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Drage gornice in gorniki, spoštovani prijatelji gora! 
 

 
Ob iztekajočem se letu 2013 je prav, da se spomnimo besed Antona 
Ţunterja, zdravnika, alpinista, gorskega reševalca in predsednika 

Gorniškega kluba Savinjske doline, ki jih je izrekel ob letošnji podelitvi 
Kocbekovega priznanja: »Ţivimo v teţkem in zmedenem času. V času, ko 
nam je na materialnem področju iz dneva v dan slabše, ko je na moralnem 
področju padlo deset boţjih zapovedi in jih nismo nadomestili z ničemer, v 
času, ko so zlasti mlajši izgubili Boga in z njim upanje, ostaja pa jim le svet 
brez smisla in eksistencialna praznina. To je čas, ko si lahko brez krivde 
kriv in obsojen in nam postaja lastna drţava vse bolj tuja, oblast pa čedalje 
bolj osovraţena.  
 

V tem času je vse bolj dragocena beseda domovina – tista domovina, ki 
smo jo doţiveli danes, tukaj v Robanovem kotu, kakršno imamo radi in jo 
kot največjo svetinjo nosimo v svojih srcih. Za to domovino je vredno 

ţiveti, upati in se truditi in takšna domovina kliče po razumnih, pravičnih in 
pokončnih moţeh…«  

 
In prav v takšnih časih moramo še pogosteje zahajati v gore. Tako kot so 
naše prednike v preteklosti, tako nas tudi sedaj gore učijo tovarištva, 
spoštovanja drug drugega, domoljubja in narodnega ponosa, pa tudi 
odkritosti in poslušanja argumentov, tudi tistih, ki nam niso po volji. Na 

drugi strani pa nam dajo zvrhano mero energije, veselja in notranjega 
miru, bodisi v prijetni druţbi ali pa v čisti samoti. Naučijo nas premagovati 
na videz nepremagljive teţave in nas navdajo z optimizmom! In prav teh 
vrednot Slovenija v tem trenutku še kako potrebuje… 
 

Zato Vas v prihajajočem letu ponovno vabimo na izlete, ki so jih izbrali in 
pripravili vodniki in drugi člani gorniških klubov Skale. Izvedli jih bodo iz 

čistega idealizma ter ljubezni do sočloveka in narave, vsak na svoj, 
poseben način. Upamo tudi, da se bomo še bolj veselili druţbe otrok. 

Ponovno Vas vabimo na zimski in letni skalaški triatlon, ki sta bila, v 
splošno zadovoljstvo vseh udeleţenih, prvič izvedena v letu 2013. 
 

V tem letu je začel delovati Gorniški klub jadralnih padalcev, v  
prihajajočem letu pa nameravamo ustanoviti klub, ki bo zdruţeval gorske 

sankače, pa tudi gorniški klubi v posameznih krajih trkajo na vrata. 
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Dokončali bomo skalaški pristop, po naših močeh nadaljevali s pomočjo pri 
urejanju statusa Aljaţevega stolpa ter Slovenskega planinskega muzeja, 

bolj intenzivno pa si bomo prizadevali za ureditev zavarovanih plezalnih 
poti v Mojstrani. 

   

Dovolite mi še, da se tudi ob tej priliki v imenu vseh skalašev, pa tudi 
drugih udeleţencev gorniških tur, iskreno zahvalim vsem našim donatorjem 
in sponzorjem, še posebno pa Krki, d.d., tovarni zdravil Novo mesto. Brez 
njih bi, kljub izredno skromnemu proračunu in popolnoma ljubiteljskemu 

delu, izredno teţko shajali. Prosil pa bi tudi vse davčne zavezance, da 0,5% 
svoje dohodnine, ki jo lahko namenijo kot donacijo za financiranje splošno-

koristnih namenov, namenijo Slovenskemu gorniškemu klubu Skala – zvezi 

gorniških klubov. To lahko storijo zelo hitro in enostavno, navodila s 
formularjem so natisnjena na koncu zbornika.  

 
Vsem tistim, ki se boste napovedanih tur udeleţili, ţelimo obilico lepih 
trenutkov v naravi in dobre volje v izvrstni druţbi! Vabim Vas tudi, da si 

ogledate spletne strani Skale in njenih klubov - v upanju, da bo vsak, ki sta 
mu narava in gorski svet blizu, pri nas našel nekaj zase in se slejkoprej tudi 

včlanil v enega izmed klubov.  
 

 
V upanju na številne skupne poti in varen korak,  

 

 
 

dr. Gregor Gomišček, 
              predsednik 
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Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških klubov 

 

 
naslov: Slovenska 55 c, 1000 Ljubljana 

 
e-pošta: info@sgk-skala.si  

spletne strani: www.sgk-skala.si  

 
 

davčna številka: 94156590  
matična številka: 1202898  

TRR: 02222-0091003417 pri Novi Ljubljanski banki 
 

 

 
 

datum ustanovitve: 2. februar 1921  
datum ustanovitve po Zakonu o društvih: 23. junij 1997 

http://www.sgk_skala.si/
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Organi Slovenskega gorniškega kluba Skala 
(izvoljeni na skupščini Skale 29. 11. 2011 ) 

 

 

Upravni odbor 
predsednik:   Gregor Gomišček 

podpredsednik:   France Sevšek (TK Gora) 
podpredsednik:  Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev Volja) 

član:   Bojan Pograjc (GK Dr. H. Tuma) 

član:   Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline) 
član:   Julij Ulčar (GK Karavanke) 
tajnik in blagajnik: Marjan Perme (GK Limberk) 
   

 
Nadzorni odbor  

predsednik:   Anton Ţunter (GK Savinjske doline) 
član:    Tomaţ Mis (GK Jakob Aljaţ) 
član:    Janez Meţan (GK Limberk) 
član:    Franci Jesenik (GK Karavanke) 
član:    Aljoša Belingar (TK Gora) 
 

 
Častno razsodišče  
predsednik:  France Urbanija (GK Jakob Aljaţ) 
član:    Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline) 
član:    Janez Kocjan (GK Jakob Aljaţ) 
član:   Bojan Okrogar (GK Savinjske doline) 

član:   Vladimir Cindro (Klub gorskih kolesarjev Volja) 

 
 

Častni predsednik: Anton Jeglič 
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Klubi Slovenskega gorniškega kluba Skala 
(naslov, elektronski naslov, spletna stran, predsednik, tajnik, račun) 

 

 

 
1. GK dr. Henrik Tuma, Kolodvorska 18a, 1000 Ljubljana, 01 4322191 

 Bojan Pograjc, 031 363 549, bojan.pograjc@siol.net 
 Silvo Klemenčič, 041 295 264, info@rick.si 

TRR št.: SI56 0222 2001 4831 742 

 
2. GK Savinjske doline, Luče 106, 3334 Luče 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 
 Tonč Ţunter, 031 333 776, tonc.zunter@siol.net 

 Bojan Okrogar, 031 382 295, bojan.okrogar@t-1.si  
TRR št.: SI56 9067 2000 0453 536 

 

3. Turni klub Gora, Ţaucerjeva 18, 1000 Ljubljana 
 tkgora@turni-klub-gora.si, www.turni-klub-gora.si 

 France Sevšek, 041 557 029, france@turni-klub-gora.si 
 Aljoša Belingar, 051 317 368, aljosab@siol.net  

TRR št.: SI56 0317 1100 0441 817 

 
4. GK Jakob Aljaž, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode 

 gorniki@yahoo.com, www.geocities.com/gorniki/gorniki.html 
 Tomaţ Mis, 041 368 956, tomaz.mis@evj-kabel.net 

 Toni Kuzele, 040 761 862, toni.kuzele@si.bosch.com 
TRR št.:  SI560202 1009 1949 510 

 

5. GK Karavanke, Seljakovo naselje 48, 4000 Kranj 
 Andrej Hude, 031 351 536, hude_a@yahoo.com 

 Franci Jesenik, 04 533 37 45, ivo.jesenik@gmail.com  
TRR št.: SI562700 0000 0171 092 

 

6. GK Gornjesoške doline, Čezsoča 112 A, 5230 Bovec 
Mitja Šavli, 031 325 938, dorica.savli@gmail.com 

Anton Štrukelj, 031 601 980, strukelj.anton@gmail.com  
TRR št.: SI560475 3000 1344 615 

 

 

mailto:bojan.pograjc@siol.net
mailto:tomaz.mis@evj-kabel.net
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7. GK Limberk, Taborska 1, 1290 Grosuplje 

 kontakt@limberk.si, www.limberk.si 
 Marjan Perme, 031 352 046, marjan.perme@gmail.si 

 Samo Butkovič, 041 621 801, butkovic@siol.net  

TRR št.: SI560202 2005 2801 037 
 

8. GK Vrhnika, Trţaška 25, 1360 Vrhnika 
 Peter Mausar, 031 354 788, peter.mausar@siol.net  

 
9. Klub gorskih kolesarjev Volja, Postojnska, 1000 Ljubljana 

 kgkvolja1@kgkvolja.si, www.kgkvolja.si 

 Vladimir Cindro, 041 424 868, vladimir.cindro@ijs.si 
 Andreja Butina, 051 825 072, andreja.butina@ijs.si  

TRR št.: SI56 0201 0025 4561 528 
 

10. Gorniški klub jadralnih padalcev,  

Češnjice pri Zagradcu 50, 1303 Zagradec 
 gkjp2012@yahoo.com, http://gkjp2015.wix.com/home  

 Stanislava Poje , 031 573 900, slavka.poje@guest.arnes.si    
 Janez Kocjan - JanKo, 031 333 042, jankoc@yahoo.com  

TRR št.: SI56 9067 2000 0807 974 pri PBS 
 

11. Klub gorskih sankačev (v ustanavljanju)  

Iniciativni odbor: Darko Korbar, 041 787 202 
Julij Ulčar, Andrej Balantič, Jana Babnik - Gomišček 

 
12. Gorniški klub v Vipavski dolini (v ustanavljanju)  

Iniciativni odbor: Bogdan Ambroţič, 040 847 863  

Gregor Gomišček 

http://www.kgkvolja.si/
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Prvo razvitje in posvetitev skalaškega prapora  
 
 

»Končno!« so govorili eni, »Kaj nam je tega treba? Vaţno je, da uţivamo v 
gorah in za to ne potrebujemo nobenih zunanjih znamenj!« so vztrajali 
drugi. Tudi različni okusi in s tem povezan odnos do oblikovnega predloga 

novega prapora so dodatno prispevali k veliki raznolikosti mnenj. A vsi tisti, 
ki so bili 1. avgusta ob 11. uri na prvem razvitju novega skalaškega 
prapora na vrhu Škrlatice in vsi tisti, ki so se tega dne popoldne udeleţili 
njegove posvetitve v kapelici v Vratih, so bili enotnega mnenja: »Prapor je 
lep in današnji dogodek je bili resnično izjemen!« Tudi tisti, ki so bili prej 
čisto drugačnega mnenja. 
 

 

 
 

 
K temu je seveda znatno pripomogel naš član, prof. Harald Draušbaher iz 
Studia Breg, ki je ob upoštevanju pripomb drugih skalašev pripravil likovni 

predlog novega prapora SGK Skala. Naslonil se je na prapor Turistovskega 
kluba Skala, ki je kot primer slovenske gorniške dediščine razstavljen v 
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Tako je ohranjena trikotna 
oblika prapora T.K. Skale in oblika trakov njenih klubov (podruţnic). 
Kontinuiteta klubov je poudarjena tudi z obema na praporu prisotnima 

zaščitnima znakoma, tako z zgodovinsko planiko Turistovskega kluba Skala 
na eni, kakor s silhueto letečega planinskega orla Slovenskega gorniškega 

kluba Skala na drugi strani. Pod znakoma sta letnici ustanovitve 
posameznega kluba. Svoj prispevek sta dodala tudi izdelovalca prapora 
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Elizabeta in Boštjan Vidmar, Vezenje Ercigoj d.o.o., ki sta s tehtnimi 
nasveti pri izbiri materialov in s skrbno izdelavo dodatno pripomogla k 

lepoti in kakovosti prapora. 
Za posebno slovesnost ob prvem razvitju prapora in njegovi blagoslovitvi 

je, kot vedno, poskrbel »triglavski ţupnik« g. France Urbanija, predsednik 

častnega razsodišča Skale. Z za njega značilnim skromnim in prisrčnim 
obredom in nagovoroma ter petjem je poskrbel za resnično nepozabno 
doţivetje. K izjemnemu vzdušju pa je odločilno pripomoglo tudi prelepo 
vreme, čudovit razgled z vrha Škrlatice in izbrana druţba okoli sto skalašev. 
V dolini pa nam je po tradicionalni sveti maši po vrnitvi s Škrlatice prijetno 
teknila tudi slastna pogostitev, ki so jo pripravili tisti skalaši, ki so se tokrat 

odpovedali vrhu… 

 
 

 

Omeniti pa moramo tudi Janeza Meţana, Sama Butkoviča in Gregorja 
Gomiščka, ki so skrbno prinesli prapor na vrh Škrlatice, pa tudi samega 
praporščaka Davida Sadarja, ki je z vso dolţno spoštljivostjo ob škrlatiškem 
kriţu prvič razvil prapor. 
 

Na naslednjih dveh straneh navedeni »botri skalaškega prapora« in 
podporniki skalaškega prapora« pa so s svojimi prispevki za ţebljičke, ki 
stojijo na skalaškem praporu, omogočili njegovo izdelavo. Prav tako se za 

»botrstvo« pri skalaškem praporu zahvaljujemo tudi Krki, d.d., tovarni 
zdravil Novo mesto, ki smo jo kot edino pravno osebo poprosili za pomoč. 
Seznama sta bila, razen zelo redkih izjem, narejena z upoštevanjem 
datuma vplačila. 
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Seznam »botrov skalaškega prapora«: 
 

1. Marjan Perme 
2. Stojan Torkar  

3. Janez Javornik  
4. Veronika Zajec  

5. Karolina Lavrih  
6. Rok Perme  

7. Rajko Peterlin  

8. Andrej Hernec  
9. Vinko Buh  

10. Pavla Janţekovič  
11. Martin Janţekovič  
12. Andrej Hude  

13. Vincenc Gartner  
14. Joţe Benedik  
15. Janez Meţan  
16. Milan Kastelic  

17. Nande Zajec  
18. Samo Butkovič  
19. Polde Sadar  

20. Janez Kocjan  
21. Joţica Milavec  
22. Franci Jesenik  
23. Lidija Manfreda   

24. Anton Jeglič  
25. dr. Marko Ţerovnik  
26. dr. Angela Ţerovnik  
27. Silvo Klemenčič  
28. Miha Geršak  
29. Jana Babnik - Gomišček  
30. Tomaţ Mis  
31. Metod Humar 

32. Stanko Kofler  

33. Peter Jeţ  
34. Janez Janša  
35. France Urbanija  
36. Harald Draušbaher  
37. Joţe Colarič  
38. Andrej Kocič  
39. Alja Črnej  
40. Bojan Pograjc  
41. Anton Ţunter  
42. France Sevšek  
43. Matija Gartner  

44. Miha Elsner  

45. Franc Zabukošek  
46. Bogdan Ambroţič  
47. Pavel Skumavc  
48. Dimitrij Kovačič  
49. Alojzija in Bojan Okrogar  
50. Andrej Šarc  
51. Gabrijela Verbič  
52. Aljoša Belingar 
53. Damijan Dolinar  

54. Sergej Gomišček 
55. Marica Marolt-Gomišček 

56. Hugo Šekoranja 

57. Mira Šekoranja 
58. Julij Ulčar 
59. Joţe Bernik 
60. Jakob Gartner 

61. KRKA, d. d., Novo mesto  

62. KRKA, d. d., Novo mesto  
63. KRKA, d. d., Novo mesto  

64. KRKA, d. d., Novo mesto 
65. Gregor Gomišček 
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Seznam »podpornikov skalaškega prapora« (prispevki za ţebljiček po 1.7. 
2013): 

 
1. Janez Golf 

2. Anton Vencelj 

3. Albin Rojec 

4. Marjana Gramc 

 
Tudi druge skalaše, ki še niste vplačali za ţebljiček na skalaškem praporu, 
še vedno vabimo, da prispevate 30 evrov za ţebljiček (prispevek za 
ţebljiček, SGK Skala, Slovenska 55c, Ljubljana, TRR št.: 0222-2009-1003-

417, NLB). Za nečlane je cena ţebljička 100 evrov. Tako lahko postanete 
»podpornik skalaškega prapora« in še vedno »zasluţite« ţebljiček z Vašim 
imenom, ki bo za vedno pritrjen na skalaškem praporu.  
 

