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V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. (1Mz 1,1)
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril. (1Mz 1,27)

2. februarja 1921 je v Ljubljani potekal ustanovni občni zbor Turistovskega
kluba Skala.
Turistovski klub Skala se je na občnem zboru 14. novembra 1940
preimenoval v Alpinistični klub Skala, banska uprava Dravske banovine pa
je to spremembo potrdila 7. februarja 1941.
28. septembra 1995 je bil kot moralni naslednik ustanovljen Slovenski
gorniški klub dr. Henrik Tuma, 23. junija 1997 pa še današnji Slovenski
gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov.

100–letnica delovanja skalašev na Slovenskem
Spoštovane gornice in gorniki, združeni v veliko družino slovenskih
skalašev, dovolite mi, da vam čestitam za prvih 100 let delovanja na
ramenih naših predhodnikov. Današnji člani Skale smo moralni nasledniki
vseh tistih pred nami, ki so v slovenskih gorah prvi »s pobožno roko segali
po nedotaknjenih stvareh«, torej tistih, ki so, tako kot mi sami, iskali
razpoko v križu, zadnji oprimek, ki nam vliva upanje in nas ohranja pri
življenju. Hkrati pa se vam kot domoljubom zahvaljujem za vaše predano in
požrtvovalno delo v klubih in zvezi, ki ga naši zanamci nikakor ne bodo
mogli prezreti.
100 let je častitljiva starost, pa naj si bo za človeka ali organizacijo.
Pravimo, da se brez prvega nič ne zgodi, brez druge pa nič ne traja. Oboji
skupaj, ljudje in njihove organizacije, seveda tiste s pozitivnim
poslanstvom, tako skozi čas ustvarjajo dejavnosti, dogodke in dosežke, ki
jih delajo svetle in koristne kot je zvezda Severnica.
Mi smo kazali, kažemo in bomo kazali stezo in pot, cvetočo livado in goro
vkovano v led, vrh, smučino ali umetno steno, pa naj si bo z gojzerji,
plezalniki, smučmi, lednim orodjem, gorskim kolesom ali jadralnim
padalom, z besedo, pesmijo, fotografijo, filmom ali čopičem, z našim
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načinom življenja, našo filozofijo ter našim odnosom do narave in Boga.
Vse to kažemo mladeži in starejšim – tistim, ki so ostali mladi po srcu.
Želim vam ponosno, domoljubja in radostnih skalaških spominov polno
aktivno praznovanje vse dni med svečnico v letu 2021 in tisto malce bolj
oddaljeno v letu 2022.
Kot moj skalaški pozdrav naj vam odzvanjajo verzi iz refrena naše himne:

Trden kakor skala
je slovenski rod,
kvišku kakor skala
vodi naša pot.
Anton Žunter – Tonč,
predsednik SGK Skala

Skala 2021

7

Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških klubov
naslov: Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@sgk-skala.si
spletne strani: www.sgk-skala.si

davčna številka: 94156590
matična številka: 1202898
TRR: SI56 0222 2009 1003 417

datum ustanovitve: 2. februar 1921
datum ustanovitve po Zakonu o društvih: 23. junij 1997
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Organi Slovenskega gorniškega kluba Skala
(izvoljeni na skupščini Skale 15. decembra 2017)

Upravni odbor
predsednik:
podpredsednik:
podpredsednik:
član:
član:
član:
tajnik:
blagajnik:

Anton Žunter (GK Savinjske doline)
France Sevšek (TK Gora)
Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline)
Janez Mežan (GK Limberk)
Bojan Pograjc (GK dr. H. Tuma)
Vladimir Cindro (Klub gorskih kolesarjev Volja)
Samo Butkovič (GK Limberk)
Gregor Gomišček (GK dr. H. Tuma)

Nadzorni odbor
predsednik:
član:
član:
član:
član:
dodatni član:

Andrej Hude (GK Karavanke)
Silvo Klemenčič (GK dr. H. Tuma)
Bine Mlač (GK dr. H. Tuma)
Tomaž Mis (GK Jakob Aljaž)
Jožef Poje (GK Jadralnih padalcev)
Andrej Hernec (GK Limberk)

Častno razsodišče
predsednik:
član:
član:
član:
član:
dodatni član:

France Urbanija (GK Jakob Aljaž)
Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline)
Franci Jesenik (GK Karavanke)
Aljoša Belingar (TK Gora)
Bojan Okrogar (GK Savinjske doline)
Janez Kocjan (GK Jadralnih padalcev)

Častno predsedstvo
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Anton Jeglič (predsednik)
Dinko Bertoncelj
Metod Humar ϯ

9

Klubi Slovenskega gorniškega kluba Skala
(naslov, elektronski naslov, spletna stran, predsednik, tajnik, račun)

1. GK dr. Henrik Tuma, Kolodvorska 18a, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 43 22 191
Silvo Klemenčič, 041 295 264, info@rick.si
Bruna Dekleva, 041 876 112, bruna.dekleva@gmail.com
TRR št.: SI56 0222 2001 4831 742
2. GK Savinjske doline, Luče 106, 3334 Luče
gorniski_klub.luce@t-1.si
Tonč Žunter, 031 333 776, tonc.zunter@siol.net
Tonika Nadvežnik, 041 457 085, tonica.nadveznik@gmail.com
Bojan Okrogar, 031 382 295, bojan.okrogar@hotmail.com
TRR št.: SI56 0485 1000 2938 276
3. GK Gornjesoške doline, Čezsoča 112 A, 5230 Bovec
Miloš Gabrijelčič, 041 664 565, milos.gabrijelcic@gmail.com
Brigita Klavora, 041 371 130, prevozi_klavora@yahoo.com
TRR št.: SI56 0475 3000 1344 615
4. Turni klub Gora, Žaucerjeva 18, 1000 Ljubljana
tkgora@turni-klub-gora.si, www.turni-klub-gora.si
France Sevšek, 041 557 029, france@turni-klub-gora.si
Igor Jenčič, igor.jencic@ijs.si
TRR št.: SI56 0317 1100 0441 817
5. GK Karavanke, Seljakovo naselje 48, 4000 Kranj
Andrej Hude, 031 351 536, hude_a@yahoo.com
Franci Jesenik, 04 533 37 45, ivo.jesenik@gmail.com
TRR št.: SI56 6100 0000 6449 198
6. GK Jakob Aljaž, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
gorniki@yahoo.com, www.geocities.com/gorniki/gorniki.html
Tomaž Mis, 041 368 956, tomaz.mis@evj-kabel.net
Mateja Žabjek – Kobe, 051 772 907
TRR št.: SI56 0202 1009 1949 510
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7. GK Limberk, Ljubljanska cesta 2B, 1295 Ivančna Gorica
kontakt@limberk.si, www.limberk.si
Janez Mežan, 070 600 890, janezmezan@gmail.com
Samo Butkovič, 041 621 801, samo.butkovic@gmail.com
TRR št.: SI56 0202 2005 2801 037
8. GK Vrhnika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika
Peter Mausar, 031 354 788, peter.mausar@siol.net
9. Klub gorskih kolesarjev Volja, Postojnska 20, 1000 Ljubljana
info@kgkvolja.si, www.kgkvolja.si
Vladimir Cindro, 041 424 868, vladimir.cindro@ijs.si
Andreja Butina, 051 825 072, andreja.butina@ijs.si
TRR št.: SI56 0201 0025 4561 528
10. Gorniški klub jadralnih padalcev, Češnjice pri Zagradcu 50,
1303 Zagradec
gkjp2012@yahoo.com, http://gkjp2015.wix.com/home
Stanislava Poje, 031 573 900, slavka.poje@guest.arnes.si
Janez Kocjan - JanKo, 031 333 042, jankoc@yahoo.com
TRR št.: SI56 9067 2000 0807 974 pri PBS
11. Klub gorskih sankačev (v ustanavljanju)
Iniciativni odbor: Denis Glavič - Cindro, 041 431 153,
Anja Gomišček
12. Gorniški klub v Vipavski dolini (v ustanavljanju)
Iniciativni odbor: Bogdan Ambrožič, 040 847 863,
Gregor Gomišček
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Obuditev spomina za 25-letnico delovanja
skalašev v samostojni Sloveniji
Navadno se pomembne stvari zgodijo, kot da so same po sebi umevne, s
kristalno jasno idejo in vizijo. Kot da ti ne bi zoreli leta, preden se
udejanjita v trenutku.
Formalni določeni datumi ustanovitve vseh organizacij skalašev na
Slovenskem v zadnjih stotih letih so znani in dokumentirani. O njih lahko
prebiramo v monumentalnem zgodovinskem gorniškem delu skalaša dr.
Toneta Strojina Zgodovina slovenskega planinstva, ki jo je leta 2009 izdala
založba Didakta iz Radovljice. Nastanek ideje o njihovi ustanovitvi in
delovanju, nemalokrat tudi kraju in datumu spočetja, sodelujočih,
predvsem pa okoliščinah, ki so pripeljale do ustanovitve, pa še vedno bolj
ali manj ostajajo v domeni interpretacij zgodovinarjev. Tudi če so ti kar se
da objektivni, ne bodo nikoli vedeli toliko kot takrat prisotni, saj tudi na
najboljše zgodovinske zapise vselej vsaj nekoliko vplivata pomanjkanje
vseh podatkov in osebni pogled.
Spoštovani skalaši, naj mi bo zato dovoljeno, da ob 100-letnici našega
delovanja in delovanja naših predhodnikov na Slovenskem obudim spomin
za naše zanamce o spočetju delovanja skalašev v nam tako ljubi domovini,
samostojni Republiki Sloveniji.
***
31. julij 1995 je bil prijeten sončen dan, ki mu je bil kakšen oblak tu ali tam
zgolj v okras. Narava je dihala s polnimi pljuči. Tudi alpinist Janez (Janša)
ter gorska vodnika Tone (Jeglič) in Bojan (Pograjc) niso bili zadihani. Po
vzponu v Lepem Špičju v osrčju Julijskih Alp jih je pri sestopu neoznačena
steza udobno vodila navzdol skozi Ravni Dol.
Zasebno in javno življenje v dolinah in ravneh tem možem srednjih in
poznih srednjih let ni prizanašalo, temveč jih je brusilo s (pre)izkušnjami.
Gore pa so jim s svojimi kopnimi in lednimi stenami ter smučišči prekalile
osebnosti. Njihova zaznava sveta se je delila na tisto do zapornice
Triglavskega narodnega parka in na tisto za njo po makadamski cesti mimo
Vasi na Skali proti Soči, Bovcu in Ljubljani. Večkrat so drug drugemu
priznali, da se je za najdbo navdihujoče vezi med obema treba potruditi,
saj ni tako samoumevna, kot se včasih misli.
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Tako kot prejšnja leta so se tudi tega leta večkrat, še posebno pa tokrat
pogovarjali o svobodi gorniškega duha, ki ga je gojilo Slovensko planinsko
društvo, zlasti pa Turistovski klub Skala. Tone jo je kot starosta in že takrat
legenda slovenskega gorništva primerjal s časom po drugi svetovni vojni.
Janez jo je postavil v čas osamosvajanja in prvih let samostojnosti. Bojan je
pridal francosko izkušnjo sobivanja - francoskega alpskega kluba (takrat še
Club alpin français, danes Fédération française des clubs alpins et de
montagne) in francoske zveze za gorništvo in plezanje ( Fédération
française de la montagne et de l'escalade ), ki jo je osebno doživel kot
diplomant francoske državne smučarske in gorniške šole (Ecole Nationale
de Ski et d'Alpinisme) v Chamonixu.
Ko so stopili iz redkega macesnovega gozdiča na jaso pred strugo Suhega
potoka, se je Janez, hodeč nekaj metrov spredaj, ustavil in obrnil proti
prijateljema. V takrat še dokaj kleni dolenjščini je spregovoril raju pod
Triglavom in prisotnima (po spominu, op. p.):
"Ne, ne, ne bomo počivali, zgolj predlagati vama želim, da ustanovimo
slovenski gorniški klub, ki bo moralni naslednik Turistovskega kluba Skala
in Alpinističnega kluba Skala. S tem bomo v naši samostojni domovini
Sloveniji osvobodili gorniški duh, ki je izgubil svojo vsestransko svobodo
pred petdesetimi leti. Saj sta za to?"
Tonetu in Bojanu je zastal korak. Oaza tišine med Tičaricama in Čistim
vrhom na eni strani in Vrhom Labrja se je prebudila. Ton(č)e(k), ali kakor
ga je dr. France Avčin poimenoval v svoji kultni gorniški knjigi Kjer tišina
šepeta, Dolgostebelni Jeglič, se je nenadoma prelevil v profesorja, ki zna
odpredavati o vsem, kar je treba postoriti za ustanovitev kluba. Bojan, ki je
imel še dokaj sveže izkušnje izpred dveh let z ustanovitvijo Združenja
gorskih vodnikov Slovenije, je po vojaško pridal še časovne mejnike in
nekaj imen gornikov, ki jih bo po telefonu pridobil že zvečer, da bo s
številom članov zadoščeno pravilom.
Kot da se niso zavedali veličine spočete ideje, kot da je bila njihova namera
nekaj samo po sebi umevnega, čeprav je zagotovo tlela v srcih in dušah
mnogih posameznikov celih petinpetdeset let, so se nato, znova v tišini,
asketsko skromno odpravili še na sprehod do lovske koče na Planini v
Plazeh, preden so se odžejali v Tonetovem drugem domu nad Trento.
***
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Dragi novodobni skalaši, zdaj veste, kdaj, kje, kdo in kako je spočel vašo
organizacijo v samostojni Sloveniji. V imenu Janeza in Toneta in tudi
svojem imenu se vam zahvaljujem, da ste idejo ponotranjili, nadgradili in jo
živite.

Janez Janša, dr. Anton Jeglič in mag. Bojan Pograjc v dvorani Svetovnega slovenskega
kongresa v Cankarjevi ulici 4 v Ljubljani leta 2015 po slovesnosti ob 20-letnici Gorniškega
kluba dr. Henrika Tume kot prvega skalaškega kluba v samostojni Sloveniji (od leve proti
desni). (Foto: dr. France Sevšek)

Bojan Pograjc
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Turistovski klub Skala, podružnica na Jesenicah –
za cel plaz zgodovinskih odkruškov
Po ustanovitvi TK Skala (leta 1921) je bil osrednji klub v Ljubljani,
podružnice pa na Jesenicah, v Bohinju in Lučah.
Jeseniška podružnica (od decembra 1923) je bila zelo dejavna in številčna.
Imela je odseke: plezalni, zimskošportni (alpsko smučanje, smučarski tek in
skoki), fotoamaterski, reševalni in pozneje mladinski odsek. Prirejali so tudi
tekme: 1. sankaške po cesti od Sv. Križa (današnja Planina pod Golico),
tekme v smuku in v slalomu z Rožce v Karavankah.

