
 
 
 
 

Skala 2006 
 
 

 
 
 



2                                                            Skala 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala 2006 
 

Založil: Slovenski gorniški klub Skala, 
Ob Ljubljanici 42, Ljubljana, 
urednik: dr. France Sevšek, 

sodelavca: Zvone Prezelj in Bojan Pograjc, 
oblikovanje besedila in naslovnice: dr. France Sevšek, 

jezikovni pregled: Milena Sevšek, 
 

december 2005. 



Skala 2006                                                                       3 

 
 
Pred vami je zbornik Skale za leto 2006. Skala je zveza klubov, ki delujejo v 
različnih delih Slovenije, od Soške do Savinjske doline, in tudi klubov, ki gojijo 
posamezne oblike gorništva, kot so turno smučanje ali gorsko kolesarjenje. Da bi 
se bolje spoznali, smo v tej knjižici zbrali nekaj podatkov o naši organizaciji in 
njenih klubih. Ker je dejavnost Skale predvsem rezultat dela njenih klubov, smo 
dodali tudi poročila o njihovem delu v preteklem letu. Razveseljivo je, da so bili 
vsi klubi zelo dejavni in to vsak na svoj, poseben način. To kaže na dinamičnost 
Skale in odpira nove možnosti za razvoj gorništva. Vsi klubi so organizirali ture 
in prireditve ter se bolj ali manj pogosto srečevali. Nekatere teh prireditev so 
postale že tradicionalne in se jih udeležuje tudi veliko nečlanov. Dobro so se 
"prijele" tudi gorniške poti, ki so jih odprli in zanje skrbijo naši klubi. Kljub 
omejenim finančnim sredstvom skalaši razmišljamo tudi o svojih gorniških 
zavetiščih. Zato je pričakovati, da bo prvim poskusom te vrste kmalu sledil še 
kakšen. Pri tako razvejani gorniški dejavnosti je prav, da Skala že nekaj let skrbi 
tudi za izobraževanje gorniških vodnikov. Potrebna pa so tudi skupna srečanja in 
druge oblike izmenjave informacij med klubi, ki naj Skalo močneje medsebojno 
povežejo. Temu je namenjena naša spletna stran (www.turni-klub-gora.si/skala) 
in seveda tudi ta zbornik. 
 
Drugi del tega zbornika pa je bolj praktičen. V njem so zbrane ture in prireditve, 
ki jih nameravajo v letu 2006 organizirati klubi Skale. Seveda to ni vse. Še 
marsikaj drugega se bo dogajalo, zato si večkrat oglejte naše spletne strani. 
Upam, da bo vsak, ki sta mu narava in gorski svet blizu, našel nekaj zase. In 
seveda, če imate kakšen predlog za akcijo ali turo, tega ne obdržite zase, ampak 
se oglasite svojemu klubu ali vodstvu Skale.  
 
Z gorniškimi pozdravi, 

 

       dr. France Sevšek, 
   predsednik  

 Slovenskega gorniškega kluba Skala 
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA -   
zveza gorniških klubov 
 
Ob Ljubljanici 42, 1110 Ljubljana,  
tel. 01/ 440-51-66,  
e-pošta: skala@turni-klub-gora.si, 
www.turni-klub-gora.si/skala,  
 
davčna številka: SI94156590,  
TRR: 02222-91003417. 
 
 
 
Upravni odbor 
Predsednik:   dr. France Sevšek (TK Gora) 
Podpredsednik:  Julij Ulčar (GK Karavanke) 
Podpredsednik:   Tomaž Mis (GK Jakob Aljaž) 
Član:  Marjan Perme (GK Limberk) 
Član:  Bojan Pograjc (GK dr. H. Tuma) 
Član:  Pavel Skumavc (GK dr. H. Tuma) 
Tajnik:  Zvone Prezelj (GK Karavanke) 
Blagajnik:   Grega Sever (TK Gora) 
 
Nadzorni odbor 
Predsednik:   Jožef Žagar (GK Gornjesoške doline) 
Član:   Janez Kocjan (GK Jakob Aljaž) 
Član:   Peter Mausar (GK Vrhnika) 
Član:   Andrej Šarc (GK dr. H. Tuma) 
Član:   Anton Žunter (GK Savinjske doline) 
 
Častno razsodišče 
Predsednik:  France Urbanija (GK dr. H. Tuma) 
Član:   Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline) 
Član:   dr. Gregor Gomišček (GK dr. H. Tuma) 
Član:  Metod Humar (GK dr. H. Tuma) 
Član:   mag. Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev Volja) 
 
Častni predsednik Skale: dr. Anton Jeglič 
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KLUBI SKALE 
(naslov, e-naslov, spletna stran, predsednik, tajnik) 
 
 
1. GK dr. Henrik Tuma, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana 
 Bojan Pograjc, bojan.pograjc@siol.net 
 Alenka Dobeic 
2. GK Savinjske doline, Luče 106, 3334 Luče 
 gorniski_klub.luce@siol.com 
 Tonč Žunter  
 Peter Jež, 051 340 811 
3. Turni klub Gora, Ulica bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana 
 tkgora@turni-klub-gora.si, www.turni-klub-gora.si 
 France Sevšek, 041 557 029, france@turni-klub-gora.si 
 Aljoša Belingar, 051 317 368, aljosa.belingar@siol.net 
4. GK Jakob Aljaž, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode 
 gorniki@yahoo.com, www.geocities.com/gorniki/gorniki.html 
 Tomaž Mis, 041 368 956 
 Janez Kocjan - Janko, 031 333 042, jankoc@yahoo.com  
5. GK Karavanke, Gorenjska 25, 4240 Radovljica 
 Julij Ulčar, 051 301 684, (04) 58 32 013  
 Zvone Prezelj, zvone.prezelj@komunala-radovljica.si 
6. GK Gornjesoške doline, Žaga 2, 5224 Srpenica 
 Jožef Žagar, 05 384 5694  
 Alojz Gašperčič, (05) 388 22 74, alojz.gaspercic@aet.si  
7. GK Limberk, Ljubljanska 66, 1290 Grosuplje 
 Marjan Perme, 031 352 046, marjan.perme@email.si  
 Vera Šparovec, 041 686 485 
8. GK Vrhnika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika 
 Peter Mausar, 031 354 788, demm@siol.net 
9. Klub gorskih kolesarjev - Volja, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana 
 klubgk@email.si, media.spic.tv/kgk_volja 
 Darko Korbar, 041 787 202,  darko.korbar@ijs.si 
 Vladimir Cindro, 041 424 868, vladimir.cindro@ijs.si 
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GORNIŠKI KLUB JAKOB ALJAŽ 
Cesta komandanta Staneta 12 

1215 Medvode 
 
 
 

 
 
I. Od zadnjega občnega zbora, ki je bil 20. 11. 2004, so člani Upravnega odbora 
GK Jakob Aljaž načrtovali oziroma uresničili naslednje prireditve in pohode v 
gore: 
 
− 4. maja, na dan, ko je umrl Aljaž, zaradi prezasedenosti članov UO, ni nihče 

od njih obiskal Aljaževega groba na Dovjem; 
− v soboto, 4. 6. 2005 je bil načrtovan 8. tradicionalni pohod na Storžič (na 

pohodu je bil samo vodja, udeležencev ni bilo);  
− v soboto, 3. 7. 2005 je bila pred Aljaževo domačijo v Zavrhu tradicionalna, 

že deveta svečana akademija ob praznovanju 160-letnice rojstva Jakoba 
Aljaža, 110-letnici postavitve Aljaževega stolpa in občinskem prazniku 
občine Medvode. Podeljenih je bilo 41 častnih znakov za prehojeno 
Aljaževo spominsko pot. Na svečani akademiji so nastopili poleg 
slavnostnega govornika Vaska Simonitija, ministra za kulturo, Antona 
Jegliča, Antona Škarje in župana Občine Medvode tudi Tone Kuntner, Janez 
Škof, MPZ Otona Župančiča in mladinska folklorna skupina iz Sore ter 
MPZ kulturnega društva Jakoba Aljaža iz Medvod in Mihaela Kuzele. 
Voditeljica je bila Mojca Aljaž; prireditev je organiziral in režiral Janez 
Kocjan; 

− postavljena je bila razstava o spominski gorniški poti in rodovno drevo 
Jakoba Aljaža; na prireditvi sta bili predstavljeni tudi zgibanki Naš Aljaž in 
spominska gorniška pot »Aljaževa pot od doma do doma«; 

− v začetku avgusta (5. 8. 2005) je potekal 8. tradicionalni pohod po celotni 
Aljaževi poti od doma do doma z začetkom v Zavrhu in koncem v Vratih 
(na pohodu je bil samo vodja pohoda, udeležencev ni bilo); 

− načrtovani jesenski pohod v gore (24. 9. 2004) je zaradi izjemno slabega 
vremena v visokogorju žal odpadel (na pohod na Kriško goro se je odpravil 
samo en član vodstva GK); 

− vzdrževanje Aljaževe poti od doma do doma je stalna akcija GK, ki traja vse 
leto; letos sta bila vgrajena kovinska žiga na Dovški Babi in Šmarni gori; na 
Triglavu je bila zopet ukradena oznaka, ki jo je treba ponovno postaviti; za 
dom na Zelenici pa izdelati novo in jo postaviti hkrati z že izdelanim žigom. 
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II. V sezoni 2005 so se člani GK Jakob Aljaž udeležili tudi: 
 
− tradicionalnega srečanja slovenskih gornikov ob slovenskem kulturnem 

prazniku na Šmarni gori; 
− vsakoletne komemoracije 31. oktobra na dovškem pokopališču v spomin na 

mrtve gornike – planince ter tragično preminule v gorah; 
− v sklop akcij, ki jih je opravil GK, spada tudi obveščanje občanov preko 

občinskih medijev o akcijah in prireditvah, ki jih je organiziral GK Jakob 
Aljaž. Prav tako spada v dejavnost kluba tudi organizacija občnega zbora in 
drugih nenačrtovanih srečanj članov kluba; 

− pri obnovi Aljaževe rojstne hiše je aktivno sodeloval predsednik GK Jakob 
Aljaž, Tomaž Mis. Članica UO Cirila Mis in predsednik kluba ob obiskih 
šolskih ali drugih skupin obveščata obiskovalce o spominskem objektu in o 
Jakobu Aljažu.  

