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Srecamo se
na poti na Goro,
na strmi, skalni,
nevarni poti.

Ne ustavimo se
in ne govorimo,
le dober dan,
srecno pot si
želimo.

In ko se srecamo
zopet  v dolini,
vemo,
da smo prijatelji.

Tone Kuntner
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Dragi skalaši!

Spet je minilo leto in pred vami je zbornik, ki vam ponuja pestro izbiro
gorniških poti za leto 2004. Hvaležni smo vsem, ki ste sodelovali pri
snovanju nacrtov in pripravi zbornika.

Konec leta je poseben cas, ko so dnevi vedno krajši in ko se ozremo
nazaj na prehojene poti, tudi tiste v gorah, skupne in vsak svoje. Na
poti imamo tudi nek cilj, ki nam doloca smer. Ce ga ne bi imeli, bi bili
kot coln na morju, ki ga vetrovi zanašajo sem in tja. Tako kot za
vsakega izmed nas velja to tudi za Skalo. Ponovno se je rodila, vstala in
zacvetela. Vsak med nami je na svoj nacin prispeval k oživitvi te naše
nove Skale s spoštovanjem do nekdanjega kluba Skala, ki je opravil
pomembno in veliko delo v prelomnem pionirskem obdobju našega
gorništva. V tistem casu so dolocala smer vodilna imena, kot sta bila
skalaša dr. Jug in dr. Tuma, ki sta s sodelavci oblikovala in uresnicevala
program.

Tudi današnji casi so prelomni. Meje izginjajo in od nas je odvisno, ali
bodo v novi evropski domovini v naših evropskih gorstvih ostala ali
izginila slovenska imena in spominjala na zgodovinska dogajanja v
nekoc dosti širšem slovenskem prostoru.

Cas je torej tudi za Skalo, da za današnje spremenjene pogoje pripravi
primeren program in usmeritev, ki ju bomo sprejeli skupaj.

Nedavni poskus, da bi to napravili, žal ni bil uspešen in naša naloga se
je nekoliko odmaknila. Zima je tudi cas, ko se sonce zacne vracati na
naše nebo in je prav zato trenutek primeren, za pogled naprej. Tako kot
za vsakega izmed nas tudi za Skalo.

Preprican sem, da bo leto 2004 srecno in uspešno za vse nas in da se
bomo zadovoljni in zdravi vracali s svojih poti.

Srecno!

December, 2003

Predsednik SGK Skala,  Anton Jeglic
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GK Karavanke vabi v petek, 2. januarja 2004,

na 7. tradicionalni novoletni pohod na Begunjšcico.

V primeru neugodnih snežnih razmer bo pohod samo do 1657 m visoke
Roblekove koce.

Dobimo se ob 9. uri na parkirišcu pri gostišcu v Dragi.

Priporocljive so palice, dereze, cepin in gamaše. V nahrbtniku naj bo
vse, kar zahteva zimska tura!

Za varnost odgovarja vsak sam.

Informacije dobite na M: 041 / 678 161.

Pridite, zimski dan vas klice!

Vodja pohoda: Zvone Prezelj.
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. Klub lednih plezalcev Mlacca-Mojstrana vabi v soboto,

17. januarja 2004,

na plezanje po ledenih slapovih.

Soteska je 15 minut hoda iz Mojstrane v smeri proti Kotu oziroma
Krmi (pri igrišcih tenisa).

Priporocamo izurjenim gornikom, ki bi radi dobili obcutek za dereze,
predvsem pa okusili obcutek plezanja po ledenih slapovih. Potrebujete
dereze, celado, plezalni pas, plezalno vrv in ledna kladiva. Nekateri si
bodo lahko opremo, predvsem vrv in ledna kladiva, izposodili pri
organizatorjih. Za ogrevanje in pridobivanje zacetnih izkušenj za hojo z
derezami je na razpolago lažja stena za prvi poskus.

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

Zbor je ob 10. uri na parkirišcu samopostrežne trgovine v Mojstrani.

Zagotovljeni sta vodstvo in varovanje, za svojo varnost je odgovoren
vsak sam!

Organizatorji: Pavel Skumavc, Miha Mauko, David in Bogdan Šmid

Informacije: Miha Mauko, M: 040 / 258 186.



www.turni-klub-gora.si/skala

24
. j

an

GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 24. januarja 2004,

na zimski vzpon na Goli vrh (1787 m).

Zborno mesto je ob 8.00 uri na Jezerskem pred zaprtim hotelom
Kazina.

Z avtomobili se bomo odpeljali mimo Planšarskega jezera do zadnje
kmetije, v primeru dobre prevoznosti pa še naprej. Pot, ki bo vodila cez
Jenkovo planino, je povsem enostavna in nezahtevna. Primerna je tudi
za otroke nad 10 let.

Z vrha je lep razgled po Jezerski dolini in okoliških vrhovih.

Skupne hoje je za cca. 4 ure.

Imeti morate zanesljivo obutev, gamaše, topla oblacila in pohodne
palice. S seboj imejte hrano in pijaco. Vzemite tudi osebno izkaznico.

Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost odgovarja vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena (petek, TV dnevnik) tura
odpade.

Dodatne informacije na M: 050/ 613 465, T: 01 / 511 08 79.

Gorniški pozdrav!

Vodja ture: Tone Udovc.
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Klub lednih plezalcev Mlacca-Mojstrana vabi v nedeljo,
1. februarja 2004,

na plezanje po ledenih slapovih.

Soteska je 15 min. hoda iz Mojstrane, v smeri proti Kotu oziroma Krmi
(pri igrišcih tenisa).

Priporocamo izurjenim gornikom, ki bi radi dobili obcutek za dereze,
predvsem pa okusili obcutek plezanja po ledenih slapovih.

Potrebujete dereze, celado, plezalni pas, plezalno vrv in ledna kladiva.
Nekateri si bodo lahko opremo, predvsem vrv in ledna kladiva,
izposodili pri organizatorjih.

Za ogrevanje in pridobivanje zacetnih izkušenj za hojo z derezami je na
razpolago lažja stena za prvi poskus.

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

Zbor je ob 10. uri na parkirišcu samopostrežne trgovine v Mojstrani.

Zagotovljamo vodstvo in varovanje, za svojo varnost je odgovoren vsak
sam!

Organizatorji: Pavel Skumavc, Miha Mauko, David in Bogdan Šmid

Informacije: Miha Mauko, M: 040 / 258 186.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 8. februarja 2004,

na tradicionalni izlet na Šmarno goro (669 m).

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

Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 (zacetek maše je ob 11. uri) z
glavnega parkirišca pod Šmarno goro, ki leži ob Tacenski cesti, pri
mostu cez Savo (v neposredni bližini avtobusne postaje proge št. 16).

Vecinoma bomo sledili nemarkiranim in manj obljudenim potem.

Vrnitev s Šmarne gore bo ob 13. uri. Povzpeli se bomo še na Grmado
in se vrnili na parkirišce po Mazijevi poti.

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

Lep pozdrav,

Gregor Gomišcek, T: 01 / 2319 023.

PS.: Ceprav je prijetne hoje le za slabo uro, priporocam vodotesne,
toplejše cevlje in smucarske palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni
ogrevana, svetujem tudi toplejše oblacilo. V lepem vremenu je izlet
primeren za družine z otroki!
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SGK Skala vabi v nedeljo, 15. februarja 2004,

prostovoljne gorniške vodnike Skale (Voluntary
Mountain-Walking Leader po Union Internationale des
Associations d’Alpinisme) na usposabljanje iz zimske
tehnike gibanja in vodenja v gorah.

S Svišcakov bomo odšli ob 9. uri in se povzpeli na Snežnik (1698 m).

Pod zavetišcem na Velikem Snežniku bomo vadili sekanje stopinj,
zaustavljanje zdrsa s cepinom ter preizkušali stabilnost snežne odeje po
norveški metodi.

Obvezna oprema: cepin in dereze.

Zaželena oprema: snežna lopata, plazovna žolna, plazovna sonda in
turnosmucarska oprema.

Ne pozabite clanskih izkaznic, saj bomo potrdili registracijo za leti 2004
in 2005!

Vodnika:
- Andrej Stritar: 111 izletov po slovenskih gorah
- Igor Jencic: Slovenija, Turnosmucarski vodnik

Zemljevid:
- Snežnik 1:50.000

Literatura:
- Jani Bele: Proti vrhovom
- Tone Strojin: Gorništvo

Udeleženci bomo za svojo varnost odgovorni sami.

Informacije: Bojan Pograjc, M: 031 / 363 549.
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 22. februarja 2004,

na prelaz Vršic (1611 m).

Zima se pocasi poslavlja. Ker smo nekateri v tem casu vecinoma
lenarili, potrebujemo za zacetek pohodniške sezone kakšno lažjo turo.
Zato smo se odlocili za pot na Vršic.

Uporabili bi pot, ki se zacne pri izviru Soce in so jo uporabljali naši
predniki kot najlažji prehod na Kranjsko. To je bilo seveda še pred
izumom avtomobilov.

Hoje je za približno 4 ure. Zbrali se bomo pri izviru Soce ob 8. uri.

Za vzpon potrebujete planinsko opremo in vsak po svojem okusu,
dobrote v nahrbtniku.

Upam, da se ta lahka tura zaradi visokega snega ne bo spremenila v
težjo. Vsekakor pa zimska oprema ne bo odvec. Še zlasti bodo
dobrodošli primerna obutev, gamaše in morda krplje.

Zagotovljeno bo vodenje skupine, vsak pa je sam odgovoren za svojo
varnost.

Ob slabem vremenu tura odpade.

Informacije: Alojz Gašpercic, T: 05 / 388 22 74.
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Klub lednih plezalcev Mlacca-Mojstrana vabi v soboto,
6. marca 2004,

na plezanje po ledenih slapovih.

Soteska je 15 min. hoda iz Mojstrane, v smeri proti Kotu oziroma Krmi
(pri igrišcih tenisa).

Priporocamo izurjenim gornikom, ki bi radi dobili obcutek za dereze,
predvsem pa okusili obcutek plezanja po ledenih slapovih.

Potrebujete dereze, celado, plezalni pas, plezalno vrv in ledna kladiva.
Nekateri si bodo lahko opremo, predvsem vrv in ledna kladiva,
izposodili pri organizatorjih.

Za ogrevanje in pridobivanje zacetnih izkušenj za hojo z derezami je na
razpolago lažja stena za prvi poskus.

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

Zbor je ob 10. uri na parkirišcu samopostrežne trgovine v Mojstrani.

Zagotovljamo vodstvo in varovanje, za svojo varnost je odgovoren vsak
sam!

Organizatorji: Pavel Skumavc, Miha Mauko, David in Bogdan Šmid

Informacije: Miha Mauko, M: 040 / 258 186.
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SGK Skala vabi v soboto, 13. in nedeljo, 14. marca 2004,

po razpisu v letu 2002 prijavljene kandidate za
prostovoljne gorniške vodnike Skale (Voluntary
Mountain-Walking Leader po Union Internationale des
Associations d’Alpinisme) na tecaj s preizkusom znanja
tehnike gibanja in vodenja v gorah pozimi.

Dobimo se v soboto, 13. marca 2004, ob 8. uri na parkirišcu hotela Erika ob
cesti na Vršic.

Tecaj in preizkus znanja bosta potekala v okolici Erjavceve koce na Vršicu
(1525 m).

Obvezna oprema: cepin, dereze.
Cepin in dereze si lahko izposodite tudi v trgovini Iglu šport na Tržaški cesti
88 v Ljubljani. Najem za najmanj 3 dni stane 2.600,00 SIT.

Zaželena oprema: vrv, dve aluminjasti vponki z matico hruškaste oblike, dve
pomožni vrvici debeline 7 mm in dolžine 5 m, plazovna žolna, plazovna sonda,
snežna lopata, smucarske palice in kompas.

Zaradi prenocevanja v koci ne pozabite clanske izkaznice, še manj pa rokavic,
gamaš in soncnih ocal za prakticno delo in gorniško turo!

Vodnika:
- Vladimir Habjan: Manj znane poti slovenskih gorah
- Tine Mihelic: Julijske Alpe

Zemljevid:
- Kranjska Gora z okolico 1:25.000

Literatura:
- Jani Bele: Proti vrhovom
- Tone Strojin: Gorništvo
- Bilten Slovenskega Gorniškega kluba Skala (avgust 2001)

Udeleženci bomo za svojo varnost odgovorni sami.

Informacije: Bojan Pograjc, M: 031 / 363 549.



www.turni-klub-gora.si/skala

20
. m

ar

GK Limberk vabi v soboto, 20. marca 2004,

na Limberk (687 m) in Kamni vrh (783 m).

Sprehod po prebujajoci se naravi bo prijetna sprememba, posebno za
tiste, ki se pozimi nismo podajali na smucarske terene ali zimske
pohode.

Pot na Limberk bomo zaceli pri ribniku v Boštanju, ki leži pod dalec
naokrog vidnim Boštanjskim gradom.

Skozi Zavrh, mimo obnovljenega gradicka, se bomo povzpeli na
Jelovec in na vrh Limberk. Po izbiri gremo lahko naprej do ostankov
razvalin starega Cušperskega gradu ali mimo vasi Vodice v
dobrepoljsko dolino.

Na najožjem delu to dolino preckamo in se povzpnemo na Kamni vrh,
kjer je planinska koca dobrepoljskega planinskega društva. Po
razgledu na Suho krajino, Gorjance in kocevske gozdove se spustimo
v Podgoro k cerkvici sv. Miklavža. Mogoc bo pogled v veliko farno
cerkev na Vidmu ali obisk Kopanja (farna cerkev, spomini na
Prešerna, neusahljivi studencek).