Gregor Gomišček 
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Podelitev Kocbekovega priznanja 2012 
 
 

V Robanovem kotu je bilo 8. junija 2013 podeljeno Kocbekovo priznanje za 
leto 2012. Prizadevni člani Gorniškega kluba Savinjske doline, med katerimi 
velja še posebno omeniti njihovega predsednika Antona Ţunterja – Tonča 
in Iva Jakopa, so pripravili nepozabno doţivetje. Ţe sam gorniški pohod, pri 
čemer smo lahko izbirali med vzponom na Strelovec ali Matkovo kopo, je 
bil čudovit uvod v slavnostno podelitev priznanja. Stoletna Robanova 
planšarija v prekrasni okolici Robanovega kota je bila enkratna kulisa lepi 

slovesnosti z iskrenimi in globokimi nagovori, ki jih je povezovalo igranje 
domačih otrok na citre. In ne nazadnje, okusna domača pojedina z ţganci 
v prijetni skalaški druţbi… 

               
V nadaljevanju podajamo vsebino listine (Kocbekovega priznanja) z obraz-
loţitvijo priznanja: 
 
V Slovenskem gorniškem klubu Skala - zvezi gorniških klubov ohranjamo 
tradicijo velikih moţ slovenskega gorništva. V Savinjsko-kamniškem alp-
skem svetu se mednje uvršča predvsem Fran Kocbek, idealist, neumorni 
vodnik gornikom njegovega časa in vzornik generacijam, ki mu sledijo. Ko 
poskušamo biti vredni njegovega spomina, vemo, da to lahko doseţemo le 
v povezavi z gorniki celotne naše domovine, ki jim je pri srcu gorski svet. 
Pomemben korak k temu cilju je bil storjen 26. 4. 1997, ko smo na Knezovi 
domačiji v Robanovem kotu podpisali listino o ustanovitvi krovne organiza-
cije Skala. 
 

Danes, ponovno zbrani, se oziramo na prehojeno pot. V posebno čast in 
veselje nam je, da za vizionarsko in poţrtvovalno delo, za številne spodbu-

de in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju - tudi na simbolni ravni - v 
krog naših vzornikov uvrstimo idealista sedanjega časa.  

 
Gospod dr. France Sevšek 

 

je nesporno zasluţen, da je SKALA – pri katere ustanovitvi je aktivno sode-
loval - in z njo slovensko gorništvo, postala to, kar danes je – povezovalka 

ljudi, katerim so gore ideal, vreden ljubezni, truda in naporov. 
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Obrazloţitev: 
 
»Sedi na klopci v Mostecu in mirno bere. Čaka na skalaše, da bodo prišli na 
sestanek Skale in Turnega kluba. Nemalokrat zaman, včasih se pojavi še 
kdo in mu dela druţbo. A ne obupa…  
Takega imam pred očmi Franceta Sevška – mirnega, potrpeţljivega, a od-

ločnega in prepričanega v svojo idejo.  
Vse te njegove lastnosti so še kako prišle prav pri ustanavljanju Slo-

venskega gorniškega kluba Skala – zveze gorniških klubov. Bil je soavtor 
prvega statuta novodobne Skale in eden tistih, ki so z obilico inovativnosti 

in prepričljivosti morali zadovoljiti tako upravne organe kakor tudi člane 
obeh gorniških klubov. Če se samo spomnimo na debate okoli njenega i-
mena … 

V tem času je tudi na njegovo pobudo bil ustanovljen Turni klub Gora, ki 
se je kot tretji klub pridruţil Skali. Postal je njegov prvi predsednik in še kar 
vztraja. Upravičeno. V tem času je namreč klub postal prepoznaven v Slo-

veniji, na rednih četrtkovih srečanjih Turnega kluba Gora ţe zdavnaj ne 
sameva več – na njih lahko spoznate najbolj priznane slovenske gornike, ki 

tam z veseljem predstavljajo razne kraje in svoje doseţke. Spletno stran 
Turnega kluba Gora z opisi trenutnih razmer v gorah in opisi opravljenih 

turnih smukov poznajo in obiščejo, brez pretiravanja rečeno, vsi slovenski 
turni smučarji. Celo avstrijska gorska reševalna sluţba ima spletno 
povezavo na njih. 

Je tudi avtor, ki je postavil prve spletne strani z gorniško vsebino v Slove-
niji. Te spletne strani so bile ţe pred ustanovitvijo Skale in Gore vir infor-

macij o turah in razmerah v gorah in so bile internetno stičišče gornikov. 
France je bil tudi prvi tajnik Slovenskega gorniškega kluba Skala, potem pa 
med leti 2004 in 2011 tudi njen predsednik, po dvakratnem mandatu pa je 

postal podpredsednik Skale. Poznamo ga predvsem kot urednika zbornikov 
Skale, ki ga je z veliko vnemo in natančnostjo v zadnjih 8 letih pripeljal na 

zavidljivo raven. Poleg tega je tisti, ki je postavil prvo spletno stran Skale in 
je od takrat naprej tudi njen skrbnik. 

Človek bi si skorajda mislil, pravi organizacijski molj, v gore pa sploh nima 
časa, da bi hodil! Ravno obratno, vse te stvari je vseskozi delal in jih še 
dela v globoki veri, da bo s tem spodbudil in odprl moţnosti, da bo še več 
ljudi hodilo v gore in da bodo tako tam lahko doţiveli tisto sprostitev, 
veselje in uţitke, ki jih tudi sam v največji moţni meri kot gornik okuša leto 
za letom. Kot alpinist je preplezal ţe marsikatero steno, organiziral številne 
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turne smuke tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Podal se je na številne tre-
kinge v Himalajo in na druge kontinente in se veselil srečevanja in debat s 
tamkajšnjimi prebivalci. 
Če k temu dodamo, da ima v sluţbi kot dekan Zdravstvene fakultete obilico 

odgovornega in napornega dela, nam postane še bolj jasno, kako zavzet in 
vztrajen gornik je France.« 
 

Zato menimo, da gre letošnje Kocbekovo priznaje v prave roke. V imenu 
odbora za podelitev Kocbekovega priznanja, pa tudi vseh ostalih gornikov, 

se ti iskreno zahvaljujemo za vse dosedanje delo in ti v prepričanju, da boš 
tako tudi nadaljeval, podeljujemo 
  

Kocbekovo priznanje za leto 2012. 
   
Predsednik Gorniškega kluba Savinjske doline                                                        

Tonč Ţunter, dr. med.                  
 

Predsednik Slovenskega gorniškega kluba SKALA - zveze gorniških klubov          
dr. Gregor Gomišček  

 

Podeljeno v Robanovem kotu 8. junija 2013                                             
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Aljaževi stolpiči 
 
 

V prvem letu po ustanovitvi Gorniškega kluba Gornjesoške doline smo 
organizirali nekaj gorniških tur. Hitro smo opazili, da so vpisne skrinjice na 

mnogih vrhovih gora zanemarjene, zarjavele in neugledne. Skratka, niso v 

čast gori, na kateri stojijo. In ker smo nasledniki skalašev, kateri so iskali 
nove pristope na vrhove in obiskovali turistično nezanimive predele, smo se 

tudi mi poskušali povzpeti na čim več za običajnega planinca nezanimivih 
vrhov. Na teh vrhovih pa sploh ni bilo nobenih vpisnih knjig in nobenih 

tako zaţeljenih ţigov. Tako je nastala ideja, da bi mi, novodobni skalaši, tu 
postavili vpisne knjige.  

 

Vse lepo in prav, vendar kakšna naj bo oblika?! Nismo si ţeleli »škatlaste«, 
neosebne stvari, ampak naj bi ţe oblika sama po sebi imela svojo 

sporočilno vrednost, še posebno na obmejnih vrhovih v Posočju. Zraven 
tega  ne bi smela kaziti okolja. Tako je na Občnem zboru našega 
gorniškega kluba januarja 2000 naš takratni predsednik Joţe (Joţef Ţagar, 
opomba: G. Gomišček) predlagal, da naj bi imel obliko Aljaţevega stolpa. 
Aljaţev stolp je namreč postal eden najbolj vidnih simbolov slovenstva, 

potem ko je ţupnik Aljaţ v času nemške prevlade kupil košček skale na 
najvišji točki Slovenije in na njej postavil zavetišče. 
 

 
 
Seveda smo idejo takoj sprejeli in tudi ravnali po slovensko: »Tisti, ki 

predlaga idejo, naj jo tudi izpelje!« Tako se je Joţe, po poklicu inţenir, 
zadeve tudi lotil kot pravi tehnik. Ko je skopnel sneg, se je takoj z 

merilnimi pripravami, svinčnikom in papirjem v nahrbtniku podal na našega 
očaka v ţelji, da bodo Aljaţevi stolpiči res verna kopija originala. Po vrnitvi 



 
Skala 2014                                                                       17 

so hitro nastale risbe za izvedbo projekta. Stolpič je tako resnično verna 
pomanjšana kopija originala. Narejen je iz nerjavečega jekla in peskan, da 
dobi mat površino. Tako ne odbija sončne svetlobe in s tem tudi svetlobno 
ne onesnaţuje okolice.  

 

Prvi skalaški Aljaţev stolpič z vpisno knjigo je bil postavljen 22. julija 2000, 
uradna otvoritev pa je bila v času Tabora dr. Henrika Tume v Lepeni teden 

dni kasneje. Na tem mestu velja povedati, da so na Rdečem robu (1913 m) 
»predhodnika« skalaškega Aljaţevega stolpiča postavili domačini, prebivalci 
okoliških vasi, ţe leta 1989.  
                                                         

Skupaj so skalaši do sedaj postavili 20 Aljaţevih stolpičev: 
 

1. rojstna hiša Jakoba Aljaţa v Zavrhu pod Šmarno goro  
 

2. stolpiči v Kamniško Savinjskih Alpah: 
 

   - Kriţevnik (1910 m) 
   - Mala Ojstrica (2013 m) 

   - Olševa - Obel Kamen (1911 m) 
   - Pavličev vrh (sedlo) (1339 m) 
   - Veliki vrh (2110 m) 
   - Raduha - Laneţ (1925 m) 
 

3. stolpiči na zahodni strani Slovenije: 
 

   - Poţgana Mlinarica (1868 m) 
   - Vrh nad Peski (2176 m) 

   - Veliki Babanski Škedenj (2121 m) 
   - Velika Černelska špica (2332 m) 
   - Vrh Krnice (2234 m)  - je bil uničen od strele 

   - Vrh Osojne krnice (1957 m) 
   - Prestreljenik (2499 m) 

   - Travnik (2252 m) 

   - Svinjak (1653 m) 
   - Mengore (453 m) 

   - Skala (2133 m) - nad Mangartskim sedlom 
   - Skutnik (1721 m) 

   - Javoršček (1557 m) 
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Na koncu naj omenim še zgodbo našega stolpiča z vpisno knjigo na teţko 
dostopnem Vrhu Krnice. Tam smo ga postavili leta 2001, a ko sem leta 
2010 ponovno obiskal ta vrh, ga tam ni bilo več. Uničila ga je strela in 
odkotalil se je v dolino. Ponosna gora pač ni hotela tujka na sebi… 

 
 

 
Aljaţev stolpič pa ima tudi svojo napako – ceno! Za naš skromni klub je 
bila izdelava enega samega stolpiča ţe celoletni proračun! Zato se ob tej 

priliki zahvaljujemo vsem, ki so s svojimi prispevki omogočili postavitev 
Aljaţevih stolpičev, še posebno pa Adriatic Slovenici, d. d., Krki, d.d., 
tovarni zdravil Novo mesto ter Občinama Medvode in Luče. 
 
In še eno opozorilo: do vpisne knjige pridemo tako, da dvignemo streho 

stolpiča. Pri mnogih stolpičih smo namreč opazili, da so obiskovalci 

poskušali priti do knjige skozi okrasna vrata, ki so privarjena na ohišje. 
 

 
 

Gašperčič Alojz 
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Brunarica na Mangartski planini 
 
Kmalu bodo minila tri leta, kar smo na občnem zboru našega kluba sklenili, 
da prevzamemo v najem zapuščeno brunarico na Mangartski planini, last 
Zavoda za gozdove Slovenije. 

 

V treh letih smo iz propadajoče brunarice z veliko prostovoljnih delovnih ur 
(1015) naših članov uredili prijetno in uporabno kočo z lepim prostorom za 
kuhanje in jedilnim kotom, sobo z dvema posteljama in s skupnimi leţišči  
za pet do šest oseb v nadstropju. Uredili smo okolico, postavili sanitarije in 
drvarnico, pred kočo pa prostorno mizo in klopi. 
 

 

Za ves potrebni material smo porabili nekaj več kot 3.000 EUR. Vsi 
kamionski prevozi materiala so bili izvršeni brezplačno, prav tako pa tudi 
ogromno število kilometrov, ki so jih prevozili člani našega gorniškega 
kluba zaradi del pri brunarici. Na tem mestu bi se zahvalil gospe Lidiji 
Manfreda iz Tolmina, ki je bila od prve naše zamisli o ureditvi brunarice 
takoj pripravljena pomagati.  Prispevala je glavnino sredstev. Z darili 

nekaterih naših članov smo zbrali 400 EUR. 
 

Po predhodnem dogovoru je brunarica na razpolago vsem članom 
gorniških klubov za simbolični znesek za kritje materialnih stroškov. Vsem 
ţelimo,  da na tej planini v lepem gorskem svetu resnično uţivajo. 
 
 

          Mitja Šavli,  
za GK Gornjesoške doline 
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Ture in prireditve  

leta 2014 

 

 

 
 

 
 

 
 

Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo leta 

2014 predvidoma organizirali klubi Skale. Ture so namenjene vsem 
gornicam in gornikom, neodvisno od članstva v klubih Skale. Udeleţba na 
njih je za vse brezplačna. 
 

