 uri

Opis izleta:
Lepa družinska tura po kolesarski (bivši železniški) progi do Kranjske
gore, nadaljevanje mimo Zelencev (izvir Save Dolinke) in skakalnic v
Planici in nato po makadamski cesti do doma v Tamarju. Nazaj po isti
poti. Možna povezava s tradicionalnim srečanjem v Vratih ob
praznovanju Slomškove nedelje.

Opis poti:
Izhodišče: Gozd Martuljek (750 m)

Najvišja točka: Tamar (1108 m)
Skupna višinska razlika vzpona: 360 m
Dolžina proge: 30 km
Okvirni čas: 2 uri
Zahtevnost: nezahtevna tura, primerna za družine z otroki
Težavnost:  lahka tura
Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
Oprema: ni potrebna dodatna specialna oprema.

Lep pozdrav!

Organizatorja izleta:
Gregor Gomišček, m: 041 / 678 716
in Darko Korbar
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GK Savinjske doline vabi v nedeljo, 21. septembra 2003

na Križ (2410 m)

Sv. maša za gornike ob 16.00 uri pri Aljaževi kapeli

7. obletnica srečanja gornikov v Vratih ob Slomškovem zvonu

Torej prisrčno vabljeni vsi gorniki in planinci popotniki in romarji
tega božjega sveta
v dolino Vrata pod Triglavom od koder bomo preko Križa (2410)
poromali do Aljaževe kapele in Slomškovega zvona.

Tura na Križ bo krožna. Vzpenjali se bomo skozi Sovatno, sestopali pa
skozi Rušje. Tura je SZ in SN, zahteva nekaj vzdržljivosti in spretnosti
za hojo po gruščnatih policah in skalnih pragovih. Križ je pregradni
vrh med planotama Križki podi in na Rušju. Tako nudi lep razgled na
sosednje vrhove in vzbuja spomine na pomladno smuko z njegovega
vrha.

Za turo bomo rabili 7 ur, zato se romarji zberemo ob 7.00 uri pri
Aljaževem domu, ostali pa do 16.00 ure lahko uživate lepote doline in
se sprehodite do Luknje za kar potrebujete 4 ure.

Vodenje je skupinsko in orientacijsko, za osebno varnost odgovarja
vsak udeleženec sam.
Vreme je vedno ustrezno, tura pa se prilagodi takratnim razmeram.

Za GK Savinjske doline, Franc Zabukošek

Dodatna pojasnila na t: 03 / 574 36 64 ali m: 031 / 691 940.
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GK Gornjesavinjske doline vabi v soboto, 27. septembra 2003

Na romanje po pešpoti blaženega Slomška
(Olimje-Bizeljsko)

Dobimo se ob 8.00 uri v Olimju.

Za GK Savinjske doline, Franc Zabukošek

t: 03 / 574 36 64 ali m: 031 / 691 940
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GK Karavanje vabi v nedeljo, 28. septembra 2003

na Dve špici (Due Pizzi, 2008 m in 2046 m) v zahodnih
Julijcih

Z dvoglavega vrha je čudovit razgled na Montaževo skupino. Tura je
zanimiva tudi zaradi številnih razpadlih, mestoma pa dobro ohranjenih
vojaških objektov iz prve svetovne vojne.

Iz Rateč se peljemo v Trbiž in naprej po Kanalski dolini do vasi Dunja
v dolini Bele, od tu po strmi cesti proti prevalu Rudni vrh (Sella di
Somdona, 1398 m). Poldrugi kilometer pod vrhom prevala pričnemo s
hojo. Hoje v vzponu je ca. 3 ure, skupna hoja s počitkom pa približno
7 ur. Tura je označena kot Z zahtevna in N naporna.

Zbor udeležencev bo ob 8.00 uri na mejnem prehodu Rateče.

Obvezna je osebna gorniška oprema, ne pozabite na potno dovoljenje.
V nahrbtniku pa naj bo poleg toplih oblačil tudi hrana in osvežilna
pijača.

Za varnost odgovarja vsak zase, za dobro voljo pa vsi skupaj!