Pot bomo koncali spet pri ribniku, kjer ob koncu tedna deluje tudi bife.

Izlet je po zahtevnosti lažji do napornejši.

Skupne hoje je približno 6-7 ur.

Zbrali se bomo ob 8. uri pri motelu Grosuplje ob dolenjski avtocesti.

Ob slabšem vremenu bo tura prilagojena razmeram.

Za organizacijo: Marjan Perme, M: 031 / 352 046.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 27. in nedeljo, 28.
marca 2004,

na turno smucanje v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih
gora, v okolici Molicke planine pod Malo Ojstrico.

V kotlini med Malo Ojstrico in Velikim vrhom na Dleskovški planoti, tik pod
robom stene nad Robanovim kotom, leži Molicka planina s slikovito kapelico
Cirila in Metoda in pred kratkim obnovljeno malo planinsko koco, ki so jo na
pobudo Gorniškega kluba  Savinjske doline njegovi clani in kmetje iz lokalne
pašne skupnosti zgradili na razvalinah pred vec kot 100 leti zgrajene
Kocbekove koce.

Od tam je le slabo uro hoda do Kocbekove koce na Korošici, pa tudi vrhovi
Dleskovške planote niso dalec. Tod okoli je kar nekaj lažjih in malo težjih
možnosti za turno smuko.

Hojo bomo zaceli s ceste pod planino Podvežak. Po njej se bomo iz doline
Podvolovljek peljali, dokler nas ne bo ustavil sneg . Do koce bomo hodili
dobri 2 uri. V koci bomo zakurili in v njej tudi prespali. Še isti dan bomo morda
šli še do Korošice in odsmucali nazaj na Molicko planino. Drugi dan pa se
bomo povzpeli na Veliki vrh in Dleskovec, se spustili nazaj do koce in nato do
avtomobilov.

Prvi dan bomo imeli 2-4 ure hoje, drugi dan pa od 4-6 ur. Do doline
Podvolovljek se pripeljemo preko Kamnika, kjer zavijemo proti Stahovici in pri
Crnivcu levo v smeri Kranjskega Raka in Luc. Zbrali se bomo ob 8. uri pri
gostišcu na sedlu Kranjski Rak. Priporocam turnosmucarsko opremo, primerno
smucarsko znanje in telesno kondicijo, oblacila za zimsko turo, ter hrano in
pijaco za dva dni. V koci si bomo lahko tudi kaj skuhali.

Za svojo varnost je odgovoren vsak sam.

Vecer pred odhodom obvezno poklicite na M: 041 / 920 092, da se bomo z
ozirom na stanje snežne odeje in vremensko napoved na vecer pred odhodom
dogovorili za eventuelno preložitev ture, ce bo to potrebno.

Lep turno-gorniški pozdrav!

Vodja ture: Andrej Šarc.
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 3. aprila 2004,

v zaledje slovenskega Primorja in ob Dragonjo.

Ob 10. uri se dobimo v Dekanih, ob glavni cesti, pri gostilni ob šoli.

Opis poti:
Izhodišce: Dekani (20 m)
Najvišja tocka: Pomjan (370 m)
Skupna višinska razlika: 800 m
Dolžina proge: 38 km
Okvirni cas: 5 ur

Opis izleta:
Krožna tura po zaledju slovenskega Primorja. Prijetna ogrevalna tura
za spomladanske dni poteka v glavnem po gricih v zaledju slovenskega
Primorja. Ceprav ni na poti nobenega višjega vrha, poteka pot po
razgibanem terenu gor in dol in se zato na koncu izleta nabere kar
nekaj višinskih metrov. Od Dekanov se bomo odpeljali mimo Sv.
Antona in Loparja do vasi Trsek, od koder se bomo spustili v dolino
reke Dragonje. Ob Dragonji bomo vozili po singlicah izmenoma po
levem in desnem bregu do sotocja z recico Rokavo, kjer bomo zavili ob
reki navzgor in se kmalu nato povzpeli do vasic Fijeroge in Pomjan, se
spustili v Vanganel in se vrnili preko Cežarjev v Dekane.

Zahtevnost:
Zaradi dolžine in razgibanosti terena zahtevna tura, ki poteka po zelo
razlicnih poteh, od asfaltnih, makadamskih, pa do kolovozov in singlice
ob Dragonji. Dragonjo je treba veckrat preckati, zato bomo morali biti
ob morebitnem višjem vodostaju previdni.

Težavnost: naporna tura
Nošenje kolesa: preko reke Dragonje
Oprema: obvezna celada

Vremenski pogoji:
V primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali



www.turni-klub-gora.si/skala

3.
 a

pr

padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 194, 195, 210, 211
Izletniška karta Primorje in Kras  (Geodetski
zavod Slovenije)

Organizator izleta: Vladimir Cindro,

M: 041 / 424 868, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 4. aprila 2004,

na Vrh Hribaric (2388 m).

Opis gore:
Vrh Hribaric je lep turnosmucarski cilj. Leži nasproti sicer bolj znane
turnosmucarske gore – Kanjavca in spada med t. i. bohinjske
turnosmucarske gore.

Opis poti:
Turo bomo zaceli na planini Blato (1100 m). Od tu se bomo po lovski
poti povzpeli na planino Krstenico (cca. 1700 m). S planine nas bo pot
vodila po južnih pobocjih Stogov na planino Jezerce, naprej po dolini
pod stenami Škednjevca in na koncu po jugovzhodnih pobocjih Vrha
Hribaric na sam vrh. Hoje v vzponu je za dobre 4 ure. Sestop bomo
seveda v cim vecji možni meri presmucali po smeri pristopa, zato je
cas sestopa odvisen od snežnih razmer (1300 m).

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

Potrebna oprema in druga navodila:
Potrebna je celotna turnosmucarska oprema.

Prijave zbira prostovoljna gorniška vodnica Špela Verbic po
E: spelaverbic@hotmail.com in na predvecer ture, 3. 4. 2004 med
20. in 22. uro na M: 041 / 214 575.

Na tem telefonu boste izvedeli tudi natancno uro in kraj zbora.

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

Lep gorniški pozdrav,

Špela Verbic, M: 041 / 214 575.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 17. aprila 2004,

na turni smuk izpod Kriške stene.

S ceste od Kranjske Gore proti Vršicu se pod hotelom Erika odcepi
makadamska cesta v dolino pod zahodnimi stenami martuljških Ponc,
Oltarja, Škrlatice in severnimi stenami Dolkove špice, Križa in Razorja,
imenovano Krnica. Dolina oziroma Krnica se konca pod Kriško steno na
višini okoli 2000 m.Tam je tudi zacetek našega smuka.

Hoje od parkirišca pri hotelu Erika do koce v Krnici je za slabo uro, od
Mihovega doma pa le pol ure. Vzpona od koce v Krnici je za okoli 3 ure
in poteka po dnu krnice, kjer ni objektivnih nevarnosti. Na poti nas bodo
spremljali cudoviti pogledi na okoliška ostenja.

To je eden najlažjih turnih smukov v naših gorah, primeren tudi za manj
vešce smucarje, pa tudi za družine z otroki, saj se lahko kjerkoli obrnemo
nazaj. Potrebujemo le primerno kondicijsko pripravljenost in smucarsko
znanje. Priporocamo turnosmucarsko opremo, šlo pa bo tudi z navadno,
samo malo vec truda bo treba.

S seboj vzemite vse, kar je potrebno za zimsko turo, zlasti pa topla
oblacila in dovolj pijace in jedace. Koca v Krnici je v tem casu obicajno že
odprta in bo na povratku mogoce dobiti dobiti tudi kaj toplega za pod zob.

Dobimo se ob 7. uri v gostišcu ob jezeru Jasna nad Kranjsko Goro.

Za lastno varnost odgovarja vsak sam.

Ob mocnejših snežnih padavinah nekaj dni pred turo ali napovedi slabega
vremena na vecer pred njo, tura odpade. Ce bo vreme primerno, je
mogoca povezava tega turnega smuka z nedeljskim smukom na Kotovo
sedlo. V tem primeru bi se dalo prenociti v koci v Krnici ali v Tamarju.

Ce bi vas zanimalo še kaj vec, poklicite na M: 041 / 920 092!

Lep turnosmucarski pozdrav,

vodja ture, Andrej Šarc.
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 17. aprila 2004,

na Bratovljo pec (1500 m) in Galetovec (1265 m).

Ob 10. uri se dobimo pri avtokampu Zaka na Bledu

Opis poti:
Izhodišce: Kamp Zaka na Bledu (475 m)
Najvišja tocka: Bratovlja pec (1500 m)
Skupna višinska razlika: 1200 m
Dolžina proge: 65 km
Okvirni cas: 5,5 ure

Opis izleta:
Od kampa v Zaki peljemo proti železniški postaji in ob progi
nadaljujemo do kažipota za Rcitno, kjer zavijemo levo skozi podvoz pod
progo. Nadaljujemo v smeri proti Poljšici in naprej v Zaboršt pri
Gorjah. Po rahlem spustu pridemo na cesto Gorje-Zatrnik, ki jo
preckamo in nadaljujemo v dolino Radovne. Krenemo mimo starih
fužin, Napoleonovega kamna, požgane Smolejeve kmetije in jezera
Kreda. Kmalu za jezerom zavijemo levo v Raztreseno dolino. Strma,
vendar lepa makadamska cesta nas v serpentinah po 5 km pripelje na
konec doline. Pod Kremenovcem zavijemo levo in pripeljemo na
planoto nad dolino Radovne, do lepe razgledne tocke (Bratovlja pec,
1493 m). Od tu naprej po lepi makadamski razgledni cesti do najvišje
tocke izleta (1500 m).

Pocasi se zacnemo spušcati na planoto Pokljuke, mimo Kranjske doline
do križišca pri Mrzlem studencu. Tu zavijemo desno proti Belski planini
in v rahlem vzponu proti Galetovcu (1265m) nad Bohinjsko Belo. Do
vrha Galetovca je nekaj metrov hoje ob kolesu. Zacetek spusta je cez
planino Za jamo po strmih serpentinah. Na križišcu zavijemo levo in
nadaljujemo proti Zgornji vasi ter naprej proti Spodnji vasi, kjer gremo v
smeri kažipota levo, po strmem klancu proti odcepu za Zako in Bled
(pod železniško progo). Od tu naprej po markirani poti nazaj v kamp.
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Zahtevnost: zahtevna tura
Težavnost: zelo naporna tura.
Nošenje kolesa: nekaj višinskih metrov na vrh Galetovca
Oprema: obvezna celada

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

Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 54, 55, 80, 81
Opis ture: Marko Paternu, Strme kolesnice, št. ture: 90,

stran 259 in
Marko Paternu, Strme kolesnice, št. ture: 88,
stran 255

Organizator izleta: Roman Skomavc,

M: 041 / 366 898, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 18. aprila 2004,

na turni smuk s Kotovega sedla nad Tamarjem.

Med severnim grebenom naše najlepše gore, Jalovcem, in prvim vrhom v
grebenu Rateških Ponc, Kotovo špico, leži naš cilj, nad 2000 m visoko
Kotovo sedlo.

S tega sedla vodi eden od najbolj priljubljenih turnih smukov med našimi
gorniki pa tudi bližnji sosedje Avstrijci in Italijani ga obiskujejo v velikem
številu.

V prelepem okolju zgornje doline Tamar se bomo od koce v Tamarju
vzpenjali v smeri Jalovcevega ozebnika in tik pod njim zavili desno proti
sedlu. Od tam je prav lep pogled v Krnico proti Logu pod Mangartom, na
Mangart in okoliške gore, severna ostenja Slemena, Mojstrovke,
Travnika, Šit in Jalovca pa imamo pred seboj kot na dlani ...

To je eden lažjih turnih smukov v naših gorah, primeren tudi za tiste, ki
niso ravno ekstremni smucarji in bi radi šele spoznali lepote in care turne
smucarije.

Zbrali se bomo ob 7. uri ob vznožju skakalnic v Planici. Ce bo cesta do
koce v Tamarju že prevozna, se bomo zapeljali še malo naprej. Hoje od
koce do sedla je 3-4 ure. Pot je sicer strma, a brez bistvenih nevarnosti.
Potrebni so kar dobra telesna kondicija, primerno smucarsko znanje,
turnosmucarska oprema in topla oblacila. Hrano in pijaco vzemite s seboj,
ceprav je tudi koca v Tamarju v tem casu že odprta.

Za svojo varnost je odgovoren vsak sam. Ce bodo v dneh pred turo vecje
snežne padavine ali pa bodo napovedane na vecer pred turo, bo tura
odpadla. Telefonirajte na M: 041 / 920 092, ce vas zanima še kaj vec!

Lep turnosmucarski pozdrav,

Vodja ture, Andrej Šarc.
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SGK Skala vabi v nedeljo, 18. aprila 2004,

po razpisu v letu 2002 prijavljene kandidate za
prostovoljne gorniške vodnike Skale (Voluntary
Mountain-Walking Leader po Union Internationale des
Associations d’Alpinisme) na 1. del tecaja s preizkusom
znanja iz tehnike gibanja in vodenja v gorah poleti.

Dobimo se v nedeljo ob 9. uri na parkirišcu nad vasjo Gradišce nad
Vipavo, pod Gradiško Turo (793 m).

Obvezna oprema: celada, plezalni pas, dve aluminjasti vponki z matico
hruškaste oblike, dve pomožni vrvici debeline 7 mm in dolžine 5 m.