Na vseh turah, razen kjer je to posebej navedeno, je poskrbljeno za 

vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak udeleţenec sam. 
Dolţnost udeleţencev ture je, da se pred turo dobro pozanimajo o njeni 
zahtevnosti in nujni opremi ter se odločijo le za tiste ture, ki jih lahko varno 
opravijo. Če karkoli ni jasno ali ste v dvomih, se posvetujte z vodnikom ali 
organizatorjem ture. 
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2014 
(januar - junij) 
 

MESEC DAN DATUM TURA / PRIREDITEV GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 4.1.2014 Peč / Tromeja (1508 m) Gorniški klub Karavanke Franci Jesenik

sobota 11.1.2014 Mozirska planina in Boskovec (1588 m) Gorniški klub Savimjske doline, Luče Bojan Okrogar

nedelja 12.1.2014 Ledno plezanje
Slovenski gorniški klub Skala, Društvo 
lednih plezalcev Mlačca

Gregor Gomišček, Pavel Skumavc

sobota 18.1.2014 Vrh in Šumberk Gorniški klub Limberk Ferdinand Zajec

sobota 25.1.2014 2. skalaški zimski triatlon Slovenski gorniški klub Skala, Društvo 
lednih plezalcev Mlačca

Gregor Gomišček, Pavel Skumavc

nedelja 2.2.2014 Roţnik - nočni pohod ob obletnici  ustanovitve Skale Slovenski gorniški klub Skala France Sevšek, Gregor Gomišček

petek 7.2.2014 Nočni zimski pohod na Sneţnik (1796 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bogdan Ambroţič

sobota 8.2.2014 Šmarna gora (669 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Gregor Gomišček

sobota 15.2.2014 Zimski pohod na Blegoš  (1562 m) Gorniški klub Karavanke Vinko Gartner

sobota 22.2.2014 Zimski pohod na Vršič s sankanjem (1611 m) Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 8.3.2014 Prijetno domače (pohod po občini Ivančna Gorica) Gorniški klub Limberk Janez Meţan

sobota 15.3.2014 Sankanje izpod Dovške Babe Slovenski gorniški klub Skala Klub 
Gorskih sankačev (v ustanavljanju)

Gregor Gomišček, Julij Ulčar

sobota 22.3.2014 Pohod na Osolnik (858 m) Gorniški klub Karavanke Andrej Hude

sobota 29.3.2014 Po juţnem robu Trnovske planote Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 5.4.2014 Veliki Rog (1099 m) Gorniški klub Limberk Majda Sadar

sobota 12.4.2014 Zasavska Sveta gora (852 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

ponedeljek 21.4.2014 Via historika Šentjur - preko Rifnika (570 m) in Resevne (641 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franc Zabukošek

sobota 26.4.2014 Kobilja glava (1475 m) in Jalovnik (1452 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Anton Štrukelj

četrtek 1.5.2014 Višarje (1766 m) Gorniški klub Karavanke Joţe Benedik

sobota 10.5.2014 Črni vrh (963 m) Gorniški klub Limberk Rajko Peterlin

sobota 17.5.2014 Kamniški vrh (1259 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Marko Ţerovnik

sobota 17.5.2014 Kriţ (2410 m) - tradicionalni turni smuk Turni klub Gora Aljoša Belingar

sobota 24.5.2014 Kocbekovo priznanje za leto 2013 in ogled "Škafa" Gorniški klub Savimjske doline, Luče Tonč Ţuntar

sobota 31.5.2014 Po Goriških Brdih Gorniški klub Gornjesoške doline Boris Jakončič

sobota 7.6.2014 Slavnik (1018 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

sobota 7.6.2014 Storţič (2132 m) - tradicionalni pohod Gorniški klub Jakob Aljaţ Janko in Tomaţ

nedelja 8.6.2014 Amariana / Karnijske Alpe (1905 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Davorin Gaberšček

sobota ali 

nedelja junij 2014 Terčeljev pohod Gorniški klub v Vipavski dolini (v ustanavljanju) Bogdan Ambroţič

sobota 14.6.2014 Skutnik (2074 m) - Griva (1996 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 21.6.2014 Rzenik (1833 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Gregor Gomišček

nedelja 22.6.2014 Slomškova pot  /Dramlje – Brdce - Ţička kartuzija – Dramlje/ Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franc Zabukošek

sreda 25.6.2014 Matajur (1641 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Mitja Šavli

sobota 28.6.2014 Vajneţ (2104 m) Gorniški klub Jakob Aljaţ France Urbanija

januar

marec

maj

junij

februar

april

 



 
Skala 2014                                                                       23 

KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2014 
(julij - december) 

 
MESEC DAN DATUM TURA / PRIREDITEV GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 5.7.2014 Ciprnik (1746 m) in Vitranc (1638 m) Gorniški klub Limberk Andrej Hernec

sobota 5.7.2014 Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

sobota 12.7.2014 Skutnik / Monte Guarda (1721 m) Gorniški klub Karavanke Joţe Benedik

petek 18.7.2014

sobota 19.7.2014

nedelja 20.7.2014

ponedeljek 21.7.2014

sobota 26.7.2014 Koroška Rinka (2433 m) in Štajerska Rinka (2374 m) Gorniški klub Savimjske doline, Luče Tonč Ţuntar

nedelja 27.7.2014 Abramova pot pod Pihavcem - vrh Osojne krnice (1957 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Mitja Šavli

petek 1.8.2014 Škrlatica (2738 m) Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček

petek 1.8.2014 Poţgana Mlinarica (1873 m) Slovenski gorniški klub Skala Franc Zabukošek, Pavle Skumavc

četrtek 7.8.2014 Po Aljaţevi poti od doma do doma Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

sobota 9.8.2014 Lučki dan s turo na Kriţevnik (1910 m) Gorniški klub Savimjske doline, Luče Tonč Ţuntar

sobota 16.8.2014 Molička peč in Ojstrica (2345 m) Gorniški klub Savimjske doline, Luče Bojan Okrogar

nedelja 17.8.2014 Visoki Kanin (2587 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Miloš Gabrijelčič

nedelja 24.8.2014 Mangrtska planina in gore okoli nje Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe, Dušan Ţnidarčič

sobota 30.8.2014

nedelja 31.8.2014

sobota 6.9.2014 Stenar (2501 m) Gorniški klub Limberk Marjan Perme

sobota 13.9.2014 Krniške skale - Gartnerkofel (2195 m) Gorniški klub Karavanke Vinko Gartner

sobota 20.9.2014 Šmohor (1939 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Dušan Ţnidarčič

nedelja 21.9.2014 2. letni skalaški triatlon Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček

sobota 27.9.2014 Grintavec (2558 m) ali Kriška gora (1471 m) Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

nedelja 28.9.2014 Velika Montura (1985 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Alojz Gašperčič

sobota 4.10.2014 Vaclavova grebenska pot (otok Krk) Gorniški klub Limberk Samo Butkovič

nedelja 5.10.2014 Pršivec (1761 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Andrej Šarc

sobota 11.10.2014 Paški Kozjak / Basališče (1272 m) in Špik (1108 m) Gorniški klub Savimjske doline, Luče Bojan Okrogar

nedelja 12.10.2014 Peca (2126 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Marjan Senica

sobota 18.10.2014 Jerebikovec (1593 m) Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 25.10.2014 Ušesa Istre Gorniški klub Limberk Irma in Stane Erjavc

petek 31.10.2014 Komemoracija na Dovjem s sredogorsko turo Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 8.11.2014 Trţaški Kras Gorniški klub dr. Henrik Tuma Stojan Torkar

sobota 15.11.2014 Donačka gora (850 m) Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

petek 12.12.2014 Tradicionalno predboţično srečanje Slovenski gorniški klub Skala predsedniki klubov Skale

petek 26.12.2014 Iz Medvod na Sv. Jakoba Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

november

december

julij

Marmolada  (3343 m) Slovenski gorniški klub Skala Bojan Pograjc

oktober

avgust

september

NADELGRAT (Nadelhorn 4327 m , Stecknadelhorn 4241 m, 

Hohberghorn 4219 m, Durrenhorn 4035 m)
Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bogdan Ambroţič
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Nekateri uporabljeni znaki: 
  Za več podatkov pokličite telefonsko številko.  Za več podatkov pišite na elektronski naslov. 
  Tura bo samo v lepem vremenu, če bodo napovedane padavine, 

tura odpade ali je prestavljena (po navadi za en teden). 
  Tura bo v vsakem vremenu. S seboj vzemite primerno opremo! 

  Datum in potek ture sta samo informativna, prilagodili ju bomo 

trenutnim razmeram. 

 

 Turni smuk ─ za turo potrebujete popolno turnosmučarsko opremo. 
 

 Gorskokolesarska tura. 

 

  Tura je primerna za otroke nad 5 let. 

  Tura je primerna za otroke nad 10 let. 
 

Zadnji dve oznaki v opisu izletov nista dosledno upoštevani, ker ju šele 
uvajamo. Zato so za otroke primerne tudi nekateri izleti brez teh oznak, a 
se je o primernosti potrebno posvetovati z vodnikom ali organizatorjem 

izleta. 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 4. januar 2014 

Peč / Tromeja (1508 m) 
 
 
Pravijo, da je pozimi najlepše na peči in tako bomo tudi mi, v mladi zimi 
obiskali ta vrh. Vzhodne in Zahodne Julijske Alpe, Zilja in Roţ. Vse kot na 
dlani. 
 

Od leta 1994 je Peč prišteta med spomenike miru. Tako je postala člen v 
verigi več sto spomenikov miru, med njimi so gore, mostovi, mesta, parki 
in naravne znamenitosti, ki vzpodbujajo k harmoničnemu soţitju ljudi in 
narodov ter pomagajo pri preseganju notranjih in zunanjih meja. 

 

Dobimo se ob 8. uri v Ratečah (za bencinsko črpalko).  
 

Hoje je za 5 - 6 ur in lahko se zgodi, da do vrha ne bo utrte gazi.  
 

Pohodne palice, gamaše, krplje (kdor jih ima) in dobra volja, to je vse kar 
rabimo. 
 

Srečno! 
 

 

Franci Jesenik 04/ 53 33 745  
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče 
 
sobota, 11. januar 2014 

Mozirska planina in Boskovec (1588 m) 

 
 
Vabimo vas na zimsko turo na Mozirsko planino in njen najvišji vrh 
Boskovec. 

 
Dobimo se ob 8. uri v Mozirju na parkirišču trgovine TUŠ, dovoz na drugem 
kroţišču desno.  
 

Z avtomobili se skupaj odpeljemo do gostišča VID, kjer parkiramo. Od tu 
po delno markirani poti in lovskih stezah po treh in pol do štirih urah 
doseţemo vrh Boskovca. Med potjo obiščemo še cerkvico Radegunda. 
Vračamo se preko sedla do koče na Mozirski planini. Tu se okrepčamo in 
spočijemo. Čaka nas še spust mimo zaselka Šmihel do izhodišča. 
 
Višinske razlike je 1200 m, zato za pot potrebujemo kar nekaj kondicije, 
dobre čevlje, gamaše in palice, v nahrbtniku pa naj bodo tudi manjše 
dereze. 
 

Za gornike, ki bi ţeleli turo skrajšati, dvakrat prečimo cesto, ki pelje na 
smučišče Golte oz. je moţen tudi prevoz z gondolo in se dobimo skupaj na 
Mozirski koči. 
 
Če bodo slabe vremenske razmere, bomo turo prilagodili in se vsi 
udeleţimo krajše variante. 
 

Bojan Okrogar  031 382 295        bojan.okrogar@t-1.si gorniski_klub.luce@t-1.si 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Društvo lednih plezalcev Mlačca in  
Slovenski gorniški klub Skala  
 
nedelja, 12. januar 2014 

Ledno plezanje 

 

 

Vabimo vas na ledno plezanje, ki bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani. 
Tu se bomo lahko na varen način in pod strokovnim vodstvom naučili 
osnovnih veščin hoje in plezanja v ledu, zato to priporočamo vsem, ki se 
pozimi gibljete v gorah.   
 

Na izbiro bo več moţnosti: hoja z derezami po lahki, ledeni strmini, ledno 
plezanje v laţji smeri z manjšo strmino in ledno plezanje v teţji smeri z 
večjo strmino. 
 

Dobimo se ob 10. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ali 

kasneje kar v soteski Mlačca.  
 

Vsak mora imeti primerno opremo (dereze, čelado in plezalni pas), le ledna 
kladiva si bo moţno izposoditi.  
 

 
Pavel Skumavc 031 677 203 

 
Gregor Gomišček 041 678 716 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 18. januar 2014 

Vrh in Šumberk 

 
  
Zbor udeleţencev ob 8. uri v vasi Podboršt.  
 
Avtocesto zapustimo v Biču in se peljemo proti Radohovi vasi. Ko se pripel-

jemo do prvega odcepa, zavijemo levo proti Dobu. Pred vasjo Dob pa je 

smerokaz proti Podborštu. Parkirali bomo pri meni doma.  
 

Iz Podboršta se odpravimo proti Vrhu (554 m), od tam pa do vasi Sela 
Šumberk, kjer bomo imeli v cerkvi Janeza Krstnika sveto mašo za uspešno 
gorniško sezono. Pot bomo nadaljevali do razvalin gradu Šumberk in naprej 
do Srebotnic, kjer bo pri našem članu krajši postanek. Iz Srebotnic pa se 
vrnemo na izhodišče v Podboršt. 
 
Pot bo dolga 5 - 7 ur in je primerna za vse pohodnike. 

 
Turo bomo prilagodili vremenskim razmeram. 

  

 
Ferdinand Zajec  031 786 139  
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Slovenski gorniški klub Skala in  
Društvo lednih plezalcev Mlačca 
 
sobota, 25. januar 2014 

Drugi skalaški zimski triatlon 

 

 

Triatlon bo bolj poučnega in druţabnega kot tekmovalnega značaja. Tek-
movali bodo posamezniki ali ekipe s po dvema članoma. Zmagal bo tisti 

posameznik ali ekipa, ki se bo po vseh treh panogah najbolj pribliţal pov-

prečnemu času. 
 

Predvidene panoge so (odvisno od vremenskih razmer):  tek do Peričnika in nazaj v treh kategorijah (hoja ali tek brez smuči, tek 

na tekaških smučeh, hoja s turnimi smučmi);   ledno plezanje v treh kategorijah (hoja z derezami po lahki, ledeni str-

mini, ledno plezanje v laţji smeri z manjšo strmino, ledno plezanje v 
teţji smeri z večjo strmino);   veleslalom (veleslalom s turnimi ali alpskimi smučmi). 

 

Ledno plezanje bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani, veleslalom pa na 
ţičnici v Mojstrani.  

 
Zbor udeleţencev bo v Mojstrani pri Slovenskem planinskem muzeju ob 

9.00 uri. Vsak mora imeti primerno opremo (tudi dereze, čelado in plezalni 

pas), le ledna kladiva si bo moţno izposoditi. Moţna je tudi prijava na 
zbornem mestu.  

 
 

Pavel Skumavc 031 677 203 

Gregor Gomišček 041 678 716 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
nedelja, 2. februar 2014  

Rožnik  
Nočni pohod ob obletnici ustanovitve Skale  
 
 

Na svečnico leta 1921 so se v Ljubljani, v Prešernovi sobi gostilne Novi 
svet, zbrali gorniški navdušenci na ustanovnem zboru Skale. Prav je, da se 

zaradi prihodnosti zazremo tudi v preteklost.  

 
Zato se bomo v nedeljo, 2. februarja, na svečnico, ob 19. uri srečali v Ljub-

ljani pred Muzejem novejše zgodovine v Tivoliju in z baklami odšli na vrh 
Roţnika. Med potjo se bodo kresale ideje o našem nadaljnjem delovanju, 

zato pridite v čim večjem številu – člani vseh klubov Skale, somišljeniki, 

dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le prispevali k dob-
remu vzdušju in sveţim idejam.  
 
France Sevšek, Gregor Gomišček 041 557 029  info@sgk-skala.si   
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 

 
petek, 7. februar 2014  

Nočni zimski pohod na Snežnik (1796 m) 
 
 

Tura je primerna za vse, ki se ne bojite mraza, snega in vetra ter uţivate v 
nočnih pohodih ob polni luni. 
 

Vsi zainteresirani se mi javite na spodaj navedeno številko vsaj tri dni pred 
turo, da se prilagodimo vremenu. 

 

Dobimo se ob 18. uri pred trgovino Spar na začetku Ilirske Bistrice.  
 

Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin, gamaše in čelna svetilka.  
 

V nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva zimska tura. 

   
 

Bogdan Ambroţič 040 847 863 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 8. februar 2014  

Šmarna gora (669 m)  
 
 
Tradicionalni skalaški izlet na priljubljeno izletniško točko v okolici Ljubljane 
bomo povezali z udeleţbo pri sveti maši, ki jo v cerkvi na Šmarni gori ob 
slovenskem kulturnem prazniku, v spomin na vse kulturnike, daruje ţupnik 
France Urbanija (začetek maše je ob 11. uri).  
 

Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 z glavnega parkirišča pod Šmarno goro, 
ob Tacenski cesti pri mostu čez Savo. Večinoma bomo sledili nemarkiranim 
in ne tako obljudenim potem. Vrnitev s Šmarne gore bo ob 13. uri prek 
Grmade.  
 