Razvitje prapora jeseniških skalašev na Triglavu, 7. 9. 1924. Vir: Slovenski planinski muzej.

S Skalo se je začel alpinizem pri nas. Izmed skalašev jeseniške podružnice
je bilo veliko odličnih plezalcev, gorskih reševalcev, smučarjev, sankačev in
fotografov. Vplivali so na razvoj alpskega smučanja in imeli odlično
reševalno moštvo. Najbolj znani so bili Joža Čop, Stane Tominšek, Miha
Potočnik, Matevž Frelih, Uroš Župančič, Miha Arih in drugi (opravili so zelo
težke prvenstvene vzpone v stenah vzhodnih Julijskih Alp).
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Jeseniški gorniki so začeli z gradnjo prvega stalnega bivaka leta 1934 v
Veliki Dnini pod Škrlatico (2180 m). Od graditeljev je največje zasluge imel
Drago Korenini, tehnik, zaposlen v Kranjski industrijski družbi (železarni) na
Jesenicah, za štiri bivake v Martuljški skupini in za zavetišče na Zadnjem
Voglu.

Gradnja bivaka I v Veliki Dnini, 1935. Vir: Slovenski planinski muzej.

Gradnja bivaka je naletela na splošno odobravanje. Leta 1936 so jeseniški
skalaši zgradili bivak št. 2 Na Gruntu pod Gornjo Šplevto (2026 m), na
najbolj razgledni točki Julijskih Alp z razgledom na Triglav in njegove bližnje
vrhove. Zaradi druge svetovne vojne so šele leta 1946 Jeseničani zgradili
bivak št. 3 v Martuljški skupini za Akom. Jeseniške graditelje bivakov so
posnemali tudi v Tržiču, Celju in Kranju. Koreninijevo delo je s svojimi
tovariši nadaljeval zaslužni jeseniški alpinist Janez Krušič (z ogromnim
številom plezalnih vzponov) in postavil na planini Zadnji Vogel bivak
železarjev (peti). Jeseniški skalaši so zgradili leta 1931 Skalaško kočo na
Rožci.
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Gradnja bivaka II Na Jezerih na Gruntu, 1936. Vir: Slovenski planinski muzej.

Skalaška koča na Rožci, 1933. Vir: Slovenski planinski muzej.
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Smuški odsek Skale je imel podružnico na Jesenicah. Leta 1927 so izvedli
Triglavski smuk s Kredarice v Krmo. Od veliko alpskih smučarjev –
tekmovalcev je potrebno omeniti Cirila Pračka, Huberta in Eriko Heim ter
Staneta Koblarja. Ciril Praček je bil še alpinist, gorski reševalec, turni
smučar in predavatelj. Erika Heim je bila ena prvih slovenskih alpskih
smučark in alpinistk (plezala občasno z Jožem Čopom). Njen brat Hubert je
tekmoval na zimski olimpijadi leta 1936 v Garmischu v Nemčiji. Stane
Koblar je bil alpinist, gorski reševalec in alpinistični inštruktor. Tudi znane
smučarske tekače je treba omeniti. Franc Smolej z Jesenic je leta 1939 na
svetovnem prvenstvu v Zakopanih na Poljskem na 50 km (50 tekmovalcev)
dosegel odlično deveto mesto kot najboljši Srednje-Evropejec. Tone
Pogačnik z Jesenic, uspešni tekač in alpski smučar je kot tekmovalec v
smuku po Triglavskem ledeniku zaradi velike hitrosti zdrsnil čez rob
Triglavske stene. Izvršil je edinstven polet v stometrsko globočino, kjer je,
zaradi izjemne prisebnosti, visoke športne usposobljenosti in ob srečnem
naključju v prečnem skoku, ostal na snežnem plazu in si rešil življenje.

Skalaška sankaška tekma, Jesenice 1926. Vir: Slovenski planinski muzej.

Skalaška sankaška tekma je bila izvedena leta 1926 na »Rovtarski cesti« od
Sv. Križa do Jesenic. Glavnina skalašev se je po letu 1930 usmerila v turno
smučanje (dostopni tereni na Rožci in Voglu). Skalaši so prirejali skupne
letne in zimske izlete in ture, ki so utrjevali njihovo tovarištvo in prijateljske
odnose. Prirejali so »hostarske veselice«, posebno v Vratih. Skalaške
veselice v Sokolskem domu na Jesenicah so bile med najbolj priljubljenimi.
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Za starejše člane so bile tradicionalne smuške tekme za Bukov pokal na
Rožci v Karavankah in na Voglu.
Omeniti velja Skalaško smučarsko in sankaško olimpijado leta 1924 v
Ljubljani, kjer so sodelovali člani skalaške podružnice z Jesenic. Skalaši so
tvorili jedro smuškega gibanja pri nas. Tekme so bile v alpskem smučanju
in smučarskih tekih, nekaj pozornosti pa so namenjali smučarskim skokom.

Skalaška smučarska in sankaška olimpijada v Ljubljani, 1924. Vir: Slovenski planinski muzej.

Najvidnejši plezalci medvojnega obdobja so bili Joža Čop, Miha Potočnik in
Stane Tominšek. Ta naveza je dobila ime »zlata naveza«.
Joža Čop (1893-1975) je bil osrednja osebnost med plezalci in gorskimi
reševalci; doma z Jesenic, zaposlen v Kranjski industrijski družbi v žični
valjarni pri težkem in nevarnem delu z razžarjeno žico. Plezal je okrog 25
prvenstvenih smeri, a najtežji vzpon je ob soplezalki Pavli Jesih zmogel leta
1945 v srednjem razu triglavskega stebra, ki je bil še nepreplezan. Kasneje
je bil imenovan kot Čopov steber. Takrat je imel 52 let.
Miha Potočnik, doma iz Belce pri Mojstrani, je bil pravnik. V TK Skalo se je
vključil leta 1925. Sprva je načeloval v jeseniški podružnici TK Skala. Nanj
sta vplivala prijatelja in soplezalca Joža Čop in Stane Tominšek.
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Stane Tominšek (1895-1961), pravnik, odličen alpinist in fotoamateralpinist. Kot skalaš se je priključil jeseniški podružnici TK Skala, zaradi
dobre in prijateljske družbe je največ plezal s Čopom in Potočnikom.
Prof. Janko Ravnik (1891-1982) iz Bohinja, dolgoletni predsednik TK Skala
in odličen planinski fotograf ter turni smučar. Poklicno je bil pianist in
skladatelj. Posnel je film Triglavske strmine, kjer je nastopila odlična
plezalna trojka Joža Čop, Miha Potočnik in Stane Tominšek. Posnel je tudi
prvi slovenski film V kraljestvu Zlatoroga in bil pri tem pobudnik, režiser in
snemalec. Prva projekcija filma je bila leta 1931 v veliki dvorani Uniona v
Ljubljani.
Jaka Čop je bil od fotografov najbolj znan in je mojster planinske
fotografije. Izdal je štiri odlične knjige: Svet med vrhovi, Raj pod
Triglavom, Viharniki in V kraljestvu Zlatoroga. Je nečak Joža Čopa.
Slavko Smolej z Jesenic, mojster planinske fotografije. Prispeval je lepe
fotografije za najbolj znano knjigo o planinstvu in gorstvu pri nas po 2.
svetovni vojni - V Triglavu in njegovi soseščini (avtor Evgen Lovšin).
Evgen Lovšin, pisatelj knjige V Triglavu in njegovi soseščini (planinske
študije in doživetja), ki je izšla ob priliki 50-letnice Slovenskega planinskega
društva v Ljubljani, v založbi avtorja. Bil je tudi planinski prijatelj Joža
Čopa, Miha Potočnika in Staneta Tominška ter občasno z njimi plezal.
Bolj znani vodniki po Brilejevim priročniku (iz leta 1939): Joža Čop in Uroš
Župančič (z Jesenic), Janez Brojan (iz Mojstrane), Alojz Rekar (iz Zgornje
Radovne), Hanza Vertelj (iz Kranjske Gore) in drugi.
Gorska reševalna služba na Jesenicah (leta 1946), stara in nova imena –
vodniki, reševalci, plezalci in predavatelji: Krušič, Medja, Dimnik, Župančič,
Brojan, Koblar, Korenini, Gorjanc, Oblak, kapetan Ciglar, dr. Reya in dr.
Hafner.
Uporabljeni viri:
- V Triglavu in njegovi soseščini: Evgen Lovšin (1946, 2. izdaja)
- Planinski vestniki (letniki 1964-1970)
- Trden kakor Skala: Peter Mikša in Elizabeta Gradnik (2017)

Julij Ulčar1

________________________________
1

Rojen leta 1940 na Jesenicah, kjer tudi živi. Član slovenskega gorniškega kluba Skala od leta 1998 .
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25 let Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma
28. septembra 1995 je bil v Ljubljani, v Domu Ivana Cankarja na
ustanovnem občnem zboru v prisotnosti 51 udeležencev ustanovljen
Slovenski gorniški klub dr. Henrik Tuma. Med ustanovitelji je bil posebej
pozdravljen zmagovalec osemtisočaka Anapurne I Drejc Karničar. Za
predsednika je bil izvoljen dr. Anton Jeglič. Kasneje sta bila predsednika
kluba še dr. Gregor Gomišček in mag. Bojan Pograjc. Sedež kluba je bil
opredeljen na naslovu Ob Ljubljanici 42, Ljubljana.
26. aprila 1997 je bila na Knezovi domačiji nad Robanovim kotom sklenjena
pogodba med SGK dr. Henrik Tuma in GK Savinjske doline o ustanovitvi
zveze gorniških klubov z imenom Slovenski gorniški klub Skala – zveza
gorniških klubov.
Maja leta 2009 smo zapustili od MOL najete prostore Ob Ljubljanici 42 in
sedež prenesli na Kolodvorsko 18a v Ljubljani. Z ustreznimi tablami smo
tudi označili novo lokacijo kluba.
Gotovo sen po povsem lastnih prostorih ostaja še naprej, saj z našimi
edinimi viri – vplačanimi članarinami, samo z domiselnim ravnanjem
pokrivamo tekoče izdatke. Velika zahvala velja zvestim podpornim članom,
ki nas ne pozabljajo. Mnogi se ne morejo več udeležiti naših pohodov, a
svojo zvestobo do kluba ohranjajo. Veseli smo tudi novih članov, ki se nam
pridružujejo.
Naša osnovna dejavnost je organiziranje pohodov, tur v gore, v naravo. V
vsakoletni tiskani zbornik Skala naš klub prispeva od 9 do 16 predlogov
pohodov. Pri tem zagotavljamo svoje vodnike oziroma organizatorje.
Vodnik Bogdan Ambrožič je celo ponujal treking v Himalaji, žal ni zbral
dovolj udeležencev.
Leta 2014 smo prvi od gorniških klubov dali v javnost našo veliko zastavo v
velikosti 2 m x 1 m. Tej so sledile še manjše za nahrbtnik. Tudi obeležja v
obliki majic in jop z našim zaščitnim znakom smo ponudili članstvu.
Februarja 2015 smo izdelali obrazec Vodniško poročilo, ki ga vodniki
izpišejo po opravljeni turi in predstavlja dobro informacijo o pohodu.
Za logistiko na skalaških srečanjih na Dovjem, v Vratih in na predbožičnem
srečanju običajno poskrbi naš klub.
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Dvajsetletnico našega kluba smo svečano proslavili v prostorih Svetovnega
slovenskega kongresa v Ljubljani, kjer smo podelili priznanja zvestim
ustanoviteljem in drugim zaslužnim članom.
Srebrni jubilej - naših 25 let bomo v pogojih korona virusa praznovali bolj
skromno in delovno. Tako smo že opravili letošnji 2. pohod po Poti
suverenosti, ki jo je naš klub izvedel v letu 2019. O tem smo pisali v
zborniku Skala 2020.
Razstava fotografij naših članov in članic pa je čisto darilo 25-letnici GK dr.
Henrik Tuma. Z ličnimi vabili smo članstvo povabili na ogled oktobrske
razstave, na nakup povečav oziroma na dražbo razstavljenih eksponatov.
Obžalujemo, da sta nas pred nedavnim zapustila naša člana in podpornika
dr. Tone Strojin in dr. Ivan Vivod. Ohranili ju bomo v trajnem spominu.
Prehodili smo 25 let in vroča želja je, da nam naš korak ne zastane, da
naša hoja ne skrene, da tisto plemenito, kar nosimo gorniki v sebi,
okrepimo, da ne popusti, da nas povezuje, da vztrajamo – bodisi v ravnici
bodisi v strmini.
Živel jubilej!
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Razstava fotografij GK dr. Henrik Tuma
Po gorniških poteh
Gorniški klub dr. Henrik Tuma je v času od 8. do 23. oktobra 2020
predstavil svoje dosežke tudi na področju fotografije. Sedem avtorjev:
Marko Andolšek, Bruna Dekleva, Silvo Klemenčič, Bine Mlač, Bojan Pograjc,
Jože Šimec in posthumno Ciril Velkovrh so v Finžgarjevi galeriji v
ljubljanskem Trnovem ponudili na ogled povečave fotografij na platno,
velikosti 30 cm x 40 cm. Z razstavo smo počastili 25 let delovanja
Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma.
Na otvoritveni slovesnosti, zaščitne maske so bile obvezne, sta nastopila
dramski umetnik in pesnik g. Tone Kuntner in akademska flavtistka ga.
Jurka Zoroja.

V nagovoru predsednika Silva Klemenčiča so bili izpostavljeni poudarki:
gorniki nadaljujemo skalaško tradicijo tudi na področju kulture, gojimo
plemenito, čutečo povezanost z naravo, domoljubje in duhovne vrednote
ne ostajajo v besedah, temveč živijo v dejanjih.
Šestindvajset slik, osvetljenih z žarometi, se je odkrilo in predalo zvedavim
očem. Bo katera našla pot do svojega oboževalca?