V primeru napovedi slabega vremena (TV sobota zvečer) pohod
odpade.

Organizator in vodja pohoda, Julij Ulčar, t: 04 / 583 20 13.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 4. oktobra 2003

na Veliki Raskovec (1967 m)

To je lahko dostopen vrh v grebenu med Črno prstjo in Rodico. Na
poti je prelep razgled na jezero in proti Triglavu, z vrha pa še lepši na
vse strani.

Če bomo s turo začeli v dolini, bomo hodili okoli 4 ure, če pa se bomo
po dobri makadamski cesti peljali z avtomobili do odcepa proti planini
Poljana pod Raskovcem, bo vzpon krajši za dobro uro.

Zbrali se bomo ob 8.00 uri na parkirišču hotela Jezero.

Hrano in pijačo vzemite s seboj! Priporočam, da vzamete s seboj
pohodne smučarske palice. Za lastno varnost odgovarja vsak sam!

Če bodo na večer pred turo na TV napovedane padavine, je ne bo.
Za dodatne informacije pokličite m: 041 / 920 092.

Lep gorniški pozdrav,

vodja ture, Andrej Šarc.
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GK Limberk vabi v soboto, 11. oktobra 2003

na slapove Bohorja in Veliki Javornik (1024 m)

Bohor je široko, v 20 km dolgem loku raztegnjeno pogorje, ki poteka v
smeri vzhod-zahod in leži v sredini področja med Savo ter izlivom
Savinje in Sotle v Savo. Najvišji vrh Bohorja je Veliki Javornik s 1024
m nadmorske višine, boljši razgled pa nudijo nižja Skalica (951 m) ter
Veliki Koprivnik (982 m). Med naravnimi znamenitostmi tega
področja zavzemajo prvo mesto slapovi, vredni ogleda.

Pot bomo začeli v Senovem (možnost ogleda muzejskega rudnika),
nato z avtomobili do Zg. Leskovca. Od parkirišča na Jablanci začnemo
pešpot po gozdnih poteh mimo slapov Bojanca, Pekel in Ubijavnik ter
po strmi »grebenski« poti do koče na Velikem Javorniku. Do tu bomo
hodili 4 do 5 ur. Po okrepčilu se vračamo po bližnjici do avtomobilov.

Skupne hoje je približno 6 do 7 ur.

Tura je ocenjena kot L-lahka in N-naporna.

Zbrali se bomo v Senovem pred zgradbo osnovne šole ob 8.00 uri.
V primeru slabega vremena (TV zvečer, dan prej) pohod odpade.

Organizator in vodja pohoda: Marjan Perme, m: 031 / 352 046.
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GK Karavanje vabi v soboto, 18. oktobra 2003

na Mišelj vrh (2350 m)

Zbrali se bomo ob 7.00 uri na parkirišču pred vojašnico na Rudnem
polju na Pokljuki. Smer pohoda je po Triglavski trasi do Velega polja,
kjer nas v vsej lepoti pričakuje Mišelj Vrh, na katerega se bomo
povzpeli po brezpotju, vendar je vrh lahko dostopen.Pot do vrha nam
bo vzela dobre 4 ure, prav toliko pa rabimo za vrnitev.

Priporočljive so palice, za varnost odgovarja vsak sam, za dobro voljo
pa bomo poskrbeli vsi skupaj!

V primeru napovedi dežja (TV dnevnik – petek zvečer) pohod odpade.

Vodja pohoda, Zvone Prezelj, m: 041 / 678 161.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 19. oktobra 2003

na Škednjovec (2309 m) v fužinskih planinah nad Bohinjskim
jezerom

To je težja gorniška tura, pretežno brezpotje. Pogled na to goro je s
poti od planine Krstenica proti planini Jezerca res prelep. Videti je kot
mali Matterhorn! Razgled z vrha na okoliške gore s Triglavom in one v
daljavi je enkraten.

Zbor udeležencev bo ob 7.00 uri pred trgovino v Stari Fužini.