Prisrčno vabljeni tudi tisti, ki bi raje šli na Šmarno goro sami, da se nam na 
vrhu pridruţite.  
 

Hoje je za dobro uro, priporočam vodotesne, toplejše čevlje in smučarske 
palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni ogrevana, svetujem tudi toplejša obla-

čila.  
 

Lahek, nezahteven, a prijeten izlet je v lepem vremenu primeren za druţi-
ne z otroci. 
  

 
Gregor Gomišček  01 231 90 23 in 041 678 716   
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 15. februar 2014 

Zimski pohod na Blegoš (1562 m) 
 

 

Zberemo se v Ţeleznikih pri cerkvi sv. Antona ob 8. uri. Odpeljali se bomo 
do vasi Potok. Tam bomo parkirali.  

 
Nadaljevali bomo mimo kmetije »Marenkovc« do koče. Po postanku v koči 
se bomo povzpeli na vrh, ki ga bomo dosegli v pribliţno 20 minutah. 
Vračali se bomo po grebenu do sedla Črni Kal in naprej do vasi Potok. 
 

Pot v noramalnih razmerah ni zahtevna. Potrebna je zimska oprema, 
gamaše, pohodne palice in dobra obutev.  

 
Hoje bo za 5 – 6 ur. 

 

 
Gartner Vinko 040 380 056 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 22. februar 2014 

Zimski pohod na Vršič (1611 m) s sankanjem  
Srečanje gornikov s primorske in gorenjske strani 
 
 
Zbor pohodnikov je ob 8. uri na parkirišču pri nekdanjem hotelu Erika 
(nahaja se 2 km v smeri voţnje od Kranjske Gore proti Vršiču).  
 

Zmerne hoje do vrha bo za dve uri in pol, za celotno turo pa šest ur in pol. 
Ob ugodnih razmerah se bo lahko z Vršiča (ali vsaj del poti) tudi sankalo. 
 

Tura je zahtevna in naporna (višje sneţena gaz). Erjavčeva koča je pozimi 
odprta, vendar le kaj vzemite s seboj. Bodite primerno zimsko opremljeni 

(gamaše in pohodne palice so obvezne). Ob ugodnih razmerah naj sankači 
ne pozabijo na sanke! 

 

V primeru slabega vremena (odjuga, večje sneţne padavine ali deţ) tura 
odpade. 

 
Ob tej priliki se bomo pogovorili o ustanovitvi kluba gorskih sankačev. 
 

 
Julij Ulčar 04 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure) 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 8. marec 2014 

»Prijetno domače«  
pohod po občini Ivančna Gorica 

 
 
Kroţna pešpot »Prijetno domače« je povezovalna pot po krajevnih 
skupnostih okrog občinskega središča. Na celotni poti je 12 informativnih 
tabel z ţigi. Pot je dolga 115 km in nam razkriva znamenitosti in lepote 
naše občine.  

  
Zbrali se bomo ob 8. uri na parkirišču pred NLB v Ivančni Gorici. 
 
Prehodili bomo del poti. Kateri del pa bo odvisno od vremena, višine snega 
in ţelja udeleţencev. Turo naj bi zaključili po šestih urah hoda.  
 

S seboj prinesite dobro voljo in opremo, ki bo primerna za ta letni čas.  
 
 

Janez Meţan 041 395 001 
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Slovenski gorniški klub Skala 
Klub gorskih sankačev  (v ustanavljanju) 
 
sobota, 15. marec 2014 

Sankanje izpod Dovške Babe 
 

 

Sankali se bomo po cesti, ki pelje z Dovjega proti Dovški Babi. Vzpon in 
spust sta lahka, a vseeno bodite primerno zimsko opremljeni. Višino 
pohoda bomo prilagodili sneţnim razmeram. 
 

V primeru slabih sneţnih razmer ali slabega vremena (odjuga, pomanjkanje 
snega ali večje sneţne padavine ali deţ) se tura prestavi na drug kraj ali 

termin. 

 
Zbor udeleţencev je na parkirišču pri cerkvi na Dovjem ob 10. uri.  
 
Ob tej priliki nameravamo na rovtu pri Radetu na Spodnjih Ravnah nad 

Dovjem ustanoviti klub gorskih sankačev. 
 

 

Gregor Gomišček 041 678 716 


Julij Ulčar 04 586 20 11 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 22. marec 2014 

Pohod na Osolnik (858 m) 

 
 
Zbrali se bomo na parkirišču pri nogometnem igrišču v Puštalu pri Škofji 
Loki. Do njega pridemo tako, da v kroţišču na Trati, do koder pridemo iz 
Kranja ali Ljubljane, zavijemo proti Škofji Loki. Pri prvem semaforju 
zavijemo levo (smer Gorenja vas, Ţiri), se nato peljemo preko Selške Sore, 
nadaljujemo po Spodnjem trgu, na koncu katerega zavijemo levo (ne 
desno navzgor po klancu!), prečkamo Poljansko Soro in pridemo na 
zbirališče. 
 

Začetek pohoda je v Puštalu. Pot nas vodi mimo cerkve na Hribcu, na Sten, 
nato po grebenih do Osolnika, kjer je cerkev svetega Mohorja. Vračamo se 
po cesti proti Sveti Barbari v Hrastniško grapo in kasneje nazaj do 
parkirišča.  
 

Malo pod vrhom Osolnika je koča, pa tudi dom na Govejku (743 m) ni 
daleč.  
 

Pot je lahka in bo trajala okoli 4 ure. 
 

Dobimo se ob 8. uri na omenjenem parkirišču. 
 
Priporočljive so pohodne palice in primerna obutev.  
 
 

Andrej Hude 031 351 536  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 29. marec 2014 

Po južnem robu Trnovske planote 

 
 
Tokrat se bomo sprehodili po juţnih skalnatih obronkih Trnovske planote,  

kjer se stene strmo spuščajo v Spodnjo Vipavsko dolino. Vseeno pa je pre-

ko tega roba speljanih kar nekaj starodavnih poti in stezic.   
 

Pot bomo pričeli pri hudourniku Lijak in se povzpeli mimo Klenovice po 
pobočju sv. Danijela do vzletišča padalcev nad Lijakom. Nadaljevali bomo 
do Skoznega, naravnega okna in spodmola s kraško jamo in kavernami iz 
1. sv. vojne, kjer je avstrijski general Svetozar Borojevič opazoval bojišče 
Soške fronte. Pot nas bo naprej vodila po robu planote do Kopitnika, kjer 

se bomo po stari »Napoleonovi poti« spustili proti dolini. Ob poti bomo obi-
skali starodavno cerkvico Marijinega Vnebovzetja nad Vitovljami s protitur-

škim taborom. Na izhodišče se bomo vračali po pobočju planote mimo 
Šmihela in drugih zaselkov, kjer bo še marsikaj zanimivega. Med drugim 
lahko obiščete bliţnji renesančni grad Kromberk z Goriškim muzejem. 

 
Dobimo se ob 8. uri pri OMV servisu v Kromberku, ob cesti Ajdovščina – 

Nova Gorica. 
 

Priporočljiva je letnemu času primerna oprema in kaj okrepčila v 
nahrbtniku.  
 

V slučaju slabega vremena tura odpade. 
Benjamin Černe  

 031 224 114           
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 5. april 2014 

Veliki Rog (1099 m) 

 
 
Veliki Rog se nahaja v Kočevskem Rogu in je obenem tudi najvišji vrh naše 
ture. 

 
Za pohod na Veliki Rog se dobimo ob 7.30 pri gostilni Rojc v vasi Lašče, ki 
je ob glavni cesti proti Kočevju, smer Ţuţemberk - Dvor - Lašče. 
 

Pot ni tehnično zahtevna, je pa potrebno nekaj kondicije in pa seveda 
dobre volje.  

 

Priporočljive so pohodne palice ter zanesljiva obutev.  
 

Hoje bo pribliţno 6 - 7 ur. 
 

 

Majda Sadar 031 295 685  
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 12. april 2014 

Zasavska Sveta gora (852 m) 

 

 
Zasavska Sveta gora, nekoč tudi Taborska ali samo Sveta gora, je del 
Posavskega hribovja in je najvišji del pet kilometrov dolgega grebena med 
Vačami in Izlakami, ki se na eni strani spušča v dolino Save, na drugi pa v 

ozko dolino Kandršice. Na Sveti gori se nahaja Planinski dom na Zasavski 
gori in cerkev Marijinega rojstva, ki stoji na skalnatem vrhu. Na Zasavsko 

Sveto goro vodijo številne poti, pogosti obiskovalci so tudi romarji, cerkev 

je namreč znana po svoji čudodelnosti, ki jo je opisal ţe Valvasor v Slavi 
vojvodine Kranjske. Od cerkve je širok razgled na vse strani.   

Peljemo se po avtocesti iz Ljubljane proti Mariboru in jo zapustimo na cest-

ninski postaji Krtina ter nadaljujemo skozi Moravče proti Zagorju. Ustavimo 
se v vasi Vidrga pri gostilni Vidrgar, kjer se dobimo ob 9. uri.  

 

Od tu se bomo podali na okoli dve uri dolgo nezahtevno pot do Marijine 
romarske cerkve na vrhu gore. Pot je primerna za vse ljubitelje hoje. 

 
Močno deţevje lahko prepreči pohod. 
 
 

Silvo Klemenčič 041 295 264  
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
ponedeljek, 21. april 2014 

Via historica Šentjur  
kulturno zgodovinski pohod preko Rifnika (570 m) in Resevne (641 m) 

 

 
Mesto Šentjur ima bogato kulturno in naravno dediščino.  V kulturno sodijo 

skladatelji Ipavci, borec za severno mejo Franjo Malgaj, poročnik v vojski  
generala Maistra. V naravno dediščino spada srednjeveški grad Rifnik z 
arheološkimi najdbami iz antike na vrhu hriba in litotamnijski apnenec, 
geološka dediščina panonskega morja uporabljana v industriji in 
gradbeništvu, vidno na Rifniku in Resevni. Resevna je znana iz dogodkov v 
času okupacije in  planinskim domom s 60-letno tradicijo v oskrbi PD 

Šentjur. 
 

Zberemo se ob 8. uri na ţelezniški postaji v Šentjurju.  
 

Priporočljiv je prihod z vlakom. Tu je moţen ogled zanimivega ţelezniškega 
muzeja in degustacija vina v vinogradniški kleti. Od tu se začne kroţna pot 
preko Rifnika in Resevne ter mimo rojstne hiše Franja Malgaja. 
 
Tura ni zahtevna, primerna pa je tudi za druţine. Traja 5 do 6 ur. 

 
 

Franc Zabukošek, 031 691 940      fzabuko@gmail.com 
 

mailto:fzabuko@gmail.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
  
sobota, 26. april 2014 

Kobilja glava (1475 m) in Jalovnik (1452 m) 

  
 
Kobilja glava in Jalovnik nekako zaključujeta verigo višjih vrhov, ki se vleče 
vse od Bovške kotline pa do reke Bače in Idrijce. S teh dveh vrhov, ki sta si 
oddaljena le pribliţno 15 minut hoje, je zelo lep razgled po Soški dolini in 
okoliških vrhovih. 
  
Zbrali se bomo ob 8. uri na glavnem parkirišču v Tolminu. Tisti, ki prihajate 
iz goriške smeri, pri semaforju v kriţišču zavijete levo in nato še enkrat 
levo. Tisti, ki prihajate iz idrijske smeri preko Mosta na Soči, pa najprej v 
kriţišču zavijete desno in takoj nato levo. 
  
S parkirišča se bomo zapeljali do vasi Ţabče, kjer se bo naša tura pravzap-

rav začela. Pot nas bo vodila do Ţabijskega vrha preko Tolminskega Trigla-
va do planine Lom, od tu pa se bomo povzpeli na Kobiljo glavo in nato še 
na Jalovnik. V dolino se bomo vračali po drugi poti preko Kobale, ki je pril-

jubljeno vzletišče jadralnih padalcev in zmajarjev. Naprej pa nas bo pot 
vodila do planine Stador, od tam pa se bomo spustili do vasice Poljubinj, 

kjer se naša tura tudi zaključi. 
  

Za celotno pot bomo porabili pribliţno 5 ur.  Tura ni zahtevna, mogoče 
malo naporna. Ker so moţne še zimske razmere, naj bo temu primerna 
tudi oprema. V primeru slabega vremena je tura odpovedana. 

  
 
Anton Štrukelj 031 601 980 
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Gorniški klub Karavanke 
 
četrtek, 1. maj  2014 

Višarje (1766 m) 
 

 
Kot vsako leto, bo tudi letos organiziran romarski pohod ob kapelicah, ki jih 

je umetniško ustvaril g. Tone Kralj, do Sv. Višarij.  

 
Zbor pohodnikov je ob 7. uri v Ratečah pred Kompasom (mejni prehod).  
 
Hoje do vrha je za okoli 3 ure (moţne so še zimske razmere), zato naj bo 

temu primerna tudi oprema.  

 
Več kot 650 let je ţe od postavitve prve cerkve na Sv. Višarjah, kjer se sre-

čujejo različne narodnosti: Slovenci, Furlani, Nemci in Italijani. Prav razno-
likost jezikov obarva lahko še tako puščoben dan.  
 
Mašo za domovino, ki bo ob 11.30 uri,  bo najbrţ kot vsako leto, tudi letos 
daroval g. ţupnik Franc Urbanija. Vsako leto se te slovesnosti udeleţi veliko 
število pohodnikov, zato ste vabljeni tudi vi.  
 

 
Joţe Benedik  040 837 510    
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 10. maj 2014 

Črni vrh (963 m)  
 
 
Mala gora je sredogorski niz v smeri severozahod-jugovzhod, ki se razteza 

med ponikalnico Rašica in Kolpo. Najširša (4 km) je med Ribnico in Stru-

gami. Najvišja vrhova sta Stene sv. Ane (963 m) in Črni vrh (963 m) v Rib-
niški Mali gori. Mala gora je v glavnem porasla z bukovimi in mešanimi 
jelovo-bukovimi gozdovi ter neposeljena. 
 

Ena skupina udeleţencev se bo zbrala pred ţago v Podtaboru (Struge), 
druga  pa pred tovarno Riko v Lepovčeh (Ribnica), od koder začnemo turi 
ob 8. uri. 

 
Skupini se bosta srečali pri Planinskem domu na sv. Ani, kjer bo krajši poči-

tek. Pot bomo nadaljevali skupaj po vrhu slemena do Črnega vrha in se 
spustili v Ribniško dolino do Lipovca.   

 

Pot tehnično ni zahtevna. Čas hoje je okrog 7 ur.  
 

 
Rajko Peterlin 031 383 444  

 

Franc Modic 041 367 88 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 17. maj 2014 

Kamniški vrh (1259 m) 
 
 

Velikokrat se odpravim tja gor, zaradi narave, rekreacije, duševne sprostit-

ve in vsakokrat odkrijem kaj novega.  

 
Preko Kamniškega vrha in okoliških gričev se razteza veliko različnih ras-

tišč, ki omogočajo rast najrazličnejšim rastlinam. Tako so na juţnem pobo-
čju vlaţni kot suhi travniki. Tu srečamo suhi tip borovega gozda pa tudi 

mešan gozd, medtem ko na severni strani raste bukov in smrekov gozd. 
Zaradi velike strmine so ponekod skale in melišča. Narava je zelo pestra: 
travniki, gozdovi, skalovje, slapovi in soteske...!  

 
Na vrh vodi več poti. Mi si bomo izbrali za izhodišče Klemenčevo, od koder 
je po soteski Korošak, planine Osredek in Planjave do Kamniškega vrha 
okoli 2 ure hoda.  

 

Glede nadmorske višine pa tole: Kamniški vrh sega nekje od okoli 500 m 
pa do 1259 m, kar ga uvršča v sredogorje, ob vznoţju pa v gričevnati svet. 