Skala 2021

23

Da sta razstava in otvoritev uspeli, se zahvaljujemo vsem avtorjem,
župniku g. Tonetu Komparetu in društvu Finžgarjeva galerija, našemu
kulturniku g. Tonetu Kuntnerju in akademski flavtistki ge. Jurki Zoroja ter
vsem članom, ki so pripravljali razstavo in darovali svoj prosti čas za
dežurstvo. Posebej se zahvaljujemo g. Stanetu Kodriču in založbi Jutro za
računalniško podporo in sponzorstvo pri izdelavi vabila.
Z združenimi močmi smo kos tudi velikim zalogajem!
Silvo Klemenčič
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Razmišljanja ob 10. obletnici postavitve
Slovenskega planinskega muzeja
Spodaj navedene misli so se
utrnile na pobudo direktorice
Slovenskega planinskega muzeja
(SPM) v Mojstrani, ki je povabila
predstavnika
Slovenskega
gorniškega kluba Skala, da bi
delil pogled skalašev na muzej na
svečanosti
ob
njegovi
10.
obletnici. Na proslavi sicer nisem
prišel do besede (protokol
predsednika države, ki je bil tudi
prisoten na proslavi, je namreč zahteval, da se število govorcev omeji), a
misli so zbrane in prav je, da jih zapišemo in tako ne izginejo v pozabo.
Nenazadnje smo skalaši odločilno prispevali, da je bil muzej sploh zgrajen.
Brez sence dvoma lahko zapišemo, da skalaše navdaja sama misel na
obstoj SPM z zadovoljstvom, veseljem in nenazadnje tudi s ponosom:
1. Zadovoljni in ponosni smo, da muzej sploh stoji – ni namreč
samoumevno, da je bil izgrajen. Moramo se namreč zavedati, da smo
Slovenci, predvsem ljubitelji gora, sanjali o tem muzeju in si prizadevali za
njegovo izgradnjo več desetletij, a zaradi relativno velikih stroškov, deloma
pa tudi pomanjkanja razumevanja pomena gorništva in planinstva za razvoj
slovenskega naroda, zadostne politične podpore za izgradnjo muzeja ni
bilo.
2. Veseli smo, da stoji na tem kraju – tudi to ni bilo samoumevno, saj je
bilo kar nekaj drugih predlogov in želja. A skalaši menimo, da je prostor ob
vstopu v dolino Vrat, na katerem stoji muzej, nekakšna »sveta« zemlja
slovenskega gorništva, planinstva in predvsem alpinizma. Zavedamo se
namreč, da je tu neštetokrat hodil triglavski župnik Jakob Aljaž in
generacije predvojnih alpinistov, ki so osvajale plezalne smeri v triglavski
severni steni in bile bitko za slovensko prevlado v slovenskih gorah, kakor
tudi mlajši alpinisti, ki so nabirali dragocene izkušnje za uspešen pohod
slovenskih alpinistov v Himalajo. Najbrž tudi ni kraja, ki bi ga tolikokrat
prešli slovenski gorniki ter planinci na njihovi poti na Triglav in na druge
vrhove Julijskih Alp.
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3. Zadovoljni smo, da je vloga skalašev, po obdobju zamolčanja njihovega
obstoja in njihovih dosežkov, v muzeju prikazana na način, ki jim pritiče –
nenazadnje so bili predhodniki slovenskega alpinizma, gorske reševalne
službe, pa tudi snovalci prvega slovenskega celovečernega filma »V
kraljestvu zlatoroga«.
4. Veseli nas tudi, da muzej vedno bolj tudi dejansko postaja kulturni hram
slovenskega alpinizma, gorništva in planinstva z vedno večjim številom
zanimivih dogodkov in razstav, tudi skalaških.
5. Ponosni smo, da ob muzeju stoji skalaški bivak, ki so ga postavili člani
jeseniške podružnice Turistovskega kluba Skala in je skoraj stoletje služil
svojemu namenu pod Martuljškimi vršaci.
6. Zadovoljni smo, da sta bili ob muzeju v skalnato pečevje Grančišča v tem
desetletju obstoja muzeja postavljeni zavarovani plezalni poti, za kateri
smo se skalaši trudili skoraj celo desetletje. Le-ti namreč razširjata aktivno
ponudbo muzeja in ga tako delata bolj atraktivnega, hkrati pa ponujata
preizkus gorniških veščin vsem obiskovalcem gora in poligon za učenje.
7. Z zadovoljstvom nas navdaja tudi spoznanje, da so muzej po začetnem
nezaupanju prepoznali tudi domačini kot enega izmed »vlečnih konj« za
ponovno oživitev turizma v Mojstrani. Muzej se je v tem času vživel v kraj
in pričelo se je sodelovanje domačinov z muzejem, npr. sodelovanje z
gorskimi vodniki iz Mojstrane, ki vodijo po zavarovanih plezalnih poteh nad
muzejem in izposojajo plezalno opremo in s skalašem Pavlom Skumavcem,
ki je z ustvaritvijo ledne stene v Mlačci vzpostavil pogoje za razvoj lednega
plezanja tako v kraju kakor tudi v Sloveniji in zamejstvu. Člani Gorske
reševalne službe so že večkrat opravili demonstracije reševanja v gorah v
stenah nad muzejem ob prisotnosti številnih opazovalcev.
8. Ponosni smo tudi, da je muzej že v sorazmerno kratkem času delovanja
dobil v Švici prestižno mednarodno priznanje za pomemben vpliv na gorski
svet in zaščito Alp (Priznanje Fundacije kralja Alberta I.).
Na drugi strani pa nam skalašem povzročata slabo voljo predvsem dve
stvari:
1. Muzej sta zaradi neskladij z vodstvom Gornjesavskega muzeja
razočarana zapustila dva zaposlena, ki sta si od samega začetka
prizadevala za postavitev tega muzeja in sta bila soustvarjalca Triglavske
zbirke, ki je bila temelj za kasnejšo kulturno dediščino SPM. Srčno upamo
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in si želimo, da bo s primerno kadrovsko izbiro tudi v vodenju muzeja
prevladalo »hribovsko« obnašanje in kultura in ne dolinska sivina.
2. Prav tako smo skalaši še vedno malce razočarani, ker ob številnih
zastavah pri vhodu v muzej ne vidimo plapolati skalaške zastave.
Seveda pa imamo tudi nekaj idej, za katere menimo, da bi bile za muzej in
okolico muzeja še kako pomembne:
1. Upamo, da se bo v neposredni bližini muzeja postavila umetna plezalna
stena, kjer se bodo lahko varno preizkusili obiskovalci muzeja v plezanju in
bo hkrati ponujala možnost za urjenje najmlajših.
2. Želimo si, da se bo uredila sprehajana steza, ki bo deloma potekala ob
potoku Bistrica in pod Grančiščem in bo v krožno pot povezovala muzej,
Trg olimpijcev, center Mojstrane in vstop zavarovanih plezalnih poti.
3. Upamo tudi, da se bo končno uredil, bolje rečeno omejil promet v
prometno preobremenjeno dolino Vrat in skozi Mojstrano. Predstavljamo si
dolino in vas, po kateri se bodo z veseljem in brez skrbi gibali ljubitelji
narave in gorskega sveta, gorski kolesarji, pa tudi ljubitelji jahanja in
voženj s kočijami.
4. In nenazadnje, goreče nam tudi tli upanje, da bomo kmalu uspeli
dokončati Skalaški pristop, ki bo preko grebenov Črne Gore, Mlinaric,
Vrbanovih Špic, Rži in Malega Triglava simbolično povezal SPM kot kulturni
hram slovenskega alpinizma, gorništva in planinstva z vrhom Triglava.
Če zaključim, skalaši smo veseli, ker vidimo, da je muzej v tem času
napredoval in uresničuje želje naših predhodnikov, pa tudi tistih, ki smo ga
ustanavljali. Če skalaši vidimo križ na Škrlatici kot simbol tovarištva in
prijateljstva, lahko Slovenski planinski muzej vidimo kot simbol sodelovanja
in spoštovanja do prednikov.
Dovolite pa mi, da se ob tej priliki v imenu vseh skalašev tudi zahvalim
mag. Miru Erženu za njegovo neskončno energijo pri ustanavljanju in
razvoju SPM ter g. Janezu Janši, ki se je kot predsednik vlade zavedal
pomena SPM in je s svojo hitro podporo odprl pot za njegovo izgradnjo.
Gregor Gomišček
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V spomin – Janez Javornik
Dobil sem dovoljenje za odhod.
Recite mi zbogom bratje!
Vsem se priklanjam
in se odpravljam na to pot.
T. Kuntner

V mesecu oktobru 2020 se je v svojem 88. letu od nas poslovil prijatelj in
navdušen skalaš gospod Janez Javornik. Bil je med ustanovnimi člani
Gorniškega kluba Limberk v letu 1998.
Zelo aktiven je bil pri zbiranju podpisov proti rušenju skalaškega križa na
Škrlatici. V letu 1996 se je včlanil v takrat prvi skalaški klub GK dr. Henrik
Tuma v Ljubljani, kjer je aktivno sodeloval.
Ko smo kasneje v letih 1998 in 1999 na noge postavljali Gorniški klub
Limberk, je bil v veliko moralno in materialno pomoč. V letu 2000 je bil
prisoten pri slovesnem podpisu pogodbe o vstopu GK Limberk v Slovenski
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gorniški klub Skala v Robanovem kotu na Knezovi domačiji. Veliko lažjih
gorniških tur smo opravili skupaj, kasneje, ko so bile nekatere ture glede
na leta prezahtevne, nam je pomagal s prevozi na začetek in konec poti.
Njegova želja, da bi obiskal novi skalaški križ na Škrlatici, se mu zaradi
nekaterih bolezenskih omejitev ni izpolnila. Budno pa je spremljal vse
dogajanje v zvezi z novo Skalo in njenimi nastajajočimi gorniškimi klubi.
Skalaški stvari je ostal zvest do konca in ob tem kazal veliko mero ljubezni
do domovine.
Kot velik slovenski domoljub se je izkazal tudi na drugih področjih. Močno
je bil aktiven pri Društvu seniorjev Slovenije. Soorganiziral je društvene
izlete po Sloveniji in tujini. Dejaven je bil pri Svetovnem slovenskem
kongresu in pri Združenju VSO, kjer se je demokratično zavzemal za
pošteno razčiščevanje naše polpretekle zgodovine. Lep kamenček v
mozaiku odkrivanja dogodkov po drugi svetovni vojni je dodal v televizijski
oddaji »Pričevalci« na TV Slovenija, ko sta s soprogo Jožico podala izčrpno
izpoved o svojem življenju od začetka druge svetovna vojne pa do
osamosvojitve Slovenije. Z modro besedo, vedno podprto z dejstvi in
njemu lastno duhovitostjo, je lahko komuniciral tudi z drugače mislečimi.
Da je bil za našo samostojno državo Slovenijo in razvoj demokracije v njej
vedno pozitivno naravnan, pričajo tudi številna sožalna pisma soprogi Jožici
in družini.
Pogrešali bomo njegovo pripravljenost za sodelovanje, iskrivo besedo in
duhovitost.
Zahvaljujemo se mu za njegov prispevek pri oblikovanju in razvoju
novodobne Skale.

Marjan Perme

Skala 2021
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Ture in prireditve
v letu 2021

Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo v letu
2021 za Slovenski gorniški klub Skala predvidoma organizirali gorniški klubi
Skale. Ture so namenjene vsem gornicam in gornikom, neodvisno od
članstva v klubih Skale. Udeležba na njih je za vse brezplačna.
Na vseh turah, razen kjer je to posebej navedeno, je poskrbljeno za
vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak udeleženec sam.
Dolžnost udeležencev ture je, da se pred turo dobro pozanimajo o njeni
zahtevnosti in nujni opremi ter se odločijo le za tiste ture, ki jih lahko varno
opravijo. Če karkoli ni jasno ali ste v dvomih, se posvetujte z vodnikom ali
organizatorjem ture.
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Nekateri uporabljeni znaki:

 Za več podatkov pokličite telefonsko številko.

 Za več podatkov pišite na elektronski naslov.



Tura bo samo v lepem vremenu, če bodo napovedane padavine,

tura odpade ali bo prestavljena (po navadi za en teden).



Tura bo v vsakem vremenu. S seboj vzemite primerno opremo!



Datum in potek ture sta samo informativna, prilagodili ju bomo
trenutnim razmeram.

Turni smuk - za turo potrebujete popolno turnosmučarsko opremo.

Gorskokolesarska tura.

Tura je primerna za otroke nad 5 let.
Tura je primerna za otroke nad 10 let.
Za otroke so primerni tudi nekateri izleti brez teh oznak, a se je o
primernosti potrebno posvetovati z vodnikom ali organizatorjem izleta.

Skala 2021
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2021
(januar - junij)
MESEC

januar

DAN

junij

32

VODNIK

2.1.2021 Roblek (1657 m)

Gorniški klub Karavanke

Ivo Jesenik

16.1.2021 Tirske peči in Po Janezovih poteh

Gorniški klub Savinjske doline

Darja Goličnik, Tonika Nadvežnik

sobota

30.1.2021 Po Velikolaških poteh

Gorniški klub Limberk

Rajko Peterlin

torek

maj

GORNIŠKI KLUB

sobota

februar ponedeljek

april

TURA

sobota

ponedeljek

marec

DATUM

1.2.2021 100-letnica delovanja skalašev na Slovenskem - slavnostna akademija Slovenski gorniški klub Skala

Organizacijski odbor

2.2.2021 Rožnik - obletnica ustanovitve Skale

Slovenski gorniški klub Skala

Gregor Gomišček, Silvo Klemenčič

8.2.2021 Šmarna gora (669 m)

Slovenski gorniški klub Skala

Gregor Gomišček

sobota

13.2.2021 Ledno plezanje

Društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana,
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček
Slovenski gorniški klub Skala
Gorniški klub Limberk

Silvo Vrhovec

Gorniški klub Gornjesoške doline

Benjamin Černe

sobota

27.2.2021 Zimska tura v Karavanke

nedelja

7.3.2021 Gomila - Podlaška gora (816 m)

sobota

13.3.2021 Jakobova pot III. Hrušica - Vrh Trebnje

Gorniški klub Limberk

Magda in Samo Butkovič

sobota

20.3.2021 Gradiška Tura (793 m) - Otmarjeva pot

Gorniški klub Gornjesoške doline

Slavica Boljat, Davorin Gaberšček, Mitja Šavli

sobota

27.3.2021 Polhograjska grmada (898 m) in Tošč (1021 m)

Gorniški klub Karavanke

Andrej Hude

sobota

10.4.2021 Volnik - Monte Lanaro (546 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bruna Dekleva

sobota

17.4.2021 Slavnik (1018 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Silvo Klemenčič

sobota

24.4.2021 Dolina potoka Glagno

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bine Mlač

sobota

24.4.2021 Romanje sosedov

Slovenski gorniški klub Skala

Vinko Gartner

sobota

24.4.2021

Gorniški klub Gornjesoške doline

Miloš Gabrijelčič

nedelja

25.4.2021

sobota

1.5.2021 Višarje (1766 m)

Gorniški klub Karavanke

Jože Benedik

petek

7.5.2021
Gorniški klub Limberk

Janez Mežan

Plezanje za naše najmlajše I.

sobota

8.5.2021 8. tridnevni pohod po krožni pešpoti "Prijetno domače"

nedelja

9.5.2021

sreda

12.5.2021 Sveta Ana nad Ribnico (920 m)

Gorniški klub Limberk

Rajko Peterlin

sobota

15.5.2021 Kocbekovo priznanje za leto 2019 in 2020 ter tura na Veliko planino

Gorniški klub Savinjske doline

Tonč Žunter, Bojan Okrogar

sobota

22.5.2021 Skradski vrh in Vražji prolaz (1044 m)

Gorniški klub Limberk

Majda in Polde Sadar

sobota

29.5.2021 Pod skalno rajdo Glerisovih špic

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bine Mlač

sobota

5.6.2021 Kobesnock (1820 m) - Ziljske Alpe

Gorniški klub Gornjesoške doline

Slavica Boljat

sobota

12.6.2021 Črna prst (1844 m) in Lisec (1653 m)