Plezalni pas in celado si lahko izposodite tudi v trgovini Iglu šport na
Tržaški cesti 88 v Ljubljani. Najem za najmanj 3 dni je 2.100 SIT.

Zaželena oprema: samovarovalni komplet za gibanje po zelo zahtevnih
zavarovanih poteh.

Vodnik:
- Andrej Stritar: 111 izletov po slovenskih gorah

Zemljevid:
- Atlas Slovenije, list 161

Literatura:
- Jani Bele: Proti vrhovom
- Tone Strojin: Gorništvo

Udeleženci bomo za svojo varnost odgovorni sami.

Informacije: Bojan Pograjc, M: 031 / 363 549.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 24. aprila 2004,

na Javorjev vrh (1435 m).

Zborno mesto je ob 8. uri na desni strani bencinskega servisa med
Tupalicami in pred odcepom za Preddvor. Z bencinskega servisa se
bomo odpeljali na gradic Turn nad preddvorskim jezerom, kjer bomo
pustili avtomobile in vzeli pot pod noge do Sv. Jakoba, kjer bo prvi
postanek v lepi koci. Od tu bomo nadaljevali pot skozi gozd cez
Potoško goro do Javorjevega vrha, od koder je lep razgled proti jugu in
severu.

Skupne hoje je za približno 5 ur. V domu na Jakobu se boste lahko
okrepcali.

Obvezno imejte zanesljivo obutev, topla oblacila in pohodne palice.

Vodenje je zagotovljeno. Za svojo varnost je odgovoren vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena (petek TV dnevnik) tura odpade.

Dodatne informacije na M: 050/ 613 465.

Gorniški pozdrav!

Vodja ture, Tone Udovc.
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GK Limberk vabi v nedeljo, 25. aprila 2004,

na Lavricevo pot v Šentvidu pri Sticni.

V casu, ko pri nas cvetijo cešnje, vas vabimo na petnajst kilometrov
dolg krožni pohod po dolenjskih grickih. Zacetek in konec bo v
starodavnem trgu Šentvid pri Sticni.

Trg v veliki meri dolguje zgodovinski razvoj kraja stiškemu
cistercijanskemu samostanu v Sticni, ki je bil dolga leta kulturno in
versko središce (deloma tudi gospodarsko in politicno) za vecji del
Dolenjske.

Pot nas bo vodila proti vasi Bukovica in na Filec vrh ter mimo
Pristave nad Sticno naprej do Gradišca, kjer je planinska postojanka
in cerkvica Sv. Miklavža.

V bližini je tudi iz Jurciceve povesti znana »Jama, po kateri se pride
na oni svet«. Okolje se je od tistih casov mocno spremenilo in vstop
vanjo ni vec mogoc.

Skupne hoje je približno 4-5 ur.

Zbrali se bomo ob 8. uri v Šentvidu pri Sticni, poleg tovarne Iskra
Baterije.

Dostop je po avtocesti, ki jo zapustimo pri izhodu za Ivancno Gorico.

Organizator in vodja pohoda: Janez Mežan, M: 041 / 395 001.
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 1. maja 2004,

na Koco na Loki (1614 m).

Ob 10. uri se dobimo na turisticni kmetiji Pogorevc, 3 km iz Luc proti
Volovljeku.

Opis poti:
Izhodišce: Pogorevc (520 m)
Najvišja tocka: Koca na Loki (1614 m)
Skupna višinska razlika: 1094 m
Dolžina proge: 38 km
Okvirni cas: 4 ure

Opis izleta:
Izhodišce je turisticna kmetija Pogorevc (nekje Pogorevcnik) v dolini
Podvolovljek, 3 km pred Lucami, ce prihajate iz kamniške smeri preko
Crnivca in Volovljeka (1029 m). Od Luc se peljemo po glavni cesti do
vasi Crna, kjer je odcep za Planino na Loki. Od tu naprej je vecinoma
makadam do planine Vodol in potem naprej pod Raduho, do koce na
Loki.

Spust se zacne z odcepom na slabo pot proti planini Cirkovnica, kjer
zavijemo ostro desno in vozimo nekaj casa po ravnem do grebena pri
Hudi Ravni. Naprej po markirani poti mimo planine Kal do
makadamske ceste in po njej navzdol v dolino do mostu, ki ga
preckamo in pridemo na asfaltno cesto Solcava-Luce. Od tu nazaj na
izhodišce pri kmetiji Pogorevc.

Zahtevnost: zelo zahtevna tura
Težavnost: zelo naporna tura.
Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna celada.

Vremenski pogoji:
V primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
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Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 86, 87 in 60 ter 61
Opis ture (navzdol): Marko Paternu, Strme kolesnice, št. ture: 30,

stran 125

Organizator izleta: Darko Korbar,

M: 041 / 787 202, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 8. maja 2004,

na greben od Grmade pri Planini do Sv. Lovrenca nad
Predjamo (1019 m).

Dobimo se ob 7. uri pred gostilno Demšar na Planini pri Rakeku. Od
avtocestnega izvoza Unec še 5 km.

Greben zahodno od Planine, naselja pod znanimi Kacjimi ridami, je
severna  meja Pivškega podolja, med Postojnsko kotlino in Hrušico na
severu. Vrhovi v njem se kar vrstijo: Grmada (873 m) z znano
božjepotno cerkvijo sv. Marije (790 m), Petricev hrib (937 m), Lipov
(1005 m), Špilnik (1018 m) in Gora s cerkvico sv. Lovrenca (1091 m).

Pot je razen na zacetku zelo razgledna, vodi po kraških travnikih, ob
pogledih na Planinsko polje, Cerkniško jezero in Bloško planoto,
Hrušico, Nanos ter Pivško podolje s Podgoro.

Po koncani poti v vasi Gorenje (prevoz šoferjev na izhodišce bo
organiziran) lahko obišcemo še bližnji Predjamski grad.

Tura je lažja, hoje bo za 5 ur.

Gorniški pozdrav!

Stojan Torkar, M: 041 / 205 294.
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GK Gornjesoške doline vabi v soboto, 8. maja 2004,

na Kraljevsko špico – Monte Re (1912 m).

Kraljevska špica je gora nad Rabljem. V svoji notranjosti skriva svinec
in cink. Zato je gora še danes, ceprav so rudnik zaprli, ranjena z
rudniškim odkopom.

Zbrali bi se ob izteku rabeljskega smuèišèa ob 7. uri . Za tiste, ki pridejo
s Primorske strani pa ob 6.20 na križišcu Bovec-Trenta-Log pod
Mangartom.

Hoje je za 5 ur. Tura ni dolga in tudi ni posebno zahtevna.

Potrebujemo planinsko opremo in v nahrbtniku nekaj za želodec.

Zagotovljeno bo vodenje,vsak pa je sam odgovoren za svojo varnost.

V primeru slabega vremena tura odpade.

Gorniški pozdrav!

Informacije v popoldanskem casu: Alojz Gašpercic, T: 05 / 388 22 74.
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GK Vrhnika vabi v nedeljo, 9. maja 2004,

na izlet »Po poteh Cankarjeve matere«.

GK Vrhnika v sodelovanju z Društvom ljubiteljev narave in obicajev
Notranjske (DLNON) pripravlja pohod »Po poteh Cankarjeve matere«
z Vrzdenca do Klanca na Vrhniki.

Pohod je postal tradicionalen v spomin na velikega rojaka Ivana
Cankarja (10. maja v spomin rojstva in 11. decembra v spomin njegove
smrti).

Ob 8. uri se zberemo na Vrhniki pri Cankarjevem hramu (50 m od
bencinske crpalke v smeri Ljubljana-Logatec). Tu nas bo cakal prevoz
do kraja Vrzdenec, kjer si bomo ogledali krajevne znamenitosti
(predstavil nam jih bo domacin). Pot bomo nadaljevali po poti
Cankarjeve matere vse do Klanca.

Pot je primerna za vse, hoje je približno 3 ure.

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

Zaradi prevoza so potrebne predhodne prijave do cetrtka, 6. maja 2004.

Informacije in prijava: Peter Mausar, M: 031 / 354 788.
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GK Karavanke vabi v nedeljo, 9. maja 2004,

na Virnikov Grintavec (1654 m).

Z vrha je lep pogled na Jezersko s Kamniškimi Alpami, Storžic, Košuto
in Obir ter naprej preko Karavank, vse do Julijskih Alp.

Zbor udeležencev bo ob 8. uri na Zgornjem Jezerskem, pri Kazini. Tu
se bomo dogovorili in organizirali krožno turo. Skupne hoje s pocitkom
bo 6,5 ure. Tura je oznacena kot zahtevna in naporna.

Obvezno imejte zanesljivo obutev, priporocam pohodne palice. S seboj
imejte hrano, pijaco ter osebno izkaznico.

Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost je odgovoren vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena (vecerni TV dnevnik) tura
odpade.

Lep gorniški pozdrav!

Organizator in vodja ture: Julij Ulcar, T: 04 / 58 32 013.
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GK Karavanke vabi v soboto, 15. maja 2004,

na Ratitovec (1666 m).

Izhodišce ture bo Sorica nad Železniki. Zbor pohodnikov je ob 7. uri na
avtobusni postaji Cešnjica-Železniki v Selški dolini, od koder se bomo
odpeljali proti Sorici. Od tam nas slikovita gozdna pot vodi proti
Ratitovcu, ki ga bomo osvojili v slabih treh urah. Proti dolini se bomo
vrnili preko vasi Prtovc, od koder pot do Cešnjice lahko nadaljujemo
peš ali pa se v dolino prepeljemo s kombijem.

Priporocljive so palice, za varnost je odgovoren vsak sam, za dobro
voljo pa bomo poskrbeli vsi skupaj!

V primeru napovedi dežja (TV dnevnik, petek zvecer) pohod odpade!

Vodja pohoda: Jože Benedik, M: 031 / 775 560.
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 15. maja 2004,

na koco na Blegošu (1391 m).

Ob 10. uri se dobimo v Hotavljah, pri cerkvi.

Opis poti:
Izhodišce: Hotavlje (420 m)
Najvišja tocka: koca na Blegošu (1391 m)
Skupna višinska razlika: 971 m
Dolžina proge: 26 km
Okvirni cas: 3 ure

Opis izleta:
Krožna tura po južnem pobocju Blegoša. Od Hotavelj krenemo proti
severu in po kilometru in pol zavijemo v dolino Logaršcice. Pri zaselku
Suša (3,6 km) zavijemo na levo. Makadamska cesta nas nato vodi mimo
posameznih kmetij, mestoma z lepimi razgledi na dolino in okoliške hribe.
Na križišcu petih poti (9 km, Crni kal – 1100 m) zavijemo na levo na
gozdni kolovoz, ki nas pripelje do koce na Blegošu (do sem 12,2 km).

Za najbolj zagnane je peš do vrha Blegoša 20 minut vzpona. S travnatega
in širokega vrha je lep razgled  na vse strani.

Spust se zacne v smeri proti vzhodu, po markiranem in ponekod zelo
strmem kolovozu, po katerem se spustimo do sedla (1223 m). Tu
zavijemo na levo proti jugu. Pot nas vodi mimo kmetije Klafir, skozi
Slugovo dolino, do zaselka Vercic. Od tu se spustimo mimo kmetije
Podosoje do Hotavelj.

Zahtevnost:
Zelo zahtevna tura po makadamskih cestah in gozdnih kolovozih, na
posameznih mestih zelo strma.

Težavnost: naporna tura
Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna celada
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Vremenski pogoji:
v primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 103, 104, 123

Planinska karta Škofjeloško hribovje (izdala
Planinska zveza Slovenije)

Organizator izleta: Vladimir Cindro,

M: 041 / 424 868, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 15. maja 2004,

na Menino planino.

Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišcu pred cerkvijo v Gornjem Gradu
(436 m). Od tod bomo krenili po stranski cesti mimo kapelice, kjer
zavijemo na kolovoz, prekoracimo potocek in se po strmem pobocju
povzpnemo mimo cerkvice sv. Florjana (810 m) do kmetije
Šemprimožnik ob cesti Bocna-Menina, od koder je izredno lep pogled
na Gornjo Savinjsko dolino in gore nad njo. Mimo kmetije zavije pot na
gozdno strmino, prispemo do planine Veternika, kjer je lovski dom, ne
dalec stran pa korito z vodo. Nad planino pridemo na razgledno planoto
in se približamo ledeni jami Jespa. Malo naprej se pridruži pot s
Crnivca, potem pa smo v 15 minutah pri Domu na Menini planini (1453
m). Za pot do doma bomo potrebovali okoli 3 ure, do Vivodnika (1508
m), najvišjega vrha planotaste in zakrasele Menine planine, pa še 10
minut.

Vracali se bomo deloma po isti poti, deloma po nekoliko strmejši, a
zanimivi Borovnici.

Tura tehnicno ni zahtevna, je pa naporna, saj bomo potrebovali za
vzpon in spust okoli 6 ur. Ob dobri obutvi priporocava tudi pohodne
palice.

Za varnost je odgovoren vsak sam.

V primeru napovedanega dežja dan pred odhodom (TV dnevnik) tura
odpade.

Lep gorniški pozdrav!

Vodji ture: Marko in Angelca Žerovnik, T: 01 / 834 11 68.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 22. maja 2004,

po slovenskem Primorju, med Izolo in Seco.

Dobimo se ob 9. uri v oljcnem nasadu v Jagodju pod Belvederjem v
Izoli. Nadaljujemo peš do Kašterlaga in Sece, kjer si bomo ogledali
Formo vivo in lucijsko marino. Glavno cesto preckamo in se nato cez
Preval nad Belim Križem vrnemo v Jagodje.