Na rastje vpliva višina. Tako nekatere rastline rastejo le ob vznoţju, druge 
pa samo na vrhu. So pa tudi take, ki rastejo po celem pobočju, le da v viš-
jih legah zacvetijo pozneje. 

 
Dobimo se ob 7. uri na parkirišču ob potoku Bistričice na Klemenčevem.  

 
 

Marko Ţerovnik 041 320 775 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 17. maj 2014 

Križ (2410 m) 
Tradicionalni turni smuk 

 
 
Vzpon bomo začeli ob 5. uri na parkirišču pred Aljaţevim domom v Vratih. 
 
Po predhodnem dogovoru je turo mogoče organizirati tudi kot dvodnevno. 

V tem primeru bi se v Vratih dobili ţe v petek popoldne in se povzpeli do 
bivaka IV, kjer bi prenočili. 
 

Tura s 1400-metrskim vzponom turnemu smučarju z dobro kondicijo ne bi 
smela delati posebnih teţav, trajala naj bi pribliţno štiri ure in pol (Tine 

Mihelič: Julijske Alpe). 
 

Po vrnitvi bo ob 14. uri v Vratih tradicionalna prireditev. 
 

Obvezna je popolna turnosmučarska oprema! 
 
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav. 

 
 

Aljoša Belingar 051 317 368 
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče 
 
sobota, 24. maj 2014 

Kocbekovo priznanje za leto 2013  

in ogled „Škafa“ v Matkovem kotu 

 
 
Zborno mesto je ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet).  
 

Z avtomobili se odpeljemo na Pavličevo sedlo do gostišča Majerhold, kjer 
parkiramo. Pohodniki, ki se pripeljejo preko Jezerskega vrha se nam ob 8. 

uri pridruţijo pri gostišču Majerhold, po novem tudi planinski dom. 
 

Skupaj se nato odpeljemo mimo domačij Perk, Matk in Kočnar do izhodišča 
za „Škaf“ v Matkovem kotu. 
  
Kocbekovo priznanje za leto 2013 bo podeljeno v gostišču Majerhold. Tu se 
vsi dobimo ob cca 14. uri, kjer bo pogostitev in kratka slovesnost ob 
podelitvi priznanja. 

  
Pot za „Škaf“ bo dolga cca 4 ure, prilagojena vremenskim in sneţnim 
razmeram. Priporočljive so pohodne palice, pa tudi dereze, cepin in 

gamaše,  ker so še zimske razmere.   
 

 
Tonč Ţunter  031 333 776  gorniski_klub.luce@t-1.si 

mailto:%20gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
  
sobota, 31. maj 2014 

Po Goriških Brdih 

  
 
Na skrajnem zahodu Slovenije se razprostira čudovita, zanimiva in opojna 
deţelica Goriška Brda. Razteza se tudi preko drţavne meje od smaragdne 
reke Soče na jugovzhodu, do reke Idrije na severozahodu. Ponosno jo zak-
ljučujeta očaka: Sabotin na vzhodu in Korada na severu. Briški griči, kjer si 
je pribliţno 6000 prebivalcev uredilo domačije, strnjene v naselja, ki imajo 
po navadi v svoji sredi cerkvico, se polagoma spuščajo proti jugu k Furlan-

ski niţini.   
  
Brda so deţela z burno preteklostjo in zanimivimi dogajanji v sedanjosti. 
Na poti do vasi se srečamo z bogato naravno in kulturno dediščino. Brda so 
deţela gradov, belih cerkvic, večinoma na vrhu gričev - ohranjenih jih je 
skoraj 30. 

  
Po eni izmed  poti, ki so jih v zadnjih letih po Brdih označili, se bomo spre-
hodili tudi mi.  

 

Zbrali se bomo pri gradu v Dobrovem ob 7.30. 
  

 
Boris Jakončič  040 418 013 
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Slovenski gorniški klub Skala 
Gorniški klub v Vipavski dolini (v ustanavljanju) 
  
začetek junija 2014 

Terčeljev pohod 

 
 
Terčeljev pohod postaja tradicionalna prireditev v Vipavski dolini. Prirejajo 

ga v spomin na Filipa Terčelja, duhovnika, človekoljuba, domoljuba, »pes-
nika, pisatelja in publicista, ki si je prizadeval za vrednote, ki so bile aktu-

alne pred skoraj stoletjem in so še kako aktualne tudi danes - za vzgojo, za 
kulturo, za spoštovanje naroda in skupnosti, za zdravo pamet, za spravo v 
narodu«.  
 
Pohod vodi iz različnih krajev na gozdno jaso na Kovku (961 m), kjer se 

pohodniki udeleţijo spominske sv. maše. Na tej lokaciji se je v času itali-
janske okupacije v letih 1922 in 1923 pri sveti maši zbralo nad dva tisoč 
zavednih ljudi, ki so ţeljni slovenske besede prišli od blizu in daleč. 
 
Ob tej priliki načrtujemo ustanovitev gorniškega kluba v Vipavski dolini.  

 
Na pohod se bomo podali v Ajdovščini. Datuma in ure izleta še ne moremo 
napovedati, ker ju organizatorji te tradicionalne prireditve še niso dokonč-
no določili. Napovedana bosta na spletni strani Skale, takoj ko bomo izve-

deli za odločitev organizatorjev. Lahko pa se pozanimate tudi pri vodniku 

ture. 
 

Zbor bo v Ajdovščini pred štursko cerkvijo, hoje je pribliţno za dve uri v 
eno smer. 

 

 
Bogdan Ambroţič 040 847 863 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 7. junij 2014 

Slavnik (1018 m) 

 
 
Tradicijo, da vsaj enkrat v letu obiščemo Tumovo kočo na Slavniku, ki nosi 

ime velikega slovenskega alpinista in narodnega buditelja dr. Henrika 

Tume, po njem je imenovan tudi naš gorniški klub, moramo spoštljivo gojiti 
še naprej.  
 
Lani se nismo ustrašili deţja, ki ga je bilo na dan pohoda 30. marca, obilo. 

Upajmo, da nas bo tokrat pozdravilo pomladno cvetje.  
 

Dobimo se na avtobusni postaji v Hrpeljah ob 9. uri, od koder se bomo z 

avtomobili peljali nekoliko višje proti Slavniku. 
 

Poloţna, nezahtevna pot, nas bo vodila okoli dve uri do vrha Slavnika. 
 

Pohod je primeren za vse. 

 
 
Silvo Klemenčič 041 295 264  
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 7. junij 2014 

Storžič (2132 m) 
Tradicionalni pohod 

 
 
Vsako leto na prvo soboto v juniju, člani GK Jakob Aljaţ organiziramo 
tradicionalni pohod na Storţič. Letos je to ţe sedemnajstič. V primeru slabe 
vremenske napovedi v petek zvečer (TVS1), je rezervni termin v soboto 
14. junija. Če je tudi za ta dan slaba vremenska napoved tura odpade.  
 
Udeleţenci se zberemo ob 7. uri na parkirišču pred tovarno Jelovica v 
Preddvoru (takoj levo preko mostu čez Kokro), kjer je izhodišče ture. 
 

Tura je dolga in srednje zahtevna, če pa bo v višinah še sneg, je pot zelo 
zahtevna in nevarna, zato je potrebna zimska oprema (dereze, cepin …). 
Vsak udeleţenec sam odgovarja za lastno varnost. 
 
Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana. 
 

 
Tomaţ 041 368 956 

 

Janko 031 333 042 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 8. junij 2014 

Amariana (1905 m) 
Karnijske Alpe 

 
 
Amariana je razgledna gora piramidske oblike, ki se dviga nad Tolmezzom. 

Spada v Karnijske Alpe in kljub temu, da ne presega 2000 m, izstopa zara-
di svoje osamljenosti.  

 

Turo bomo pričeli na prelazu Cristo di Forza na višini 980 m. Pot je najprej 
speljana skozi redek gozd, višje preide na travnate strmine, kjer se odpre 
lep razgled po dolini. Višje pridemo do skalnatega ţleba, ki je zavarovan z 
jeklenico. Do vrha sledi še kratek vzpon po razglednem grebenu. Sestopili 
bomo po isti poti. 
 

Dobimo se ob 6.30 v vasi Amaro, 8 km pred Tolmezzom, od koder nas 

čaka še 20 min voţnje.  
 

Hoje bo za okoli 6 ur. 
 

 

Davorin Gaberšček  031 868 031 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 14. junij 2014 

Skutnik (2074 m) - Griva (1996 m) 

 
 
Ker je lani, zaradi slabih vremenskih razmer tura odpadla, jo bomo posku-
šali izvesti letos. To sta malo obiskana vrhova v Krnskem pogorju. Še naj-

več ju obiskujejo zbiralci ostalin prve svetovne vojne. Do njiju tudi ni spel-

janih uhojenih stez. Sta pa vredna ogleda predvsem zaradi vojaških ostalin 
in drugačnega pogleda na Krn.  

 
Dobimo se ob 7. uri pri Napoleonovem mostu oz. pri kriţišču za Dreţnico, 
od koder se bomo zapeljali do Dreţniških Raven.  
 

Odvisno od stanja cestišča bo mogoč dostop do planine Zaprikraj. V 
nasprotnem jo bomo pri koritu ubrali peš do prelaza Sleme. Od tam naprej 
bomo turo prilagajali trenutnim razmeram in ţeljam. 
 
Priporočljive so pohodne palice in dobra obutev, saj utegne biti na severnih 

pobočjih sneg. V nahrbtniku pa naj bo vse, kar je potrebno, saj na poti ni 
oskrbovanih koč. V primeru slabega vremena tura odpade. 
 

 
Benjamin Černe 031 224 114 
 
 
 
 

                      
 
 
 
      Skutnik 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 21. junij 2014  

Rzenik (1833 m)  
Tradicionalni skalaški izlet  
 
Zbrali se bomo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske ţičnice na Veliko pla-

nino. Z gondolo se bomo peljali na Veliko planino, nato pa peš čez planini 
Konjščica in Dol na planino Rzenik. Tu bo v čast sv. Bernardu Menthon-

skemu, zavetniku gornikov, ob 11. uri daroval mašo ţupnik France Urbani-

ja.  
 

Po maši se bomo lahko povzpeli na Konja ali na vrh Rzenika (dodatno slaba 
ura hoda). Sestop bomo opravili prek planine Dol in skozi Dolski graben do 

spodnje postaje gondolske ţičnice. Zmerne, nezahtevne hoje po lepih kra-
jih je za dve uri in pol, za sestop pa še dve uri.  
 

Mogoče različice brez vodstva:   po poti skozi Dolski graben se lahko vzpnemo na planino Dol brez 

uporabe ţičnice, za vzpon na Rzenik v tem primeru potrebujemo 
od štiri do šest ur;   na planino Dol se lahko pripeljemo z avtomobilom, od tu je le dob-

ra ura hoda na planino Rzenik;   vrnitev je mogoča prek Velike planine in z gondolsko ţičnico v doli-
no (po poti pristopa) ali pa čez Konja in Presedljaj v dolino.  

 
 

Gregor Gomišček  01 231 90 23 in 041 678 716    
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Gorniški klub dr. Henrika Tuma 
 
nedelja, 22. junij 2014 

Slomškova pot 
Dramlje – Brdce – Ţička kartuzija – Dramlje 

 
 
»Košata Raduha, visoka Ojstrica, gorjata Rinka in zobata Olševa, 
povzdigajte Slovencem bistre glave, da bodo vrli sini slave«  Slomšek 
 

Slomškova pot je bil projekt, ki smo ga zasnovali v Gorniškem klubu 
Savinjske doline iz spoštovanja Slomškove pesnitve »Slovo Solčavskim 
planinam«. To je neke vrste gorniška oporoka Slovencem. Na tem delu poti 
je od leta 1999 za drţavni praznik pohod v čast blaţenemu Slomšku. V 
spomin na njegove zasluge za narod izkoristimo priliko, da nekaj dni pred 

pohodom, gorniki počastimo zasluţnega Slovenca. 
 

Zberemo se ob 8. uri pri bencinski črpalki Dramlje na štajerski avtocesti.  
 
Od tu se zapeljemo v vinorodne Grušce, kjer začnemo pohod po 
razglednem grebenu-razvodju med Savo in Dravo do Brdc, rojstnem kraju 
Slomškove matere. Od tu nadaljujemo pot v Črešnjice in Ţičko kartuzijo, ki 
je bil prvi kartuzijanski samostan v neromanski deţeli zunaj Francije. 

Menihi so skoraj 600 let skrbeli za kulturo tega področja. Od tu se vrnemo 
v drameljske Grušce po avtomobile. 
 
Tura s postanki je kroţna  in traja 7 do 8 ur. Primerna je za druţine in 
moţna v vsakem vremenu. Obvezna je predhodna prijava udeleţencev! 
 
 

Franc Zabukošek 031 691 940      fzabuko@gmail.com 

  

mailto:fzabuko@gmail.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
  
sreda, 25. junij 2014 / Dan drţavnosti 
Matajur (1641 m) 

  
 
Matajur je najvišji vrh na skrajnem jugozahodu predalpskega sveta, sem 
spadata še vrh Mije (1237 m), zahodno od Nadiţe in dolg greben Kolovrata 
(najvišji vrh je Kuk, 1243 m) na vzhodu. Proti severu se pobočja spuščajo 
proti Soški dolini in Breginjskemu kotu. Proti jugu se vse dolinice stekajo v 
Nadiško dolino, kjer je ves ta svet pod Matajurjem osrčje Slovenske 
Benečije z vasicami s slovenskim prebivalstvom.  
  
Matajur je mejna gora z razgledom proti Julijcem in Dolomitom, ob lepem 

vremenu se blešči morska gladina tja do Benetk. 
  
S slovenske strani je na Matajur več poti. Mi se bomo povzpeli z Livka, 
kamor pripelje cesta iz vasi Idrsko pri Kobaridu. Vzpon bomo začeli z 
zaselka Avsa (860 m) nad Livkom, nadaljevali mimo Mrzlega vrha (1358 

m), kjer leţi Idrska planina, od tam pa po pobočjih proti samemu vrhu, na 
katerem stoji cerkvica. 
  

Po postanku se bomo spustili do koče Beneških Slovencev (1550 m), se 
tam po potrebi okrepčali  in nadaljevali sestop do izhodišča. 
  

Iz Avse do vrha je hoje za dve uri in pol.  
 

Zbrali se bomo v vasi Livek ob 8. uri. 
  

 
Mitja Šavli 

 031 325 938 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 28. junij 2014 

Vajnež (2104 m) 
 
 
Dobimo se ob 6.45 uri pri cerkvi sv. škofov Ingenuina in Albuina. Kje sta pa 
ta dva? V ţupniji ljubljanske nadškofije, na Koroški Beli. Tja se pride, če 
zavijemo na Slovenskem Javorniku (Jesenice) na kriţišču pri ACRONI-ju v 
smeri Karavank.  

 
Zanimiva je cerkev. In presenečenje: plezalna stena ţupnišča. Za »kvišku 
srca« tudi telesna vaja! Ob 7.00 uri se bomo tu pri maši spomnili ţivih in 
umrlih skalašev. Po maši pa za pravo korajţo še Joţe Čopa spomin 
(prigoda iz njegovega ţivljenja) na ta kraj. Ob 7.45 se odpeljemo do 
Javorniškega Rovta (4 km), od tam pa mimo umetnega jezera in učnega 
centra Trilobit skozi Medji dol na Sečo do sedla Medvedjak (1698 m). Tu se 

bodo verjetno nekateri odločili za grebensko Skalaško pot čez Viševnik. 
Stanko Klinar, verjetno naš najboljši poznavalec Karavank, nam v  svoji 

knjigi »55 krat Karavanke« takole pove: »Skalaška pot je primerna samo 
za izurjene obiskovalce izpostavljenih zavarovanih poti.« in »…je treba 
manj izurjene voditi na vrvi.« Upam, da bo tudi za take poskrbljeno. Sicer 
pa nič hudega; tudi po SPP (transverzala) se je vredno potruditi na vrh 
Vajneţa, kjer ti ob kriţu, če ne grlo, pa vsaj srce poje: »Lep je Boţji svet, 
krasen je razgled…«. Kako gre ţe naprej ta pesem in naša pot, bomo pa na 
vrhu zvedeli. 
 