Gorniški klub Karavanke

Vinko Gartner

sobota

19.6.2021 Jezersko (889 m), Goli vrh (1787 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Gregor Gomišček, France Urbanija

četrtek

24.6.2021

Gorniški klub Gornjesoške doline

Mitja Šavli

petek

25.6.2021

sobota

26.6.2021 Panoramska krožna pot po Železni Kapli ali Božičev vrh (1228 m)

Gorniški klub Karavanke

Jože Benedik

Krn (2244 m), Vrh nad Peski (2176 m)
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2021
(julij - december)
MESEC

julij

avgust

september

oktober

november

december

DAN

DATUM

TURA

GORNIŠKI KLUB

VODNIK

sobota

3.7.2021 Velika Baba (2127 m)

Gorniški klub Limberk

Janez Perko

sobota

3.7.2021 Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro

Gorniški klub Jakob Aljaž

Janez Kocjan - Janko

sobota

10.7.2021 Tura čez greben Račkih vrat na Raduho

Gorniški klub Savinjske doline

Maja Kogelj, Tonika Nadvežnik

sobota

17.7.2021 Zagorelec (2090 m)

Gorniški klub Karavanke

Franci Jesenik

sobota

31.7.2021 Jepca (1610 m)

Slovenski gorniški klub Skala

Grega Hrovat, Gregor Gomišček

nedelja

1.8.2021 Škrlatica (2738 m)

Slovenski gorniški klub Skala

Samo Butkovič, Bogdan Ambrožič

četrtek

5.8.2021 Po Aljaževi poti od doma do doma

Gorniški klub Jakob Aljaž

Tomaž Mis

sobota

7.8.2021 Lučki dan s turo na Križevnik (1910 m)

Gorniški klub Savinjske doline

Tonč Žunter, Janko Kovačič

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bojan Pograjc

sobota 14.-21.8.2021 Mont Blanc (4807 m) preko Aiguille du Gouter
nedelja

15.8.2021 Molička peč (1780 m)

Gorniški klub Savinjske doline

informacije Tonč Žunter

nedelja

15.8.2021 Mangartska planina

Gorniški klub Gornjesoške doline

Benjamin Černe, Dušan Žnidarčič

sobota

28.8.2021 Mala Ponca (1925 m)

Gorniški klub Limberk

Andrej Hernec

sobota

4.9.2021

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bojan Pograjc

nedelja

5.9.2021

sobota

11.9.2021 Pogorje Stojne

Gorniški klub Limberk

Franc Koželj

Watzmann (2713 m) po zavarovani plezalni poti

sobota

18.9.2021 Iz Babnega Polja (756 m) na Babno Polico (750 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Silvo Klemenčič

nedelja

19.9.2021 Pot čudovitih razgledov Istre

Gorniški klub Gornjesoške doline

Franci Melink

sobota

25.9.2021 Srečanje in piknik Skale

Slovenski gorniški klub Skala

Gregor Gomišček, France Urbanija

Gorniški klub Gornjesoške doline

Miloš Gabrijelčič

sobota

25.9.2021

nedelja

26.9.2021

sobota

2.10.2021 Pot suverenosti - po hribovju Orlice

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Franci Črček, Silvo Klemenčič

sobota

9.10.2021 Monte Chiavals (2098 m)

Gorniški klub Limberk

Irma in Stane Erjavc

sobota

16.10.2021 Učka - Vojak (1401 m)

Gorniški klub Limberk

Rado Kralj

sobota

23.10.2021 Krožna pohodniška pot - Lom je moj dom

Gorniški klub Gornjesoške doline

Dušan Žnidarčič

Plezanje za naše najmlajše II.

sobota

6.11.2021 Jakobova pot IV. Vrh Trebnje - Stična

Gorniški klub Limberk

Magda in Samo Butkovič

sobota

13.11.2020 Veliko Kozje (993 m)

Gorniški klub Savinjske doline

Janko Kovačič

sobota

20.11.2021 Goriški Kras - Trstelj (643 m)

Gorniški klub Gornjesoške doline

Benjamin Černe

petek

17.12.2021 Tradicionalno predbožično srečanje

Slovenski gorniški klub Skala

Organizacijski odbor

sobota

18.12.2020 Božične skrivnosti v jami Pekel in Rimska nekropola

Gorniški klub Savinjske doline

Bojan Okrogar

sobota

25.12.2021 Ogled živih jaslic v ledu (Mlačca, Mojstrana)

Slovenski gorniški klub Skala, Klub lednih
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček
plezalcev Mlačca

nedelja

26.12.2021 Tradicionalni pohod na Sv. Jakoba (806 m)

Gorniški klub Jakob Aljaž

Skala 2021
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 2. januar 2021

Roblek (1657 m)
Za uvod v novo koledarsko leto se bomo že tradicionalno podali na
Roblekov dom na Begunjščici, ki stoji na razgledni točki zahodnega grebena
Begunjščice. Imenovan je po Hugu Robleku, pobudniku planinstva na
Gorenjskem.
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri gostišču v Dragi. V primeru ugodnih
snežnih razmer bomo turo lahko podaljšali do Begunjščice.
Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše, v nahrbtniku pa
naj bo vse, kar zahteva zimska tura.
Srečno!
Ivo Jesenik

04 5333 745
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 16. januar 2021

Tirske peči in Po Janezovih poteh
Ob 7. uri se dobimo v Mozirju na parkirišču Tuš. Zapeljemo se mimo
Šmihela in parkiramo na primernem mestu ob cesti. Odvisno od snega.
Če bo kopno, se vzpnemo čez Tirske peči, drugače pot nadaljujemo po
Janezovih poteh.
Tura je primerna za pohodnike, ki so vajeni brezpotij. Rabili bomo 5 do 8
ur, odvisno od izbire poti.
Nujna je dobra obutev, palice, čelada, hrana in pijača iz nahrbtnika.
Po koncu ture je možen topel obrok v Koči na Mozirski planini.
Darja Goličnik

041 627 843
Tonika Nadvežnik

 041 457 085
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Gorniški klub Limberk
sobota, 30. januar 2021

Po Velikolaških poteh
Velike Lašče se prvič omenjajo leta 1145 v listini oglejskega patriarha
Peregrina, ustanovitelja stiškega samostana, kot »villa Lasis«. Pristavo v
Laščah je stiškemu samostanu podaril eden izmed gospodov Višnjegorskih.
Izraz villa, ki je latinski, pomeni veliko kmetijo, kakršne so ustanavljali kralji
in drugi posvetni in cerkveni mogočneži, da bi jim prinašale dohodke. Drugi
del Lasis pomeni krčevino oziroma laze, saj je naselbina nastala na izkrčeni
površini. V stiškem urbarju iz leta 1505 so Lašče poimenovane
nemško »Groslasitsch«, oziroma »Grosslaschitz«.
Velike Lašče je leta 1857 prizadel hud požar. Zgorelo je 44 hiš in 80
gospodarskih poslopij. Nove hiše, ki so nastale na pogorišču, so bile vse
zidane. Iz tega časa izhaja današnja dvostolpna župnijska cerkev
Marijinega rojstva, zgrajena v novo romanskem slogu. 10 let pozneje so
podrli tabor okoli cerkve. Z materialom tabora so nasuli trg. Leta 1913 so
Velike Lašče postale trg. Dobile so tudi svoj grb, na katerem je bil
upodobljen srebrni pegaz, ki ponazarja pesniški in pisateljski utrip teh
krajev.
Zaslovele so predvsem po Primožu Trubarju, Franu Levstiku, Josipu
Stritarju in v naselju rojenem Jožetu Javoršku. Zaradi teh znamenitih mož,
ki so se rodili v kraju in bližnji okolici, so dobile vzdevek slovenske Atene.
Dobimo se ob 7.45 pred župnijsko cerkvijo Marijinega rojstva v Velikih
Laščah. Darovana bo sv. maša za vse gornike in srečno gorniško sezono.
Nato pot nadaljujemo do Svetega Gregorja.
Celotno potovanje bo trajalo približno 4 ure.
Rajko Peterlin

031 383 444
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Slovenski gorniški klub Skala
ponedeljek, 1. februar 2021

100-letnica delovanja skalašev na Slovenskem
Slavnostna akademija

Osrednja slovesnost ob 100-letnici delovanja skalašev na Slovenskem bo
slavnostna akademija na predvečer obletnice ustanovitve Turistovskega
kluba Skala v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani.
O programu in času slavnostne akademije boste obveščeni na spletnih
straneh Skale.
Organizacijski odbor

Skala 2021
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Slovenski gorniški klub Skala
torek, 2. februar 2021

Rožnik
Nočni pohod ob 100-letnici delovanja skalašev na Slovenskem
Na svečnico 1921. leta so se v Prešernovi sobi gostilne Novi svet v Ljubljani
zbrali mladci, ki jim je bila hoja po ustaljenih planinskih poteh pretesna, na
ustanovnem občnem zboru. In rodil se je Turistovski klub Skala. Več o
tedanjih skalaših, o njihovem življenju in delu v posebnem prispevku.
Zbrali se bomo ob 19. uri pri Muzeju novejše zgodovine v Tivoliju. S
svetilkami bomo odšli do Marijine cerkve na vrhu Rožnika in obudili
spomine na pionirsko delo skalašev na mnogih področjih. Kot ponosni
nadaljevalci skalaških idej si napravimo tudi to jubilejno svečnico prijazno in
povezljivo. Srečno, se vidimo!
Silvo Klemenčič

041 295 264
Gregor Gomišček

041 678 716
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
ponedeljek, 8. februar 2021

Šmarna gora (669 m)
Tradicionalni skalaški izlet na priljubljeno izletniško točko v okolici Ljubljane
bomo povezali z udeležbo pri sveti maši, ki jo ob slovenskem kulturnem
prazniku daruje g. France Urbanija, triglavski župnik in predsednik
Častnega razsodišča Skale, v spomin na vse kulturnike (začetek maše je ob
11. uri).
Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 z glavnega parkirišča pod Šmarno goro,
ob Tacenski cesti pri mostu čez Savo. Večinoma bomo sledili nemarkiranim
in ne tako obljudenim potem. Vrnitev s Šmarne gore bo ob 13. uri prek
Grmade.
Prisrčno vabljeni tudi tisti, ki bi raje šli na Šmarno goro sami, da se nam na
vrhu pridružite.
Hoje je za dobro uro, priporočava vodotesne, toplejše čevlje in smučarske
palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni ogrevana, svetujeva tudi toplejša
oblačila.
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet je v lepem vremenu primeren za družine
z otroki.
Andrej Šarc

031 225 082
Gregor Gomišček

041 678 716
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Društvo lednih plezalcev Mlačca in
Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 13. februar 2021

Ledno plezanje
Vabimo vas na ledno plezanje, ki bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani.
Tam se bomo lahko na varen način in pod strokovnim vodstvom naučili
osnovnih veščin hoje in plezanja v ledu, zato to priporočamo vsem, ki se
pozimi gibljete v gorah.
Na izbiro bo več možnosti: hoja z derezami po lahki, ledeni strmini, ledno
plezanje v lažji smeri z manjšo strmino in ledno plezanje v težji smeri z
večjo strmino.
Dobimo se ob 10. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ali
kasneje kar v soteski Mlačca.
Udeleženci naj imajo primerno opremo (dereze, čelado in plezalni pas), le
ledna kladiva si bo možno izposoditi.
Pavel Skumavc

031 677 203
Gregor Gomišček

041 678 716
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Gorniški klub Limberk
sobota, 27. februar 2021

Zimska tura v Karavanke
Dobimo se ob 7. uri na parkirišču na mejnem prehodu Ljubelj.
Tura je primerna za izkušene in dobro kondicijsko pripravljene gornike.
S seboj je potrebno vzeti zimsko opremo (dereze, cepin, čelado,...) in vse
kar sodi k obvezni zimski opremi. Za vrv in lavinski trojček se dogovorimo
pred turo.
V primeru slabega vremena bomo turo prilagodili vremenskim razmeram.

Silvo Vrhovec

041 716 430




Skala 2021

41

Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 7. marec 2021

Gomila - Podlaška gora (816 m)
Dobimo se ob 8. uri v Grgarju pri športnem igrišču.
Pot bomo pričeli Na Borovi poti in si ogledali vojaško pokopališče in
starodavno cerkvico sv. Petra. Nadaljevali bomo do zaselka Fobca in Fobški
kal, se povzpeli na Gomilo v grebenu Podlaške gore. Na vrhu je piramida iz
prve svetovne vojne v spomin gen. Achileju Pappi. Z vrha je tudi lep
razgled proti morju in Krnskemu pogorju. Vračali se bomo mimo zaselka
Madoni, Zabrda in Biteža na izhodišče. Marsikaj zanimivega bomo videli ob
sami poti.
Pot nam bo vzela kar nekaj časa, zato naj bo v nahrbtniku dovolj zaloge.
Benjamin Černe

031 224 114
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Gorniški klub Limberk
sobota, 13. marec 2021

Jakobova pot III. Hrušica – Novo mesto – Vavta
vas - Vrhtrebnje
Spomladansko Jakobovo pot bomo nadaljevali v vasi Hrušica, pri cerkvi sv.
Jakoba. Tu se nadaljuje jesenski del poti s ciljem v vasi Vrhtrebnje. Dolžina
poti je približno 37 km.
Dobimo se pri cerkvi v Hrušici ob 8. uri.
Uhojeni pohodni čevlji, hrana in pijača iz nahrbtnika. Vreme ne vpliva na
našo namero!
Magda in Samo Butkovič

041 621 801
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 20. marec 2021

Gradiška Tura (793 m) – Otmarjeva pot
Ob jubilejni petdesetletnici odprtja Furlanove poti na Gradiško Turo so
vipavski planinci 19. maja 2019 slavnostno odprli še novo Otmarjevo pot,
posvečeno pokojnemu duhovniku, profesorju, prevajalcu, predsedniku PD
Vipava Otmarju Černilogarju (1933-1999).
Otmarjeva pot je kategorizirana kot zelo zahtevna. Skupna dolžina poti je
približno 450 m, višinska razlika med vstopom in izstopom pa 240 m. Vanjo
so namestili okrog 420 m jeklenice, 220 klinov za njeno pritrditev in še 110
stopnih klinov. Pot je sicer tehnično gledano mogoče razdeliti v štiri odseke.
Najtežji prvi odsek zaznamuje izpostavljeno plezanje v navpični, rahlo
previsni steni, ki ji sledi še plezanje v plošči.
V lanskem letu (5. 3.) smo bili na ogledu, vendar je po našem planu 11.
aprila ta tura zaradi virusa odpadla. Zaradi težavnosti poti se bomo na
zbirališču domenili, kdo bo šel po Otmarjevi, kdo pa po sosednji Furlanovi
poti, ki je tudi lažja. Z vrha Gradiške Ture bomo lahko nadaljevali pot še do
zavetišča pri Abramu in se vrnili do izhodišča.
Zbrali se bomo ob 8. uri pri kampu nad Gradiščem pri Vipavi ter se tam
pripravili na vzpon. Obvezen del opreme je plezalni pas z varovalnim
kompletom, čelada in dobra obutev.
Slavica Boljat