Lahke hoje je okrog 3 ure.

Prosimo, da udeležbo potrdite na T: 05 / 563 23 38.

Marija in Franjo Brataševec
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v nedeljo, 23. maja 2004,

na Koèo Zacchi (1380 m ).

Ob 11. uri se dobimo na mejnem prehodu Ratece, na parkirišcu pred
restavracijo Kompas.

Opis poti:
Izhodišce: Mejni prehod Ratece (870 m)
Najvišja tocka: Koca Zacchi (1380 m)
Skupna višinska razlika: 530 m
Dolžina proge: 20 km
Okvirni cas: 3 ure

Opis izleta:
Od mejnega prehoda Ratece zavijemo na prvi odcep levo in do konca
asfalta do makadamske ceste in naprej v smeri kažipota za Belopeška
jezera. Po gozdu nadaljujemo do naselja Scicchizza in naprej mimo
prvega Mangartskega jezera. Sledi spust do naslednjega jezera in
naprej do lovske koce na planini Tamar. Od tu naprej zelo strmi klanci
do koce Zacchi, kjer dosežemo najvišjo tocko. Nazaj po isti poti do
mejnega prehoda Ratece.

Zahtevnost:
Do planine Tamar nezahtevna tura, naprej zelo zahtevna, z zelo strmimi
vzponi.

Težavnost: do planine Tamar manj težavna tura, od tam
naprej naporna tura

Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna celada

Vremenski pogoji:
V primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali
padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.
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Lokacija: Atlas Slovenije, karta št.52
Opis ture: Marko Paternu, Strme kolesnice, št. ture: 102,

stran 285

Organizator izleta: Gregor Gomišcek,

M: 041 / 678 716, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 29. maja 2004,

na vrh Bace (1273 m).

Ob 10. uri se dobimo na cesti Zali Log-Petrovo Brdo, odcep za
Robovec ob potoku Sorica.

Opis poti:
Izhodišce: Cesta Zali Log-Petrovo Brdo, odcep za

Robovec (602 m)
Najvišja tocka: pod Jelenovim vrhom (1320 m)
Skupna višinska razlika: 804 m
Dolžina proge: 30 km
Okvirni cas: 3 ure

Opis izleta:
Na cesti proti Petrovem Brdu je most cez potok Sorica, tu zavijemo
desno. Najprej kolesarimo ob potoku in potem naprej mimo domacij po
zelo strmi asfaltirani cesti proti Zgornji Sorici. Od tu do Soriške planine
po obicajni asfaltirani cesti. Nadaljujemo mimo odcepa proti Litostrojski
koci na Bohinjsko sedlo. Približno 1 km od sedla na cesti proti
Bohinjski Bistrici zavijemo ostro levo na gozdno cesto, ki nas vodi po
pobocjih Možica, Jelenovega vrha in Šavnika nad Bohinjem. V tem
polkrožnem loku nas cesta pripelje do Vrha Bace, kjer je lovska koca.

Od tu sledimo vojaški mulatjeri, ki se najprej strmo vzpne do vojaške
postojanke. Naprej sledi le še cudovit spust po markirani mulatjeri. Pot
nas vodi mimo manjše koce, kjer je po 100 m odcep na desno.
Mulatjera nas pripelje do kolovoza, ki nas pripelje v Petrovo Brdo. Od
tu nazaj po asfaltirani cesti do izhodišca.

Zahtevnost vzpona: tehnicno nezahteven vzpon (vecinoma V3, proti
Zg. Sorici V5), zahtevnost spusta: tehnicno nezahteven, tekoc spust s
cudovitim razgledom.

Težavnost: naporna tura
Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna celada
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Vremenski pogoji:
V primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik) ali padavin
na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 80, 81, 102, 103
Opis ture: Marko Paternu, Strme kolesnice, št. ture: 91,

str.261

Organizator izleta: Andrej Gorišek,

M: 041 / 970 294, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 5. in nedeljo, 6. junija 2004,

na turno smucarsko popotovanje na Grossvenediger (3674 m).

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

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

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

V primeru slabe vremanske napovedi se tura prestavi za en teden.

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

Prijave zbira Brane Žorž na M: 031 / 301 775 ter na
E: grs.ljubljana@siol.net.

Na tej številki boste izvedeli tudi natancno uro in kraj zbora in dobili
podrobnejše informacije.

Lep gorniški pozdrav,

Brane Žorž
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GK Jakob Aljaž vabi v soboto, 5. junija 2004,

na tradicionalni pohod na Storžic (2132 m).

Vsako leto prvo soboto v juniju clani GK Jakob Aljaž organiziramo
tradicionalni pohod na Storžic. Letos je to 5. junija. V primeru slabe
vremenske napovedi v petek zvecer (TVS 1) je rezervni termin v
soboto 12. junija. Ce je tudi za ta dan slaba vremenska napoved, tura
odpade.

Udeleženci se zberemo ob 7. uri na parkirišcu pred tovarno Jelovica v
Preddvoru, kjer je izhodišce ture.

Tura je dokaj dolga in srednje zahtevna, ce pa bo v višini še sneg, je pot
zelo zahtevna in nevarna, zato je potrebna zimska oprema (dereze,
cepin …).

Vsak udeleženec je sam odgovoren za svojo varnost.

Koca na Kališcu je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana.

Informacije: Tomaž, M: 041 / 368 956, JanKo, M: 031 / 333 042.
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GK Karavanke vabi v soboto, 12. junija 2004,

na Crno prst (1844 m) in Rodico (1966 m).

Zbrali se bomo ob 7. uri pred trgovino Lipa v Bohinjski Bistrici (poleg
cerkve).

Crna prst je od vzhoda prva visoka gora spodnjih Bohinjskih gora. Do
nje je nekaj dostopov.

Najbolj ugodna sta:

- z avtom do lovske koce za Malim vrhom (1200 m), od koder je do
zadnje postaje žicnice Kobla III približno pol ure hoje, od tam pa do
vrha Crne prsti pa še 1,5 ure.

- z avtom iz smeri Bohinjske Bistrice preko vasi Ravne do
Mencingerjeve koce (804 m). Od tod pelje pot mimo Planine za
Liscem (1350 m) na vrh Crne prsti (1844 m). Skupne poti od
Mencingerjeve koce do vrha Crne prsti je približno 2,5 ure.

Na vrhu Crne prsti stoji planinska koca Zorka Jelincica, ki jo oskrbuje
planinsko društvo iz Podbrda.

Od Crne prsti (1844 m) do Rodice (1966 m) gre pot mimo Cetrti,
Konjskega vrha, Poljanskega vrha in Raskovca.

Po poti po grebenih od Crne prsti proti Rodici se ponuja lep razgled na
primorsko stran, kjer sta najbolj znana: Porezen, Ratitovec, ter na
bohinjsko stran, kjer je lep razgled na gore nad fužinskimi planinami in
Triglav.

Crna prst in Rodica sta najbolj obiskani gori v sklopu spodnjih
Bohinjskih gora. Cez Rodico vodi tudi planinska transverzala. Ob poti
od Crne prsti do Rodice naletimo v pozni pomladi na mnogo raznolikih
in redkih gorskih cvetlic (zoisova zvoncnica, encijan in druge).
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Za povprecne gornike traja pot od Crne prsti do Rodice 3 ure.

Celotna tura je tehnicno srednje zahtevna in naporna in bo trajala
predvidoma 10-11 ur.

Malico lahko vzamete s seboj ali pa jo dobite v planinskem domu Zorka
Jelincica na Crni prsti.

V primeru slabe vremenske napovedi (TV dnevnik, petek zvecer) tura
odpade.

Organizator in vodja pohoda: Metod Rozman, T: 04 / 5721 948,
M: 040 / 970 636.
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GK Karavanke vabi v nedeljo, 13. junija 2004,

na Kepo (2143 m).

Dobimo se ob 17. uri na železniški postaji na Jesenicah, od koder se
bomo z vlakom odpeljali do Podrošce na avstrijski strani (Osebna
izkaznica ali potni list). Cena vozovnice je 1500 SIT.

Od Podrožce do koce na Blešceci planini je 2 uri hoje, v koci bomo tudi
prenocili. V koci je mogoce skuhati caj ali kavo, hrana pa bo iz
lastnega nahrbtnika.

Za prenocevanje se daruje nekaj prispevkov, kdor pa ima svoje rjuhe,
naj jih vzame s seboj. Zjutraj se bomo odpravili proti vrhu Kepe, hoje je
približno 4 ure.

Priporocljive so palice, za varnost je odgovoren vsak sam, za dobro
voljo pa bomo poskrbeli vsi skupaj!

V primeru napovedi dežja (TV dnevnik, petek zvecer) pohod odpade!

Vodja pohoda: Stanko Kofler, T: 04 / 5891 831.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 19. junija 2004,

na Rzenik (1833 m).

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

Sestop bomo opravili preko planine Dol in skozi dolski graben do
spodnje postaje gondolske žicnice (2 uri hoda).

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

Variante brez vodstva:
- Po poti skozi dolski graben se lahko vzpnemo na planino Dol brez
uporabe žicnice, za vzpon na Rzenik v tem primeru potrebujemo 4-6 ur.

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

- Povratek je mogoc cez Veliko planino in z gondolsko žicnico v dolino
(po poti pristopa) ali pa cez Konja in Presedljaj v dolino.

Lep pozdrav,

Gregor Gomišcek, T: 01 / 23 19 023.

P.S.: Kot vsako leto, vabim vse, tudi tiste, ki se ne nameravate udeležiti
maše, na gorniški klepet z g. Francetom Urbanijo, predsednikom
castnega razsodišca SGK Skala.
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 20. junija 2004,

na Prestreljenik (2499 m).

Prestreljenik je gora v kaninskem pogorju in se dviga tik nad kaninskim
smucišcem. Že ime nam pove, da ima tudi svoje okno, skozi katerega
lahko pogledamo, kaj se dogaja v sosednji Italiji.

Zbrali bi se ob 6.30 v centru Bovca (na Placu). Z avtomobili se
odpeljemo po makadamski cesti do B postaje žicnice (cca. 900 m). Od
tu bomo šli mimo še žive planine Krnica do mulatijere, ki preci celotno
vzhodno kaninsko pogorje. Od tu se povzpnemo do nihalke Sedlo in po
markirani poti na vrh. Tura ni zahtevna, vendar rabimo kondicijo za
premaganje dobrih 1500 m višinske razlike ali drugace receno, kakšnih
7-8 ur hoje.

Potrebujemo planinsko opremo in v nahrbtniku nekaj za želodec.
Zagotovljeno bo vodenje (Jožef Žagar), vsak pa je sam odgovoren za
svojo varnost. V primeru slabega vremena tura odpade.

Informacije v popoldanskem casu: Jožef Žagar, T: 05 / 384 56 94

Prestreljenik je gora, na kateri smo postavili že sedmo vpisno knjigo
našega kluba, ki je varno spravljena v licno izdelanem stolpicu. Ker
smo opazili težave pri odpiranju stolpica, naj povem: VRATA SO LE
OKRAS, STOLPIC ODPREMO TAKO, DA DVIGNEMO
STREHO-POKROV.

Gorniški pozdrav!

Alojz Gašpercic
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GK Karavanke vabi v petek, 25. junija 2004,

na 8. pohod ob dnevu državnosti in
na 4. tek po ulicah Radovljice, za pokal dneva državnosti.

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

Zbrali se bomo ob 9. uri pri OŠ A. T. Linharta v Radovljici.

Pohod bo ob vsakem vremenu in je primeren za vse strarostne skupine,
tudi za družine z otroki.

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

Štart teka je pred spomenikom A. T. Linharta, ob 18. uri.

Tekmovalci tecejo v 12 razlicnih starostnih kategorijah, in sicer:
deklice in decki - 4 km
ženske - 6 km
moški - 8 km

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokal.

Štartnine za deklice in decke ni, za druge pa je 1.500 SIT.

Informacije: Zvone Prezelj, M: 041 / 678 161.
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GK Vrhnika vabi v soboto, 26. junija 2004,

na družinski izlet Pekel-Krimska jama-Pekel.

Zbrali se bomo ob 7.30 na Brezovici pri gostilni Pok.

Pot bomo nadaljevali z avtomobili skozi Podpec in Borovnico do kraja
Pekel. Tu bomo pustili avtomobile in se peš odpravili mimo treh slapov,
skozi gozd, do lovske koce, kjer bo krajši postanek. Pot bomo
nadaljevali do Krimske jame, kjer je bilo od leta 1942 do 1945 ubitih
300 do 500 Slovencev. Od leta 1992 je tam spominsko obeležje.

Razgledna pot nas bo vodila skozi vas Zabocevo do izhodišca naše
poti. Hoje je približno 5 ur.

V primeru slabe vremenske napovedi (TV dnevnik, petek zvecer) se
izlet prestavi na naslednjo soboto.

Lep gorniški pozdrav!

Peter Mausar, M: 031 / 354 788.
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GK Jakob Aljaž vabi v soboto, 3. julija 2004,

na tradicionalno srecanje ob praznovanju obletnice
rojstva Jakoba Aljaža in ob obletnici ustanovitve
Gorniškega kluba Jakob Aljaž, ki bo pred Aljaževo
domacijo v Zavrhu pod Šmarno goro.