Odpeljali se bomo do planinskega doma v dolini Voje. Od tam do
planine Krstenica je dobri 2 uri hoda. Pot do te planine pa si lahko
skrajšamo za skoraj dve uri, če se po dobri makadamski cesti
odpeljemo do planine Blato. Od tam je do Krstenice po bližnjici le
dobre pol ure. Po markirani poti pridemo do ostankov planine Jezerce,
nato pa po jarku naravnost proti grebenu levo od vrha. Do vrha je nato
le še četrt ure. Vračali se bomo po isti poti do markirane poti med
Mišeljskim in Lazoviškim prevalom. S slednjega je le slabe pol ure do
vrha Ogradov. Če nam bosta čas in vreme dopuščala, se bomo morda
povzpeli nanje, drugače pa se bomo spustili do planine v Lazu. Od tam
pa direktno, ali pa preko Planine pri jezeru do planine Blato. Če bomo
turo pričeli pri planinskem domu v Vojah, se bomo vračali po isti poti,
kot smo prišli.

Tura je težja in zahteva dobro telesno kondicijo, saj je hoje v vzponu
od 4 do 7 ur, v spustu pa ne dosti manj. Tik pod vrhom je nekaj sto
metrov lažjega grebenskega plezanja. Tam bo poskrbljeno za primerno
varovanje. To turo bo možno povezati s turo na Mišelj vrh, ki jo bo dan
prej organiziral naš goriniški klub Karavanke iz Radovljice.
Udeleženci, ki bodo želeli kombinirati obe turi, bodo morali prespati
na prostem (v šotoru) in se nam pridružiti na planini Jezerce ob
9.00 uri. Priporočava uporabo pohodnih palic. Hrano in pijačo
vzemite s seboj. Za lastno varnost je odgovoren vsak sam.
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Če bo vremenska napoved na TV na predvečer ture napovedovala
padavine, ture ne bo. Za dodatne informacije kličite na
m: 041 / 920 092 ali 041 / 678 716.

Lep gorniški pozdrav,

vodji ture: Gregor Gomišček in Andrej Šarc.
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GK Jakob Aljaž vabi v soboto, 25. oktobra 2003

na tradicionalni pohod v Karavanke, na Kladivo v Košuti
(2094 m) ali Kriško goro (1471 m)

Vsako leto v oktobru člani GK Jakob Aljaž organiziramo turo v
jesenske Karavanke. Če je vreme primerno (brez snega) je to pohod na
enega od vrhov Košute, če pa vremenske razmere tega ne dopuščajo,
pa organiziramo turo na Kriško goro, ki je ena izmed spominskih točk
»Aljaževe poti od doma do doma«.

Slaba vremenska napovedi v petek zvečer (TVS1) pomeni pohod na
Kriško goro, ki ga prepreči le katastrofalno slabo vreme.

Udeleženci se zberemo ob 7.30 uri na parkirišču pred gostilno Kanonir
na Spodnjem Jezerskem. Zbirališče za turo na Kriško goro je ob 7.30
uri na parkirišču pred vasjo Gozd na Kriški gori.

Turi (ena ali druga) sta obe dokaj dolgi in srednje zahtevni. Vsak
udeleženec sam odgovarja za lastno varnost.

Na turi na Košuto ni oskrbovanih koč, Dom na Kriški gori pa je ob
lepem vremenu odprt in oskrbovan.

Vse dodatne informacije, daje vodja pohoda:

Janez Kocjan - JanKo, na m: 031 / 333 042.
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Klub gorskih kolesarjev - Volja vabi v nedeljo, 26. oktobra
2003

na Planino Preval (1311 m) in Stari Ljubelj (1369 m)

Zborno mesto: Podljubelj, desno pri STOP znaku 20 m od izvoza - levo
na parkirišču.
Čas odhoda: ob 10.00 uri

Opis poti:
Izhodišče: Podljubelj (680 m)
Najvišja točka: Planina Preval (1311 m), prelaz Ljubelj sedlo (1369 m)
Skupna višinska razlika vzpona: 915 m
Dolžina proge: 22 km
Okvirni čas: 3,5 ure

Opis izleta:
Krožna tura (Podljubelj-Planina Preval-mejni prehod Ljubelj-stari
prehod Ljubelj-Podljubelj). Po strmi makadamski cesti do prijetne
planine Preval pod Begunjščico. Nadaljevanje po čudovitem »single
track-u«, Baronovi poti skozi 100 m dolg predor (obvezna baterija!) do
mejnega prehoda Ljubelj in potem po stari in zelo strmi makadamski
cesti do planinske koče na prelazu Ljubelj (najvišja točka izleta). Nazaj
po isti poti do mejnega prehoda in potem po makadamski poti nazaj
do izhodišča.