051 622 962
Davorin Gaberšček

031 868 031
Mitja Šavli

031 325 938
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 27. marec 2021

Polhograjska Grmada (898 m) in Tošč (1021 m)
Gre za lažjo pohodniško turo v Polhograjske Dolomite. Tošč predstavlja
njihov najvišji vrh in je primeren za vse vrste pohodnikov. Tura je lahka in
bo trajala s postanki vred približno od 4 do 5 ur.
Dobili se bomo na parkirišču v naselju Topol pri Medvodah ob 8. uri, do
katerega se lahko pride iz dveh smeri:
 Iz smeri Ljubljane se peljemo preko Dobrove proti Polhovem
Gradcu. Pri naselju Hrstenice sledimo kažipotnim oznakam za
naselje Topol pri Medvodah. Po približno štirih kilometrih se dobimo
na večjem parkirišču v vasi Topol.
 Iz smeri Medvod se peljemo proti vasi Sora, kjer se usmerimo na
križišču za Topol.
S parkirišča se bomo odpravili proti vasi Belo in zavili na gozdno pot proti
Grmadi. Pot preči pobočje brez večjih sprememb višine, le na koncu pod
vrhom je nekaj strmine. Z Grmade se bomo spustili do turistične kmetije
Gonte in nadaljevali vzpon preko Malega Tošča na Tošč. Po kratkem
počitku se vrnemo proti Gontam, kjer je predviden postanek v turistični
kmetiji. Od tam se vračamo na izhodišče našega pohoda.
V primeru slabega vremena bo tura odpadla.
Andrej Hude

031 351 536
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 10. april 2021

Volnik - Monte Lanaro (546 m)
Na Volnik se bomo povzpeli iz slikovite kraške vasi Pliskovica. Vas je dobila
ime po drobni ptici pliski. Znana je tudi po mokriščih - kalih. Obnovljeni kal
Mlačna bomo videli kmalu po začetku poti na Volnik.
Na vrhu Volnika, kjer je nekoč stala italijanska karavla, stoji sedaj nizek
razgledni stolp, s katerega se odpre razgled od Tržaškega zaliva do Julijskih
Alp. Poleg razglednega stolpa je na vrhu še kamnito obeležje rojaku,
zaslužnemu planincu. Je v obliki črke V kot puščica v smeri proti Triglavu,
kar kaže na zavedne Slovence, ki še vedno v teh krajih ohranjajo slovensko
narodno zavest.
Z vrha je lep pogled na Repentabor, naselje v zamejski Sloveniji. To bo naš
naslednji cilj. Občina Repentabor spada med najmanjše v Tržaški pokrajini.
Večina prebivalcev je slovenske narodnosti. Po ogledu utrdbe Tabor in
svetišča Marije Vnebovzete sledi zadnji del naše poti z zaključkom v
Tomaju. Iz Tomaja bo organiziran prevoz voznikov v Pliskovico.
Nezahtevne hoje je 6 do 7 ur.
Zbrali se bomo ob 8. uri na parkirišču pod vasjo Pliskovica, kjer se nahajajo
informativne table in izklesan lik vola.

Bruna Dekleva

041 876 112
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 17. april 2021

Slavnik (1018 m)
Tumova koča na Slavniku nas tradicionalno vabi v svoje zavetje. Spodobi
se, da najstarejši klub v SGK Skala, ki nosi ime po narodnem buditelju in
alpinistu dr. Henriku Tumi, tu na vrhu Slavnika, opravi duhovno povezavo s
svojim vzornikom.
Tokrat se dobimo na parkirišču v Podgorju ob 9. uri.
Avtocesto proti Kopru zapustimo takoj, ko pridemo skozi predor Kastelec. Iz
Ljubljane do Podgorja je približno uro vožnje.
Slavnik bomo lagodno dosegli v dveh urah. Na povratku se bomo ustavili v
Kopru, kjer si bomo ogledali Škocjanski zatok – rezervat ptičev.
Pohod je primeren za vse.
Silvo Klemenčič

041 295 264
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 24. april 2021

Dolina potoka Glagno
Vodnik se upa trditi, da je dolgo prečenje doline potoka (torrente) nekaj
posebnega: »Ambiente stupendo«. V pomanjkljivem prevodu: »Noro lepo
okolje.« Edina pomanjkljivost prečenja je, da je dolgo (na drugo potenco),
za posladek pred koncem ture pa še 1000 (tisoč) višinskih metrov vzpona
do sedla (forca) Nuviermulis (1732 m). Skratka ali na kratko: Moggio,
Moggessa, forca Nuviermulis, Foran da la Gjaline, Rifugio Grauzaria, Case
dei Nanghet. Če se ne motim ima pot (sentiero) številko 419. Sicer pa to ni
pomembno.
Morda post scriptum: vsi, ki boste šli na to neobičajno turo, doma malo bolj
trenirajte, kajti res je noro dolga.
Drugo je znano: vidimo se ob 6. uri na meji v Ratečah.
Aha, še to: če bi slučajno bilo preveč snega, bom to turo zaradi velike
nevarnosti (pobočja v soteski) odpovedal. Toliko vnaprej in v vednost.
Bine Mlač

031 604 311
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 24. april 2021

Romanje sosedov
Vljudno vabljeni na romanje iz vasi Spodnje Rute (Untergreuth) pod Kepo
na avstrijski strani Karavank do Aljaževega spomenika na Dovjem. Romarji,
ki simbolično iz Avstrije prinesejo križ in ga pri Aljaževem spomeniku za tri
mesece predajo v slovenske roke, s tem dejanjem simbolično sporočajo
željo po prijateljstvu in čezmejnemu sodelovanju med tremi narodi, ki živijo
v tem čudovitem prostoru.
V organizaciji »Prijateljev nove Anine koče« se bodo romarji podali na pot
ob 8. uri izpod severne strani Kepe v vasi Spodnje Rute (Untergreuth) nad
Baškim jezerom (Faaker See). Romarje, ki bodo pohod pričeli s
slovesnostjo pred tamkajšnjo cerkvijo, bo pot vodila preko sedla Jepca
(1600 m) in po slikoviti dolini potoka Belca. Na Dovje bodo prišli ob 16. uri,
kjer jih pri Aljaževem spomeniku vsako leto pričakajo s svečanim
sprejemom.
Zbor udeležencev je pred cerkvijo v Spodnjih Rutah (Untergreuth) ob 7.45,
lahko pa se udeležite tudi svečanega zajtrka, ki je ob 7. uri.
Pot tehnično ni zahtevna, je pa v primeru zimskih razmer potrebna
primerna oprema. Po turi se bo možno z avstrijskimi romarji peljati nazaj v
Avstrijo po avtomobile. Zato prosimo za predhodno prijavo najmanj dva dni
prej.
Vinko Gartner

040 380 056
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota in nedelja, 24. in 25. april 2021

Plezanje za naše najmlajše I.

Otroci radi plezajo po drevesih ali igralih. Nekateri iz veselja, drugi
preizkušajo svoj pogum. Dajmo jim priložnost, da skozi igro spoznavajo
plezanje in varno gibanje v skali. S tem razvijajo motorično sposobnost,
čustveno stabilnost, sposobnost sodelovanja v skupini in še marsikaj.
Plezanje bo potekalo v enem od primorskih naravnih plezališč. Odvisno od
trenutnih vremenskih razmer. Obvezno je spremstvo staršev, ki se bodo
tudi lahko preizkušali v veščinah v skali.
Zaradi prevelikega števila in zadostnega števila vodnikov ter opreme je
potrebna predčasna prijava.
Miloš Gabrijelčič

041 664 565
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 1. maj 2021

Višarje (1766 m)

Kot vsako leto, bo tudi letos organiziran romarski pohod ob kapelicah, ki jih
je umetniško ustvaril Tone Kralj, do Sv. Višarij.
Več kot 650 let je že od postavitve prve cerkve na Sv. Višarjah, kjer se
srečujejo različne narodnosti: Slovenci, Furlani, Nemci in Italijani. Prav
raznolikost jezikov lahko obarva še tako puščoben dan.
Zbor pohodnikov je ob 7. uri v Ratečah pred Kompasom (mejni prehod).
Hoje do vrha je za okoli 3 ure (možne so še zimske razmere), zato naj bo
temu primerna tudi oprema.
Mašo za domovino, ki bo ob 11.30, bo najbrž kot vsako leto, daroval g.
župnik France Urbanija. Vsako leto se te slovesnosti udeleži veliko število
pohodnikov, zato ste vabljeni tudi vi.
Jože Benedik

 040 837 510
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Gorniški klub Limberk
petek, 7. maj - nedelja, 9. maj 2021

8. tridnevni pohod "Prijetno domače"
Krožna pešpot »Prijetno domače« je povezovalna pot po krajevnih
skupnostih okrog občinskega središča. Na celotni poti je 12 informativnih
turističnih točk z žigi. Pot je dolga dobrih 100 km, razkriva znamenitosti in
lepote občine Ivančna Gorica, prehodi pa se v treh dneh. Približno tretjino
poti je trasiral in markiral naš gorniški klub, ki ta del poti tudi vzdržuje.
Pridružite se lahko tudi v posameznih dnevih in prehodite le del poti.
Dnevno se pohod z vmesnimi postanki zaključi po dvanajstih urah hoda in
približno 35 prehojenih kilometrih.
Zbrali se bomo ob 7. uri pred občinsko stavbo v centru Ivančne Gorice. S
seboj prinesite dobro voljo in ustrezno opremo (dobra obutev, pohodne
palice).
Janez Mežan

070 600 890
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Gorniški klub Limberk
sreda, 12. maj 2021

Sveta Ana nad Ribnico (920 m)
Ribniško polje na zahodu Dolenjske je ujeto med razpotegnjena kraška
hrbta: na eni strani se nad njim dviga 1254 metrov visoka Velika gora, na
drugi pa slabih tristo metrov nižja Mala gora. Ta je imela nekoč pomembno
vlogo, saj je ob turških vpadih na njej zagorel kres, ki je novico o bližajoči
se »hudi uri« sporočil naprej proti Ljubljani. Veliko zanimivega bi nam lahko
povedala tudi cerkev sv. Ane, ki je danes priljubljena izletniška točka.
Od jamarskega doma, ob katerem se nahaja Francetova jama se bomo
povzpeli do cerkve sv. Ane, nato se bomo spustili do spomenika, ki je
posvečen TIGR-u.
Letos bo minilo 80 let od prvega spopada na slovenskih tleh po razkosanju
predvojne Dravske banovine, saj je 13. maja 1941 prišlo do boja med
okupatorjem in borci za svobodo. Italijanska karabinjerska patrulja je
namreč v Lovšinovi lovski koči na Mali gori nad Ribnico presenetila tri dobro
oborožene pripadnike primorske narodnoobrambne organizacije TIGR. V
spopadu je padel vojaški vodja tigrovcev Danilo Zelen. Italijani so zajeli
hudo ranjenega Ferda Kravanjo, Anton Majnik pa jim je zvezan ušel.
Dobimo se ob 8.00 uri na parkirišču pred cerkvijo v Ribnici. Hoje s postanki
bo približno 3 ure. Priporočljive so pohodne palice, v primeru dežja pa še
gamaše.
Rajko Peterlin

031 383 444
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 15. maj 2021

Kocbekovo priznanje za leto 2019 in 2020 ter tura
na Veliko planino (1666 m)
Zborno mesto je ob 7. uri pri cerkvici sv. Antona v Podvolovljeku.
Dostop je iz Luč ali iz Kamnika preko Kranjskega Raka v Podvolovljek.
Skupaj se odpeljemo 1,5 km do kmetije Selišnik, kjer parkiramo
avtomobile.
Peš se odpravimo do Seliške planine po strmi gozdni poti približno 1 uro.
Od tam nadaljujemo na Malo planino in po pašnikih do kapele Marije
Snežne na Veliki planini. Obiščemo še Gradišče, vrh Velike planine.
Vračamo se mimo Črnuške koče in Male planine nazaj na kmetijo Selišnik.
Skupne hoje je približno 5 ur. Pot je nezahtevna in primerna za vse.
Vse gornike vabimo, da se nam pridružijo ob 14. uri na kmetiji Selišnik, kjer
bo podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2019 in 2020. Tam bo kratka
slovesnost s programom in pogostitev.
Tonč Žunter

031 333 776
Bojan Okrogar

031
382 295
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Gorniški klub Limberk
sobota, 22. maj 2021

Skradski vrh in Vražji prolaz (1044 m)
Ko so leta 1884 prvič omenili Vražji prolaz (Hudičev prehod), so zapisali, da
je namenjen le najbolj pogumnim izletnikom. A danes pogum ni potreben,
saj so poti po kanjonu lepo urejene.
Sprehodili se bomo ob potoku Curak, do koče Zeleni vir ter od tam vstopili
v kanjon Vražji prolaz. Mimo Muževe hišice bomo prišli do železniške
postaje Skrad, od koder nas pot pripelje do Skradskega vrha.
Ob spustu v dolino bomo šli mimo 70 m visokega slapa Curak in
hidroelektrarne Munjara, ki je bila zgrajena leta 1921, takrat kot prva v
Gorskem Kotarju.
Zbrali se bomo ob 7. uri, takoj na desni za mejnim prehodom Petrina.
S seboj imejte veljaven dokument in čelno svetilko. Vstopnina za kanjon
Vražji prolaz je 25 kun in ne sprejemajo evrov.
Majda in Polde Sadar

041 295 685
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 29. maj 2021

Pod skalno rajdo Glerisovih špic
Gre za dolg razgleden balkon nad dolino (val) Alba, ki je stranska dolina
glavne doline potoka Aupa. Najlepši del poti je dolgi odsek stare vojaške
mulatjere, sedaj z oznako (sentiero) CAI-FVG št. 425. Ta poteka pod vrhovi
Crete di Gleris. Krožna tura se začne pri zavetišču (ricovero) Vualt. Pri njej
se tudi enkrat v popoldanskih urah konča. Rekli bi, da se sklene. Nekaj
časa bomo pešačili od spodaj navzgor ter po okljukih hodili po starih
vojaških cestah (ni več prometa). Potem pa … spotoma bomo skočili na en
lep vršiček, si ogledali staro vojaško delavnico (popravljalnica pušk hrabrih
Alpinov in drugega bolj ali manj lahkega orožja) … pa hodili in hodili … pa
šli mimo novega bivaka (bivacco) Bianchi … ter sestopali in sestopali. In to
je skoraj vse.
In dostopne ceste? Dobimo se na mejnem prehodu Rateče ob 6. uri zjutraj.
Peljemo se skozi Trbiž, mimo Tablje do Mužca, kjer zavijemo noter v
Aupaško dolino. Še kilometrček do zaselka Pradis, kjer nas lepa asfaltna
cestica pripelje do parkirišča. To bo verjetno dodobra zasedeno. Zato bo
potrebna inovativnost.
Bine Mlač

031 604 311
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 5. junij 2021

Kobesnock (1820 m) - Ziljske Alpe
Kobesnock je manj poznan vrh, ki se nahaja zahodno od masivnega
pogorja Dobrač. Z vrha, na katerem je križ, je lep razgled na že omenjeni
Dobrač, Spodnjo Ziljsko dolino, del Julijskih Alp, Karnijske, Ziljske Alpe in
ob lepem vremenu na del Visokih Tur.
Dobimo se ob 7. uri na večjem parkirišču pred Trbižem. Od tam se
zapeljemo v Ziljsko dolino na Vršje / Windische Hohe (1110 m), kjer bomo
parkirali.
S turo začnemo v smrekovem gozdu v smeri severovzhoda, večkrat
prečimo gozdno cesto, nato proti severu do Dovške planine / Wertschacher
Alm (1672 m). Sestop po isti smeri do izhodišča.
Za nezahtevno turo bomo rabili približno pet ur. Če bomo ob pravem času,
bomo doživeli vrh v cvetenju rumenih avrikljev.
Oprema: običajna planinska, primerna letnemu času, osebni dokument,
hrana in pijača iz nahrbtnika.