Program:
- ob 9. uri slavnostna akademija v pocastitev obletnice rojstva Jakoba
Aljaža s podelitvijo castnega znaka vsem, ki so v pretekli sezoni
opravili spominsko Aljaževo pot od doma do doma, in kulturnim
programom;

- ob 11. uri tradicionalna spominska sv. maša na Šmarni gori, ki jo
daruje dovški župnik France Urbanija.

Prireditev je tudi del praznovanja obcinskega praznika obcine
Medvode, ki ga praznjujemo na dan Aljaževega rojstva.

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

Na svidenje v soboto 3. julija!

UO GK Jakob Aljaž

Dodatne informacije dajeta: Tomaž, M: 041 / 368 956 in
JanKo, M: 031 / 333 042.
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GK Savinjske doline – Luce vabi v nedeljo, 4. julija 2004,

na M olièko peè (1780 m ).

Na god slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda bo ob 12. uri
bogoslužje v kapelici, ki jima je posvecena.

Dostop z avtom iz Luc, po dolini Podvolovljek do dobro oznacenega
odcepa za Molicko pec, nato po urejeni makadamski cesti do parkirišca
na Podvežaku (1350 m). Od parkirišca do Molicke peci je približno 2
uri zmerne hoje.

Potrebujemo le dobre cevlje. Priporocamo, da se na parkirišce
Podvežak pripeljete dovolj zgodaj, tako, da se lahko od tam odpravite
najpozneje ob 10. uri.

Pot je dobro markirana in nezahtevna, obisk pa obicajno zelo številen,
zato vodenje ni potrebno.

Dostop je mogoc tudi skozi Robanov kot. Avtomobili smejo samo do
parkirišca pri Robanovi domaciji. Pot po Robanovem kotu je treba
opraviti peš. Vzpon do Molicke peci poteka po zavarovani poti in
zahteva nekaj alpinisticnih izkušenj.

Nedeljskim izletnikom, ki cutijo odpor do jeklenih oprijemnih vrvi in se v
golih skalah slabo pocutijo, ta dostop odsvetujemo.

Obiskovalci, ki prihajajo iz smeri Presedljaja ali Kamniškega sedla
preko Korošice, morajo od Korošice do kapelice racunati na približno
pol ure nezahtevne poti, kjer posebna oprema ni potrebna.

Za varnost gibanja v naravi so odgovorne seveda udeleženci sami.

Informacije: Peter Jež, M: 051 / 340 811,
E: gorniski_klub.luce@siol.com.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 10. julija 2004,

na Tolsto Košuto (2094 m).

Zbrali se bomo ob 7. uri na avtobusni postaji v Tržicu. Od tu se bomo
skupaj odpeljali cez Dolžanovo sotesko mimo gradu Born, Medvodja,
stare karavle na Košutniku do parkirišca. Od tu se bomo podali peš
slozi Dolgo njivo na Malo Košutico (1740 m), nato pa po mejnem
grebenu na vrh Tolste Košute, od koder je res eden najlepših razgledov
na vse strani. Pot je lahka do srednje zahtevna. Skupne hoje je
približno 6 ur.

Obvezne so zanesljiva obutev in pohodne palice. S seboj imejte hrano in
pijaco.

Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost je odgovoren vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena (TV dnevnik, petek zvecer) tura
odpade.

Dodatne informacije na M: 050/ 613 465, T: 01 / 511 08 79.

Gorniški pozdrav!

Vodja ture: Tone Udovc.
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GK Karavanke vabi v soboto, 10. julija 2004,

na Hohewarte – M. Coglians, v Karnijskih Alpah (2780 m).

Je lepa, visoka in mogocna gora z razkošnim razgledom, na meji med
Avstrijo in Italijo. Spada med 60 vrhov Poti prijateljstva.

Hojo bomo zaceli po poti št. 143, ki vodi do koce Marineli (2111 m).
Dalje vodita poti št. 143 in 143 a, ki vodita na vrh. Sestopili bomo po isti
poti.

Tura je oznacena kot lahka in naporna. Skupne hoje s pocitkom bo cca.
9 ur. Kdor ne bo zmogel celotne ture, lahko opravi pol poti do koce
Marineli, ki stoji v krasnem gorskem okolju.

Zbor udeležencev bo ob 4. uri v Radovljici, na glavni avtobusni postaji.
Cena avtobusnega prevoza ob polni zasedenosti je približno 5.000 SIT.

Resne prijave za rezervacijo avtobusa sprejemam do vkljucno petka,
9. 7. 2004, na T: 04 / 5862 011, od 20.-21. ure.

Obvezno imejte zanesljivo obutev in pohodne palice. S seboj vzemite
osebno izkaznico ali potni list, hrano in pijaco ter nekaj gotovine v evrih.

Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost je odgovoren vsak sam.

Lep gorniški pozdrav!

Organizator in vodja pohoda: Julij Ulcar.
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GK Vrhnika vabi v soboto, 17. julija 2004,

po brezpotju od Iškega Vintgarja do izvira Iške v Lužarjih.

Dobimo se ob 7.15 na koncni postaji ljubljanskega mestnega avtobusa
št. 6 na Dolgem mostu (smer Ljubljana-Vrhnika).

Skupaj bomo nadaljevali pot z avtomobili skozi kraj Ig do Iškega
Vintgarja. Od tu bomo nadaljevali peš ob reki Iška.

Po dobri uri hoje bomo prišli do brezpotja in nadaljevali vecji del poti po
reki vse do njenega izvira v Lužarjih.

Tam nas bo cakal prevoz. Preko Rakitne in Podpeci se bomo vrnili do
avtomobilov.

Aktivne hoje bo približno 7 ur.

Tura je primerna za dobro pripravljene gornice in gornike.

Obvezna oprema:
palice, dvoje cevljev (obutev za v vodo), hrana iz nahrbtnika.

Vse informacije in obvezne prijave teden dni pred pohodom (zaradi
prevoza): Peter Mausar, M: 031 / 354 788.
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GK dr. Henrik Tuma vabi od petka, 23. do nedelje, 25. julija 2004,

na Monte Roso – Dufour Spitze (4636 m), Nordend (4609 m).

Zbor udeležencev bo ob 4.30 na mejnem prehodu Vrtojba. Odhod bo ob 5. uri.

Vožnja preko Italije, mimo Benetk, Milana, Domodosole cez mejni prehod
in prelaz Simplon (2005 m). Prihod v Tasch (preko Briga, Vispa) okrog
12. ure.

Vkrcanje na vlak do Zermatta, tam bomo presedli na zobato železnico, ki
nas bo po atraktivni poti okoli 14. ure pripeljala do Rottenbodna (2819
m). Od tam nadaljujemo peš cez ledenik Gorner do koce Monte Rosa
(2795 m).

Hoje za prvi dan je približno 3 ure. V koci Monte Rosa prespimo prvo
noc in nadaljujemo naslednji dan ob 4. uri na Dufour Sp. (5 ur), na
Nordende (3 h) ter se vrnemo v koco Monte Rosa (3 ure), kjer prenocimo.

Zadnji dan sledi spust do Rottenbodna, vožnja z vlakom do Tascha (mogoc
ogled Zermatta, možnost za nakupe) ter povratek po isti poti domov.

Datum je okviren, odvisen od vremenskih razmer.

Za zakljuceno skupino lahko program prilagodimo potrebam
udeležencev.

Zaželena je dobra kondicijska pripravljenost, obvladanje hoje po
ledeniku (uporaba derez in cepina) – vsaj en zimski vzpon v tem letu.
Nekatera mesta zahtevajo tudi lažje plezanje.

Za vodenje je poskrbljeno, za lastno varnost pa poskrbi vsak sam, zato
se prijavite samo ustrezno pripravljeni.

Vodja odprave: Bodgan Ambrožic, M: 041 / 345 463.
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GK Gornjesoške doline vabi v soboto, 24. julija 2004,

na vsakoletni pohod po Abramovi poti (najvišja tocka 2178 m).

Pot je posvecena spominu na trentarskega vikarja Josipa Abrama, ki je
s svojim kremenitim znacajem, z govorjeno in pisano besedo vzgajal
mlade rodove pod Avstrijo in v casu fašizma ter si v njihovih srcih
postavil trajen spomenik.

Casovno je pohod umešcen na soboto, pred praznikom sv. Ane. To je
dan, ko verniki Gornjesoške doline romajo v cerkvico Marije
Loretanske v Trenti, kjer je Josip Abram – Trentar maševal. SGK
Skala in GK Gornjesoške doline sta mu na osemdesetletnici Skale
postavila posveceno obeležje v obliki Aljaževega stolpica z vpisno
knjigo ter plošco z vrezanimi verzi njegove pesmi, napisane leta 1905.
To pesem je namenil pocastitvi desetletnice postavitve Aljaževega
stolpa na vrhu Triglava. Obeležje je postavljeno nad prepadnimi
stenami Vrha Osojne krnice na višini 1956 m, v objemu ostenij Pihavca
in Šplevte.

Ker je dolina Vrat za Primorce precej odrocna, bi se zbrali ob 9.30 uri
na sedlu Luknja.

Zbirni mesti sta pri Aljaževem domu v Vratih in parkirni prostor v
Zadnjici. Zacetek vzpona bi moral biti za obe strani približno ob 6. uri.
Poti z obeh strani sta ljubiteljem gora dobro znani, zato menimo, da do
Luknje ni potrebno vodenje.

Po Abramovi poti pod Pihavcem bomo potrebovali približno 5 ur. Na
drugi strani Pihavca stopimo na vojaško pot (mulatijero), ki vodi iz
Zadnjice do Kriških podov, na višini približno 1700 m. To pa pomeni za
tiste iz Vrat še 400 m vzpona na Kriške pode in dalje na Dovška
vratca, ki mu bo sledil spust cez Sovatno nazaj v dolino.

Pot je dolga in mestoma zelo zahtevna, zato zahteva utrjenega gornika.
Zanjo bomo porabili 10-11 ur hoje.

24
. j

ul



www.turni-klub-gora.si/skala

24
. j

ul

Priporocljive so gojzarice z vibram podplati, zložljive palice, vetrovka,
dovolj pijace in nekaj hrane.

Zagotovljeno bo vodenje, vsak pa je sam odgovoren za svojo varnost.

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Vse dodatne informacije dajeva Alojz Gašpercic, T: 05 / 3882 274, in
Jožef Žagar T: 05 / 3845 694, ki bova pohod tudi vodila.

Jožef Žagar
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 1. avgusta 2004,

na Škrlatico (2738 m).

Zbor bo ob 5. uri pred Aljaževim domom v Vratih.

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

Za nas, skalaše, pa ima še dodaten pomen – na vrhu Škrlatice stoji
skalaški križ. Križ so skalaši postavili v tridesetih letih in je bil v casu
enoumja vržen v prepad. Križ, verno kopijo originala, smo ponovno
postavili, kar je izzvalo številne polemike, a zagotovo dodalo kamencek
k procesu resnicne pluralnosti mišljenja tako v gorah kakor tudi širom
naše domovine. Ob 11. uri bo na vrhu kratka svecanost ob obletnici
blagoslovitve novega križa, ki jo bo vodil triglavski župnik in predsednik
castnega razsodišca Skale, g. France Urbanija.

Po povratku z vrha Škrlatice, po isti poti, bo v kapelici sv. Metoda in
Cirila v Vratih sv. maša (približno ob 17. uri).

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

Priporocamo celado in komplet za samovarovanje. Mislite tudi na to,
da na poti ni nobene možnosti za dodatno pijaco!

Zagotovljeno bo vodstvo izleta, za svojo varnost je odgovoren vsak sam!

Lep pozdrav!

Za organizatorje izleta: Gregor Gomišcek, M: 041 /678 716.
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GK Vrhnika vabi od petka, 6. do nedelje, 15. avgusta 2004,

na letovanje na Kornatih.

GK Vrhnika vabi dosedanje udeležence, predvsem pa nove, da se
udeležijo letovanja na Kornatih, v mestu Luka na Dugem otoku.

8-10 dnevni dopust je aktiven oddih z vnaprej pripravljenim programom,
ki bo bolj natancno znan januarja.

Predvidoma se 6. 8. 2004 ob 22. uri z avtobusom odpeljemo iz
Ljubljane preko Reke proti Zadru. Po vmesnem postanku prispemo v
pristanišce Borik, kjer nas caka barka in nas odpelje na Dugi otok, kjer
se namestimo.

Program bo vkljuceval polni penzion, nastanitev, 4 celodnevne izlete z
ladjo po Kornatih in avtobusni izlet po Dugem otoku. Tudi peš bomo
veliko raziskovali lepote Kornatov.

Vse zainteresirane prosim, da me konec januarja poklicete, da vas
seznanim s ceno in programom.

Dosedanji zadovoljni udeleženci so zagotovilo za cudovite pocitnice!

Lep gorniški pozdrav,

Peter Mausar, M: 031 / 354 788.
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GK Jakob Aljaž vabi v petek, 6. avgusta 2004,

na tradicionalni 6. pohod po vsej Aljaževi poti od doma
do doma.

Že šesto leto zapored clani GK Jakob Aljaž organiziramo pohod po
celotni spominski gorniški poti, ki se imenuje Aljaževa pot od doma do
doma.

Letos se tura zacne 6. avgusta ob 5. uri zjutraj pred Aljaževo domacijo
v Zavrhu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za ves teden v
naprej se zacetek ture prestavi na 13. avgust.

Tura je dolga in naporna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo zahtevna.
Po nacrtu se vso potrebno opremo in hrano nosi na celotni turi v
nahrbtniku, spimo le 4 do 5-krat. Vsak udeleženec sam skrbi za svojo
opremo, hrano, prenocišce in tudi za svojo varnost. Organizirano je le
vodenje po celotni poti.