Za to boţjo pot – gor in dol - bomo koristno porabili 7 do 8 ur darovanega 
nam ţivljenja. Na svidenje! »PA BOHVONEJ, K SMO PRJATLI!« 

 
 

France Urbanija  031 598 098 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 5. julij 2014 

Ciprnik (1746 m) in Vitranc (1638 m) 

 
Slikovita okolica Kranjske Gore je svet Vandotovih junakov: Kekca in Roţle-

ta, Mojce in Tinkare, Bedanca in Brinclja, tete Pehte, Kosobrina in drugih. V 
ta svet se bomo podali tudi mi.  

 
Ciprnik je eden izmed tistih vrhov, na katerih zlahka obsedimo dlje, kot 

smo nameravali. Naš pogled privlači zid mogočnih gora, od verige Ponc 
preko Jalovca, Mojstrovke, Prisanka, Razorja in Škrlatice do Špika. Sledimo 

lahko tudi ravni črti karavanških vrhov od Peči (Tromeje) do Kepe, v ozadju 
pa se kaţe mogočni Dobrač nad Ziljsko dolino v Avstriji. Tik pod nami je 
Planica s skakalnicami, lepo se vidijo tudi Zelenci, izvir Save Dolinke.  

 
Turo bomo pričeli pri spodnji postaji ţičnice v Podkorenu, kjer se bomo 
dobili na parkirišču ob izteku smučišča ob 6. uri.  
 
Pot nas bo vodila v smeri Planice, nato pa se bomo pri dvosedeţnici 
smučišča Velika dolina pričeli vzpenjati proti Ciprniku. Del poti do 
markirane steze iz Planice, ki vodi na Ciprnik, bomo opravili po laţjem 
brezpotnem svetu. S Ciprnika se bomo vračali po z gozdom poraščeni 
grebenski poti proti Vitrancu. Sledil bo spust pod ostenje Velikega in 

Malega Vratnika, turo pa bomo zaključili pri jezeru Jasna. 
 
Hoje s postanki bo pribliţno 7 do 8 ur. Nujna je zanesljiva obutev in 
pohodne palice.  
 

 

Andrej Hernec  041 327 845  
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 5. julij 2014 

18. tradicionalno srečanje v Zavrhu  
pod Šmarno goro 
Praznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljaţa 

 
 
Ob 9. uri bo slavnostna akademija s kulturnim programom v počastitev 
obletnice rojstva Jakoba Aljaţa in podelitvijo častnega znaka vsem, ki so v 

pretekli sezoni opravili Aljaţevo pot od doma do doma ter počastitvijo 
občinskega praznika občine Medvode. 
 

Ob 11. uri bo spominska sv. maša na Šmarni gori, ki jo bo ţe tradicionalno 
daroval naš prijatelj France Urbanija. Za bolne in nemočne bo poskrbljeno 

za prevoz s terenskim vozilom na goro. 
 

Prireditev bo, ne glede na vremenske razmere (tudi če bo deţevalo).  
 
Vse udeleţence naprošamo, da parkirajo svoje avtomobile po navodilih 
redarjev, ki bodo urejali parkiranje pri dovozu do kmetije Mis. 
 

 

Tomaţ 041 368 956  
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 12. julij 2014 

Skutnik / Monte Guarda (1721 m) 

 

 
Skutnik je vrh, ki se nahaja severno od reke Učje, na meji z Italijo. Z vrha 
je lep pogled na Kaninsko pogorje in del doline reke Soče. 
 

Zbor pohodnikov je ob 6.30 na mejnem prehodu Učja. Iz tolminske smeri 
se peljemo skozi Kobarid proti Bovcu. V vasi Ţaga zavijemo levo proti mej-

nemu prehodu Učja.  
 

Na italijanski strani mejnega prehoda se po oznakah Mt. Guarda (733) zač-
ne steza, ki nas vodi mimo več starejših hiš. Nadaljujemo po dobro marki-
rani poti skozi gozd, kjer stoji lesen kriţ. Po dobri uri in pol hoje po gozdu 
pridemo na severno stran Kala (1297 m). Zgledna mulatjera se nato dokaj 
poloţno dviga vzdolţ strmega grebena, dokler ne pridemo na njegov vrh. 

Do vrha Skutnika je od tam še 30 minut hoje po razgibanem grebenu. 
 
Hoje s postanki bo pribliţno 7 do 8 ur. Priporočljiva je zanesljiva obutev in 
pohodne palice.  
 

 
Joţe Benedik  040 837 510    
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
  
petek, 18. julij – ponedeljek, 21. julij 2014 

Nadelgrat  
Nadelhorn 4327 m, Stecknadelhorn 4241 m, Hohberghorn 4219 m, 
Durrenhorn 4035 m 

 
 
Vabljeni na štiri štiritisočake na mejnem grebenu med dolinama Saas in 

Mattertal v Švici. Ob ugodnih pogojih bi poskusili prečiti greben in stopiti 
na vse štiri. 
 
Tura je primerna za  zelo dobro pripravljene gornike, ki obvladajo hojo po 

ledeniku ter plezanje do stopnje ll+. 

 
Priporočljiva oprema: čelada, dereze, cepin in plezalna oprema. 
 
Vse podrobnosti o izvedbi ture dogovorimo najmanj deset dni pred odho-

dom. 

 
Obvezne so predhodne prijave! 

 
 

Bogdan Ambroţič 040 847 863   
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče 
 
sobota, 26. julij 2014 

Koroška (2433 m) in Štajerska Rinka (2374 m) 
  
To soboto vas ob lepem vremenu vabimo na zanimivo in velikopotezno 
turo na Rinke v osrčje Savinjskih alp. 
 

Zborno mesto je ob 6. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se 
odpeljemo do izhodišča do slapa Rinka v Logarski dolini. 
 
Smer pohoda poteka od slapa Rinka mimo Okrešlja proti Savinjskemu 

sedlu preko stare plezalne poti v Kriţu in v severnovzhodnem ostenju 
Koroške Rinke. Na vrhu nas ogreje sonce in se nam odprejo pogledi na 
Krajnsko Rinko in Skuto, pod nami pa so prostrana melišča Malih Podov. V 

sestopu obiščemo še vrh Štajerske Rinke in Malo Rinko (2289 m). Če bo še 
kaj volje obiščemo še Tursko goro (2251 m) - dodatna ura hoje. Čaka nas 
še spust skozi Turski ţleb na Okrešelj in nato v Logarsko dolino.  
 
Za turo je potrebna dobra obutev, priporočljive pa so tudi pohodne palice, 
za steno pa je potreben varovalni komplet s čelado in tudi dereze.  
  

Tura je dolga in zelo zahtevna, primerna za izurjene in utrjene gornike. Za 
celotno pot porabimo od 9 do 10 ur hoje.  

 

Če bodo v steni Koroške Rinke še teţke sneţne razmere, bo rezervni cilj 
Ledinski vrh in/ali Storţek na avstrijski strani Jezerskega sedla. 
 
Tonč Ţunter  031 333 776 gorniski_klub.luce@t-1.si 
 
 
 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
  
nedelja, 27. julij 2014 

Abramova pot pod Pihavcem - vrh Osojne krnice 

(1957 m) 

  
Trentarji so ţe desetljetja pred prvo svetovno vojno iskali prehode čez str-
ma pobočja njihovih gora. Naravne prehode so poiskali tudi čez juţna 
pobočja Pihavca nad Zadnjico, predvsem zaradi lova in paše njihove drob-
nice. Tako je takrat nastala preprosta povezava med ovčjo planino Zajavor 
in področjem pod Kriškimi podi. Leta 2001 se je v okviru GK Gornjesoške 
doline to pot deloma uredilo in poimenovali po Josipu Abramu, zasluţnemu 
ţupniku v Trenti v začetku 20. stoletja. Na vrhu Osojne krnice je bil takrat 

postavljen tudi prvi Aljaţev stolpič z vpisno knjigo ter spominsko ploščo s 
posvetilom:  

                     JOSIP ABRAM – TRENTAR   2.2.1875 - 22.6.1938 
Tebi pojem slavo 

mogočni naš Triglav 
in tebi stolp Aljaţev 
pošiljamo pozdrav. 
Ti krona si orjaku, 
ti kralju si nakit, 

ti tabor si mogočen, 
slovenski zemlji ščit. 

  
Vzpon bomo začeli iz Zadnjice v Trenti po mulatjeri proti Kriškim podom. 
Na višini 1680 m je odcep Pod Šplevto in nadaljevanje poti na Osojno krni-

co. Sledi kratek vzpon na sedelce in ţe smo blizu vrha. Po dogovoru bomo 
pot nadeljevali na planino Zajavor in v Zadnjico, ali pa se bomo vrnili po 

poti vzpona. 
  

Zbirališče bo pri rampi v Zadnjici ob 6. uri. Čas vzpona in sestopa bo pribli-
ţno 7 ur. 
 
 
Mitja Šavli 

 031 325 938  
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
petek, 1. avgust 2014 

Škrlatica (2738 m)  
 
Tradicionalni skalaški izlet. Škrlatica ima za skalaše prav poseben pomen, 
saj na njenem vrhu stoji skalaški kriţ. Postavili so ga člani Turistovskega 
kluba Skala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je bil po drugi 
svetovni vojni porušen in vrţen v prepad. Kopijo izvirnika smo ponovno 
postavili, kar je zagotovo prispevalo k razvoju pluralnosti mišljenja 
slovenskih gornikov in planincev. 

 

Škrlatico odlikuje tudi zelo lep pogled na okoliške gore še posebej na 
Triglav. Zato ni čudno, da je vsak pravi skalaš moral biti vsaj enkrat na leto 
na njenem vrhu. Ob 11. uri bo na vrhu kratka svečanost ob obletnici 
blagoslovitve novega kriţa, ki jo bo vodil triglavski ţupnik France Urbanija.  

 
Zbrali se bomo ob 5. uri pred Aljaţevim domom v Vratih. Od tam se bomo 
napotili do Bivaka IV nato pa po lepi zavarovani plezalni poti na vrh. Po 

vrnitvi z vrha po isti poti bo maša v kapelici sv. Cirila in Metoda v Vratih 
(pribliţno ob 16. uri).  

 
Hoje je za enajst do trinajst ur in je zelo zahtevna ter naporna. Na vrh se 

lahko povzpnemo le po zavarovani plezalni poti. Priporočamo čelado in 
komplet za samovarovanje. Mislite tudi na to, da na poti ni nobene moţno-
sti za dodatno pijačo. Telesno slabše pripravljenim, neizkušenim in tistim z 
vrtoglavico to turo odsvetujemo.  
 

Gregor Gomišček  01 231 90 23 ali 041 678 716  

 

Janez Meţan 041 395 001 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
petek, 1. avgust 2014 

Požgana Mlinarica (1873 m)  
 
 
To je tradicionalni skalaški škrlatiški dan. Ker je z leti za nekatere tura na 
Škrlatico kondicijsko prenaporna, je Poţgana Mlinarica varianta za sodelo-

vanje pri skalaškem dnevu. 
 

Skalaši smo v preteklosti imeli izlet na Črno goro do Hajnţkovega bivaka, 
kjer je ţig in vpisna knjiga. Prav tako smo izvedli pohod iz Vrat na Poţgano 
Mlinarico, kjer smo postavili vpisno knjigo - Aljaţev stolpič. Sedaj je v prip-
ravi skalaška pot Slovenski planinski muzej - Triglav in je tako priloţnost za 
počastitev vzpodbudne tradicije skalašev. 
 
Tura čez Črno goro in Poţgane Mlinarice je srednje zahtevna,  tako  tehni-

čno kot kondicijsko, toda laţja kot na Škrlatico. Časovno bo trajala 7 do 8 
ur. Zaradi tega bo sodeloval kot vodnik Pavle Skumavc, ki je dober pozna-

valec ture. 

 
Zberemo se ob 7. uri pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. 

Pohod bomo zaključili v Vratih ob 16. uri pri skupni skalaški maši. 
 

Oprema naj bo normalna za planinsko turo s palicami in čelado. Obvezna 
je predhodna prijava. 
 

 
Franc Zabukošek  031 691 940 

 
Pavel Skumavc 031 677 203 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
četrtek, 7. avgust 2014 

Po Aljaževi poti od doma do doma 

 
Ţe sedemnajsto leto zapored člani GK Jakob Aljaţ organiziramo pohod po 
celotni Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaţeva pot od doma do 

doma«. 
 

Tura se prične v četrtek, 7. avgusta 2013, ob 5. uri zjutraj, pred Aljaţevino 
v Zavrhu pod Šmarno Goro in nas v šestih do sedmih dneh, vodi po celotni 
spominski »Aljaţevi poti« do Aljaţevega doma v Vratih. Po predvidevanjih 
se prenočuje na Kališču, na Brezjah, na Stolu, na Dovjem v ţupnišču in po 
potrebi v Staničevem domu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za 
celotni teden v naprej, se začetek ture prestavi za en teden, to je na 14. 
avgust 2014.  

 
Tura je dolga in naporna, 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 le 5 do 6 krat. Vsak udeleţenec sam odgovarja za svojo opremo, 
hrano, prenočišče in tudi za lastno varnost. Organizirano je le vodenje po 

celotni poti.  
  

Vsi, ki uspešno opravijo pohod po »Spominski gorniški poti«, ki se imenuje 
»Aljaţeva pot od doma do doma«, prejmejo posebni častni znak, na 
katerem je na zadnji strani vgravirano ime in priimek ter redna številka, ki 
jo dobi vsak prejemnik znaka.  

 
 

Tomaţ 041 368 956 
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče 
 
sobota, 9. avgust 2014 

Lučki dan s turo na Križevnik (1910 m) 
 
 
V okviru Lučkega dneva organizira Slovenski gorniški klub SKALA pohod na 
Kriţevnik. Po povratku s ture se pohodniki pridruţimo praznovanju Lučkega 
dneva na prizoriščih v Lučah. 
 

Zborno mesto je ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se 
odpeljemo do izhodišča za pot na Kriţevnik. 
 
Smer pohoda in teţavnost bo izbral vodnik glede na število in izurjenost 
pohodnikov ter vremenske razmere.  Predvidena je lovska pot od domačije 
Sedelšak pod Ojstrim vrhom, mimo Črnega jezera (Jezartica) na Polšakovo 
planino, nazaj pa do planine Ravne in spustom nazaj na izhodišče. 
  

Za turo je potrebna dobra obutev, priporočljive pa so tudi pohodne palice.  
 

Tura je zahtevna. Za celotno pot bomo potrebovali okoli 6 ur hoje. 

  
Na povratku si ogledamo še stare kašče in kmečka orodja. 
 
 

Tonč Ţunter  031 333 776 gorniski_klub.luce@t-1.si 
 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče 
 
sobota, 16. avgust 2014 

Molička peč (1780 m) in Ojstrica (2345 m) 
 
 
Vabimo vas na Moličko peč, kjer bo pri kapelici apostolov sv. Cirila in 
Metoda  posvečeni obema zavetnikoma tega kraja, bogosluţje. 
 
Dostop z avtom iz Luč, po dolini Podvolovljek, do dobro označenega odce-

pa za Moličko peč, nato po urejeni makadamski cesti do parkirišča na Pod-
veţaku (1350 m).  
 
Od parkirišča do Moličke peči je pribliţno dve uri zmerne hoje.  Potrebuje-

mo le dobre čevlje. Pot je dobro markirana in nezahtevna, obisk pa običaj-

no zelo številen, zato  obiskovalcem vodenje ni potrebno. 
   