Zahtevnost: zelo zahtevna tura, z zelo strmimi vzponi. Posebno
zahtevna in lepa je Baronova pot, ki zahteva planinske izkušnje in
veliko previdnosti.
Težavnost: zelo naporna tura.
Nošenje kolesa: hoja ob kolesu po Baronovi poti.
Oprema: obvezna čelada in baterija za 100 m dolg tunel.

Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik)
ali padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
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Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karta št. 57
Opis: Marko Paternu, Strme kolesnice, št. 12, stran 85

Organizatorja izleta:
Darko Korbar, m: 041 / 787 202.

GK-zbornik_22-01-03.PMD 13.2.2003, 12:1984



85

GK Karavanje vabi v petek, 31. oktobra 2003

na Maloško poldne (1828 m) ali na Visoki kurji vrh (1828 m)

Maloško poldne je lep vrh v glavnem karavanškem grebenu (zahodno
od Kepe). Z njega je lep razgled na Koroško, Baško jezero, Beljak,
Dobrač). Vrh stoji na avstrijski strani.

Visoki Kurji vrh je najjužnejši vrh v grebenu Bavh. Zaradi
izpostavljene južne lege tik nad Savo Dolinko se z vrha odpira obširen
razgled posebno na Martuljkovo in Triglavsko skupino.

Skupina za Maloško poldne bo imela lažjo turo. Izhodišče za hojo bo v
zgornjem delu soteske Belca na ca. 1150 m do koder se pripeljemo z
avtomobili. Hoje v vzponu je za ca. 2,5 do 3 ure, skupaj bo hoje s
počitkom za 6,5 ure. Tura je označena kot zahtevna Z in naporna N.

Skupina za Visoki Kurji vrh bo imela težjo turo. Izhodišče za hojo bo v
zaselku Belca (ob žagi 703 m). Hoje v strmem, zahtevnem vzponu bo
za 3 do 4 ure, skupaj bomo za turo porabili 7 do 8 ur. Tura je označena
kot zahtevna Z in zelo naporna ZN.

Zbor vseh udeležencev bo v zaselku Belca ob žagi ob 8.uri zjutraj.
Popoldne ob 16.30 uri bo ob prazniku Vseh Svetov na pokopališču na
Dovjah gorniška komemoracija v spomin naših gorniških vzornikov.

V primeru napovedi slabega vremena (TV četrtek zvečer) pohod
odpade.

Organizator in vodja pohoda, Julij Ulčar, t: 04 / 583 20 13. 31
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GK dr.Henrik Tuma vabi v soboto, 15. novembra 2003

na izlet po slemenih nad Baško grapo

Baška grapa je najdaljša stranska dolina v alpskem delu porečja Soče.
Ne spada med visokogorske doline, kajti zajeda se med grebene, ki ne
presegajo 2000 m. Od severozahoda se iztekajo v glavno dolino
številne grape, najizrazitejši sta Kneška in Koritniška. Prav po slednji
se bo naš izlet pričel.