Vsi, ki uspešno opravijo pohod po spominski gorniški poti, Aljaževa pot
od doma do doma, dobijo poseben castni znak, na katerem so na zadnji
strani vgravirani ime in priimek ter zaporedna številka, ki jo dobi vsak
prejemnik znaka.

Dodatne informacije daje vodja pohoda: JanKo., M: 031 / 333 042.
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GK Gornjesoške doline vabi v soboto, 7. avgusta 2004,

na Mangart (2679 m).

Mangart je eden velikanov Juliskih Alp, ki je zaradi ceste na
Mangartsko sedlo tudi lahko dostopen. Povsem drugace pa je, ce se ga
lotimo iz doline.

Zaceli bi v dolini Koritnice in sledili poti na Kotovo sedlo. Pod Robom
nad Zagacami bomo zavili na strma pobocja Malega Koritniškega
Mangarta in nadaljevali proti vrhu Mangarta.

Sestopili bomo na Mangartsko sedlo in od tam poskušali najti staro
pastirsko pot, ki se spušca nazaj proti dolini.

Tura je dolga in naporna. Neizkušenim in slabo pripravljenim gornikom
je ne priporocam. Višinska razlika je približno 1900 m in caka nas tudi
precenje tehnicno zahtevnega grebena.

Predvidevam, da bomo za pot porabili 10-12 ur. Zbrali bi se ob 6. uri na
parkirišcu pri pontonskem mostu pri Logu pod Mangartom. Do tu se
lahko pripeljete cez prelaz Predel ali iz Bovca.

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

Za dodatne informacije se lahko v popoldanskem casu obrnete na moj
telefon 05 / 3882 274.

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Gorniški pozdrav!

Alojz Gašpercic
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 8. avgusta 2004,

na vrhova Velika Baba in Laška Planja v Reziji.

Že nekaj let organiziramo vsaj eno gorniško turo tudi v to prelepo in
zanimivo dolino, v kateri še žive naši sonarodnjaki Rezijani.

Letos predlagam kombinirano turo.

Prvi dan:
Obisk zanimivosti v tej dolini, srecanje z Rezijani, kopanje v recici, ki
tece skozi dolino in vzpon od vasi Korito preko planine Kot do bivaka
pod Veliko Babo (dve uri hoda).

Drugi dan:
Vzpon od bivaka na oba vrhova in povratek preko bivaka in planine
Zgornje in Spodnje Brdo do vasi Korito (okoli 6 ur hoje).

Oba vrhova sta visoka cez 2000 m. Sta del rezijanske transverzale Ta
visoka rosojanska pot (Alta via Resiana). Sta na državni meji in z njiju
je lep razgled na Soško dolino in Rezijo ter gore nad njima.

Dostop do Rezije je preko mejnega prehoda Ratece in nato preko
Trbiža in Kanalske doline do kraja Resiutta, kjer zavijemo levo v dolino.

Drugi dostop pa je iz Soške doline, kjer pri kraju Žaga zavijemo proti
mejnemu prehodu Uceja in kmalu za njim desno preko vasi Lisenek
(Lischiazze) in Njiva (Gniva) v Rezijo. Mejni prehod Uceja je odprt le
med 8. in 20. uro!

Na turi ni vecjih objektivnih nevarnosti, potrebna je le primerna telesna
kondicija. Hrano in pijaco prinesite s seboj.

Prvi dan in ob vrnitvi pa boste lahko kaj kupili tudi v vaseh Ravenca in
Solbica. Priporocam, da vzamete s seboj tudi pohodne palice.

Vsak je sam odgovoren za lastno varnost.
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Udeleženci se morate obvezno javiti vodji ture.

Kraj in cas odhoda bosta odvisna od dogovora za eno ali dvodnevno
turo.

S seboj morate imeti osebno izkaznico!

Lep pozdrav!

Vodja ture: Andrej Šarc, M: 041 / 920 092.
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GK Savinjske doline – Luce vabi v nedeljo, 15. avgusta 2004,

na praznovanje 110. obletnice prvega velikega slovenskega
planinskega zborovanja in otvoritve prve slovenske
planinske postojanke v Kamniško-Savinjskih Alpah.

V nedeljo, 15. avgusta 1894, se je v Lucah k praznovanju velikega
dogodka, ko je bila naslednji dan, 16. avgusta 1894, odprta  prva
slovenska planinska koca v tem predelu Alp, zbralo preko 1000
slovenskih ljubiteljev gora.Vec kot 200 jih je naslednji dan odšlo do
Molicke peci. Pot od Luc do Molicke peci je bilo v tistih casih treba še
v celoti prehoditi peš.

Po kratkem sporedu v Lucah, kjer se zberemo ob 8. uri, se odpeljemo
do parkirišca na Podvežaku (1350 m) in od tam peš do Molicke peci
(1780 m), kjer bo ob 12. uri mašna daritev v kapeli sv. Cirila in
Metoda.

Od parkirišca do Molicke peci je približno dve uri zmerne hoje po
dobro markirani, nezahtevni poti. Potrebujemo le dobre cevlje.

Za varnost gibanja v naravi so odgovorni seveda udeleženci sami.

Informacije: Peter Jež, M: 051 / 340 811,
E: gorniski_klub.luce@siol.com.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 21. avgusta 2004,

na Veliko planino (1666 m).

Zbrali se bomo ob 8. uri na parkirišcu pri tovarni Calcit v Stahovici –
križišce cest proti Kamniški Bistrici in Gornjem Gradu.

Šli bomo mimo cerkve sv. Primoža in nato na planino Kisovec ter od
tod na Malo planino, kjer bo postanek v domaci koci. Sledi obisk kapele
Marije Snežne v planšarskem naselju na Veliki planini. Hoje navkreber
je za približno 3 ure. Vsega skupaj bo hoje za približno 7 ur.

V primeru, da bo napovedano zelo slabo vremena (TV Dnevnik, petek
zvecer) pohod odpade.

Gorniški pozdrav!

Organizator: Silvo Klemencic, M: 041 / 295 264.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 22. avgusta 2004,

na Skuto (2532 m).

Zbrali se bomo ob 6. uri na parkirišcu pred koco v Kamniški Bistrici.

Z avtomobili se bomo odpeljali vse do spodnje postaje tovorne žicnice.
Od tako imenovanega Konca se bomo skozi Gamsov skret povzpeli na
Legarje in pot nadaljevali na sedlo med Štruco in Dolgim hrbtom in od
tu nadaljevali v desno na Skuto.

Celotna pot je srednje zahtevna in naporna, saj se moramo od Konca
dvigniti za dobrih 1600 m.

Hoje s postanki bo približno 8-10 ur.

Nujne so zanesljiva obutev in pohodne palice. S seboj imejte tudi dovolj
hrane in pijace.

Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost poskrbi vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena (TV dnevnik, petek zvecer) tura
odpade.

Dodatne informacije na M: 050/ 613 465, T: 01 / 511 08 79.

Gorniški pozdrav,

vodja ture: Tone Udovc.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 28. avgusta 2004,

na turo po grebenu od Dovškega križa (2531 m) do
Škrnatarice (2448 m).

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

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

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

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

Prijave zbira Izidor Verbic na predvecer ture, 27. avgusta 2004, med
20. in 21. uro na M: 031 / 336 793 ali na T: 01 / 5611 226. Na teh
številkah boste izvedeli tudi natancno uro in kraj zbora.

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

Lep gorniški pozdrav,

Izidor Verbic
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 29. avgusta 2004,

na Viš, Gola Nord-Est (2666 m).

Severovzhodna deber je grapa, ki se s sedla med Gamsovo materjo in
Višem spusti skoraj do koce Pellarini nad Zajzero.

Prvi jo je v zacetku prejšnjega stoletja preplezal Kugy, seveda ob izdatni
pomoci svojih vodnikov, med njimi tudi Komaca iz Trente.

To je temacna in vlažna grapa, ki dela težave tudi izkušenim gornikom,
kljub temu, da je na posameznih mestih pot nadelana. Nevarnost preži
tudi v obliki padajocega kamenja, zato je obvezna celada.

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je to zelo zahteven vzpon. Po
vzponu na vrh Viša pa bomo opravili šele polovico ture. Vrniti se bomo
morali nazaj v Zajzero. Za to imamo dve možnosti, vendar sta obe dolgi
in temu primerno naporni (cez Škrbino Prednje špranje ali cez Trbiško
Škrbinico).

Zbrali bi se pred postajo žicnice, ki pelje na Višarje, ob 6. uri.

Za tiste, ki pridejo s Primorske strani, pa ob 5.10 na križišcu (Bovec-
Trenta-Log pod Mangartom).

Hoje je 11-13 ur. Vse o zahtevnosti sem že povedal. Lahko pa poudarim,
da potrebujemo poleg hrane in vode, tudi dobro telesno pripravljenost,
dobro opremo in kdor ni cisto preprican vase, varovalni pas.

Zagotovljeno bo vodenje (Jožef Žagar, Alojz Gašpercic),vsak pa je sam
odgovoren za svojo varnost. V primeru slabega vremena tura odpade.

Za dodatne informacije se lahko obrnete v popoldanskem casu na Alojza
Gašpercica, T: 05 / 388 22 74, ali na Jožefa Žagarja, T: 05 / 384 56 94.

Gorniški pozdrav!

Alojz Gašpercic

29
. a

vg



www.turni-klub-gora.si/skala

4.
 s

ep

GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 4. septembra 2004,

na Košutico (1968 m).

Dobimo se ob 8. uri pred restavracijo Kompas na mejnem prehodu
Ljubelj. Po stari ljubeljski cesti bomo peš prestopili avstrijsko stran in
nato po državni meji na Košutico.

Vracali se bomo mimo koce na planini Korošica, kjer si bomo privošcili
kislo mleko, žgance in še kaj.

Tura je primerna tudi za družine, hodili bomo 5-6 ur.

Vodstvo ture je zagotovljeno, za varnost pa poskrbi vsak sam.

S seboj obvezno vzemite osebno izkaznico!

Za podrobnejše informacije me prosim poklicite na T: 01/ 542 41 26 ali
M: 031/ 527 069.

Lep gorniški pozdrav!

Organizator: Martin Janžekovic.
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GK Karavanke vabi v nedeljo, 5. septembra 2004,

na Rutarski Vršic (1699 m).

Vrh nad Martuljkom je izreden razglednik. Krasen je pogled proti
Kukovi špici nad Vršicem in proti zahodu na ostenja Široke peci,
Martuljkove Ponce in Špika. Na nasprotni strani sežejo pogledi na lepe
mehke karavanške vrhove.

Hoja bo potekala po kolovozih, lovskih in pastirskih poteh ter delno po
gozdnih cestah. Tura je oznacena kot zahtevna in naporna. Skupne
hoje s pocitkom bo 6 ur.

Zbor udeležencev bo ob 8. uri v Gozd-Martuljku, pred depandanso Špik
(tik za mostom cez Savo). Hojo zacnemo na bližnji jasi (750 m) in
lahkotno pridemo do Jasenj (brunarica pri Ingotu) ter nadaljijemo po
obronkih Rutarskega Vršica. Nanj se povzpnemo po severni strani.
Sestopili bomo proti dolini Belega potoka in cez planino Zaprete ter se
nazadnje po kolovozu spustili v dolino.

Obvezno imejte zanesljivo obutev in pohodne palice. S seboj vzemite
tudi hrano in pijaco.
Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost poskrbi vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena (TV dnevnik, sobota zvecer)
tura odpade.

Lep gorniški pozdrav!

Organizator in vodja ture: Julij Ulcar, T: 04 / 58 32 013.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 11. septembra 2004,

skozi Kotliški graben na Tursko goro (2253 m).

Dobimo se ob 6. uri v planinski koci v Kamniški Bistrici

Kotliški graben se zarezuje med Tursko goro in Brano. Videti je kot
neprijazna grapa, ozka in temacna. Pastirji pa so, že dolgo tega, poznali
prehod na Kotlice in z njih na Okrešelj. Saj veste, Kotlici so škrbina
med Tursko goro in Brano, kjer štrli kvišku nekaj ostrih skalnih rogljev.

Prehod na Kotlice bomo našli desno od Žmavcarjev, po gredinah nad
Kotliškim grabnom (brezpotje). Po zavarovani poti se bomo nato
povzpeli na Tursko goro, spustili z nje pa najprej po markirani poti,
mimo bivaka pod Skuto, skozi Žmavcarje (neoznacena pot) v Konec in
na izhodišce.

Pot je zahtevna (neoznacena pot, brezpotje, zahtevna zavarovana pot),
dolga 8-9 ur, zato palice, komplet za samovarovanje in kondicija sodijo
na to turo.

Gorniški pozdrav,

Stojan Torkar, M: 041 / 205 294.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 12. septembra 2004,

na Kokrsko Kocno (2475m).

Kocno bi z njenimi grebeni, grapami, stolpi in obsežnostjo lahko poimenovali
kar za gorsko skupino. Ima dva glavna vrhova in sicer Kokrsko Kocno
(2475 m) in Jezersko Kocno (2540 m). Nekaj omenjenih znacilnosti bomo
spoznali ob brezpotnem vzponu na vrh  Kokrske Kocne, z njene južne strani.