 
Pohodov v organizaciji GK Jakob Aljaž se letos žal ni udeležil nihče (razen vodij 
tur), na akademiji v Zavrhu pa je bilo več kot 30 gornikov iz vse Slovenije in 
približno 250 občanov ter drugih obiskovalcev. Na akademiji je bilo podeljenih 
41 častnih znakov za uspešno prehojeno spominsko gorniško pot »Aljaževa pot 
od doma do doma«. Po akademiji je bil organiziran pohod na Šmarno goro. 
Slavnostno mašo na Gori je daroval France Urbanija. 
 
 
Na podlagi razprave in dogovorov na 8. seji UO GK Jakob Aljaž je to poročilo 
pripravil 
 
 
tajnik GK Jakob Aljaž, 
Janez Kocjan – JanKo.  
 
 
V Medvodah, 21. oktobra 2005 
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GORNIŠKI KLUB GORNJESOŠKE DOLINE 

Žaga 2 
5224 Srpenica 

 
 
 

 
1. načrtovani vzponi: 
 
− 12. 2. 2005 po poteh soške fronte Skalnica–Vodice (682 m), 25 

udeležencev; 
− 26. 2. 2005 na prelaz Vršič (1611 m) po poti Andreja Komaca, 26 

udeležencev; 
− 26. 6. 2005 na Prestreljenik (2499 m), vrnitev bolj izkušenih skozi okno, 12 

udeležencev; 
− 23. 7. 2005 tura po Abramovi poti (okoli Pihavca) je zaradi slabega vremena 

odpadla, pozneje sta to pot ločeno prehodila dr. Anton Jeglič in Jožef Žagar; 
− 6. 8. 2005 na Vrh nad Škrbino (2054 m) s prevala Globoko, 6 udeležencev. 

Sorazmerno majhna udeležba je bila verjetno zaradi sočasnega slavja na 
Kredarici in Triglavu v spomin na župnika Aljaža in ob 110. obletnici 
postavitve stolpa na vrhu; 

− 27. 8. 2005 je pohod na Jerebico (2125 m) zaradi slabega vremena odpadel; 
− 17. 9. 2005 – tudi pohod na Bavški Grintavec (2343 m) je zaradi slabega 

vremena odpadel; 
− 2. 10. 2005 vzpon na Kamnitega lovca (2071 m), 6 udeležencev kljub dežju, 

ki je, ko smo z dežniki krenili na pot, prenehal, in nam je vreme ves dan 
prizanašalo. Ker je bila na Višarjah zadnja letošnja maša, smo milost, ki smo 
je bili na poti deležni, pripisali prav temu dejstvu. 

 
2. počastitev 110. obletnice Aljaževega stolpa 
 
V ta namen je naš klub postavil vpisni Aljažev stolpič na gori Svitnjak (Svinjak 
1653 m). Ta gora je v grbu občine Bovec. Meja občine poteka prav čez vrh 
Triglava, zato smo menili, da bi bilo prav, če bi občina denarno podprla naš 
namen in postavitev stolpiča uvrstila v dejavnosti ob svojem praznovanju. 
Naslovili smo prošnjo na župana in uspeli. 
 
Počastitev smo zaradi slabega vremena prestavili na 9 julij. V lepem vremenu in 
vzdušju se je kljub prestavitvi zbralo 14 gornic in gornikov, med katerimi naj 
posebej omenim slavnostnega govornika dr.Toneta Jegliča, ustanovitelja SGK 
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Skala, ter njenega zdajšnjega predsednika dr. Franceta Sevška, ki sta s svojo 
prisotnostjo dala slovesnosti tisti pomen, ki ji pripada. 
 
3. Naš klub je letos bogatejši za pet novih prostovoljnih gorniških vodnikov, to 
so: Dušan Žnidarčič, Mitja Šavli, Emil Tomazetič, Miloš Gabrijelčič in 
Benjamin Černe. 
 
4. Po načrtu SGK Skala je župnija Volče pri Tolminu letos postavila na vrhu 
hribčka Mengore vpisni Aljažev stolpič, ki bo s preurejeno okolico okoli 
znamenite cerkvice in ureditvijo romarske poti s svojo prisotnostjo spominjal 
romarje in druge na večnost nesebične ljubezni v tistem delu, ki pripada 
domovini. Pri tej odločitvi so imeli besedo člani našega kluba iz te župnije, 
stolpič pa je izdelal obrtnik iz Mosta na Soči, tudi naš član. 
 
Trenutno stoji na območju našega kluba že devet vpisnih Aljaževih stolpičev, ki 
vabijo na obiske. Poznam gornika, ki je letos obiskal vsa ta vpisna mesta. 
 
Držal sem obljubo, dano Bojanu Pograjcu, in na 42-kilometrski progi 10. 
ljubljanskega maratona 23. oktobra letos tekel za SGK Skala. Doseženo drugo 
mesto v moji starostni skupini posvečam gorniški klenosti naše zveze. 
 
 
Z gorniškimi pozdravi, 
Jožef Žagar 
 
 
Žaga, 24. 10. 2005 
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GORNIŠKI KLUB SAVINJSKE DOLINE 

Luče 106 
3334 Luče 

 
 
 

 
Naš načrt dela, ki je bil objavljen v Zborniku gorniških tur za leto 2005, smo 
uresničili takole: 
− Turnega smuka v okolici Moličke planine, načrtovanega za 9. in 10. april 

2005, se je udeležilo 5 naših članov. 
− 7. maja je bilo na Knezovi kmetiji v Robanovem kotu, kjer je bila 17. 4. 

1997 podpisana pogodba o vstopu vseh slovenskih gorniških klubov v 
krovno organizacijo Skala, svečano podeljeno prvo priznanje Frana 
Kocbeka. To priznanje se vsako leto podeljuje članici ali članu krovne 
organizacije, ki je v minulem obdobju posebej zaznamoval gorniško 
dejavnost Skale. Letos ga je prejel častni predsednik Skale dr. Anton Jeglič. 

− Uresničili smo za 3. julij načrtovano srečanje na Molički, ko je bila v 
kapelici slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda opravljena tudi mašna 
daritev. 

− Ob veliki udeležbi je bilo na Molički planini tudi srečanje 15. in 16. avgusta, 
ko se je v počastitev Rokovega zbralo predvsem veliko domačinov. 

− 3. septembra se je obiska snežne jame zaradi zelo slabega vremena sicer 
udeležilo le malo članov iz drugih klubov, zato pa veliko domačinov. S 
spominskim bogoslužjem v kapelici na Loki smo se spomnili vseh pokojnih 
Skalašev in drugih gornikov, ki so življenje izgubili v naših gorah.  

− V publikaciji občine Luče smo predstavili zgodovino gorništva v Savinjskih 
Alpah. 

− Na tožbo Franca Zabukoška, ki se še vedno poteguje za predsedniški status, 
smo pri Upravnem sodišču v Celju vložili zahtevek za pridobitev statusa 
stranke v postopku. 

− Vsi člani – z izjemo dveh – so poravnali članarino za leto 2005. 
 
 

Dr.Tonč Žunter, 
predsednik 
 
 
Luče, 21. 10. 2005 
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GORNIŠKI KLUB LIMBERK 

Ljubljanska 66 
1290 GROSUPLJE 

 
 
 

 
 
Gorniški klub Limberk je sorazmerno majhen po številu članov, zato tudi ne 
ustvarjamo zelo odmevnih dogodkov. Že pred leti smo se nekako zavezali, da 
bomo pripravljali lažje »družinske« ture. Tega nenapisanega dogovora se 
držimo, kar je razvidno iz pohodov, ki smo jih vodili. Držimo se tudi našega 
naslednjega vodila, ki se glasi: »Spoznavajmo naš kraj in ga pokažimo še 
drugim«. Tudi to je opazno v načrtu tur za leto 2006. 
 
12. maja 2005 smo imeli občni zbor. Ker je članom v organih vodenja kluba 
potekel štiriletni mandat, so bili za nov mandat izvoljeni naslednji člani: 
 
Upravni odbor 
− predsednik:  Marjan Perme  
− podpredsednik: Janez Mežan 
− tajnica:  Vera Šparovec 
− član :  Rajko Janša 
− član :  Silva Predalič 
− član :  Janez Javornik 
 
Nadzorni odbor     Častno razsodišče 
− predsednik: Karolina Lavrih    – predsednik: Peter Verlič 
− član : Joža Javornik    – član:  Alojz Predalič 
− član : Milan Kastelic    – član:  Veronika Zajec 
 
Dejavnosti kluba v letu 2005: 
− klub se je povečal za nekaj aktivnih članov; 
− štirje člani kluba smo opravili tečaj za prostovoljne gorniške vodnike. 

Vodniške znake so nam podelili 5. avgusta na taboru v Lepeni. Novi 
prostovoljni vodniki smo Janez Mežan, France Perme, Rok Perme in Marjan 
Perme; 

− v okviru Skale smo organizirali 4 ture: Dvor–Sv. Peter, Rašica–Kurešček, 
Križna jama–Križna gora in Trdinov vrh na Gorjancih; 
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− v občinskem časopisu Grosupeljski Odmevi smo objavili pet člankov o 
naših dejavnostih; 

− udeležili smo se približno dvajsetih različnih akcij doma in na tujem. 
Nekatere med njimi so:  

− novoletni pohod na Begunjščico (2. jan.), 
− Kepa–Slovenska koča–dolina Rož, 
− Goli vrh nad Jezerskem – zimska tura,  
− Lepena–Triglav (6. in 15. avgusta), 
− kulturna pot na Šmarno Goro (8.februarja),  
− Vrtača–Zelenjak–Palec, 
− zimsko srečanje klubov na Vršiču, 
− Monte Peralba (23. junij), 
− Svete Višarje (1. maj), 
− Petzeck v Schober gruppe (3.283 m). 