Slavica Boljat

051 622 962
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 12. junij 2021

Črna prst (1844 m) in Lisec (1653 m)
Zberemo se ob 7. uri pred gostiščem na Soriški planini. Odpeljemo se
naprej do izhodišča pod Orožnovo kočo, kjer bomo parkirali.
Pot poteka mimo Orožnove koče in naprej do koče Zorka Jelinčiča. Tam se
ustavimo za nekaj časa. Od tam nadaljujemo proti Rodici. Na Manjškem
sedlu se pot odcepi za Planino Osredek. Nekaj časa sledimo markirani stezi,
nato pa nadaljujemo po nemarkirani stezi do vrha Lisca, ki je zelo lep
razglednik. Od tam se spustimo na Planino za Liscem, do Orožnove koče in
naprej do avtomobilov.
Za pot bomo potrebovali 6 do 7 ur. V nahrbtniku naj bo hrana in pijača.
Priporočam dobro obutev in pohodne palice.
Vinko Gartner

040 380 056
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 19. junij 2021

Jezersko (889 m), Goli vrh (1787 m)
Tradicionalni skalaški dogodek
Zbrali se bomo na Zgornjem Jezerskem ob 9. uri pri Gostišču ob
Planšarskem Jezeru. Od tam se bomo po lepi naravi sprehodili do
Gorniškega centra Davo Karničar, kjer bo ob 10. uri g. France Urbanija
daroval sv. mašo za našega prijatelja, svetovno znanega alpinista,
smučarja in gorskega reševalca Dava Karničarja, ki nas je nesrečno in
nepričakovano zapustil ter v čast sv. Bernardu Menthonskemu, zavetniku
gornikov.
Po maši se bomo, po želji, povzpeli na Goli vrh, ki ga krasijo čudoviti
razgledi na vrhove nad Jezerskim ali pa le pohajkovali v prelepi naravi
Zgornjega Jezerskega.
Zmeren, nezahteven pristop na Goli vrh zahteva dve uri, za sestop pa
bomo potrebovali še dodatno uro in pol.
Gregor Gomišček

041 678 716
France Urbanija

031 598
098
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Gorniški klub Gornjesoške doline
četrtek in petek, 24. in 25. junij 2021

Krn (2244 m), Vrh nad Peski (2176 m)
Gorniška tura ob Dnevu državnosti
»Krn! Kot osamljen stražar stoji daleč na robu visokogorja, preplavljen z
južnim soncem in vonjem po morju. Kljub razmeroma skromni višini
neizpodbitno spada med velikane Julijskih Alp. Pri tem pa se nič kaj ne
vključuje med svoje vrstnike. Ponosno vzravnan stoji ob strani, kot da bi se
zavedal, da je posebnež, njegovi bližnji sosedi mu niso dorasli, tu stojijo
preprosto zato, da podpirajo gospodarja.«
Tako je napisal Tine Mihelič v svojem vodniku Julijskih Alp.
Tokrat se bomo povzpeli na Krn s severne strani, iz Lepene. Od doma dr.
Klementa Juga se udobna mulatjera vzpne čez strmo gozdno pobočje, pri
gornji postaji tovorne žičnice se strmina unese, sledi še položnejši del poti
do Doma pri Krnskih jezerih (1385 m). Iz Lepene približno 2 uri hoje. V
domu bi se v četrtek v poznih popoldanskih urah zbrali in tudi prenočili.
Zjutraj bomo odšli mimo planine Duplje, Krnskega jezera, se povzpeli na
prostrano ravnico, kjer leži planina Na Polju. Od tu še zadnji strmejši del
poti do Krnske škrbine (2058 m). Sledi še položnejši del do Zavetišča na
Krnu in obisk vrha. Sestopili bi na omenjeno škrbino, čez Batognico na
sedlo Prag in z zahodne strani osvojili še Vrh nad Peski (2176 m), kjer je bil
leta 2000 postavljen prvi Aljažev stolpič. Pot bi nadaljevali do sedla pri
Malem Šmohorju in Krnskega jezera. Sledi še sestop v dolino.
Zaradi rezervacije prenočišča bom sprejemal prijave do četrtka, 24. 6. do
12. ure. Oprema: običajna hribovska, pijača in dobrote v nahrbtniku. V
primeru slabega vremena tura odpade.
Mitja Šavli

031 325 938
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 26. junij 2021

Panoramska krožna pot po Železni Kapli ali
Božičev vrh (1228 m)
Dobimo se ob 6. uri pri Mercatorju v Kranju. Preko mejnega prehoda
Jezersko se odpeljemo do Železne Kaple.
Približno 16 km dolga krožna pot vodi po mirni, pestri in slikoviti pokrajini
Železne Kaple. Iz doline se vzpenja skozi višje ležeče mešane gozdove,
prečka visokodebelne travniške sadovnjake in pisane cvetlične travnike.
Bogatijo jo stare kmečke hiše, kapelice, križpotja in drugi pričevalci
človekove preteklosti (turški okopi, rudniški rovi). Nešteta počivališča in
razgledišča ob poti vabijo k opazovanju, uživanju in sprostitvi. Panoramska
krožna pot je s številnimi vzponi in spusti izredno razgibana. Nanjo se je
mogoče priključiti na več mestih, saj povezuje različne sprehajalne in
planinske poti.
Bolj pogumni pa bi se na lastno odgovornost odpravili na Božičev vrh po
izredno zahtevni ferati. Nujna je uporaba samovarovalnega kompleta in
čelade, prav tako plezalnih rokavic zaradi precej ostre nove jeklenice. Tura
zahteva izjemno moč v rokah in vzdržljivost, saj se najtežje mesto nahaja v
zadnjem delu smeri.
Jože Benedik

 040 837 510
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Gorniški klub Limberk
sobota, 3. julij 2021

Velika Baba (2127 m)
Velika (Koroška) Baba je gora na mejnem grebenu nad dolino Ravenske
Kočne na slovenski strani ter nad dolino Bele (Belska Kočna) na avstrijski
strani. Z vrha je zelo lep razgled na severne stene Kočne, Grintovca,
Dolgega hrbta, Skute in Rink. Lepo se vidita tudi Kranjska koča na Ledinah
in Češka koča na Spodnjih Ravneh.
Dobimo se ob 6. uri na parkirišču Ravenska Kočna. S parkirišča se bomo
podali na Jenkovo planino in naprej po grebenski poti na Veliko Babo. Z
vrha se bomo spustili na avstrijsko stran in nadaljevali proti Jezerskemu
sedlu. S sedla, če bo volja, pa še na bližnji Ledinski vrh. Od tam pa bomo
nadaljevali do koče na Ledinah in po zelo zahtevni Slovenski poti do
izhodišča.
Za samo turo bomo potrebovali približno 8 ur zmerne hoje. Priporočljive so
pohodne palice, čelada pa je obvezna. Malica in pijača v nahrbtniku.
V primeru slabega vremena tura odpade.
Janez Perko

031 538 017
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 3. julij 2021

Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro
Praznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljaža

Ob 9. uri bo pred »Aljaževino« v Zavrhu pod Šmarno goro slavnostna
akademija s kulturnim programom, v počastitev obletnice rojstva Jakoba
Aljaža ter občinskega praznika Občine Medvode, ki ga praznujemo 6. julija,
na rojstni dan Jakoba Aljaža.
Na akademiji bo tudi podelitev častnega znaka vsem, ki so v preteklem
obdobju opravili Aljaževo pot od doma do doma.
Ob 11. uri bo na Šmarni gori spominska sv. maša, ki jo tradicionalno daruje
častni član GK Jakob Aljaž in gorniški prijatelj France Urbanija. Za bolne in
nemočne bo poskrbljen prevoz s terenskim vozilom na Goro.
Prireditev bo, ne glede na vremenske razmere (tudi če bo deževalo).
Vse udeležence naprošamo, da parkirajo svoje avtomobile po navodilih
redarjev, ki bodo urejali parkiranje pri dovozu do kmetije Mis.
Janez Kocjan - JanKo

031 333 042
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 10. julij 2021

Čez greben Račkih vrat na Raduho
Ob 6. uri se dobimo v Lučah na avtobusnem parkirišču. Zapeljemo se do
kmetije Račnik.
Po lovski stezi sledimo do Račkih vrat, kjer se opremimo. Sledi precej
izpostavljeno »poplezavanje« vse do izhoda na Pomol. Nadaljujemo proti
vrhu Raduhe in se spustimo do Koče na Loki, kjer je možen topel obrok.
Sestopimo po markirani poti nazaj do Račnika.
Trajanje ture približno 8 ur ali več.
Primerno za dobro kondicijsko pripravljene pohodnike, ki nimajo težav z
vrtoglavico in so vajeni brezpotij.

Maja Kogelj
Tonika Nadvežnik

 041 457 085
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 17. julij 2021

Zagorelec (2090 m)
Trentarskih gora se nikoli ne naveličaš. Vedno presenetijo s svojo divjo
lepoto, z razgledi, ki razveselijo še tako razvajeno oko.
Torej, gremo na obisk, Zagorelec nas vabi v goste.
Ob 6. uri se snidemo na parkirišču v Zadnji Trenti.
Hoje bo okoli 7 ur.
S seboj vzemite čelado, če nas premami še kakšen vrh v bližini, kar je
močno verjetno...

Franci Jesenik

04 5333 745
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 31. julij 2021

Jepca (1610 m)
Jepca je sedlo pod vrhom Kepe nad slovensko vasjo Belco in avstrijskim
Baškim jezerom (Faaker See). Na njem je nekoč stala Anina koča
(Annahütte 1587 m), ki pa je pogorela. Pot do nje vodi s slovenske strani
po slikoviti dolini potoka Belca. 26. julija je god sv. Ane, zato se zadnjo
soboto v mesecu obhaja žegnanjski dan pri ostankih Anine koče. Romarji
pohodniki prihajajo iz Slovenije, Avstrije in Italije in ne glede na to, če
govorijo slovensko, nemško ali italijansko, se vsi dobro razumejo.
Duhovni vodja poti iz Slovenije bo g. France Urbanija, ki se nam bo, če bo
le utegnil, pridružil na poti. Na romanje bomo ponesli križ prijateljstva, ki
ga prinesejo romarji z avstrijske strani na zadnjo soboto v aprilu in ga
predajo Slovencem pri Aljaževem spomeniku. Prijateljsko druženje in
pogostitev je med drugim namenjena tudi za zbiranje sredstev za ponovno
postavitev Anine koče, ki bo postala simbol dobrih medsosedskih odnosov.
Ob 12. uri bo bogoslužje Božje besede s pozdravnimi nagovori v vseh treh
jezikih in nastop pevcev ter orkestra alpskih rogov.
Zbrali se bomo pri žagi na Belci ob 8. uri. Do sedla bomo potrebovali dobre
4 ure.
Ob lepem vremenu je po prireditvi možen tudi pristop na vrh Kepe.
Grega Hrovat

040 534 909
Gregor Gomišček

041 678 716
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Slovenski gorniški klub Skala
nedelja, 1. avgust 2021

Škrlatica (2738 m)
Tradicionalni skalaški izlet. Škrlatica ima za skalaše prav poseben pomen,
saj na njenem vrhu stoji skalaški križ. Postavili so ga člani Turistovskega
kluba Skala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je bil po drugi
svetovni vojni porušen in vržen v prepad. Kopijo izvirnika smo ponovno
postavili, kar je zagotovo prispevalo k razvoju pluralnosti mišljenja
slovenskih gornikov in planincev. Škrlatico odlikuje tudi zelo lep pogled na
okoliške gore, še posebej na Triglav. Zato ni čudno, da je vsak pravi skalaš
moral biti vsaj enkrat na leto na njenem vrhu. Ob 11. uri bo na vrhu kratka
svečanost ob obletnici blagoslovitve novega križa, ki jo bo vodil triglavski
župnik France Urbanija.
Zbrali se bomo ob 5. uri pred Aljaževim domom v Vratih. O tam se bomo
napotili do Bivaka IV, nato pa po lepi zavarovani plezalni poti na vrh. Po
vrnitvi z vrha po isti poti bo maša v kapelici sv. Cirila in Metoda v Vratih
(približno ob 16. uri).
Hoje je za enajst do trinajst ur in je zelo zahtevna ter naporna. Na vrh se
lahko povzpnemo le po zavarovani plezalni poti. Priporočamo čelado in
komplet za samovarovanje. Mislite tudi na to, da na poti ni nobene
možnosti za dodatno pijačo. Telesno slabše pripravljenim, neizkušenim in
tistim z vrtoglavico to turo odsvetujemo.
Samo Butkovič

031 621 801
Bogdan Ambrožič

 040 847 863
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Gorniški klub Jakob Aljaž
četrtek, 5. avgust 2021

Po Aljaževi poti od doma do doma
Tudi v letu 2021 organiziramo člani GK Jakob Aljaž pohod po celotni
Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaževa pot od doma do
doma«.
Tura se prične v četrtek 5. avgusta 2021 ob 5. uri zjutraj pred »Aljaževino«
v Zavrhu pod Šmarno Goro in nas v šestih do sedmih dneh vodi po celotni
spominski »Aljaževi poti« do Aljaževega doma v Vratih. Po predvidevanjih
se prenočuje na Kališču, na Brezjah, na Stolu, v župnišču na Dovjem in po
potrebi, v Staničevem domu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za
celotni teden v naprej se začetek ture prestavi za en teden, to je na 12.
avgust 2021.
Tura je dolga in naporna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo zahtevna. Po
načrtu se vsa potrebna oprema in hrana nosi na celotni turi v nahrbtniku,
spi pa se le 5 do 6 krat. Vsak udeleženec sam odgovarja za svojo opremo,
hrano, prenočišče in tudi za lastno varnost. Organizirano je le vodenje po
celotni poti.
Vsi, ki uspešno opravijo pohod po »Spominski gorniški poti«, ki se imenuje
»Aljaževa pot od doma do doma«, prejmejo posebni častni znak, na
katerem je na zadnji strani vgravirano ime in priimek ter redna številka, ki
jo dobi vsak prejemnik znaka.