Zbor udeležencev bo ob 7.00 uri pred gostilno Brišar v Grahovem ob
Bači (cesta Podbrdo-Most na Soči), kjer bomo pustili avtomobile. Od
tod bomo nadaljevali peš po lokalni cesti skozi grapo Koritnice do
vasice Nemški Rut (7 km). Vas ima prav nenavadno zgodovino, saj je
nastala v času tirolske kolonizacije v 13. stoletju, poznana pa je tudi po
približno 750 let stari lipi, z obsegom 8m. Seveda si jo bomo z
veseljem ogledali. Iz Ruta nas bo pot vodila do bližnjega zaselka Grant,
dalje pa po nemarkirani stezi na greben po katerem bomo prišli do
1175 m visokega vrha Kotel od koder je lep razgled. Sledil bo spust
proti Kneški grapi do vasi Temljine 517 m, ter nazaj do izhodišča v
Grahovem ob Bači, kjer bomo v domači gostilni » zaključili » izlet.

Izlet je po zahtevnosti lažji, terja pa kar nekaj kondicije saj je hoje za
ca. 7 ur.

Oprema planinska, priporočljive pohodniške palice, hrana iz
nahrbtnika.

Udeležbo potrdite na m: 041 / 901 282, kjer dobite tudi dodatne
informacije.

Vodenje izleta zagotovljeno, za svojo varnost odgovarja vsak sam.

V primeru slabega vremna izlet odpade!

Lep gorniški pozdrav,

Darko Božič.

GK-zbornik_22-01-03.PMD 13.2.2003, 12:1986



87

22
. n

ov

GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 22. novembra 2003

na Kršičevec (1091 m)

Dobimo se ob 9.00 uri pred trgovskim centrom v Pivki (iz smeri
Postojna, za bencinskim servisom desno še 150 m – označeno).

Kršičevec in izhodiščna vas Juršče (703 m) ležita na zahodnih
obronkih snežniških gozdov.

Hrib je lep razglednik na Pivško kotlino ter bližnje in daljne vrhove,
znan po cvetju, vendar lep v vseh letnih časih, tudi zaradi lahkega
dostopa (1,5 ure vzpona).

Ob poti je več zanimivosti vrednih ogleda: kraško brezno Lipovka, lipa
zraščenka s štirinajstimi debli, Mrzla jama, na dnu katere leži večni led
in turistična kmetija Cunar.

Gorniški pozdrav!

Stojan Torkar, 041 / 205 294.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 29. novembra 2003

na Nanos (1242 m)

Ob 9.00 je zbor udeležencev pred trgovino na Razdrtem.

Krenili bomo po lažji poti do cerkvice sv. Hieronima, kjer bomo imeli
ob 11.00 mašo.

Od tam imamo še uro hoda do vrha, do Vojkove koče.

Vračali se bomo po strmi, direktni poti v Razdrto.

Vodja: Bodgan Ambrižoč, 041 / 345 463.

29
. n

ov
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 6. decembra 2003

na Golake (1443 m)

Ob 9.00 je zbor udeležencev na Predmeji, v križišču cest iz Ajdovščine
in Cola.

Z avtomobili bomo nadaljevali še 2 km po gozdni cesti do odcepa
steze na Golake.

Od tam nas čaka približno 45 min hoda do koče ter še 45 min do vrha
Golakov.

Vračamo se po isti poti do avtomobilov.

Vodja: Bogdan Ambrožič, 041 / 345 463.

6.
 d

ec
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GK Jakob Aljaž vabi v četrtek, 26. decembra 2003

na tradicionalni pohod iz Medvod na Sv. Jakoba

Vsako leto 26. decembra, član GK Jakob Aljaž vodi tradicionalni
pohod iz Medvod na sv. Jakoba. Po sv. maši in kresovanju v počastitev
osamosvojitve vrnitev v soju bakel do Medvod.

Če bo sneg je pot dokaj težavna, ni pa naporna saj je kratka, v suhem
je pot nezahtevna in lahka.

Vse dodatne informacije, kakor tudi čas odhoda iz Medvod, daje vodja
pohoda, Matej Pivec, t: 01 / 36 12 829.
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Veliko veselja v gorah, predvsem pa varno hojo

Vam želijo svetniki v ljubljanskem mestnem svetu.
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Založil: SGK Skala ©2003

Zbral: Zvone Prezelj

Uredil: Gašper Modic

Organizacija tiska: Gašper Modic

Fotoliti: Solos, d.o.o.

Tisk in dodelava: MediaPrint, d.o.o.
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