Vse ture so bile opravljene varno in brez poškodb.  
 
Letos se bomo udeležili še: 
− zaključne ture s komemoracijo na Aljaževem grobu na Dovjem 
− ture na Sv. Jakoba ob 15. obletnici plebiscita in mogoče še česa. 
Za financiranje kluba iščemo vse mogoče različice. Poleg članarin pridobimo 
nekaj sredstev tudi preko Športne zveze Grosuplje in KS Grosuplje, namenjenih 
delovanju društev. Sodelovali smo pri čistilni akciji v KS Grosuplje in zaslužili 
dvajset tisočakov. Vse dejavnosti v klubu člani opravljamo brez plačila in z 
veseljem. 
 
 
 
Marjan Perme,  
predsednik Gorniškega kluba Limberk   
 
Grosuplje, 27. 10. 2005 
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TURNI KLUB GORA 
www.turni-klub-gora.si 

 
 
 
 

 
 Pretekla turnosmučarska sezona je bila za naše člane zelo uspešna. Še 
posebej priljubljen je bil spomladansko-poletni obisk vrhov v dolini Malte. 
Presmučali smo skoraj vse, kar se je dalo (Ankogel, Hochalmspitze, 
Oberlerchnerpitz, Koelnbreinspitze, Kaltwandspitze, Weinschnabel, Petereck). 
Sezono smo končali julija na ledeniku pod Skuto. Da pa ne bo videti, da smo 
zbiralci tritisočakov in popularnih vrhov, naj povemo, da smo s smučmi obiskali 
tudi Gače, Trdinov vrh, Višarske glave, Moličko planino, Ojstrnik, Trbiško 
škrbinico, Obir, Blegoš, Javornik, Veliko planino, Menino, Javornike, Racno 
goro, Ovčji vrh, Kalški greben, Planjavo in še kaj bi se našlo. Naša smučarska 
odprava na Vlašič se je vrnila domov s spoznanjem, da je v Bosni še veliko 
nepresmučanih pobočij.  
 Letos smo pripravili tudi nekaj vodenih tur. V svežem snegu smo šli na 
Blegoš in si ob tem v »zimskih razmerah« ogledali našo parcelo na Špehovšah. 
Turo na Križ (ob zelo zgodnjem koncu turnosmučarske sezone v slovenskih 
gorah) je 28. maja 2005 vodil Aljoša, ki je letos uspešno opravil izobraževanje za 
prostovoljnega gorniškega vodnika Skale. 
 Nekaj naših članov se je to leto še posebej izkazalo s svojimi plezalnimi 
vzponi. Dore je v pretekli zimi preplezal nekaj zaledenelih slapov nad Jezerskim, 
v dolini Kokre in še kje. V kopnem pa je bil »prva violina« Aleš. Z Borisom sta 
v stenah Male Mojstrovke in Nad Šitom glave preplezala kar nekaj smeri, pa 
Kramarjevo v Storžiču ter dve v steni Gradiške ture. Pri plezanju v 
Gamswisenspitze v Avstriji se jima je pridružil tudi Jurij. Ta pa je skupaj s 
Parotom v Storžiču iznašel tudi svojo varianto Kramarjeve.  
 Tudi letos smo se v večjem številu udeležili tradicionalnega II. odprtega 
prvenstva v smučanju po melišču pod Ljubeljem, ki ga je 3. septembra 2005 
organizirala Kamnski selekcija Slovenije (z našo pomočjo). Tokrat so bili naši 
tekmovalci še boljši kot lani – Boštjan je postal slovenski podprvak v kamnskiju, 
Jurij pa je končal na tretji skali. 
 Videti je, da se naši člani vse bolj navdušujejo tudi nad kolesarjenjem. 
Poleg eno- in dvodnevnih izletov po naši bližnji okolici so se nekateri odpravili 
tudi na daljša potovanja. Tako so spomladi Mojca, Anita, Aleš in France na 
kolesu odkrivali lepote Tajske in Malezije, France in Milena sta od severa proti 
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jugu prekolesarila nove bratske republike v Pribaltiku, Katja in Jurij pa sta se 
podala s kolesi po Japonski.  
 Naše spletne strani so letos doživele nekaj posodobitev in tako postale 
uporabnikom prijaznejše in preglednejše. Njihov obisk je močno narasel, prav 
tako pa tudi število vpisov v rubriko Razmere v gorah. Spletna stran TK Gora je 
že od svojega nastanka pojem dobre obveščenosti o razmerah v gorah.  

Novembra smo pripravili že drugi Goracijev sejem rabljene gorniške in 
turnosmučarske opreme ter literature in sploh vsega; na občnem zboru pa smo po 
tradicionalnem obredu sprejeli v naše vrste nekaj novih članov. Pridobitev 
založbe Sidarta za sponzorja je omogočila članom, simpatizerjem in 
obiskovalcem naših predavanj cenejši nakup knjig. Leta 2005 smo prodali 80 
knjig z gorniško vsebino. Precejšen odmev je doživela tudi objava članka o 
odpravi TK Gora v Sibirijo, ki ga je za oktobrsko številko revije Svet in ljudje 
napisala Mojca. 

Po nakupu ruševine stražnice pod Blegošem, konec leta 2004, smo letos 
uredili vpis v zemljiško knjigo ter začeli zbirati ideje o postavitvi zavetišča in 
dokumente zanj – kaj je lažje, je težko reči, je pa prvo nedvomno veliko bolj 
zabavno. Pričakujemo, da nas v prihodnjem letu čaka veliko dela pri gradnji in 
predvsem pri nabiranju denarja zanjo. 
 V sezoni 2004/2005 smo pripravili 27 predavanj. Od tega so bila tri 
redna letna srečanja: »kaj smo počeli poleti« in dvakratno »turnosmučarsko 
srečanje«. Zaradi velikega zanimanja obiskovalcev, da pokažejo, kaj so 
presmučali, je bilo namreč turnosmučarsko srečanje organizirano dva četrtka 
zapored. Na četrtkovih predavanjih smo v povprečju našteli 37 obiskovalcev. 
Predavatelji večinoma sodijo v sam vrh na področjih svojega delovanja. O 
predavanjih redno obveščamo člane poštnega seznama, ki jih je trenutno 180. 
Predavanja napovedujemo tudi na svojih spletnih straneh, spletnih straneh 
»GORE … LJUDJE«, na radiu Ognjišče, v reviji »Svet in ljudje« in še kje. 
 
Po spominu in dokumentih zapisala 8. 11. 2005 Aljoša Belingar, tajnik, in France 
Sevšek, predsednik TK Gora. 
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KLUB GORSKIH KOLESARJEV VOLJA 

Ob Ljubljanici 42  
Ljubljana 

 
 
 

 
 
Leta 2005 je KGK Volja načrtoval 11 organiziranih izletov, in sicer od 2. aprila 
do 8. oktobra. Opravljenih je bilo je bilo 10 tur, odpadel je samo Malič, ki bo 
ponovno na koledarju za leto 2006. 
 
TURE DATUM DOLŽINA VZPON TEŽAVNOST ORGANIZATOR 
Kokoška   2. april 2005 43 km 1000 m Težavna Vladimir Cindro 
Kapunar  16. april 2005 23 km 690 m Manj težavna Darko Korbar 
Korada 15. maj 2005 55 km 900 m Težavna Vladimir Cindro 
Sveta planina 21. maj 2005 25 km 850 m Težavna Urška Rozman 
Lisca 11. junij 2005 20 km 757 m Težavna Tomaž Podobnik 
Malič 25. junij 2005 27 km 708 m Težavna Tomaž Podobnik 
Dovška 
Rožca 

27. avg. 2005 22 km 1080 m Zelo težavna Gregor Gomišček 

Monte 
Pasubio 

  3. sept. 2005 36 km 1480 m Zelo težavna Vladimir Cindro 

Kuk 10. sept. 2005 30 km 1053 m Zelo težavna Darko Korbar 
Peca 24. sept. 2005 35 km 1170 m Zelo težavna Darko Korbar 
Jerebikovec   8. okt. 2005 30 km 1000 m Zelo težavna Roman Skumavec 

 
 

S KOLESOM POD PECO 
Pod goro Peco so kopali svinčevo rudo od leta 
1665 pa do konca preteklega stoletja. Izkopali so 
okrog 800 kilometrov rovov, 500 metrov pod 
zemljo. Stalna temperatura je okrog 10 oC, zato 
so dolge hlače, vetrovka in kolesarske rokavice 
nujna oprema. Obvezna je uporaba čelade in 
naglavne svetilke, ki smo si jo izposodili v hotelu 
Club Krnes v Črni na Koroškem. Za voden ogled 
s kolesi v podzemlju je treba najmanj 2 uri časa. 
Na koncu poti je ogled rudarskega muzeja na 
Glančniku pri Mežici, kjer je mogoče tudi oprati 
kolesa. 
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Trenutno ima klub 25 članov in vsaj še toliko privržencev, ki se udeležujejo 
organiziranih tur. Posameznih tur se je udeležilo od 6 do 50 udeležencev, kar je v 
povprečju pomenilo 15 na turo. 
 
Potovali smo skoraj po vsej Sloveniji, od Korade v Goriških brdih do Pece na 
Koroškem ter Jerebikovca na Gorenjskem. Zanimiva je bila tudi tura v Italijo, na 
Monte Pasubio. Z vremenom smo imeli precej sreče, saj kljub slabim obetom in 
napovedim nismo doživeli hujšega od malo dežja. 
 