Tomaž Mis

041 368 956
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 7. avgust 2021

Lučki dan s turo na Križevnik (1910 m)
V okviru Lučkega dneva organiziramo turo na Križevnik, kjer smo postavili
nov Aljažev stolpič, saj so nam prejšnjega uničili nepridipravi.
Zborno mesto je ob 7. uri v gostilni Pri Lampi v Lučah. Odpeljemo se v
Podvežak na planino Ravne, kjer parkiramo.
Od tam peš nadaljujemo preko planine Polšak na Križevnik. Vračamo se
lahko po isti poti, ali pa preko Dleskovške planote do planine Ravne.
Hoje bo za 5 do 6 ur.
Tura je primerna za vse z dobro kondicijo. Za turo je potrebna dobra
obutev, pohodne palice in dovolj pijače in hrane iz nahrbtnika.
Po zaključku ture se pridružimo praznovanju Lučkega dneva na prizoriščih v
Lučah.
Tonč Žunter

031 333 776
Tonika Nadvežnik

041 457 085
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
od sobote 14. do sobote 21. avgusta 2021

Mont Blanc (4807 m) preko Aiguille du Goûter
Vzpon na simbol daljav, višin in veličine skalašev v Alpah ob njihovi 100letnici delovanja na Slovenskem.
Čas odhoda, zborno mesto in način prevoza do Chamonixa v Franciji bodo
določeni tri dni pred odhodom glede na število prijavljenih.
Francoska oznaka za težavnost vzpona, ki zahteva odlično telesno
pripravljenost (prvi dan 6 ur, drugi dan 12 ur) in predhodno aklimatizacijo,
je manj zahtevno na šeststopenjski lestvici med nezahtevno in skrajno
zahtevno.
Obvezna oprema so čelada, plezalni pas, dereze, cepin ter tehnična oprema
za reševanje iz ledeniških razpok in plezalna vrv na dve osebi.
Poimenske prijave zbira Janez Mežan na svoj e-poštni naslov
janezmezan@gmail.com. Ob prijavi je potrebno obvezno navesti svojo
mobilno številko in e-poštni naslov.

Bojan Pograjc

031 363 549
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Gorniški klub Savinjske doline
nedelja, 15. avgust 2021

Molička peč (1780 m)
Kot vsako leto se bomo tudi letos na Veliki Šmaren udeležili maše v kapelici
Cirila in Metoda na Molički peči.
Kdor bo želel, se lahko povzpne po Kocbekovem grebenu na Malo Ojstrico
do Aljaževega stolpiča in naprej na vrh Ojstrice.
Zaradi velikega obiska vodenje ni potrebno.
Skupne hoje je približno 5 ur. Pot je nezahtevna in primerna za vse.
informacije Tonč Žunter

031 333 776
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 15. avgust 2021

Mangartska planina

Tradicionalno druženje na planini. Vsekakor se bomo povzpeli na katerega
od okoliških vrhov.
Dobimo se ob 8.30 pred našo brunarico na Mangartski planini.

Dušan Žnidarčič

051 691 928
Benjamin Černe

031 224 114
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Gorniški klub Limberk
sobota, 28. avgust 2021

Mala Ponca (1925 m)
Mala Ponca se nahaja med Planico in Belopeškimi jezeri. Čeprav je vrh nižji
od sosednje Visoke Ponce, nam vseeno nudi lep razgled na Mangart,
Vevnico, Visoko Ponco in Ciprnik. Ob lepem vremenu pa razgled seže od
Karnijskih Alp, prek Ziljskih Alp do Visokih Tur.
Dobimo se ob 6. uri pred mejnim prehodom Rateče. Odpeljali se bomo do
parkirišča pri Zgornjem Mangartskem (Belopeškem) jezeru.
S parkirišča nas razmeroma široka in dobro markirana pot v zmernem
vzponu skozi gozd v dobri uri pripelje do planinske koče Zacchi. Gozdna pot
nas višje vodi do razgledne točke, s katere se nam odpre pogled na
Belopeška jezera in okoliške gore. Nekaj korakov naprej se nam z leve
strani priključi markirana pot od Spodnjega Belopeškega jezera, po kateri
se bomo lahko vračali v dolino. Pot nas višje pripelje do izrazite grape, ki se
spušča skoraj z vrha Male Ponce, nato pa se povsem približamo mejnemu
grebenu, kjer opazimo številne stolpiče. Po krajšem vzponu pridemo na vrh
grape med dva stolpiča Male Ponce, od koder je do vrha še nekaj minut
zahtevnejše hoje.
Alternativa za povratek je spust proti Planici. V tem primeru bo organiziran
prevoz voznikov na izhodišče. Hoje s postanki bo 7 do 8 ur. Nujna je dobra
obutev in pohodne palice.
Andrej Hernec

041 327 845
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota in nedelja, 4. in 5. september 2021

Watzmann (2713 m) po zavarovani plezalni poti
Po stopinjah prvopristopnika duhovnika Valentina Staniča.
Čas odhoda, zborno mesto in način prevoza do izhodišča v Nemčiji bodo
določeni tri dni pred odhodom glede na število prijavljenih.
Zavarovana plezalna pot zahteva odlično telesno pripravljenost (prvi dan 3
ure hoje, drugi dan 12 ur plezanja in hoje).
Obvezna oprema so čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet.
Poimenske prijave zbira Janez Mežan na svoj e-poštni naslov
janezmezan@gmail.com. Ob prijavi je potrebno obvezno navesti svojo
mobilno številko in e-poštni naslov.

Bojan Pograjc

031 363 549
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Gorniški klub Limberk
sobota, 11. september 2021

Pogorje Stojne
Naš cilj bodo preko 1000 m visoki grebeni pogorja Stojne, gozdnati
grebeni, ki se nahajajo med Kočevjem in Kočevsko Reko.
Izhodišče ture je v Kočevju. Ko prispemo do krožišča pri avtobusni postaji,
zapeljemo v Podgorsko ulico, nato zavijemo desno, kjer je na koncu ulice
na levi strani označeno parkirišče, kjer se dobimo ob 7. uri.
Pot nas bo vodila do ostankov gradu Fridrihštajn, ki se pnejo nad prepadno
steno, katerega je dal sezidati leta 1425 Friderik II Celjski za ženo Veroniko
iz Deseniča. Nato nadaljujemo do Požganega hriba, kjer se nam ponudi lep
razgled proti Veliki in Goteniški gori.
Naslednja zanimivost na naši poti je Ledena jama. Ledena jama je naša
najbolj znana ledenica, saj je ocenjeno, da vsebuje kar okoli 20.000 m3
ledu. Na poti do Koče pri Jelenovem studencu lahko zavijemo tudi na
Mestni vrh, ki se pne nad kočo.
Pri Koči pri Jelenovem studencu (PD Kočevje) se bomo malo oddahnili, nato
pa spešili po Kalanovi poti nazaj na izhodišče v Kočevje.
Hoja traja približno 6 ur v obe smeri. Potrebno je imeti opremo prilagojeno
vremenskim razmeram.
Franc Koželj

041 716 430
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 18. september 2021

Iz Babnega Polja (756 m) na Babno Polico (750 m)
V najhladnejšem naseljenem kraju v Sloveniji – v Babnem Polju – se bomo
najprej ustavili na Rihtarjevi domačiji. Danes na Rihtarjevi domačiji, ki je
ena od starejših notranjskih domačij, trmasto vztraja etnologinja in
turistična vodnica Alenka Veber. Alenka se bo z nami podala tudi na pohod
po neoznačenih babnopoljskih stezicah, ki nas bodo najprej pripeljale do
izjemne razgledne točke, ki leži tik pod vrhom Višivec (869 m).
Po navdihujočih razgledih bomo pot nadaljevali na Babno Polico, ki leži na
obrobju Loške doline, pod varnim zavetjem Tolstega vrha. Vasica se
navkljub svoji majhnosti in skromnosti lahko pohvali s pestro in bogato
zgodovino.
Po ogledu vaškega kala in cerkvice sv. Antona Puščavnika bomo pot
nadaljevali nazaj proti Babnemu Polju prek pašnikov agrarne skupnosti. Po
prihodu v Babno Polje nas bo pričakala notranjska enolončnica.
Hoje za 4 ure. V obe smeri skupaj 12 km. Pohod je primeren za vse. Pot se
vije po poljskih in gozdnih kolovozih.
Priporočamo pohodne palice, obutev in obleko primerno letnemu času, v
nahrbtniku pa pijačo in po potrebi malico.
Prispevek za enolončnico in obisk Rihtarjeve domačije, kjer bomo spili tudi
jutranjo kavo.
Silvo Klemenčič

041 295 264
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 19. september 2021

Pot čudovitih razgledov Istre
Pot čudovitih razgledov Istre je ena izmed 9 peš tematskih poti na naši
obali.
Na poti bomo priča raznim zanimivostim. Pot ni zahtevna in jo lahko
prehodimo v pohodniški ali športni obutvi. Hodili bomo nekje med 4 do 5
ur, zato je priporočljivo imeti v nahrbtniku nekaj tekočine in hrane.
Izhodišče je v Hrastovljah pri gostilni Švab ob 8. uri.
Dodatne informacije tematskih poti, med katere spada tudi “Pot čudovitih
razgledov Istre”, lahko najdete na spletu z iskanjem “15 tematskih poti
Koper”.
Franci Melink

041 734 072
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 25. september 2021

Srečanje in piknik Skale
Skalaško srečanje je že tradicionalno na rovtu pri Radotu na Spodnjih
Ravnah nad Dovjem, kjer je tudi odcep poti na Blažičevo skalo.
Do tja se pripeljemo po makadamski cesti, ki vodi z Dovjega proti Dovški
Babi. Od prvega odcepa ceste na Dovje z glavne ceste Jesenice-Kranjska
gora je do rovta 4,1 km, na vseh križiščih morate zaviti desno.
Na rovtu bo sv. mašo daroval predsednik častnega razsodišča Skale, župnik
France Urbanija, ki mu gre zahvala za bogate misli in duhovno okrepitev.
Zbrali se bomo okoli 12. ure, sv. maša pa se prične ob 14. uri.
Gregor Gomišček

041 678 716
France Urbanija

031 598 098
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota in nedelja, 25. in 26. september 2021

Plezanje za naše najmlajše II.

Tudi v jesenskem času bomo organizirali plezanje za najmlajše.
Otroci radi plezajo po drevesih ali igralih. Nekateri iz veselja, drugi
preizkušajo svoj pogum. Dajmo jim priložnost, da skozi igro spoznavajo
plezanje in varno gibanje v skali.
Plezanje bo potekalo v enem od primorskih naravnih plezališč. Odvisno od
trenutnih vremenskih razmer. Obvezno je spremstvo staršev, ki se bodo
tudi lahko preizkušali v veščinah v skali.
Zaradi prevelikega števila in zadostnega števila vodnikov, ter opreme je
potrebna predčasna prijava.
Miloš Gabrijelčič

041 664 565
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 2. oktober 2021

Pot suverenosti – po hribovju Orlice
V oktobru praznujemo Dan suverenosti. To je državni pravnik, ki nas
spominja na odhod zadnjega vojaka JLA iz osamosvojene države Slovenije.
Tokrat vabimo na 3. pohod po Poti suverenosti s poudarkom na njenih
temeljih: slovenskem jeziku in slovenskem denarju – tolarju.
Z avtoceste se zapeljemo skozi Brežice in Globoko v Pišece – 15 minut
vožnje.
Krožna pot z začetkom pri vaškem kozolcu v Pišecah ob 9.30 nas bo
popeljala mimo domačije Maksa Pleteršnika, jezikoslovca, pisca prvega
slovensko nemškega slovarja do spomenika slovenskemu tolarju na
najvišjem vrhu Orlice - 701 m visokem Velikem vrhu.
Prehodili bomo približno 14 km. S postanki bo hoje okoli 4 ure.
Uveljavljamo tradicijo. Bodite zraven!
Franci Črček

041 647 246
Silvo Klemenčič

041 295 264



19. septembra 2020 so gorniki Franc Črček, Andrej Hude, Vinko Gartner,
Silvo Klemenčič in Julij Ulčar izvedli čiščenje zaraslosti na trasi Poti
suverenosti. Pot za drugi pohod po njej je tako bila pripravljena.
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Gorniški klub Limberk
sobota, 9. oktober 2021

Monte Chiavals (2098 m)
Monte Chiavals je izrazita gora v glavnem grebenu Zuc dal Bora. Čeprav ni
tako drzen in nepristopen kot njegov ponosni sosed, vseeno ni od muh.
Izhodišče za turo je dolina Gleris, kamor se pripeljemo iz Pontebbe/Tablja
po cesti proti dolini Val Aupa. Vanjo je speljana ozka asfaltna cesta. Vozila
bomo pustili v zatrepu pred zapornico.
Dobimo se ob 6.30 na parkirišču trgovine Spar na koncu Trbiža.
Gre za zahtevno planinsko turo. Markacije so ponekod v precej slabem
stanju, zato je treba nekaj smisla za orientacijo. Po vršnem delu je pot
ponekod izpostavljena in je potrebna previdnost, da ne zdrsnemo.
Tura bo trajala 7 do 8 ur. Potrebujemo uhojene čevlje, pohodne palice,
priporočljiva je tudi čelada. Hrana in pijača sta iz nahrbtnika, ker ob poti ni
planinskih koč.
S seboj imejte veljaven osebni dokument. Zaželena je predčasna prijava.
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade.
Irma Sterle Erjavc in Stane Erjavc

031 282 401 in

041 588 047
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Gorniški klub Limberk
sobota, 16. oktober 2021