Za gornike, ki bi ţeleli obiskati tudi Ojstrico, bo organizirano vodenje z 
Moličke peči po Kocbekovem grebenu na vrh Ojstrice.  

 

Zborno mesto je ob 7.  uri v Lučah (gostilna Kmet). 
 

 
Bojan Okrogar  031 382 295 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 17. avgust 2014 

Visoki Kanin (2587 m) 

 
 
Visoki Kanin je najvišji vrh Kaninskega pogorja. Z vrha, na katerem stoji 
kriţ, je lep razgled na zahodne Julijske Alpe in ob lepem vremenu tudi na 

del Trţaškega zaliva v Jadranskem morju. 
 

Dobimo se ob 7.30 na kriţišču ceste Predel-Trbiţ, na odcepu za Nevejsko 
sedlo (Sella Nevea).  

 
Od tam se bomo skupaj odpeljali na Nevejski preval, od koder se bomo s 

kabinsko ţičnico pripeljali do zavetišča Gilberti in tam se bo naša tura tudi 
začela. 
 

Tura je zahtevna, zato je potrebna predčasna prijava. Obvezni so 
zanesljiva obutev, čelada in komplet za samovarovanje. 
 

Nekaj opreme imamo na voljo v klubu. S seboj imejte tudi nekaj hrane in 
pijače. Povratna vozovnica kabinske ţičnice je okrog 10 EUR na osebo. 
 
 

Miloš Gabrijelčič 041 664 565  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 24. avgust 2014 

Skala (2133 m), Mangart, Mangartska planina  
Tradicionalno srečanje 

 
 
Dan je zamišljen brez strogo določene ture. Odvijalo se bo nekako po lastni 
izbiri. Zagotovljeno bo vodstvo na Skalo, Mangart po ferati Via Italia in 
mogoče še kaj. Lahko pa se bo tudi samo poleţavalo na Mangartskem 

sedlu ali pred našo brunarico. Vsekakor pa bo popoldne sledilo druţenje 
pred njo. 
 

Dobimo se ob 7.30 na kriţišču predelske z mangartsko cesto. 
 

V primeru slabega vremena dogajanje odpade. 

 
 
Dušan Ţnidarčič      051 691 928 

 

Benjamin Černe      031 224 114         
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
sobota, 30. avgust  - nedelja, 31. avgust 2014 

Marmolada 3343 m 
vodniška tura 

 
 
Marmolada je kraljica Dolomitov, leţi v osrčju tega lepega gorovja.  
 
Tura je zelo zahtevna, priporočljiva za udeleţence, ki obvladajo hojo po 
ledeniku in plezanje v steni (ferate).  

 
Obvezna oprema: čelada, cepin, dereze, samovarovalni komplet in ostala 
oprema za hojo po ledeniku. 
 

Prijava do 1. 8. 2014, zaradi rezervacij. 
 

Za detajle o poteku ture, zbornem mestu, času odhoda, se bomo dogovorili 
pred odhodom na pot.  
 

 
Prijave sprejema: 

Janez Meţan  041 395 001  

 
Vodnik:  

Bojan Pograjc  031363 459 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 6. september 2014   

Stenar (2501 m) 

 
 
Je mogočna samostojna gora. Ţe samo ime pove, da ima gora več mogoč-
nih sten kot poloţnih pobočij. Pogled na Stenar je čudovit ţe s poti v Vra-

tih. 
 

Pot bo vodila od Aljaţevega doma v Vratih, mimo bivaka IV na Rušju 
(kakor za Škrlatico), kjer se poti ločita. Če bo vreme ugodno, bo z vrha 
Stenarja čudovit pogled na Triglav in druge okoliške velikane. 
 

Vračali se bomo skozi Stenarska vratca na Dovška vrata in skozi Sovatno v 
dolino Vrat. Morda nas narava tam preseneti, saj je ta predel znan kot 
domovanje kozorogov. Vsekakor pa ne bomo ostali brez veličastnih pogle-

dov na Triglav, predvsem v poldanskem soncu so naravnost fantastični. 
 

Tura je dolga in naporna. Hoje je za 8 do 9 ur. Priporočamo jo samo tistim 
z dobro kondicijo.  

 

V nahrbtniku naj bo dovolj pijače, saj ob poti ni oskrbovanih koč. V primeru 
slabe vremenske napovedi tura odpade ali se po dogovoru prestavi na drug 

termin. 
 

Dobimo se ob 6. uri pri Aljaţevem domu v Vratih.  
 

Priporočljive so pohodne palice in zaščitna čelada.  
 
 

Marjan Perme 031 352 046 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 13. september 2014 

Krniške skale – Gartnerkofel (2195 m) 
 

 

Zberemo se ob 7. uri v Ratečah, na Kompasovem parkirišču, na mejnem 
prehodu z Italijo. Od tam se odpeljemo mimo Trbiţa do Pontebe in naprej 
do Mokrin (Passo Premolo). 
 

Parkirali bomo pri gostišču Plattner na avstrijski strani. Pot poteka ob 
smučišču Mokrine (Nassfeld) do zgornje postaje sedeţnice. Od tam pa do 
sedla Gartnersattel in naprej na vrh.  

 
Hoje je pribliţno 5 ur. Pot ni zahtevna. Potrebna je dobra obutev in 
pohodne palice. 
 

 

Gartner Vinko 040 380 056  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 20. september 2014 

Šmohor (1939 m) 
 
 
Mali Šmohor je razgleden vrh, ki se nahaja jugovzhodno od Krnskega 
jezera.  

 
Z vrha je lep razgled na bliţnje vrhove kot so Veliki Šmohor, Vrh nad Peski, 
Batognico, Krn, greben Krnčice, Lemeţ, Veliko Babo ter na ostale vrhove 
juţno in zahodno od Triglava. 
 
Dobimo se ob 7. uri  pri domu dr. Klementa Juga v Lepeni. 

 

Priporočljive so pohodne palice, hoje je 7 - 8 ur. 
 

 
Dušan Ţnidarčič 051 691 928 



 
Skala 2014                                                                       75 

Slovenski gorniški klub Skala  
 
nedelja, 21. september 2014 

Drugi skalaški letni triatlon in piknik Skale 
 

 

Triatlon se bo odvijal na področju Karavank nad Dovjem. Potek triatlona:    9.00 start kolesarjev z Dovjega do planine Roţca,  11.30 start vseh s koče pod Dovško Babo proti vrhu,  13.00 pričetek piknika za vse,  15.00 plezanje v Blaţičevi skali. 
 

Zbor gorskih kolesarjev je na parkirišču pri cerkvi na Dovjem ob 8.45.  
Ob 11.15 uri se pri planinski (planšarski) koči pod Dovško Babo srečamo s 
tistimi, ki ne bodo kolesarili, temveč bodo šli peš.  
Za tiste, ki ţelijo hoditi peš proti koči pod Dovško Babo v skupini, je zbor 

ob 9.00 uri pri kampu na Dovjem, ki leţi pri prvem odcepu ceste proti Dov-

ju z glavne ceste Jesenice-Kranjska gora. Del poti se bodo nato peljali z 
avtomobili. 

Za tiste, ki bodo prišli le na piknik: piknik je na Spodnjih Ravnah nad Dov-
jem na rovtu pri Radotu, kjer je tudi odcep poti na Blaţičevo skalo. Do tu 
se pripeljemo po makadamski cesti, ki vodi z Dovjega proti Dovški Babi. Od 
prvega odcepa ceste na Dovje z glavne ceste Jesenice-Kranjska gora je do 
rovta 4,1 km, na vseh kriţiščih morate zaviti desno. 
 
Ob tej priliki bo na rovtu sv. mašo daroval predsednik častnega razsodišča 
Skale, triglavski ţupnik France Urbanija. 
 
 

Gregor Gomišček 041 678 716 

Marjan Perme 031 352 046 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 27. september 2014 

Grintavec (2558 m) ali Kriška gora (1471 m) 
Tradicionalni jesenski pohod 

 
 
Tako kot vsako leto ob koncu poletne sezone, člani GK Jakob Aljaţ 
organiziramo jesensko turo v Kamniške Alpe. Če bo vreme primerno (brez 
snega), bo pohod na načrtovan vrh, če pa vremenske razmere tega ne 
bodo dopuščale, bomo organizirali turo na Kriško goro, ki je ena izmed 
spominskih točk »Aljaţeve poti od doma do doma«.  
 

Slaba vremenska napovedi v petek zvečer (TVS1) pomeni pohod na Kriško 
goro, ki ga prepreči le izjemno slabo vreme. 
 
Udeleţenci se zberemo ob 7. uri na parkirišču pred planinskim domom v 

Kamniški Bistrici. Zbirališče za turo na Kriško goro je ob 7. uri na parkirišču 
pred vasjo Gozd pod Kriško goro. 
 

Turi (ena ali druga) sta zelo dolgi, na Grintavec tudi zahtevna. Vsak 
udeleţenec sam odgovarja za lastno varnost. 
 

Na turi na Grintavec ni oskrbovanih koč, Dom na Kriški gori pa je ob lepem 
vremenu odprt in oskrbovan, sicer pa poskrbimo za okrepčilo iz lastnega 
nahrbtnika. 

 
 
Tomaţ 041 368 956  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 28. september 2014 

Velika Montura (1985 m) 

 
 
Ker je lani tura zaradi slabega vremena odpadla, jo bomo skušali izvesti v 
letošnjem letu. 
 
Velika Montura je hrib nad Malim krnskim jezerom. Turo bomo nadaljevali 
z jesenskim sprehodom po kraškem svetu, naprej do Bogatinskega sedla. 

Od tam se bomo po uhojeni mulatieri spustili mimo planine Duplje nazaj v 
Lepeno. V primeru lepega vremena se bomo lahko z Bogatinskega sedla 

vzpeli še na Mahavšček.  
 

Ob poti je kar nekaj ostalin iz obdobja med vojnama, ko je tu potekala 

meja med Italijo in bivšo Jugoslavijo. 
 

Zbrali bi se pri koči Klementa Juga v Lepeni ob 7. uri.  
 

Ocenjujem da bo tura dolga več kot 6 ur. Odvisno od ustavljanja za posa-

mezne oglede. 
 

V primeru slabega vremena pohod odpade. 
 

 

Alojz Gašperčič 031 551 945  
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 4. oktober 2014 

Vaclavova grebenska pot  
otok Krk 

 

 
Poleti razbeljene skale omogočijo v zgodnji jeseni prijetno mediteransko 
popotovanje z najvišjega vrha (Obzovo 568 m), do peščenih morskih 
zalivov. Ponuja se nam razgled na sosednje otoke Cres, Lošinj, Rab, Goli 
otok, Prvič in celinski Gorski Kotar do Velebita.   
 
Podali se bomo s prelaza Treskavac do Velega Vrha, od tam pa po grebenu 

na Obzovo. Nadaljevali bomo mimo Zminja, Velega Hlama na sedlo 

Vratudih in potem proti Bratincu, Ljubimeru na prelaz Vraca. Sledi samo še 
spust do obmorskega mesta Baška, direktno v osveţilno sinje morje. 
 
Zbrali se bomo ob 8. uri na desnem parkirišču za Krškim mostom.  
 
Grebenske hoje bo pribliţno 6 ur. 
 

Priporočljive so pohodne palice, dobra obutev, pijača in hrana iz 
nahrbtnika. 

 
 

Samo Butkovič 041 621 801   butkovic@siol.net  

 

mailto:butkovic@siol.net
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 5. oktober 2014 

Pršivec (1761 m) 

 
 
Na tej turi nad severno obalo Bohinjskega jezera bomo obiskali kar nekaj 

planin oz. planšarij. Do planine Vogar se bomo pripeljali z avtomobili, 
naprej pa bomo hodili po označenih poteh. S Pršivca se bomo spustili do 
zadnjega – Črnega jezera, nato pa se bomo vrnili čez planine Viševnik, 
Jezero in Vodični vrh do parkirišča. 
 

Na poti bomo imeli lepe razglede na Bohinjsko jezero in okoliške gore. 
 

Ob 7. uri se bomo zbrali pred trgovino v Stari Fuţini. Hoje bo za 6 – 7 ur. 

Na poti ni bistvenih nevarnosti. Priporočam, da vzamete s seboj palice in 
vse, kar običajno vzamete s seboj na tak izlet! 
 
Za lastno varnost bo moral poskrbeti vsak sam.  

 

Če bo vremenska napoved slaba, bo tura odpadla. 
 

 
Andrej Šarc  01 755 6224 (po 20. uri) 
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče 
 
sobota, 11. oktober 2014 

Paški Kozjak / Basališče (1272 m) in Špik (1108 m) 
 
 
Vabimo vas na jesensko kroţno potepanje po Paškem Kozjaku z 
izhodiščem v kraju Dobrna. 
 

Avtocesto Ljubljana-Celje zapustimo na odcepu Arja vas in se zapeljemo 
proti Velenju. Takoj na desni strani pred Pirešico je benciska postaja Logo, 
kjer se dobimo ob 8. uri in spijemo jutranjo kavico. 
 

Skupaj se nato odpeljemo do odcepa za Dobrno. Po cca 8 km voţnje od 
avtoceste smo na našem izhodišču. Po Anini poti se mimo ledenice, ki jo je 

dal izklesati nekdanji lastnik graščine Gutenek v mogočno skalnato steno, 
po stopnicah in mimo slapu povzpnemo po grapi do ceste. Pot nadaljujemo 
po markirani cesti in stezah in po 3 urah pridemo do najvišjega vrha 
Basališča. Po grebenu Paškega Kozjaka pridemo na zahod mimo cerkvice 
sv. Jošta na zahodni vrh Špik. Še kratek spust in se okrepčamo in 
odpočijemo v planinskem domu na Paškem Kozjaku. Do tu se lahko 
pripeljemo tudi po cesti iz Velenja ali Dobrne. Čaka nas še pot po juţnem 
grebenu in spust v Dobrno. 

 
Na povratku se zapeljemo skozi Hudičev graben proti domu na Paškem 
Kozjaku in prečimo v Velenje in se preko Andraţa in Polzele priključimo na 
avtocesto pri Šempetru. 
 
 
Bojan Okrogar  031 382 295 bojan.okrogar@t-1.si 

mailto:bojan.okrogar@t-1.si
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 12. oktober  2014 

Peca (2126 m) 

 
 
Peca je domovanje kralja Matjaţa. Je druga gora v verigi Karavank in leţi 
nad Meţico in Črno. Odlikujejo jo lepi razgledi na Podjuno, Roţ in Zilo ter 

na Savinjske in Julijske Alpe, ob lepem vremenu sega pogled vse do 
Visokih Tur. 

 
Ob 7. uri se bomo zbrali na parkirišču ob avtobusni postaji v Meţici. 
 
Peljali se bomo z meţiške strani z avtomobili do parkirišča pod Malo Peco 
in nato nadaljevali pot do planinskega doma pod vrhom Pece. 

 
Hoje do planinskega doma je okoli 1 ure, za vzpon do vrha pa potrebujemo 

še dobro uro počasne hoje. Vračali se bomo po isti poti, po ţelji si bomo po 
povratku v Meţici ogledali Rudarski muzej. 
 

 
Marjan Senica  041 329 285 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 18. oktober 2014 

Jerebikovec (1593 m) 

 
 
Zbor udeleţencev bo ob 7.30 ob smučarski vlečnici v Mojstrani.  
 

Iz Mojstrane gremo po stari poti in severni strani na vrh ter po zahodnem 
grebenu po lovski poti navzdol do Kosmačevega prevala nad Zgornjo 
Radovno. 
 

Pot je neoznačena, precej strma, zato zahtevna, tehnično ni teţavna.  
 

Hoje s počivanjem bo do 6 ur in pol. Pot je lepa, razgledna proti 
Karavankam in Triglavski skupini. 
 

Imejte primerno opremo, dobri čevlji in pohodne palice so obvezne. Koče 
ni, zato ponesite kaj v nahrbtniku. 