Ugotovimo lahko, da je bilo leto 2005 uspešno za delovanje kluba. Dokončna 
formalizacija poslovanja je prinesla tudi nekaj finančnih sredstev, ki izvirajo iz 
nakazanih članarin. Mesečni bančni stroški za vodenje TRR pri NLB znašajo 
1.500 tolarjev, kar pomeni 18.000 letno. To je relativno malo v primerjavi z 
drugimi bankami (tudi 4000 tolarjev mesečno), vendar za naš klub to predstavlja 
9 članarin. Upamo, da se bo v prihodnje nabralo tudi nekaj sredstev za 
dejavnosti, ki smo jih načrtovali že za leto 2005 (včlanitev v IMBA), a jih nismo 
uspeli uresničiti. 
 
 
 
 
Darko Korbar, 
predsednik 
Kluba gorskih kolesarjev Volja 
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GORNIŠKI KLUB DR. HENRIK TUMA 

Ob Ljubljanici 42 
1000 Ljubljana 

 
 
 

 
 

Gorniški klub dr. Henrik Tuma je v letu 2005, tako kot v prejšnjih, 
uresničeval svoje in skupne gorniške dejavnosti, interese, programe in cilje s 
Slovenskim gorniškim klubom Skala. 

 
Združeval je blizu 250 skalašev, ki so na občnem zboru 6. maja 2004, na 

njegovem sedežu v Ljubljani, za prihodnji mandat izvolili novo vodstvo in 
organe: 

 
Upravni odbor 
Predsednik: Bojan Pograjc 
Podpredsednik: dr. Gregor Gomišček 
Član UO: Martin Janžekovič 
Član UO: Andrej Šarc 
Član UO: Dore Verbič 
Tajnik: Alenka Dobeic 
Blagajnik: Gabi Verbič 

 
Nadzorni odbor 
Predsednik nadzornega odbora: Darko Juhant 
Član nadzornega odbora: Metod Humar 
Član nadzornega odbora: Leopold Kržišnik  

 
Častno razsodišče 
Predsednik častnega razsodišča: dr. Angelca Žerovnik 
Član častnega razsodišča: Harald Draušbaher 
Član častnega razsodišča: Damijan Meško 
 
Predstavnica kluba za tradicionalni tabor v Lepeni: Špela Verbič 
Predstavnik za stike z mediji: dr. Marko Žerovnik 
Predstavnik za gospodarske dejavnosti: Silvo Klemenčič 
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V načrtu je bilo napovedanih 22 tur, opravljenih pa 18. Za vse odpadle je 
bil vzrok v slabem vremenu. 

 
Gorniški klub dr. Henrik Tuma je organiziral tradicionalni, že 11. poletni 

tabor dr. H. Tume v Lepeni, in sicer od 29. julija do 7. avgusta 2005. Letos je bil 
še posebno slovesno obeležen s proslavo ob 10. obletnici prvega tabora.  
 

Klub je bil bistveno manj uspešen pri administrativni ureditvi delovanja, 
zagotavljanju dodatnih denarnih virov poleg članarine ter pripravi načrta in 
finančnega načrta preureditve prostora Ob Ljubljanici 42, za namen klubske 
pisarne, sejne sobe in čitalnice. Ostajajo pa to brez dvoma njegovi izzivi za leto 
2006. 
 
 
Poročilo napisal Bojan Pograjc, 
predsednik GK dr. Henrik Tuma 
 
Ljubljana, 9. novembra 2005 
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GORNIŠKI KLUB KARAVANKE 

Gorenjska 25 
4240 Radovljica 

 
 
 
 

 
Naša glavna dejavnost je bila organizacija in vodenje gorniških tur. Od desetih 
predvidenih po zborniku, smo jih uresničili devet, in sicer štiri v Karavankah, tri 
v Julijskih Alpah in dve v Škofjeloškem hribovju.  
Ture:  
− novoletni pohod do Roblekovega doma na Begunjščici, 
− srečanje gornikov s primorske in gorenjske na Vršiču, 
− Porezen, 
− Višarje (maša), 
− Virnikov Grintavec, 
− Ratitovec, 
− Bleščeča planina s koroške strani (prenočitev) in čez Kepo na Dovje, 
− Stol, 
− Požgana Mlinarica. 

 
Nenačrtovano smo bili v tujini, v Avstriji in Italiji: ob izviru Drave pri Toblachu 
in nad Innichenom na Hoellbruckspitze (2580 m) ter na Mt. Zermuli in Mt. 
Guardia. Pripravili smo prireditvi na dan državnosti v Radovljici, in sicer pohod 
okoli mesta in tek po ulicah. Ture je vodilo pet naših članov: Kofler, Prezelj, 
Benedik, Gartner in Ulčar. Ob koncu poletne sezone smo postavili Aljažev 
stolpič na Požgani Mlinarici (1868 m) pod Vrbanovimi špicami ter ga odkrili 31. 
oktobra. Stolpič je izdelal obrtnik Bradeško s Podlipe pri Vrhniki. Isti dan je bila 
na dovškem pokopališču komemoracija za zaslužne gornike (Jakob Aljaž, 
Klement Jug in Miss Copeland). Tu velja omeniti pevce iz Železnikov, ki so lepo 
zapeli ob grobovih in pri sveti maši, pripeljal jih je naš član Jože Benedik. Naši 
člani so se udeleževali poleg naših tur tudi tur drugih gorniških klubov. Na 
Škrlatici je bilo ob novem križu 1. avgusta šest naših članov, med njimi 
najstarejši 71-letni France Šolar. 
 
Julij Ulčar, 
predsednik GK Karavanke 
 
Jesenice, 8. novembra 2005 
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GORNIŠKI KLUB VRHNIKA 
Tržaška 25 
1360 Vrhnika 

 
 
 
 

 
 
GK Vrhnika je leta 2005 pripravil tri izlete in letovanje na Kornatih. 
 
Tradicionalnega pohoda po poteh Cankarjeve matere, 7. 5. 2005, od Vrzdenca do 
Vrhnike se je ob slabem vremenu udeležilo 18 pohodnikov, članov Gorniškega 
kluba, ki so bili kljub slabemu vremenu s prireditvijo zadovoljni. 
 
12. 6. 2005 smo obiskali Fužinske planine. Pohoda se je udeležilo sedem članov. 
V lepem vremenu smo obiskali planine Blato, Krstenico, V lazu in Jezero. 
 
31. 7. 2005 se je štiriindvajset pohodnikov odpravilo po reki Iščici. Pot smo 
začeli po suhem v Iškem Vintgarju. Po dobri uri hoje pa smo zabredli v reko in  
jo po dobrih štirih urah zapustili ter nadaljevali pot po suhem do kraja, kjer so 
nas čakali avtomobili in nas odpeljali do izhodišča. Tam nas je pričakal pravi 
naliv, tako da smo mokri končali čudovit dan po brezpotjih Iščice. 
 
Desetdnevnega letovanja na Kornatih se je udeležilo 45 dopustnikov. Kljub 
manjšim zapletom z nastanitvijo smo se zdravi, polni moči in zadovoljni po 
končanem dopustu vrnili domov. Na Kornatih smo z barko obiskali otok Žut, 
povzpeli smo se na vrh Gubavac in uživali v enem najlepših razgledov po otokih. 
Obiskali smo tudi otoka Pašman in Kornat, peš pa smo se odpravili na vrh 
Muravjak nad jezerom Mir in z avtobusom obiskali svetilnik na Velem ratu. Ob 
vrnitvi domov pa smo obiskali še slapove Krke pri Šibeniku. Spomine na lepa 
doživetja smo obudili čez dober mesec v Podlipi pri gospodu Grbecu. 
 
Vse gornice in gornike vabim, da se tudi v letu 2006 v velikem številu udeležite 
naših prireditev in izletov doma in v tujini.  
 
 
Hvala za zaupanje in lep gorniški pozdrav,  
Peter Mausar.  
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POROČILO O IZOBRAŽEVANJU 
KANDIDATOV ZA PROSTOVOLJNE 
GORNIŠKE VODNIKE, NJIHOVO 

USPOSABLJANJE IN REGISTRACIJA 
 

 
 

 
Izobraževanje je potekalo po standardih modela izobraževanja UIAA ter 

terminsko skladno z zapisanim v Zborniku gorniških tur Slovenskega gorniškega 
kluba Skala za leto 2005. 

 
1. Poročilo o izobraževanju prostovoljnih gorniških vodnikov (PGV) 

Poročilo se nanaša na generacijo kandidatov, ki se je prijavila leta 2002 
ali pozneje. Skupaj ima Skala sedaj 32 PGV. 

V letih 2004 in 2005 so postali novi PGV (skupaj 15) Aljoša Belingar, 
Benjamin Černe, Miloš Gabrijelčič, Tjaša Kompara, Janez Mežan, Ana Pajtler, 
Frančišek Perme, Marjan Perme, Rok Perme, Marko Petek, Zvone Prezelj, Mitja 
Šavli, Emil Tomazetič, Anton Udovč in Dušan Žnidarič. Vodniške znake so 
prejeli 5. avgusta 2005 v Lepeni, na priložnostni slovesnosti na tradicionalnem 
11. poletnem taboru GK dr. H. Tuma. 

Leta 2006 bo razpisan nov cikel izobraževanja za novo, 3. generacijo 
PGV. 
 
2. Poročilo o usposabljanju ter registraciji PGV 

Poročilo o izpopolnjevalnem usposabljanju se nanaša na obe generaciji 
PGV, čeprav za drugo to še ni bilo pogoj za registracijo. 

Na izpopolnjevalnem tečaju 9. oktobra 2005 je sodelovalo 6 PGV. Iz 
vasice Kneške Ravne so se povzpeli na Žabiški Kuk in Vogel. V različnih vlogah 
so vadili vodenje skupine, s posebnim poudarkom na orientaciji. 