Zberemo se ob 6. uri pri gorski kmetiji Suhadolnik nad dolino Kokre (tudi
eno od izhodišc za Cojzovo koco na Kokrskem sedlu). Na zgornjem
travniku Suhadolnikove kmetije bomo zapustili markirano stezo in zaceli z
vzponom po brezpotju proti bivaku pod Kocno. Ob vzpenjanju skozi
Plesme pod bivakom bomo preplezali nekaj skalnih pragov, prehodili
nekaj grušcnatih grap in po strmih soncnih in travnatih vesinah dosegli
bivak pod razbito južno steno Kokrske Kocne. Nadaljevali bomo po
grušcnati grapi v škrbino med obema vrhovoma, od koder se bomo
povzpeli na vrh Kokrske Kocne.

Za sestop na izhodišce je vec možnosti, in sicer: po smeri pristopa, preko
vrha Jezerske Kocne in Dolške Škrbine skozi Dolce ali po Suhadolnikovi
poti skozi Spodnje Dolce in Grdi graben.

Celotna tura je zaradi hoje po brezpotju, grušcu, travnatih strminah in
zaradi lažjega plezanja 1. do 2. st. zelo zahtevna in naporna ter primerna
za  izkušene gornike.Naporne hoje, skoraj v celoti po brezpotju, je za 7-
10 ur (odvisno od izbire sestopa). Višinska razlika je približno 1600 m.

Potrebna oprema: dobra obutev in druga gorniška oprema. Priporocljiva
je celada. Na omenjeni turi ni oskrbovanih postojank.

Za vodenje bo poskrbljeno, za lastno varnost je odgovoren vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremena tura odpade.

Udeležbo potrdite v soboto zvecer na T: 04 / 518 50 54 ali
M: 031 / 892 895.

Organizator in vodja izleta: Leopold Kržišnik.
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SGK Skala vabi v soboto, 18. in nedeljo, 19. septembra 2004,

po razpisu v letu 2002 prijavljene kandidate za prostovoljne
gorniške vodnike Skale (Voluntary Mountain-Walking
Leader po Union Internationale des Associations
d’Alpinisme) na 2. del tecaja s preizkusom znanja iz tehnike
gibanja in vodenja v gorah poleti.

Dobimo se v soboto, 18. septembra 2004, ob 9. uri na planini Kuk (1150
m). Dostop z avtomobilom je iz Tolmina ali iz Baške Grape cez vas Ljubinj
pod Kobiljo glavo in naprej mimo planine Lom.

Tecaj in preizkus znanja bosta potekala v okolici koce na planini Razor
(1315 m).

Obvezna oprema: celada, plezalni pas, dve aluminjasti vponki z matico
hruškaste oblike, dve pomožni vrvici debeline 7 mm in dolžine 5 m.

Plezalni pas in celado si lahko izposodite v trgovini Iglu šport na Tržaški
cesti 88 v Ljubljani. Najem za minimalno 3 dni je 2.100 SIT.

Zaželena oprema: vrv.

Vodnika:
- Andrej Stritar: 111 izletov po slovenskih gorah
- Tine Mihelic: Julijske Alpe

Zemljevid:
- Bohinjsko jezero z okolico 1:25.000

Literatura:
- Jani Bele: Proti vrhovom
- Tone Strojin: Gorništvo
- Bilten Slovenskega Gorniškega kluba Skala (avgust 2001)

Udeleženci bomo za svojo varnost odgovorni sami.

Informacije: Bojan Pograjc, M: 031 / 363 549.
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Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 18. septembra 2004,

na Kum (1216 m).

Dobimo se ob 10. uri na mostu cez Savo pri trboveljski  cementarni.

Opis poti:
Izhodišce: most cez Savo pri trboveljski cementarni

(213 m)
Najvišja tocka: Kum (1216 m)
Skupna višinska razlika: 1003 m
Dolžina proge: 22 km
Okvirni cas: 3 ure

Opis izleta:
Vzpon je zelo strm (1000 m) v devetih kilometrih med mostom cez
Savo pri Trbovljah in vrhom – vendar tehnicno nezahteven, saj je cesta
asfaltirana. Na vrhu koca z razgledom na Zasavje na severu in na
Dolenjsko na jugu.

Gornji del spusta poteka najprej po pešpoti proti Zidanemu mostu (S4 in
S5) in naprej proti zaselku Župa (S3 in S4), kjer se spet zacne asfalt:
najprej precno po pobocju do vasi Dobovec in od tam po smeri vzpona
(S2) do Save. Naporna tura z razgibanim in zanimivim zacetnim delom
spusta.

Zahtevnost vzpona:
Tehnicno precej nezahteven vzpon (asfalt in lep makedam), kondicijsko
pa zelo zahteven – ena bolj strmih asfaltno-makadamskih tur v
Sloveniji (v Strmih kolesnicah ima oceno V4-V5); zahtevnost spusta:
vrhnji del S5 in S4, spodnji del S2.

Težavnost: zelo naporna tura
Nošenje kolesa: 0
Oprema: obvezna celada

18
. s

ep



www.turni-klub-gora.si/skala

18
. s

ep

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

Navodila:
Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 111, 131
Opis ture: Marko Paternu, Strme kolesnice,

št. ture: 42, str.155

Organizator izleta: Tomaž Podobnik,

M: 040 / 321 443, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 19. septembra 2004,

na Lašcek (1069 m).

Lašcek leži na robu Banjške planote z lepim razgledom na celotno
planoto, Krnsko pogorje , ob lepem vremenu pa seže pogled vse tja do
tržaškega zaliva.

Na Lašcek vodi vec poti, mi bomo izbrali pot, ki vodi iz vasi Cvetrež.

Zbor pohodnikov bo ob 8. uri v Kalu nad Kanalom, od koder se bomo z
avtomobili odpeljali do vasi Cvetrež, kjer bomo zaceli turo.

Celoten pohod traja 4-5 ur. Pot je lahka in primerna za vse pohodnike.
V primeru napovedi dežja, tura odpade.

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

Informacije: Emil M: 041 / 788 973 ali Dušan M: 031 / 800 495.

Gorniški pozdrav,

Emil Tomazetic
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GK Savinjske doline – Luce vabi v soboto, 25. septembra 2004,

na obisk kmetije Planinšek na Planici nad Lucami (1080 m).

Na kmetiji se zberemo ob 10. uri in se s skromno slovesnostjo
spomnimo ustanovitve Skale, ki je na tem prostoru potekala pred 70 leti
– 24. septembra 1934. Pocastili bomo tudi spomin na njenega
takratnega vodjo inž. Žumra in se spomnili nedavno umrlega luškega
domacina Bogomirja Supina, ki je na tem zboru Skale sodeloval kot
ustanovitveni clan.

Do Planinškove domacije se pripeljemo po cesti v Podvolovljek in pri
dobro oznacenem odcepu za Molicko pec nadaljujemo do Planinškove
kmetije, ki leži le približno 200 m vzhodno od ceste (odcep je oznacen).

Udeleženci lahko slovesnost združijo z obiskom Molicke peci ali
Planine Ravne.

Za varnost gibanja v naravi so odgovorni seveda udeleženci sami.

Informacije: Peter Jež, M: 051 / 340 811 ali
E: gorniski_klub.luce@siol.com.
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GK Karavanke vabi v soboto, 25. septembra 2004,

na najvišji vrh Karavank, Stol (2236 m).

Z avtomobili se pripeljemo mimo Žirovnice in  takoj ko prevozimo viadukt,
zavijemo desno proti dolini Završnice, kjer se  zberemo na parkirišcu
nasproti akumulacijskega jezera. Zbor pogodnikov je ob 8. uri.

Potrebna je standardna gorniška oprema, tura je te srednje zahtevna in
naporna. Koca je zaprta, zato naj bosta v nahrbtniku malica in pijaca!

Zagotovljeno je vodstvo ture, za svojo varnost je odgovoren vsak sam

Pohod bo organiziran izkljucno na podlagi predhodnih prijav, vse
informacije o zboru in odhodu na M: 041 / 678 161.

Vodja pohoda: Zvone Prezelj.
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GK Jakob Aljaž vabi v nedeljo, 26. septembra 2004,

na tradicionalni jesenski pohod v Karavanke, na Kladvo
v Košuti (2094 m) ali na Kriško goro (1471 m).

Vsako leto ob koncu poletne sezone clani GK Jakob Aljaž organiziramo
jesensko turo v Karavanke. Ce je vreme primerno (brez snega), je to
pohod na enega od vrhov Košute, ce pa vremenske razmere tega ne
dovoljujejo se organizira tura na Kriško goro, ki je ena izmed spominskih
tock Aljaževe poti od doma do doma.

Slaba vremenska napoved (TV dnevnik, petek zvecer) pomeni pohod na
Kriško goro, ki ga prepreci le izjemno slabo vreme.

Udeleženci se zberemo ob 7. uri na parkirišcu pred gostilno Kanonir na
Spodnjem Jezerskem. Zbirališce za turo na Kriško goro je ob 7. uri na
parkirišcu pred vasjo Gozd pod Kriško goro.

Turi (ena ali druga) sta zelo dolgi in srednje zahtevni. Vsak udeleženec
sam skrbi za svojo varnost.

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

Vse dodatne informacije na M: 031 / 333 042, JanKo.



www.turni-klub-gora.si/skala

Klub gorskih kolesarjev Volja vabi v soboto, 2. oktobra 2004,

na planino Preval (1311 m) in stari Ljubelj (1369 m).

Ob 10.00 uri se dobimo v Podljubelju. Takoj po odcepu z glavne ceste
je »stop« znak, pri njem desno in po 50 m levo na parkirišce.

Opis poti:
Izhodišce: Podljubelj (680 m)
Najvišja tocka: Planina Preval (1311 m),

Prelaz Ljubelj - sedlo (1369 m)
Skupna višinska razlika: 915 m
Dolžina proge: 22 km
Okvirni cas: 3,5 h

Opis izleta:
Krožna tura Podljubelj, planina Preval (1311m), mejni prehod Ljubelj
(1058m), stari prehod Ljubelj (1369 m), Podljubelj.

Po strmi makadamski cesti do prijetne planine Preval pod Begunjšcico.
Nadaljevanje po cudovitem “single track-u”, Bornovi poti skozi 100 m
dolg predor (obvezna baterija!) do mejnega prehoda Ljubelj in potem
po stari in zelo strmi makadamski cesti do planinske koce na prelazu
Ljubelj (najvišja tocka izleta).

Nazaj po isti poti do mejnega prehoda in potem po makadamski poti
nazaj do izhodišca.

Zahtevnost:
Zelo zahtevna tura, z zelo strmimi vzponi. Posebno zahtevna in lepa je
Baronova pot, ki zahteva planinske izkušnje in veliko previdnosti.

Težavnost: zelo naporna tura.
Nošenje kolesa: hoja ob kolesu po Baronovi poti.
Oprema: obvezna celada in baterija za predor.
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Vremenski pogoji:
V primeru napovedi padavin dan pred odhodom (TV dnevnik, petek
zvecer) ali padavin na dan odhoda, se posvetujte z organizatorjem.

Lokacija: Atlas Slovenije, karti št. 56 in 57
Opis ture: Marko Paternu, Strme kolesnice, št. 12,

stran 85 in Marko Paternu, Strme
kolesnice, št. 13, stran 87

Organizator izleta: Darko Korbar,

M: 041 / 787 202, W: www.kgk-volja.si, E: posta@kgk-volja.si.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 2. oktobra 2004,

na Vremšcico (1027 m).

Iz Ljubljane se bomo odpeljali z jutranjim vlakom proti Kopru. Tura je
lahka in nezahtevna. Višinske razlika, ki jo bomo premagali je samo
400 m, zato je tura primerna tudi za otroke. Predviden cas hoje je dve uri.

Vodstvo ture je zagotovljeno, za varnost pa poskrbi vsak sam.

Za podrobnejše informacije me prosim poklicite na T: 01 / 542 41 26 ali
M: 031 / 527 069.

Lep gorniški pozdrav!

Organizator: Martin Janžekovic.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v nedeljo, 3. oktobra 2004,

na izlet v zgornje bohinjske hribe
(po vrhovih  Kreda, Slatna, trije Vogli in trije Vršaki, nad
planinami Dedno polje, Pri jezeru in V lazu).

Dobili se bomo ob 7. uri pred marketom v Stari Fužini.

To so malo obiskani predeli tega prelepega sveta vzhodno od Doline
Triglavskih jezer. V enem dnevu bomo obiskali kar nekaj vrhov, višjih
od 2000 m.

Po dobro vzdrževani gozdni cesti se bomo zapeljali do Planine Blato.
Do Planine Pri jezeru bomo hodili dobro uro. S poti od tam proti Planini
V lazu bomo zavili po lovski stezici proti vrhu Krede in nato po lahkih
grebenih in preko razjedenih podov obiskali kar najvec vrhov, ki niso
veliko oddaljeni drug od drugegea. Odvisno od vremena in razpoloženja
udeležencev.

Hoda bo za okoli 4 ure. Vracali se bomo po markirani poti skozi krnico
Za Kopico do Planine Dedno polje ali pa po brezpotju krnice   Globoka
konta do Planine V lazu in nazaj do Planine Blato. Za to bomo
potrebovali še okoli 3 ure. Poleg lepih razgledov bomo uživali v hoji po
brezpotjih prvobitne gorske narave, kjer je le malo sledov cloveškega
delovanja.

Na turi ni vecjih objektivnih nevarnosti, potrebna je le primerna telesna
kondicija. Hrano in pijaco prinesite s seboj. Na planinah, po katerih
bomo hodili pa se bo dalo dobiti tudi kaj za pod zob iz zakladnice
mlecnih izdelkov tamkajšnih sirarn in planšarjev. Vsak sam skrbi za
svojo varnost.