Učka – Vojak (1401 m)
Učka ni samo gora, kot zmotno mislimo, ampak je manjše pogorje, ki
povezuje Istro in Kvarner. Dolga je 23 km, njen najvišji vrh pa je Vojak, ki
je obenem tudi najvišji vrh istrskega polotoka.
Na Učko vodi več poti iz različnih smeri. Naša pot se bo tokrat začela v
Šušnjevici. Šušnjevica se nahaja ob cesti Buzet - Labin. Parkirali bomo na
parkirišču pri osnovni šoli, kjer bomo začeli s hojo. Na parkirišču se dobimo
ob 7.30. Hoje bo za okoli 7 do 8 ur.
Pot je tehnično nezahtevna, na polovici poti se je bilo med ogledno turo
možno oskrbeti z vodo, hrano pa je potrebno imeti v nahrbtniku. Za pot
potrebujemo dobro obutev, zaželene so pohodne palice in oblačila,
primerna vremenskim razmeram. Seveda je dobro, da imate tudi nekaj
kondicije.
V primeru napovedanega slabega vremena bo tura odpovedana.
Rado Kralj

040 537 740
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 23. oktober 2021

Krožna pohodniška pot – Lom je moj dom
Nad sotočjem rek Soče in Idrijce se proti jugu vzpenja Banjška planota. Na
njenem najbolj severozahodnem delu je suha dolina, nad katero so
posejane manjše in večje skupine hiš, ki tvorijo vasici Kanalski in Tolminski
Lom. Čez greben, že nad suho Čepovansko dolino, jima družbo dela še
manjša Grudnica. To je območje Loma.
Krožna pohodniška pot pelje skozi te zaselke ter čez pisane senožeti,
travnike, pašnike in hladne gozdove na njihovih obronkih.
Pot ni težka in je primerna za vse. Hoje je za okoli 4 ure.
Dobimo se ob 8. uri na turistični kmetiji Široko. Do nje pridemo z Mosta na
Soči v smeri Tolminskega Loma.
Dušan Žnidarčič

051 691 928
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Gorniški klub Limberk
sobota, 6. november 2021

Jakobova pot IV. Vrhtrebnje - Stična
Jesenski del Jakobove poti bomo pričeli v Vrhtrebnjem in preko Sela pri
Šumberku v poznem popoldnevu prispeli v Stično. Tokratni del poti je dolg
približno 23 km.
Dobimo se ob 8. uri pri obeležju 15. poldnevnika v vasi Vrhtrebnje.
Dobro uhojeni pohodni čevlji, hrana in pijača iz nahrbtnika so del opreme,
ki jo potrebujemo. Vreme ne bo igralo ključne vloge in bomo pot prehodili v
soncu ali dežju.
Magda in Samo Butkovič

041 621 801
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 13. november 2021

Veliko Kozje (993 m)
Jesensko turo na Veliko Kozje je predlagal naš član Janko, ki bo to turo tudi
vodil. Z vrha, skalnega pomola, ki ima vpisno skrinjico, je lep razgled na
Zasavsko in Posavsko hribovje, ob lepem vremenu pa vidimo Julijce,
Kamniške in Savinjske Alpe, del Karavank s Peco in Uršljo goro ter Pohorje,
Boč in Donačko goro.
Zborno mesto je ob 8. uri na železniški postaji Zidani most. Skupaj se
odpeljemo na izhodišče za turo, kjer parkiramo.
Tura bo prilagojena vremenskim razmeram in izbiri vodnika. Hoje bo za 5
do 6 ur.
Tura je primerna za vse z dobro kondicijo. Potrebna je dobra obutev,
pohodne palice in pijača ter hrana iz nahrbtnika.
Janko Kovačič

041 369 539
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 20. november 2021

Goriški Kras – Trstelj (643 m)
Goriški Kras imenujemo del matičnega Krasa zahodno od Komna pa do
slovensko italijanske meje.
Dobimo se ob 8. uri v Mirnu pri pokopališču oz. nekdanjemu mejnemu
prehodu, od koder se bomo zapeljali na izhodišče.
Potikali se bomo po severnih obronkih Krasa od Cerja do Trstelja. Vmes pa
bomo turo prilagajali trenutnim razmeram in razpoloženju. V nahrbtniku naj
bo vse za celodnevno pohajkovanje.
V primeru slabega vremena tura odpade.

Benjamin Černe

031 224 114
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Slovenski gorniški klub Skala
petek, 17. december 2021

Tradicionalno predbožično srečanje
Skozi celo leto nas združuje želja po spoznavanju gora, dežel sveta in
zanimivih podvigov. Ker smo si v želji po spoznavanju tako zelo podobni, je
vsako naše srečanje polno iskric in navdušenja. V tem duhu bo tudi naše
prednovoletno srečanje.
Podrobnosti o kraju in uri srečanja bodo objavljene na spletni strani SGK
Skala in spletnih straneh gorniških klubov Skale v začetku decembra.
S seboj prinesite veliko dobre volje in ščepec humorja (saj se med dobrimi
prijatelji nič ne zameri), da skupaj podoživimo leto, ki mineva in se
poveselimo novega, ki prihaja. Predlagamo, da prinesete darilce za srečelov
(v vrednosti do 10 €). Tudi brez večerje ne gre. Dogovorili se bomo za
meni s primerno ceno.
Prosimo za nujno prijavo udeležbe vsaj teden dni pred srečanjem na
naslov, objavljen na spletnih straneh!
Lep gorniški pozdrav!
Silvo Klemenčič

041 295 264







Skala 2021

87

Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 18. december 2021

Božične skrivnosti v jami Pekel in Rimska
nekropola v Šempetru v Savinjski dolini
Jama Pekel je kraška jama, stara več kot 3 milijone let in ima bogato
zgodovino. Leži sredi Ponikvanskega krasa, dobre 4 km severno od
Šempetra v Savinjski dolini. Je ena največjih za turiste urejenih kraških jam
na Štajerskem. Jamo je izdolbel tok potoka Ponikvica, ki pred jamo
ponikne, iz nje pa priteče z imenom Peklenščica. 1159 metrov dolga pot po
jami je lahkotno speljana in lepo vzdrževana.
Več informacij na spletu www.td-sempeter.si/.
Zborno mesto je ob 8. uri v Šempetru na parkirišču kavarne Brglez. Dostop
po avtocesti Ljubljana Celje izvoz Šempeter in proti Celju po prvem
semaforju desno. Skupaj se odpeljemo do jame Pekel, kjer parkiramo.
Za ogled jame, učne poti in Rimske nekropole bo hoje 5 ur. Tura je
primerna za vse.
Bojan Okrogar

031 382 295
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Društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana in
Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 25. december 2021

Ogled živih jaslic v ledu
Vabimo vas na ogled živih jaslic v ledu, ki jih že tradicionalno organizira
Pavel Skumavc z zagnano ekipo sodelavcev in igralcev. Potekajo v soteski
Mlačca v Mojstrani - prav tam, kjer skalaši navadno ledno plezamo.
Predstava traja 45 minut, Mojstrana pa ponuja v tistem času pred
predstavo in po njej tudi možnost ogleda drugih stvari kot so slap Peričnik
v ledu, Slovenski planinski muzej, vrt Viharnik in ostale prireditve.
Cena za posameznike je 12 EUR, za otroke 8 EUR, za predšolske otroke 2
EUR, skupine nad 10 oseb pa imajo vsako 10. karto brezplačno.
Dobimo se pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ob 18. uri.
Potrebna so topla oblačila, po možnosti tudi baterija.
Pavel Skumavc

031 677 203
Gregor Gomišček

041 678 716
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Gorniški klub Jakob Aljaž
nedelja, 26. december 2021

Iz Medvod na Svetega Jakoba (806 m)
Tradicionalni pohod

Vsako leto 26. decembra vodi član GK Jakob Aljaž tradicionalni pohod v
počastitev osamosvojitve Slovenije iz Medvod na sv. Jakoba nad
Medvodami.
Pohodniki se dobimo v nedeljo, 26. decembra ob 16. uri nasproti glavne
avtobusne postaje v Medvodah iz smeri Ljubljana (nasproti Doma
upokojencev).
Po sv. maši in kresovanju v počastitev osamosvojitve bo organizirana
vrnitev v soju bakel do Medvod. Baklo (baterijo!) si priskrbi vsak
udeleženec sam.
Če bo sneg, je pot dokaj težavna, ni pa naporna, saj je kratka. V suhem je
pot nezahtevna in lahka.

Tomaž Mis

041 368 956
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Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev za
leto 2021
V letu 2021 bomo člani GKJP, tako kot do sedaj, leteli z vzletišč po Sloveniji
in tujini, se udeleževali tur drugih gorniških klubov, združenih v Skali,
sodelovali z drugimi JP (jadralno-padalskimi) klubi in društvi ter leteli z
osvojenih vrhov, če bodo vremenski pogoji le dovoljevali letenje.
Pri organizaciji vzponov in letenja z jadralnimi padali poskušamo pokriti
različna področja v Sloveniji in okolici, ki so manj obiskana, pa toliko bolj
zanimiva za letenje. Večino tur, ki potekajo kot H&F (hodi & leti),
motivatorji pripravijo na podlagi lastnih idej in na podlagi poznavanja
terena. Izogibamo se ponavljanju, saj naša domovina nudi neizmerne
možnosti za vzpone in letenje.
Prioriteta je udeležba na tradicionalnih pohodih (turah) in srečanjih
gorniških klubov. Organizirali bomo tudi tradicionalno srečanje, H&F pokal
»na-skok Gradišča - skok z Gradišča 2021« ter se udeležili drugih H&F
srečanj, v organizaciji različnih klubov (društev) jadralnih padalcev.
Informiranje o dogodkih pa bomo izvajali, tako kot do sedaj, s SMS
sporočili vsem članom kluba.
Informacije o delu in dogodkih GKJP so dostopne na spletni strani kluba
http://gkjp2015.wixsite.com/home.
Predvidevamo, da bomo v letu 2021, podobno kot v preteklih letih,
organizirali nekaj tur z letenjem. Ker pa je jadralno padalstvo popolnoma
odvisno od primernih vremenskih pogojev, bomo dejavnost prilagajali
vremenu in delu drugih klubov, s katerimi GKJP pri svoji dejavnosti
sodeluje.
Seveda bo naše delovanje v letu 2021 prvenstveno prilagojeno
poglobljenemu, celoletnemu praznovanja »100-letnice delovanja skalašev
na Slovenskem«! Prva odmevnejša prireditev bo Akademija, ki se bo
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zgodila v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani 1. svečana 2021,
na predvečer ustanovitve prvobitnega »Turist. Kluba Skala«. Tudi Gorniški
klub jadralnih padalcev bo organiziral najmanj eno prireditev, posvečeno
izključno obletnici ustanovitve prvobitne Skale!

Janez Kocjan - JanKo

031 333 042

jankoc@yahoo.com
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Klub gorskih kolesarjev Volja

Pri organizaciji gorskokolesarskih tur poskušamo pokriti različna področja v
Sloveniji in okolici, ki so manj obiskana, pa toliko bolj zanimiva za
kolesarjenje v naravi. Večino tur, ki potekajo kot gorskokolesarski izleti,
organizatorji pripravijo na podlagi lastnih idej na podlagi predogledov in
poznavanja terena. Izogibamo se ponavljanju tur, saj nudi naša okolica
neizmerne možnosti za kolesarjenje, na turah tako spoznamo nove naravne
lepote in kulturnozgodovinske znamenitosti.

vladimir.cindro@ijs.si
041 424 868

pecaric.marko@gmail.com
041 254 594
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GORSKO-KOLESARSKE TURE V LETU 2021

Predvidevamo, da bomo v letu 2021, podobno kot v preteklih letih,
organizirali 8 do 10 tur. Koledar tur bomo objavili na spletni strani KGK
Volja http://www.kgkvolja.si.
Pri izvedbi tur se kolesarji prilagajamo vremenu nekoliko bolj kot pešci, saj
je mokra podlaga na nekaterih terenih neprimerna za vožnjo. Planirane
ture bodo zaradi vremenskih razmer omejene na obdobje od februarja do
konca novembra. V obdobju, ko so noči daljše - od oktobra do konca aprila
- pa bomo nadaljevali z organizacijo nočnih tur, za katere se dogovorimo
vsak teden posebej.
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Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev
dela dohodnine za donacije Slovenskemu
gorniškemu klubu Skala
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št.
117/06, 10/08,78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do
0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v
letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%,
0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5%
dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema
eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri
davčnem organu.

----------------------------- Vzorec obrazca ------------------------------------PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

__________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacijeme oziroma
naziv upravičencavčna številka upravičenca Odstotek (%)
Ime oziroma naziv upravičenca
Slovenski gorniški klub Skala −
zveza gorniških klubov

Skala 2021

Davčna številka
upravičenca
94156590

Odstotek
(%)
0,5
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA zveza gorniških klubov
e-pošta: info@sgk-skala.si
www.sgk-skala.si

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

Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:

Elektronski naslov:
Telefon:
Datum in kraj rojstva:

Dovoljujem zbiranje, hranjenje in uporabo v prijavi navedenih osebnih
podatkov za namena delovanja gorniškega kluba in SGK Skala v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
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Postati želim član kluba (ustrezno prekrižaj):
Gorniški klub dr. Henrik Tuma
Gorniški klub Karavanke
Gorniški klub Gornjesoške doline
Klub gorskih kolesarjev Volja
Gorniški klub jadralnih padalcev

Gorniški klub Savinjske doline
Gorniški klub Limberk
Gorniški klub Jakob Aljaž
Turni klub Gora

Izjavljam, da soglašam s spodaj navedenimi načeli in cilji gorništva in da jih
bom podpiral po najboljših močeh:
Gojili bomo slovensko gorniško izročilo v duhu vrednot in tradicije
Turistovskega kluba Skala (T.K. Skala) ter:
 uresničevali gorniške dejavnosti, interese, programe in cilje,
 skrbeli za razvoj gorništva in oblikovali za to potrebne programe,
 sodelovali pri načrtovanju, izgradnji in vzdrževanju gorniških
objektov,
 načrtovali in uresničevali gorniške projekte in prireditve,
 sodelovali v prostorskem načrtovanju in uporabi prostora v gorah in
gorskih dolinah,
 vzgajali in izobraževali, zlasti mladino, za:
 varnost v gorah na vseh področjih dejavnosti,
 varovanje in prijazen odnos do gorske narave, naravne in kulturne
dediščine,
 življenje in preživetje v naravi,
 nadaljevali slovensko gorniško izročilo in krepili spoštovanje
gorniških vrednot, še posebno:
 pomoč in tovarištvo,
 ljubezen do domovine in utrjevanje slovenske narodne zavesti,
 kulturo gorništva,
 poglabljali razumevanje pomena in poslanstva gorništva ter
povezanosti z naravo za fizični in duhovni razvoj posameznika po
načelu »zdrav duh v zdravem telesu«.
Kraj, datum in podpis:
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Skalaši s potrjeno člansko izkaznico imajo 10% popust.
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utrinki
2020