Vsi sodelujoči (in trije opravičeni iz zdravstvenih razlogov) so registrirani 
za leto 2006. Če k njih prištejemo še 15 registriranih PGV takoj prvo in drugo 
leto po opravljenem usposabljanju iz druge generacije, bo imela Skala v letu 
2006 24 registriranih PGV. 
 
 
Bojan Pograjc, 
vodja izobraževanja in usposabljanja 

 
Ljubljana, 9. novembra 2005 
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VPISNA KNJIGA – STOLPIČ 
 
 
Na vrhovih slovenskih gora je polno neuglednih zarjavelih pločevink, v 

katerih so razpadajoče vpisne knjige. Tako smo na občnem zboru GK 
Gornjesoške doline, januarja 2000, zapisali v načrt dejavnosti tudi postavljanje 
novih obeležij. Vpisna knjiga naj bi bila shranjena v lični embalaži, ki bi jo 
zaščitila pred vlago in je ne bi prehitro načel zob časa. Postavljali bi jo na redkeje 
obiskanih hribih in krajih, kjer se Slovenija srečuje s sosedami. Dr. Jeglič je 
predlagal, da bi imela obliko Aljaževega stolpa. Projektiranja se je lotil naš 
predsednik Jože Žagar in tako je nastala oblika, kakršna je danes. Stolpič, ki je 
tako nastal, je lepe oblike in ima v sebi veliko simbolike. Ima pa tudi napako in 
to je njegova cena. Tako nam je do sedaj uspelo postaviti osem stolpičev, 
devetega pa je na Primorskem postavila župnija Volče, in sicer pri romarski 
cerkvi sv Marije na Mengorah.  

 
Seznam krajev, kjer je stolpič postavljen, in datum 
postavitve: 
 
- Vrh nad Peski (2176 m)    22. julij  2000 
- Veliki Babanski Škedenj (2121 m) 23. sept. 2000 
- Velika Črnelska špica (2332 m)     9. junij 2001 
- Vrh Krnice (2234 m)                 25. junij 2001 
- Vrh Osojne krnice (1956 m)    29. sept. 2001 
(Stolpič stoji ob spominski plošči, posvečeni Josipu Abramu. Mimo 
vodi tudi Abramova pot.) 

- Travnik (2252 m)      6. julij 2003 
- Prestreljenik (2499 m)      3. julij 2003 
- Svinjak (1653 m)      2. junij 2005 
(Stolpič je bil postavljen ob 110-letnici občine Bovec.) 

- Mengore (453 m)      avgust 2005  
 
 
 

Gašperčič Alojz 
 

 
 
 

Poleg navedenih stolpičev v dolini Soče sta vpisna stolpiča postavila tudi 
Gorniški klub Jakob Aljaž pred Aljaževo rojstno hišo v Zavrhu in Gorniški klub 
Karavanke na Požgani Mlinarici (31. 10. 2005). 
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Ture in prireditve  
v letu 2006 
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Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo v letu 2006 
predvidoma organizirali klubi Skale.  
Ture so namenjene vsem gornicam in gornikom, neodvisno od članstva v klubih 
Skale. Udeležba je za vse brezplačna. 
 
Na vseh turah, razen kjer je to posebej navedeno, bodo prostovoljni gorniški 
vodniki Skale poskrbeli za vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak 
udeleženec sam. Dolžnost vsakega udeleženca ture je, da se pred turo dobro 
pozanima o njeni zahtevnosti in nujni opremi ter se odloči le za ture, ki jih lahko 
varno opravi. V primeru dvoma ali nejasnosti, naj se posvetuje z vodnikom ali 
organizatorjem ture. 
 
 
 
Nekateri uporabljeni znaki 
 

� Za več informacij pokličite telefonsko številko. 

� Za več informacij pišite na elektronski naslov. 
 

� Tura bo samo v lepem vremenu - v primeru napovedanih padavin tura 
odpade ali je prestavljena (običajno za en teden). 
 

�Tura bo 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. 
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Gorniški klub Karavanke  
 
ponedeljek, 2. januar 2006 

9. tradicionalni novoletni pohod na Begunjščico9. tradicionalni novoletni pohod na Begunjščico9. tradicionalni novoletni pohod na Begunjščico9. tradicionalni novoletni pohod na Begunjščico    
 
 
 
 
Pojdite z nami na prvi pohod v novem letu! 
 
 
V primeru slabih snežnih razmer bo pohod samo do 1657 m visoke Roblekove 
koče. 
 
Dobimo se ob 9. uri zjutraj na parkirišču pri gostišču v Dragi.  
 
Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše, v nahrbtniku pa naj bo 
vse, kar zahteva zimska tura. 
 
Pridite, zimski dan vas kliče! 
 
Vodja pohoda:  
Zvone Prezelj 

� 041 678 161 

� 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 

    
sobota, 28. januar 2006 

ŠkabrijelŠkabrijelŠkabrijelŠkabrijel    
 

    
Škabrijel je zadnja neosvojljiva trdnjava v 1. svetovni vojni. 
 
Izhodišče bo pri gostilni na Prevalu, pohod začnemo ob 9. uri. Tja pridemo iz 
Solkana po cesti proti Lokvam in Čepovanu (pribl. 3 km). Od tam se bomo 
podali po stezi, ki pelje po južnem pobočju do Malega vrha, kjer bomo skrenili s 
steze do razpadajočega avstro-ogrskega spomenika. Po ogledu se bomo vrnili na 
stezo in se po grebenu povzpeli na vrh, kjer bo počitek in malica iz nahrbtnika. 
Pot bomo nadaljevali po zahodnem grebenu, po dobro ohranjenem oskrbovalnem 
jarku do prevala Vratca.  
 
Nadaljevali bomo po severni strani do grebena Sleme in novega spomenika 
padlim slovenskim branilcem iz 1. svetovne vojne. Čaka nas še spust po dolini 
Potoke do Dola in še majhen vzpon na izhodišče. 
 
 
Tura bo trajala okoli 5 ur in ni naporna. Priporočam obutev z dobrim  
profilom.  
 
 
Benjamin Černe  

�031 224 114 

� drucerne@volja.net 

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 4. februar 2006 

Goli vrh (1787 m)Goli vrh (1787 m)Goli vrh (1787 m)Goli vrh (1787 m)    
 
 
 
Zborno mesto bo ob 8. uri na Jezerskem, pred zaprtim hotelom Kazina. 
 
Z avtomobili se bomo odpeljali mimo Planšarskega jezera do zadnje kmetije, ob 
dobri prevoznosti ceste pa še naprej. Pot, ki bo vodila čez Jenkovo planino, je 
povsem nezahtevna. Primerna je tudi za otroke, starejše od deset let. Z vrha je 
lep razgled po Jezerski dolini in okoliških vrhovih. 
Skupne hoje bo približno za 4 ure. 
 
Obvezno imejte zanesljivo obutev, gamaše, topla oblačila in pohodne palice. S 
seboj imejte hrano in pijačo. Zaradi hoje po mejni črti vzemite tudi osebno 
izkaznico. 
 
 
Tone Udovč 

�051 613 456 ali (01) 511 62 56 

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sreda, 8. februar 2006 

Šmarna gora (Šmarna gora (Šmarna gora (Šmarna gora (669 m)669 m)669 m)669 m)    
 
 
 
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet bomo povezali z udeležbo pri maši, ki jo v 
cerkvi na Šmarni gori v spomin na vse kulturnike ob slovenskem kulturnem 
prazniku daruje triglavski župnik France Urbanija. 
 
Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 (začetek maše je ob 11. uri) z glavnega 
parkirišča ob Tacenski cesti pri mostu čez Savo (v neposredni bližini avtobusne 
postaje proge št. 16).  
 
Večinoma bomo sledili nemarkiranim in ne tako obljudenim potem. 
 
Čeprav je prijetne hoje le za slabo uro, priporočam vodotesne toplejše čevlje in 
smučarske palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni ogrevana, svetujem tudi toplejša 
oblačila. V lepem vremenu je izlet primeren za družine z otroki. 
 
Vrnitev s Šmarne gore bo ob 13. uri, povzpeli se bomo še na Grmado in se vrnili 
na parkirišče po Mazijevi poti. 
 
Seveda ste prisrčno vabljeni tudi vsi, ki se maše ne bi udeležili, pa tudi tisti, ki bi 
radi šli na Šmarno goro sami, da se nam na poti, na vrhu ali pri povratku 
pridružite. 
 
 
Gregor Gomišček  

� (01) 231 90 23 
 

� 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 11., in nedelja, 12. februar 2006 

Blegoš (1562 m)Blegoš (1562 m)Blegoš (1562 m)Blegoš (1562 m)    
 
 
Blegoš kraljuje med Poljansko in Selško dolino. Čeprav so njegova pobočja 
večinoma poraščena, lahko po njih v svežem snegu naredimo kar nekaj 
zanimivih tur. Če pa vzpon združimo še s preizkusom svojih sposobnosti za 
preživetje v zimski naravi, pa je lahko Blegoš kar zahteven cilj. 
 
Turo bomo začeli v Farjem Potoku ali morda celo v Davči. S smučmi se bomo 
vzpeli skozi gozd in prek travnikov do grebena Špehovš, kjer bo počitek in 
priprava na prenočevanje v snegu. Komur še ne bo dovolj, se bo lahko še 
sprehodil po bližnji okolici. Večerjo si bomo pripravili ob ognju in noč 
prebivakirali. 
 
Zjutraj si bomo premrle kosti ogreli z vzponom mimo planinske koče na vrh 
Blegoša, kjer nas bosta predvidoma pozdravila lep razgled in zelo mrzel veter. Z 
vrha bomo smučali naravnost navzdol skozi redek gozd do ceste in po njej nazaj 
do Špehovš, od tam pa skozi gozd v dolino do avtomobilov. 
 