Ce bodo zvecer pred turo napovedane padavine, bo ta odpovedana. Na
željo udeležencev jo bomo lahko preložili na kasnejši termin. Za
dodatne informacije me poklicite na M: 041 / 920 092!

Lep gorniški pozdrav!

Vodja ture: Andrej Šarc.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v mesecu oktobru 2004,

v Nepal – bazni tabor Mt. Everest (5364 m),
Island Peak (6165 m).

Odhod: 7. 10. 2004
Povratek: 29. 10. 2004
Datum tocnega odhoda in prihoda je odvisen od letalskih povezav
(znan bo predvidoma marca 2004).

Cas trajanja: 23 dni

Cena: približno 400.000 SIT (odvisno od tecaja tolarja).
Cena vkljucuje povratno letalsko vozovnico Brnik-Katmandu, notranji
let Katmandu-Lukla-Katmandu, letališke pristojbine, vstopni vizum za
Nepal, takso za dneve bivanja v Nepalu, vstopnino za Nacionalni park
Sagarmarta, pristojbino za Island Peak, nocitve, prevoze, vodstvo.

Velikost skupine: najvec 12 ljudi
Skupina se bo oblikovala najpozneje do aprila 2004 (zaradi rezervacije
letalskih vozovnic), zato zainteresirane prosimo, da se prijavijo cim prej.

Zahtevana je dobra kondicijska pripravljenost (6 ur na dan), obvladanje
hoje po ledeniku (uporaba dereze in cepina). Trekking in vzpon
tehnicno nista zahtevna, vendar sta naporni dolgotrajna hoja in
nadmorska višina.

Za podrobnejše informacije in natancnejši program poklicite na
navedeno telefonsko številko. Za vodenje je poskrbljeno, za lastno
varnost pa poskrbi vsak sam, zato se prijavite samo ustrezno
pripravljeni.

Vodja: Bogdan Ambrožic, M: 041 / 345 463.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 9. oktobra 2004,

na izlet v spodnje Bohinjske gore – na Raskovec (1967 m).

Ker nam v lanskem letu zaradi slabega vremena ni uspelo izvesti tega
izleta, ga bomo pokusili letos.

Raskovec je lahko dostopen vrh med Rodico in Crno prstjo s prelepim
razgledom na Bohinjsko jezero, proti Triglavu, z vrha pa tudi na
primorsko stran.

Iz Bohinja je vec variant dostopa do te gore. Mi bomo izbrali
kombinirano možnost, saj se da po dokaj dobri makadamski cesti z
avtom pripeljati že precej visoko. Iz Bohinjske Bistrice se bomo preko
smucišca na Kobli in vasi Ravne pripeljali do koce Janeza
Mencingerja. Od tam vodi gozdna cesta v smeri proti Storeci ravni in
Voglu. Mi se bomo ustavili pri odcepu na planino Poljana. Od tam je po
lovski stezi mimo majhne lovske koce do te planine dobro uro hoda.
Slabo uro bomo še sledili dobri lovski stezi, nato pa po brezpotju najprej
desno navzgor do široke police in po njej levo do grebena in na vrh še
okoli dve uri.

Dobimo se ob 8. uri v Bohinjski Bistrici na parkirišcu trgovine Lipa (pri cerkvi).

Hrano in pijaco prinesite s seboj. Za lažjo in varnejšo hojo priporocam
smucarske palice. Za lastno varnost poskrbi vsak sam.

Ce bodo na vecer pred turo napovedane padavine, bo tura po dogovoru
z interesenti preložena na kasnejši termin. Za dodatne informacije
poklicite na M: 041 / 920 092.

Lep gorniški pozdrav,

vodja ture, Andrej Šarc.
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GK Savinjske doline – Luce vabi v nedeljo, 10. oktobra 2004,

na obisk Snežne jame na Raduhi.

Na parkirišcu (1450 m) pri Snežni jami se zberemo ob 9. uri. Odcep za
Snežno jamo je na cesti Ljubno-Luce dobro oznacen. Za obisk te zares
zanimive jame bomo potrebovali približno 2 uri. Po koncanem ogledu
se bomo preko planine Arta odpravili na vrh Raduhe (2062 m).

Vrnili se bomo preko planine Loka, kjer bo ob 14. uri mašna daritev za
umrle skalaše.

Na Loki je oskrbovana koca, kjer je mogoce dobiti toplo hrano in
napitke. Od koce na Loki se bomo nato preko planine Arta vrnili na
parkirišce pod Snežno jamo.

Za obisk jame je potrebna primerno topla obleka, saj je jama zares
»snežna«. Opisana pot je nezahtevna in primerna za vsakogar, ki
zmore približno 4 ure hoje. Potrebni so le dobri cevlji.

Za varnost gibanja v naravi so odgovorni seveda udeleženci sami.

Informacije: Peter Jež, M: 051 / 340 811 ali na
E: gorniski_klub.luce@siol.com.
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GK Karavanke vabi v soboto, 16. oktobra 2004,

z malo lovske žilice in z nekaj pobožnih želja na
Kamnitega lovca - Cima di Cacciatore (2071 m).

Zberemo se ob 7. uri na parkirišcu pred mejnim prehodom v Ratecah.

Pot po dogovoru nadaljujemo v smeri Trbiža (Tarvisio) ali Ovcje vasi
(Valbruno), Višarje (1789 m), preko Prašnika (Monte Prsnig) in
Kamnitega lovca, s katerega je izredno lep razgled na stolpe grebena
Gamsove matere in Viša.

Sestopili bomo po isti poti ali preko višarske planine v dolino Zajzera in
Ovcjo vas, odvisno, kako se bomo dogovorili pred pohodom.

Vzpon je nezahteven, vseeno pa nekaj kondicije za vzpon na
dvatisocaka potrebujemo. Celotno turo bomo prehodili v približno 5-6
urah.

Zagotovljeno je vodenje, vsak pa je odgovoren za svojo varnost.

V primeru napovedi slabega vremena (TV dnevnik, petek zvecer) tura
odpade!

Lepo pozdravljeni in veselo na pot,

vodja pohoda: Anton Globocnik, T: 04 / 531 52 83.
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GK Gornjesoške doline vabi v nedeljo, 17. oktobra 2004,

na Mahavšcek (2008 m).

Mahavšcek je vrh v grebenu, ki loci Tolminsko od Bohinjske doline. Je
lahko dostopen z Bogatinskega sedla (pot Komna-Krnsko jezero). Mi
pa bi pot zaceli v dolini Tolminke, se mimo njenega izvira povzpeli do
planine Dobrenjšcica in tam poiskali lovsko stezo, ki vodi na greben.
Vrnili bi se po poti, ki pelje na Bogatinsko sedlo, nekaj casa sledili
markirani poti proti Krnskemu jezeru in koncno zavili proti sedlu
Prehodci ter nazaj v dolino. Zahteven je zadnji del vzpona.

Zaradi njene dolžine (približno 8 ur) pa bomo turo oznacili tudi kot
naporno. Višinske razlike je približno 1500 m.

Zbrali bi se ob 7. uri na parkirišcu v Tolminu nasproti bencinske
crpalke. Potrebni sta obicajna planinska oprema in kakšna malenkost v
nahrbtniku.

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

Za dodatne informacije se lahko v popoldanskem casu obrnete na
T: 05 / 388 22 74.

V primeru slabega vremena pohod odpade.

Gorniški pozdrav,

Alojz Gašpercic.
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GK Limberk vabi v soboto, 23. oktobra 2004,

na pohod nad kolpsko dolino,
Boric (915 m) – Kuželjska stena (874 m).

Naš pohod po robu sten nad prelepo kolpsko dolino bomo zaceli v vasi
Borovec. Po vzponu na sedlo Inlauf in greben Krempo bomo krenili
proti vrhu Borica.

V dolini nas bo vseskozi spremljala mejna reka Kolpa, ki tece od izvira
na Hrvaškem, mimo Osilnice, Broda na Kolpi proti Beli krajini.

Z vrha Kuželjske stene se bomo spustili mimo naravnega okna do
Kolpe v deželo Petra Klepca, kjer si bomo pri vasi Kuželj organizirali
prevoz. Ce bo cas dopušcal, lahko obišcemo še Osilnico, kjer naj bi
Peter Klepec živel. Tu je tudi dom akademskega kiparja Staneta
Jarma, ki kipari v lesu. V njegovi rojstni hiši je (muzej) stalna razstava
njegovih del.

Zbrali se bomo v središcu Kocevske Reke (pri cerkvi), ob 8. uri. Do
tu pridemo skozi Ribnico na Dolenjskem in mimo Grcaric po Goteniški
dolini. Pešpot bomo zaceli na koncu vasi Borovec.

Za svojo varnost poskrbi vsak sam.

Hoje bo trajala približno 6-7 h.

Vodja pohoda: Marjan Perme, M: 031 / 352 046.
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GK Karavanke vabi v nedeljo, 31. oktobra 2004,

na Borovje nad Dovjem (približni 1400 m) in
komemoracijo na Dovjem.

Zbor udeležencev bo ob 11. uri pri avtokampu Voga pred Dovjim
(703 m). Pohod bo krajši in lažji, nekaj vzdržljivosti pa bo vendarle
zahteval. Skupne hoje s pocitkom bo cca. 4 ure.

Z Borovja je lep pogled na Triglav in sosednje vrhove ter bližnje vrhove
Karavank.

Ob 16.30 bo na pokopališcu pri cerkvi na Dovjem komemoracija,
namenjena našim gorniškim vzornikom (Jakobu Aljažu, Klementu Jugu
in Miss Fanny Copeland), ki se bo zakljucila s sveto mašo v cerkvi.
Sodeloval bo priznani pevski zbor Ratitovec iz Železnikov, mašo bo
vodil g. Franc Urbanija.

Komemoracija bo ob vsakem vremenu.

Lep gorniški pozdrav!

Organizatorja: Franci Zabukošek in Julij Ulcar,

vodja pohoda: Julij Ulcar, T: 04 / 583 20 13.
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GK Karavanke vabi v soboto, 13. novembra 2004,

na precenje pobocij Hruškega vrha (1776 m) in Dovške
Babe (1891 m).

Hoja bo poterkala po lovskih in pastirskih stezah, preko dveh planin,
vecinoma nad zgornjo drevesno mejo, cca. 1500 m.

Ob lepi jesenski gorski naravi bodo lepi pogledi proti Julijcem okoli
Triglava in nižjim alpskim dolinam.

Zbor udeležerncev bo ob 9. uri pred vasjo Dovje (avtokamp Voga).
Hojo zacnemo višje, na Ravnah. Skupne hoje s pocitkom bo 5,5 ure.
Tura je oznacena kot lahka in naporna.

Za turo potrebujete zanesljivo obutev in pohodne palice. Ker bodo koce
zaprte, vzemite s seboj tudi hrano in pijaco.

Vodenje je zagotovljeno, za svojo varnost poskrbi vsak sam.

V primeru napovedi slabega vremene (TV dnevnik, petek zvecer) tura
odpade.

Organizator in vodja pohoda: Julij Ulcar, T: 04 / 583 20 13.
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GK dr. Henrik Tuma vabi v soboto, 18. decembra 2004,

na Slavnik (1018 m).

Prav je, da se ne izneverimo tradiciji in da se v decembru povzpnemo
do Tumove koce na Slavniku. Po velikem slovenskem alpinistu in
narodnem buditelju ima ime tudi naš klub.

Dobimo se ob 9.30 na parkirišcu v vasi Podgorje. Iz Ljubljane po
avtocesti je dobro uro vožnje.

Po položni poti (na voljo je tudi strma ) imamo manj kot 2 uri hoje.
Navzdol ustrezno manj.

Pot je primerna za vse!

V primeru napovedi slabega vremena (TV dnevnik, petek zvecer)
pohod odpade.

Topel gorniški pozdrav!

Organizator: Silvo Klemencic, M: 041 / 295 264.
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GK Jakob Aljaž vabi v nedeljo, 26. decembra 2004,

na tradicionalni pohod iz Medvod na sv. Jakoba.

Vsako leto 26. decembra vodi clan GK Jakob Aljaž tradicionalni pohod
iz Medvod na Sv. Jakoba.

Po sv. maši in kresovanju v pocastitev osamosvojitve se v soju bakel
organizirana vrnitev do Medvod.

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

Vse dodatne informacije, tudi cas odhoda iz Medvod, daje vodja
pohoda Matej Pivec, T: 01 / 3612 829.
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RICK
ENGINEERING, d.o.o.

Kolodvorska 18 a, 1000 Ljubljana
Tel., faks: 01 / 4322 191

- Podjetje za racunovodske, financne,
organizacijske in komercialne storitve.

- Zanesljivo vodenje poslovnih knjig za družbe,
samostojne podjetnike, društva.

- Svetovanje in upravljanje financnih sredstev, posojila,
zagotavljanje likvidnosti.

- Upravljanje družb: hitro in cenovno ugodno,
dokapitalizacija, spremembe v sodnem registru.

- Komerciala: ponudba kakovostnih vin iz
Posavsko-sremiškega okoliša.
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Darko Iskra, dr. dent. med.

Zasebna zobna ordinacija
Kneza Koclja 37, Ljubljana

Tel.: 01 / 505 33 71

Endodontsko zdravljenje zob – rocno in strojno –
zobna konzervativa in protetika

Veliko veselja v gorah, predvsem pa varno hojo,

Vam želijo svetniki SDS v ljubljanskem mestnem svetu.

Svetniški skupini SDS se opravicujemo za napako pri objavi njihovega
oglasa v lanskem Zborniku.
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