 

Vodenje na turi je zagotovljeno, vsak sam pa odgovarja za svojo varnost. 
 

V primeru slabega vremena tura odpade. 
 

 

Julij Ulčar 04 58 62 011 (v petek od 20. do 21. Ure) 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 25. oktober 2014 

Ušesa Istre 

 

Na skrajnem jugu kraškega roba, nad vasjo Sočerga, tik ob meji s Hrvaško, 

se nahajajo čudovite stene – spodmoli, ki so zaradi previsne oblike dobile 
ime »Ušesa Istre«. Značilnost 28 m  visoke pečine so trije večji in globlji 
spodmoli s 17 m visokim stropom.  

Pot bomo začeli v vasi Gračišče. Vasica je strnjena med dvema hriboma, 
Griţo in Lačno. Skozi vas se bomo po planinski poti povzpeli na hrib Lačna 
(451 m), ki je dobil ime po ţivini, ki se je na njem pasla in se s paše domov 
vedno vračala lačna. Od tu bomo nadaljevali proti Kuku (498 m) čez Veliki 
Gradeţ (507 m) čez širne planjave Ravnega Krasa vse do vasi Dvori. Sledi 
vzpon do spodmolov – Istrskih ušes,  »kjer naj bi se slišalo vse, kar se 
pogovarjajo v dolini«. Sledi nadaljevanje čez Veliki Badin (359 m) do cer-

kvice sv. Kvirika  in do našega jutranjega izhodišča. 

Zbrali se bomo ob 7.00 v Gračišču pri marketu Mercator. Dostop do izho-
dišča je po avtocesti Ljubljana – Koper, ki jo zapustimo na izvozu Črni Kal. 

Od tu voţnjo nadaljujemo po stari cesti proti morju, a le do naslednjega 
nekoliko večjega kriţišča, kjer zavijemo levo v smeri mejnega prehoda 
Sočerga. Po omenjeni cesti se peljemo mimo kraja Kubed do vasi Gračišče.  

Hoje s postanki bo pribliţno 7 do 8 ur. Ker med potepanjem po hribovitih, 

travnatih grebenih ni nobene planinske postojanke, vzemite s seboj dovolj 
pijače in hrane ter oblačila za zaščito pred vetrom.  

 

 

Irma in Stane Erjavc 031 282 401  
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Gorniški klub Karavanke 
 
petek, 31. oktober 2014 

Komemoracija na Dovjem in sredogorska tura v 

okolici  

 
 

Ob ugodnem vremenu se povzpnemo (po dogovoru) na kakšen zanimiv vrh 
v okolici. 
 

Zberemo se ob pokopališču na Dovjem ob 12.00.  
 

S seboj imejte pohodne čevlje in palice. Tura bo zmerno zahtevna (do 5 
ur). Koče so zaprte, zato hrano in pijačo prinesite s seboj.  
 

V primeru slabega vremena tura odpade, medtem, ko bo komemoracija, 
posvečena našim zasluţnim gornikom (Jakob Aljaţ, miss Copeland, 
Klement Jug in Stanko Kofler) v vsakem vremenu. 
 

Zberemo se ob 17.30 pri cerkvi na Dovjem, ob 18.00 bo še sv. maša. 
 
 

Julij Ulčar 04 586 20 11 (v četrtek, od 20. do 21. ure). 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 8. november 2014 

Tržaški Kras 

 
 
Kras je edinstven tako z naravoslovnega kot zgodovinskega vidika. Je 

kamnita apnenčasta planota, ki se razteza vzdolţ naše zahodne meje, od 
Gorice preko Trsta do Istre, med Trţaškim zalivom, Soško ravnino, 
Vipavsko dolino, gornjo Pivko, Brkini in Socerbsko planoto. 

 
Hodili bomo po poteh nad Trstom, tam kjer so se Slovani vklinili med 

ljudstva romanskega izvora, ţivečimi v Furlaniji in Istri. 
 

V Ankaranu se konča naša Slovenska planinska pot št. 1, na bliţnjem 
Debelem rtiču pa se prične italijanska pot št. 1. Ko smo bili v Glinščici, smo 
deloma po njej hodili, tudi zdaj jo bomo obiskali. Zraven pa še poti, ki se 
nanjo navezujejo, seveda s pogledi na Trst in morje, do katerega se bomo 
tudi spustili.  

 

Pot bo lahka, dolga šest ur. 
 

Dobimo se ob 8. uri na mejnem prehodu Fernetiči, pred trgovino Kompas. 
 

 

Stojan Torkar 041 205 294  
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 15. november 2014 

Donačka gora (850 m) 
 
 
Zborno mesto je ob 6. uri pred Aljaţevo domačijo v Zavrhu pod Šmarno 
goro. Za udeleţence iz drugih delov Slovenije pa ob 8. uri na bencinskem 

servisu v centru Celja (kriţišče Mariborske ceste in Kidričeve ulice). 
 

Pohod je primeren za druţine z otroki in manj pripravljene pohodnike. Tura 
na Donačko goro je izjemno zanimiv in prijeten jesenski izlet v Haloške 
gor(ice)e, sploh pa jeseni, ko je potrebno sprazniti posodo za novo trgatev. 
 

Samo pogorje Donačke gore je zanimiv biotski biser, ki poleg zava-

rovanega pragozda na pobočjih gore nudi mnogo zanimivih rastlinskih (Ju-
vanov natresk) in ţivalskih posebnosti. 
 
Malica in dovolj osveţilne pijače naj bo v nahrbtniku, čeprav so gostišča ob 
poti obilno zaloţena s slovenskimi dobrotami. 

 
Vsak udeleţenec sam odgovarja za lastno varnost, vodenje na pohodu pa 
je zagotovljeno. 
 

 
Tomaţ 041 368 956 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
petek, 12. december 2014 

Tradicionalno predbožično srečanje  
 

 

Skozi celo leto nas zdruţuje ţelja po spoznavanju gora, deţel sveta in za-
nimivih podvigov. Ker smo si v ţelji po spoznavanju tako zelo podobni, je 

vsako naše srečanje polno iskric in navdušenja. V tem duhu bo tudi naše 
prednovoletno srečanje.  
 

Podrobnosti o kraju in uri srečanja bodo objavljene na spletni strani SGK 
Skala in spletnih straneh gorniških klubov Skale v začetku decembra. 

 
S seboj prinesite veliko dobre volje in ščepec humorja (saj se med dobrimi 

prijatelji nič ne zameri), da skupaj podoţivimo leto, ki mineva in se 
poveselimo novega, ki prihaja. Predlagamo, da prinesete darilce za sreče-

lov (v vrednosti do 10 €). Tudi brez večerje ne gre. Dogovorili se bomo za 
meni s primerno ceno. 
 

Prosimo za nujno prijavo udeležbe, vsaj teden dni pred srečanjem 
na naslov, objavljen na spletnih straneh Skale! 

 

 
organizator: eden izmed klubov Skale 

 
Marjan Perme 031 352 046  

 
Gregor Gomišček 041 678 716 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
petek, 26. december 2014 

Iz Medvod na Svetega Jakoba 
Tradicionalni pohod 

 
 
Vsako leto 26. decembra vodi član GK Jakob Aljaţ, tradicionalni pohod v 
počastitev osamosvojitve, iz Medvod na sv. Jakoba.  
 

Dobimo se v petek 26. decembra ob 16. uri nasproti glavne avtobusne 

postaje v Medvodah iz smeri Ljubljana (nasproti Doma upokojencev). 
 

Po sv. maši in kresovanju v počastitev osamosvojitve bo organizirana 
vrnitev v soju bakel do Medvod. Baklo (baterijo!) si priskrbi vsak 

udeleţenec sam. 
 

Če bo sneg, je pot dokaj teţavna, ni pa naporna, saj je kratka. V suhem je 

pot nezahtevna in lahka. 

 
 
Tomaţ 041 368 956 
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Izleti Kluba gorskih kolesarjev Volja v 2014 

  

 

 

 
 

Pri organizaciji gorsko-kolesarskih tur poskušamo pokriti različna področja 
Slovenije, ki so manj obiskana, pa toliko bolj zanimiva za kolesarjenje v 
naravi. Večino tur, ki potekajo kot gorsko-kolesarski izleti, organizatorji 

pripravijo na podlagi lastnih idej, na podlagi predogledov in poznavanja 
terena. Izogibamo se ponavljanju tur, saj nudi naša okolica neizmerne 
moţnosti za kolesarjenje, na turah tako spoznamo nove naravne lepote in 
kulturnozgodovinske znamenitosti.  

 
  vladimir.cindro@ijs.si  

 041 424 868 

 pecaric.marko@gmail.com 

  041 254 594 
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Gorsko-kolesarske ture v letu 2014  

 
Predvidevamo, da bomo v letu 2014, podobno kot lani, organizirali 8-10 

tur. Koledar tur bomo objavili na spletni strani KGK Volja 
http://www.kgkvolja.si. Pri izvedbi tur (slika: vzpon na Kal, D. Glavič-

Cindro) se kolesarji prilagajamo vremenu nekoliko bolj kot pešci, saj je 
mokra podlaga na nekaterih terenih neprimerna za voţnjo.  Po tradiciji 
nameravamo organizirati tudi večdnevno turo v eni od sosednjih drţav. 
Planirane ture bodo zaradi vremenskih razmer omejene na obdobje od feb-
ruarja  do konca novembra. V obdobju, ko so noči daljše – od oktobra do 

konca aprila pa bomo nadaljevali z organizacijo nočnih tur, za katere se 
dogovorimo vsak teden posebej.  
 

Posebej bi ţeleli poudariti večdnevno turo v letu 2014, ki je opisana na 
naslednji strani. 

 

http://www.kgkvolja.si/
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Klub gorskih kolesarjev Volja  

 
21. do 25. junij 2014  

Alleghe  

 
 
Tradicionalno večdnevno kolesarjenje bomo tokrat organizirali v kraju 
Alleghe (Italija),  kjer se bomo namestili v kampu. Izvedli bomo 3-4 dnev-
ne ture različnih teţavnih stopenj. Ture bodo imele od 1000 – 1600 »višin-

cev«. Do izhodišča tur je pribliţno tri ure voţnje iz osrednje Slovenije, kar 
pomeni, da se bo moţno udeleţiti tudi posameznih tur. Kolesarjenje bomo 

izvedli kot kolesarski kamp, poleg tur bo pomembno tudi druţenje, izmen-

java izkušenj in planiranje nadaljnjega dela Kluba gorskih kolesarjev Volja.  

 

 
Vladimir Cindro   041 424 868  vladimir.cindro@ijs.si  
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Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev v 

letu 2014 

 
 

 
 

 
V letu 2014 bomo člani Gorniškega kluba jadralnih padalcev sodelovali na 

vseh turah drugih gorniških klubov zdruţenih v Skali in leteli z osvojenih 
vrhov.  

 
Seveda se moramo jadralni padalci pri izvedbi tur (slika na prejšnji strani: 
let nad Triglavom, J. Poje) še bolj  prilagajati vremenu kot kolesarji in 

ostali gorniki, zato bo izvedba naših letov močno odvisna od vremenskih 
pogojev.  

 
Prednostna udeleţba je na tradicionalnih pohodih (turah) kot so: 

 

- 1. soboto v januarju - tradicionalen novoletni pohod v 
»Karavanke«;  

- odvisno od pogojev (mraz), udeleţba na zimskem triatlonu v 
Mojstrani; 

- 2. februarja - na svečnico, tradicionalno srečanje gornikov na 
Roţniku; 

- 8. februarja na Šmarno goro; 
- 1. maja na Sv. Višarje; 
- 1. sobota v juniju - tradicionalen pohod na Storţič; 
- 1. sobota v juliju - tradicionalna svečana akademija pred 

Aljaţevino; 
- 3. soboto v juliju – tradicionalen pohod na Rzenik (letenje z 

Velike planine); 
- 1. avgusta tradicionalna tura na Škrlatico; 
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- odvisno od vremenskih pogojev, udeleţba na jesenskem 
triatlonu na Dovjem; 

- 31. oktobra udeleţba na komemoraciji na dovškem pokopališču 
(letenje z Dovške Babe) 

- v decembru - tradicionalno predboţično srečanje in skupščina 
Skale; 
 

- Tudi udeleţba na tradicionalnem »Zelenem izzivu 2014« v 
organizaciji JP kluba Kimfly je pravi izziv za člane GKJP, 
udeleţba pa del načrta za prihodnje leto. 

- V načrtu je tudi organizacija letenja s Stola in to predvidoma 3. 
soboto v septembru, na dan slovesnosti ob zaprtju koče na 
Stolu, ko blejski JP klub organizira pohod na Stol in letenje v 
dolino. 

 
 

 

 
Janez Kocjan - Janko  031 333 042  jankoc@yahoo.com 
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                 SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA - 
zveza gorniških klubov 

    
   e-pošta: info@sgk_skala.si 

     www.sgk_skala.si 
 

            
 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
(izjavo izpolnite in jo pošljite na izbrani klub) 

 
 
 
Ime in priimek: 
 
 
Naslov stalnega bivališča: 
 
 
 
 
 
Elektronski naslov: 
 
Telefon: 
 
Datum in kraj rojstva: 
 
 

 

 
Dovoljujem zbiranje, hranjenje in uporabo v prijavi navedenih osebnih 

podatkov za namena delovanja gorniškega kluba in SGK Skala v skladu z 
Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
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Postati želim član kluba (ustrezno prekrižaj): 
 

   Gorniški klub dr. Henrik Tuma    Gorniški klub Savinjske doline 

   Gorniški klub Karavanke     Gorniški klub Limberk 

   Gorniški klub Gornjesoške doline    Gorniški klub Jakob Aljaţ 
   Klub gorskih kolesarjev Volja    Turni klub Gora 

   Gorniški klub jadralnih padalcev  

 

 

Izjavljam, da soglašam s spodaj navedenimi načeli in cilji gorništva in da 
jih bom podpiral po najboljših močeh: 
 
Gojili bomo slovensko gorniško izročilo v duhu vrednot in tradicije 

Turistovskega kluba Skala (T.K. Skala) ter:  uresničevali gorniške dejavnosti, interese, programe in cilje,  skrbeli za razvoj gorništva in oblikovali za to potrebne programe,  sodelovali pri načrtovanju, izgradnji in vzdrţevanju gorniških 
objektov,  načrtovali in uresničevali gorniške projekte in prireditve,  sodelovali v prostorskem načrtovanju in uporabi prostora v gorah 
in gorskih dolinah,  vzgajali in izobraţevali, zlasti mladino, za:  varnost v gorah na vseh področjih dejavnosti,  varovanje in prijazen odnos do gorske narave, naravne in kulturne 

dediščine,  ţivljenje in preţivetje v naravi,  nadaljevali slovensko gorniško izročilo in krepili spoštovanje 
gorniških vrednot, še posebno:  pomoč in tovarištvo,  ljubezen do domovine in utrjevanje slovenske narodne zavesti,  kulturo gorništva,  poglabljali razumevanje pomena in poslanstva gorništva ter 
povezanosti z naravo za fizični in duhovni razvoj posameznika po 
načelu »zdrav duh v zdravem telesu«. 

 
 

Kraj, datum in podpis:  
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Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela 

dohodnine za donacije Slovenskemu gorniškemu klubu 
Skala 
 
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 
117/06, 10/08,78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 
0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v 
letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 
0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% 
dohodnine. 
 
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema 
eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri 
davčnem organu. 
 

-----------------------------  Vzorec obrazca  ------------------------------------- 
 
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
__________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 
__________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 
 
Davčna številka 
 
 

__________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 
 

ZAHTEVA 
                 za namenitev dela dohodnine za donacijeme oziroma 
naziv upravičencavčna številka upravičenca Odstotek (%) 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka 
upravičenca 

Odstotek (%) 

Slovenski gorniški klub Skala − 

zveza gorniških klubov 
 

94156590 0,5 
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