Za turo potrebujete popolno turnosmučarsko opremo in opremo za bivakiranje v 
snegu. 
 
Datum in potek ture sta le informativna, prilagodili ju bomo vremenskim in 
snežnim razmeram. Več podatkov dobite na spletnih straneh Turnega kluba 
(www.turni-klub-gora.si) ali po elektronski pošti tkgora@turni-klub-gora.si.  
 
 
France Sevšek 

� 041 557 029 

� france.sevsek@turni-klub-gora.si 

 �� 
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Gorniški klub Limberk 
 
nedelja, 12. februar 2006 

zimski obisk Krokarja (1122 m) s krpljami zimski obisk Krokarja (1122 m) s krpljami zimski obisk Krokarja (1122 m) s krpljami zimski obisk Krokarja (1122 m) s krpljami     
 
 
Ta čudoviti košček neokrnjene narave bomo obiskali sredi zime, ki na 
Kočevskem slovi po obilni snežni odeji. Za vzpon in sprehod po območju 
Krokarja predvidevamo uporabo krpelj. Nekaj parov krpelj bomo priskrbeli v 
GKL (izposoja ob predhodni rezervaciji). Lahko si jih za določeno najemnino 
sposodite tudi sami, in sicer v trgovinah s športno opremo, na primer v Igluju in 
drugih. 
 
Območje Krokarja je naravni gozdni rezervat. Tukaj gozdarska sekira nima 
vstopa. Uživali bomo ob sprehodu med večstoletnimi drevesi tega pragozda, v 
zimski tišini ali pa med pokanjem lesa zaradi nizkih temperatur. 
 
Nekoliko zahtevnejše vreme naj ne bi bilo ovira, pač pa izziv. Če bo treba, bomo 
prilagodili dolžino ture. Območje zaradi poraslosti z gozdom ne spada med 
plazovita, z roba planote pa je prelep pogled na dolino Kolpe.  
 
Zbrali se bomo ob 8.30 v središču Kočevske Reke, ob cerkvi. 
 
Dostop: iz Ljubljane gremo na Rudniku po stari cesti do Škofljice, nato v smeri 
proti Kočevju, skozi Goteniško dolino ali skozi Kočevje. 
 
Za celotno turo bomo rabili 4-5 ur. 
 
 
 
Rok Perme 

� 031 331 181 
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Gorniški klub Gornjesoške doline  
 
sobota, 18. februar 2006 

po poteh soške fronte Skalnicapo poteh soške fronte Skalnicapo poteh soške fronte Skalnicapo poteh soške fronte Skalnica-Vodice (682 m)Vodice (682 m)Vodice (682 m)Vodice (682 m)    

    
 
 
 
Izhodišče je na Prevalu, 336 m, pri gostilni Skalnica, kjer se dobimo ob 9. uri. 
Tja pridemo iz Solkana po cesti za Lokve oziroma Čepovan (približno 3 km). 
Tam pustimo avtomobile in nadaljujemo po stezi, ki pelje po jarkih in kavernah 
do Frančiškovega vrha. Od tam preko Svete Gore na Vodice. 
 
Videli bomo jarke, kaverne, oskrbovalni rov avstrijske vojske (dolg okrog 300 
m), ki vodi skozi Skalnico z južne na severno stran, Frančiškov vrh, Marijino 
baziliko na Sveti Gori, grobnico italijanskega generala pri Sv. Jakobu in na 
Vodicah galerijo zaklonišč italijanske vojske v več nadstropjih. 
 
Na izhodišče se bomo vrnili po dolini potoka Slatna, skozi sotesko Ranjeke in 
mimo vasi Grgar. Po dogovoru lahko izberemo tudi krajšo pot. 
 
Tura bo dolga okoli 6 ur in srednje naporna. Obvezna je dobra ročna svetilka, 
priporočljive čelada ali kapa in pohodne palice. 
 
 
Benjamin Černe  

 �031 224 114  

� drucerne@volja.net 

� 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 25. februar 2006 

zimski pohod na Vršič (1611 m)zimski pohod na Vršič (1611 m)zimski pohod na Vršič (1611 m)zimski pohod na Vršič (1611 m)    
 
 
 
Zbor pohodnikov bo ob 9. uri na parkirišču pri hotelu Erika, ki stoji približno dva 
kilometra iz Kranjske Gore proti Vršiču. 
 
Z zmerno hojo in počitki bomo za vzpon potrebovali dobri dve uri, za celotno 
turo pa približno 6 ur. Tura je označena kot zahtevna in naporna. 
 
Na prelazu se bomo srečali z gorniki Gornjesoške doline in občudovali 
zasnežene stene Prisojnika, Mojstrovke, v daljavi pa Špik, Škrlatico, Trentarske 
gore … 
 
Erjavčeva koča tudi pozimi daje prijetno zavetišče in oskrbo.  
 
Za turo bodite primerno opremljeni, dobra obutev je nujna, pohodne palice in 
gamaše pa obvezne. Tura bo ob vsakem vremenu. 
 
 
Stanko Kofler 

� (04) 589 18 31, v petek zvečer (od 20. do 21. ure). 

� 
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Gorniški klub Gornjesoške doline  
 
sobota, 25. februar 2006 

zimski pohod na Vršič (1611 m)zimski pohod na Vršič (1611 m)zimski pohod na Vršič (1611 m)zimski pohod na Vršič (1611 m)    
 
 
Zima se počasi poslavlja. Za ljubitelje gora se začenja nova sezona. Ob tej 
priložnosti je prav, da pogledamo, kaj delajo naši prijatelji na drugi strani hribov. 
Na sedlu naj bi se srečali ob 12h. Mi bomo šli po stezi, ki se začne pri izviru Soče 
in so jo uporabljali naši predniki kot najlažji prehod na Kranjsko. Na tej poti, tik 
pod prelazom, je leta 1908 končal svojo življenjsko pot tudi trentarski vodnik 
Andrej Komac. V njegov spomin je tu postavljena spominska plošča.  
 
Zbrali bi se pri izviru Soče, ob 9 uri. Opozarjam pa, da bo morda pot do izvira 
Soče neprevozna. 
 
Za vzpon potrebujete planinsko opremo in, vsak po svojem okusu, dobrote v 
nahrbtniku. Upam, da se ta lahka tura zaradi preobilice snega ne bo spremenila v 
težjo. Vsekakor pa zimska oprema ne bo odveč. Še zlasti bodo dobrodošli 
primerna obutev in gamaše ter morda krplje ali smuči. 
 
  
Alojz Gašperčič  

� (05) 388 22 74 

� 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 11. marec 2006 

izvir Krke in Ciganov vrh (791 mizvir Krke in Ciganov vrh (791 mizvir Krke in Ciganov vrh (791 mizvir Krke in Ciganov vrh (791 m) ) ) )     
 
 
Reka Krka izvira severozahodno od vasi Krka na Dolenjskem. Najprej bomo 
vstopili v mogočno, kakih dvesto metrov dolgo izvirsko jamo, ki ima električno 
razsvetljavo. V njej hranijo v akvariju tudi avtohtono človeško ribico (Proteus). 
 
Zbrali se bomo v vasi Krka na Dolenjskem, pri cerkvi sv. Kozma in Damjana ob 
8.00 uri. Priporočam pot po avtocesti do Ivančne Gorice, nato naprej proti 
Muljavi in po nekaj kilometrih desno pri kažipotu proti Krki. 
 
Iz jame bomo šli mimo na novo odkrite jame, bogate s kapniki, pod Gradičkom 
proti Korinju.  
 
Z vodnatega porečja Krke se bomo sprehodili na območje Suhe krajine. Povzpeli 
se bomo na Ciganov vrh, kjer je delno že raziskano arheološko nahajališče.  
 
Za hojo bomo porabili predvidoma 5 ur.  
 
 
Janez Mežan  

�041 395 001  
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Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov 
 
sobota, 11. marec 2006 

usposabljanje prostovoljnih gorniških vodnikovusposabljanje prostovoljnih gorniških vodnikovusposabljanje prostovoljnih gorniških vodnikovusposabljanje prostovoljnih gorniških vodnikov    
 
 
 
Prostovoljne gorniške vodnike Skale (Voluntary Mountain-Walking Leader po 
Union Internationale des Associations d'Alpinisme) vabimo na usposabljanje iz 
tehnike gibanja in vodenja v gorah pozimi. 
 
Iz Luč (vzhodni del v smeri proti Ljubnem, takoj za mostom čez Savinjo pri 
kažipotu), kjer se dobimo ob 7. uri, se bomo povzpeli na Raduho (2062 m). V 
različnih vlogah bomo vadili vodenje skupine s poudarkom na orientaciji. 
 
Med opremo ne smejo manjkati cepin in dereze! 
 
Ne pozabite članskih izkaznic, saj bomo opravili tudi registracijo. 
 
Literatura:  
− Vladimir Habjan: Zimski vzponi v slovenskih gorah, 
− Kamniško-Savinjske Alpe, 1 : 50.000, 
− Jani Bele: Proti vrhovom, 
− Tone Strojin: Gorništvo. 
 
 
 
Bojan Pograjc 

� 031 363 549 

� bojan.pograjc@siol.net 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 25. marec 2006 

KorenoKorenoKorenoKoreno    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: parkirišče pred gostilno Gorjanc pri avtocestnem izvozu Brezovica pri 
Ljubljani 
Najvišja točka: Koreno (700 m) 
Skupna višinska razlika: 700 m  
Dolžina proge: 40 km 
Okvirni skupni čas izleta: 4 ure 
Zahtevnost: srednje zahtevna tura  
 
 
Organizator izleta:  
Jure Eržen 

� 031 475 309 

� jure.Erzen@ijs.si 
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Turni klub Gora in Gorniški klub Savinjske doline  
 
sobota, 1., in nedelja, 2. april 2006 

Molička planinaMolička planinaMolička planinaMolička planina    
 
V kotlini med Malo Ojstrico in Velikim vrhom na Dleskovški planoti, tik pod 
robom stene nad Robanovim kotom, leži Molička planina s slikovito kapelico 
Cirila in Metoda in pred kratkim obnovljeno malo planinsko kočo, ki so jo na 
pobudo Gorniškega kluba Savinjske doline njegovi člani in člani lokalne pašne 
skupnosti zgradili na razvalinah pred več kot 100 leti zgrajene Kocbekove koče. 
Od tam je za slabo uro hoda do Kocbekove koče na Korošici, pa tudi vrhovi 
Dleskovške planote niso daleč. Tod okoli je kar nekaj lažjih, pa tudi dovolj malo 
zahtevnejših možnosti za turno smuko. 
 
Hojo bomo začeli s ceste pod planino Podvežak. Po njej se bomo iz doline 
Podvolovljek peljali, dokler nas ne bo ustavil sneg. Do koče bomo hodili dobri 2 
uri. V koči bomo zakurili in v njej tudi prespali. Še isti dan bomo morda šli še do 
Korošice in odsmučali nazaj na Moličko planino. Drugi dan pa se bomo povzpeli 
na Veliki vrh in Dleskovec, se spustili nazaj do koče in nato do avtomobilov. 
 
Prvi dan bomo imeli od 2 do 4 ure hoje, drugi dan pa 4 do 6 ur. Do doline 
Podvolovljek se pripeljemo prek Kamnika, kjer zavijemo proti Stahovici in pred 
Črnivcem levo v smer Kranjskega Raka in Luč. Zbrali se bomo ob 8. uri pri 
gostišču na sedlu Kranjskega Raka.  
 
Za turo so obvezni popolna turnosmučarska oprema, primerna izkušenost in 
telesna pripravljenost ter hrana in pijača za dva dni. V koči si bomo lahko tudi 
kaj skuhali. 
 
Večer pred odhodom nujno pokličite na 041 920 092, da se bomo glede na 
snežne razmere in vremensko napoved dogovorili za morebitno spremembo ali 
celo preložitev ture.  
 
Peter Jež 

� 051 340 811 
France Sevšek 

� 041 557 029 

 �� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 8. april 2006 

Nanos Nanos Nanos Nanos     
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Vrhpolje pri Vipavi 
Zborno mesto: Vrhpolje 
Najvišja točka: Nanos (1262 m) 
Skupna višinska razlika: 1400 m 
Dolžina proge: 40 km 
Okvirni skupni čas izleta: 5-6 ur 
Zahtevnost: Zelo zahtevna tura 
  
 
 
Organizator izleta: 
Vladimir Cindro 

� 041 424 868 

� Vladimir.Cindro@ijs.si 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 22. april 2006  

Porezen (1630 m)Porezen (1630 m)Porezen (1630 m)Porezen (1630 m)    
 
 
 
Izhodišče ture je Petrovo Brdo. 
 
Zbor pohodnikov bo ob 8. uri na Petrovem Brdu. Proti vrhu se bomo podali 
mimo turistične kmetije Podhoč in ga dosegli po približno dveh urah. Za nagrado 
se nam odprejo čudoviti razgledi na vse strani neba. 
  
Priporočljive so pohodne palice.  
 
 
Vinko Gartner 

� (04) 514 60 56 

� 
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Turni klub Gora  
 
sobota, 22., in nedelja, 23. april 2006 

Planja (Triglavski podi, 2520 m)Planja (Triglavski podi, 2520 m)Planja (Triglavski podi, 2520 m)Planja (Triglavski podi, 2520 m)    
 
 
Zahodno od vrha Triglava je na Triglavskih podih lepa ravnica, na kateri stoje 
ruševine nekdanje italijanske vojašnice. V ugodnih snežnih razmerah je to lahko 
zelo primeren turnosmučarski cilj, ki ga odlikujejo lepi razgledi, samotnost in 
precej dolg dostop. 
 
Turo bomo začeli v Krmi in se vzpeli prek Bohinjskih vratc na Velo polje. Od 
tam bomo nadaljevali do Doliča, kjer bomo v zimski sobi odložili del opreme ter 
se vzpeli proti Kanjavcu in uživali v večerni smuki. Naslednji dan nas bo pot 
vodila do ruševin na Planji, od koder bomo smučali nazaj v Velsko dolino in 
prek Bohinjskih vratc do avtomobilov. 
 
Za turo potrebujete popolno turnosmučarsko opremo (smuči, pse, srenače, žolno, 
lopato), zimsko opremo (cepin, dereze) in opremo za prenočevanje. Datum in 
potek ture sta le informativna, prilagodili ju bomo vremenskim in snežnim 
razmeram. Več podatkov lahko dobite po elektronski pošti (tkgora@turni-klub-
gora.si) ali na spletnih straneh Turnega kluba (www.turni-klub-gora.si), na 
katerih bodo sproti objavljeni tudi podatki o drugih naših turah. 
 
 
France Sevšek 

� 041 557 029 

� france.sevsek@turni-klub-gora.si 
 

 �� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 22. april 2006 

MaličMaličMaličMalič    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Laško (228 m) 
Zborno mesto: Laško, most čez Savinjo 
Najvišja točka: Malič (936 m) 
Skupna višinska razlika: 708 m 
Dolžina proge: 27 km 
Okvirni skupni čas izleta: 2 uri 30 min 
Zahtevnost: srednje zahtevna tura 
Kratka in prijetna tura po razglednih gričih nad Laškim. 
 
 
Organizator izleta:  
Urška Rozman 

� 031 386 050 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 29. april 2006 

ogled Radenskega polja (324 m) ogled Radenskega polja (324 m) ogled Radenskega polja (324 m) ogled Radenskega polja (324 m)     
 
 
Slikovito Radensko polje je pravzaprav presihajoče jezero z vsemi značilnostmi 
kraškega polja. Z vodo ga napajajo trije povsem ločeni vodotoki: Šica, Dobravka 
in Zelenka. Sredi polja se dviga sedemdeset metrov visoki osamelec Kopanj, ki 
je ena najlepših goric v našem kraškem svetu.  
 
Sprehod po štiri do pet kilometrov dolgi poti bomo začeli pri Grajskem vrtu pod 
Boštanjskim gradom. S pomočjo strokovnega vodstva bomo spoznavali vodne 
razmere tega kraškega polja, ki je obenem bogato poseljeno z različnimi vrstami 
ptičev, metuljev, kačjih pastirjev in dvoživk, izmed katerih številni spadajo med 
ogrožene vrste. Enako zanimiv in poseben je rastlinski svet.  
 
Za ohranitev preživetja ogroženih vrst flore in favne je bilo Radensko polje leta 
2004 po programu EU, Natura 2000, uvrščeno v varstveno območje.  
 
Pot bomo končali na Grajskem vrtu, kjer se bomo odžejali in še kaj pogovorili. 
 
Zbrali se bomo ob 8. uri v Grosupljem, ob hotelu Kongo (prej Motel Grosuplje) 
ob dolenjski avtocesti.  
 
 
Marjan Perme 

�031 352 046 in (01) 787 23 86 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
nedelja, 30. april 2006 

Velika Dnina s smučmiVelika Dnina s smučmiVelika Dnina s smučmiVelika Dnina s smučmi    
 
 
Velika Dnina je široko melišče pod zahodnim ostenjem Škrlatice, Oltarja in 
Velike martuljške Ponce. Dobro je vidna s ceste na Vršič, dostopna pa je iz 
doline Krnica.  
 
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču hotela Erika, če pa bo cesta na Vršič 
prevozna, pa pri Mihovem domu. Po slabi uri hoda bomo prišli do planinske 
koče v Krnici, nato pa po grapi, po kateri poteka markirana pot na Špik, navzgor, 
do konca. Pristop v Dnino vodi nato desno iz grape in po naravnih prehodih 
skozi rušje do spodnjega dela snežišč. Mimo bivaka, imenovanega tudi ˝enojka˝, 
se da priti vse do podnožja sten. Obrnili se bomo lahko tudi prej, če bo večina 
udeležencev to želela. Spust bo potekal v smeri proti levemu spodnjemu robu 
Dnine in nato po grapi med macesni do njenega konca. Tam bomo sneli smuči in 
se prebili skozi rušje v desno proti grapi, skozi katero smo šli navzgor. Če zima 
nasuje dovolj snega, ga plazovi nanesejo v grapo toliko, da se da po njej v tem 
času smučati še daleč navzdol. Če bo tako, bo treba do koče v Krnici hoditi le še 
dobre pol ure. 
 
Tura je kar dolga in naporna, saj bo hoje za 8 do 9 ur. Potrebni so popolna 
turnosmučarska oprema, solidno smučarsko znanje in dobra fizična kondicija. V 
nahrbtniku naj bo dovolj jedače in pijače ter vse, kar je nujno za turno smuko v 
še vedno zimskih razmerah. 
 
Če bo nekaj dni pred tem zapadla v gorah večja količina snega ali če bo 
vremenska napoved slaba, bo tura odpadla. 
 
 
Andrej Šarc 

�01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78 
 

 � 
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Gorniški klub Karavanke  
 
ponedeljek, 1. maj 2006 
VišarjeVišarjeVišarjeVišarje    
 
 
 
Za prvi maj tradicionalno na Višarje (1766 m). 
 
Svete Višarje so ena najslavnejših slovenskih božjih poti, obenem pa stičišče treh 
kultur, romanske, germanske in slovenske. V nekem smislu so zadnji branik 
slovenstva. Zadnja leta daruje za prvi maj v tej božjepotni cerkvici France 
Urbanija, triglavski župnik, mašo za domovino. Maša bo ob 11.30.  
 
Zbor pohodnikov bo v ponedeljek, 1. maja 2006, ob 7. uri zjutraj na mejnem 
prehodu Rateče, od koder se bomo peljali skozi Trbiž do vznožja Višarij (žičnica 
ne vozi). 
 
Hodili bomo po božjepotni poti, kapelice na njej je poslikal naš veliki umetnik 
Tone Kralj. 
 
Hoje do vrha je za tri ure. Ker pa so nad tisoč metri mogoče še zimske razmere, 
naj bosta oprema in hrana temu primerni, derez in cepina ne potrebujemo, 
priporočam pa pohodne palice. 
 
 
Stanko Kofler  

� (04) 589 18 31 
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Gorniški klub Savinjske doline – Luče  
 
sobota, 6. maj 2006  

visokogorska kmetija pri Knvisokogorska kmetija pri Knvisokogorska kmetija pri Knvisokogorska kmetija pri Kneeeezovih zovih zovih zovih     
 
 
 
Vabimo vas na kmetijo, na kateri je bila 17. aprila 1997 podpisana pogodba o 
vstopu vseh gorniških klubov v krovno organizacijo Skala. Zbrali se bomo ob 10. 
uri pri Knezovih. Kdor bo želel, bo lahko obiskal Strelovec, ki je v tem letnem 
času običajno že brez snega. Z vrnitvijo s Strelovca računamo okrog 12. ure, ko 
bo pri Knezovih kratka slovesnost - podelitev Kocbekovega priznanja za leto 
2005. To priznanje bo podeljeno članici ali članu krovne organizacije, ki je v 
minulem obdobju posebej zaznamoval gorniško dejavnost Skale. Podeljeno bo 
samo eno priznanje. Za leto 2004 je priznanje prejel častni predsednik Skale dr. 
Tone Jeglič. Upravnemu odboru Skale predlagamo, da za leto 2005 pravočasno 
izbere prejemnika, ki mu bo priznanje podeljeno na tej slovesnosti. Podeljevanje 
naj bi tudi v prihodnje potekalo na Knezovi domačiji. Tako bi to postal 
tradicionalni dogodek, s katerim bi vsako leto počastili naš skupni začetek. 
 
Dostop je skozi Robanov kot in po cesti do Knezovih, kjer je mogoče pustiti 
avtomobile. 
 
 
Peter Jež  

� 051 340 811  

� gorniski_klub.luce@siol.com 

� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
nedelja, 7. maj 2006 

TromejaTromejaTromejaTromeja    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Rateče (870 m) 
Zborno mesto: parkirišče žičnice v Ratečah 
Najvišja točka: Peč (1510 m) 
Skupna višinska razlika: 660 m 
Dolžina proge: 19 km 
Okvirni skupni čas izleta: 3 ure 
Zahtevnost: manj zahtevna tura 

 
 
  

Organizator izleta:  
Gregor Gomišček 

� 041 678 716 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 13. maj 2006 

Žabnik (1051 m)Žabnik (1051 m)Žabnik (1051 m)Žabnik (1051 m)    
 
 
 
 
Žabnik se nahaja v grebenu, ki se razteza od Slavnika proti Učki. Njegova 
značilna konica, ki jo domačini iz vasi in zaselkov ob vznožju imenujejo Ostrič, 
dominira daleč naokrog in daje pečat temu delu pokrajine. To je lep, ošiljen in 
travnat vrh, spomladi zelen, pozno poleti in jeseni rjav, pozimi pogosto bel. S 
ceste Trst–Reka ga zagledamo še pred Markovščino in ga imamo pred očmi 
desno na obzorju vse tja do Podgrada. 
 
Domačini s poimenovanjem Žabnika ne razumejo le golega vrha, ampak tudi 
ogromno travnato ravan, po kateri so posejani posamezni grički in globoke 
doline. Tu so ugodne razmere za pašo, včasih se je tod paslo več tisoč ovac, 
danes pa … 
 
Dobimo se ob 8. uri ob trgovskem centru Spar v Pivki ali ob 9.15 v Obrovu. Do 
tu pridemo tako, da v Kozini zavijemo na cesto Trst–Reka in se peljemo skozi 
Hrpelje mimo Materije in Markovščine do Obrova. Na križišču zavijemo desno v 
smer Golac, kjer kmalu za križiščem lahko parkiramo desno ob cesti. Tu se 
zberemo. 
 
Naša pot bo šla iz Golca skozi Zagrad na Ostrič in nato v smeri Medvižica–
Razsušica–Mala Plešivica in skozi Gojake nazaj v Golac. Hoje bo za štiri ure.  
 
 
Stojan Torkar 

� 041 205 294 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 13. maj 2006 

Dolina Trebuščice in Vojskarska planotaDolina Trebuščice in Vojskarska planotaDolina Trebuščice in Vojskarska planotaDolina Trebuščice in Vojskarska planota    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Gorenja Trebuša 
Zborno mesto: Okrepčevalnica Makuc, Gorenja Trebuša 111 (250 m)  
Najvišja točka: Vojščica (1150 m) 
Skupna višinska razlika: 1130m 
Dolžina proge: 41,2 km 
Okvirni skupni čas izleta: 5ur (3.10 vožnje) 
Zahtevnost: zahtevna tura 
  
 
Organizator izleta:  
Milan Rejec 

� 041 671 400  

� kolesar@siol.com  
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 20. maj 2006 

Kozji vrh (1628 m)Kozji vrh (1628 m)Kozji vrh (1628 m)Kozji vrh (1628 m)    
 
 
 
Zbrali se bomo ob 8. uri pred gostilno Kanonir, dva kilometra pred Spodnjim 
Jezerskem. Od tu se bomo po makadamski cesti odpeljali slab kilometer do 
Medvodja, kjer bomo parkirali in se po lepem kolovozu povzpeli v breg. Po petih 
kilometrih kolovoza bomo nadaljevali po lepi planinski poti proti vrhu. Pot nas 
bo vodila skozi mešani gozd in nekje na zadnji tretjini poti se nam bo na levi 
strani odprl pogled na mogočno skalno ostenje. Na vrhu nas bo navdušila lepa 
ravna travnata planotica, s katere se odpirajo lepi razgledi na okoliške vrhove 
Storžič, Stegovnik, Kočne, Babe, pravzaprav na vse vrhove Kamniško-
Savinjskih Alp. Tu dobimo tudi žig atraktivne Jezerske transverzale. 
 
Pot je lahka, na zadnjem delu srednje naporna in traja približno 3 ure. 
Priporočam pohodne palice, seveda pa v nahrbtniku ne smejo manjkati ne topla 
oblačila ne okrepčila. 
 
 
 
Tone Udovč 

�051 613 456 ali (01) 511 62 56  

����    
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 20. maj 2006 

Kojnik, GoličKojnik, GoličKojnik, GoličKojnik, Golič    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Črnotiče (blizu Črnega Kala, 389 m) 
Zborno mesto: za železniškim nasipom za vasjo Črnotiče 
Najvišja točka: Golič (890 m) 
Skupna višinska razlika: 750 m 
Dolžina proge: 28 km 
Okvirni skupni čas izleta: 4 ure 
Zahtevnost: zahtevna tura 
 
 
Organizator izleta:  
Marjana Duhovnik 

� 040 249 056  

� marjana.duhovnik@gov.si 
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Gorniški klub Karavanke  
 
sobota, 27. maj 2006 

Ratitovec (1666 m)Ratitovec (1666 m)Ratitovec (1666 m)Ratitovec (1666 m)    
 
 
 
Izhodišče današnje ture za Ratitovec je pri cerkvi Sv. Antona v Železnikih, kjer 
se dobimo ob 7. uri. Nato krenemo proti Suši, suški cerkvi in nato v smer Zali 
Log-Ratitovec. 
 
Suška cerkev je romarska cerkev, slovi pa tudi po izredno kakovostni pitni vodi, 
ki izvira v kapelici pred cerkvijo. 
 
Predpoletni čas nam bo ponudil vso pestrost rastlinstva, še posebej cvetja. 
 
Priporočljive so pohodne palice.  
 
 
 
Jože Benedik  

� 031 775 560  

� 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 27. maj 2006 

Križ (2410 m)Križ (2410 m)Križ (2410 m)Križ (2410 m)    
 
 
 
Vzpon bomo začeli ob 5. uri na parkirišču pred Aljaževim domom v Vratih.  
 
Po predhodnem dogovoru je mogoče turo organizirati kot dvodnevno. V tem 
primeru bi se v Vratih dobili v petek popoldne in se še isti dan povzpeli do 
bivaka IV, kjer bi prenočili. 
 
Tura s 1400-metrskim vzponom turnemu smučarju z dobro kondicijo ne bi smela 
delati posebnih težav. Čas vzpona je štiri ure in pol (Tine Mihelič: Julijske Alpe). 
 
Obvezna je popolna turnosmučarska oprema! 
 
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav.  
 
 
 
Aljoša Belingar 

� 051 317 368 

� tkgora@turni-klub-gora.si 

� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
nedelja, 28. maj 2006 

JeperjenkJeperjenkJeperjenkJeperjenk    
 
 
 
Čas odhoda: 9.30 
Izhodišče: Tržišče 
Zborno mesto: pred Mecatorjem v Tržišču 
Najvišja točka: Kremenc (528 m) 
Skupna višinska razlika: 900 m 
Dolžina proge: 34 km 
Okvirni skupni čas: 4 ure 
Zahtevnost: zahtevna 
 
 
Organizatorja: 
Jože Brvar in Andreja Trojar 

� Andreja.Trojar@Amis.Net 

� 031 314 688 
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Gorniški klub Jakob Aljaž  
 
sobota, 3. junij 2006  

Storžič (2132 m)Storžič (2132 m)Storžič (2132 m)Storžič (2132 m)    
 
 
Vsako leto prvo soboto v juniju člani Gorniškega kluba Jakob Aljaž 
organiziramo tradicionalni pohod na Storžič. Letos bo 3. junija že osmi pohod. 
Če bo napovedano slabo vreme, je rezervni termin sobota, 10. junija. Če je tudi 
za ta dan vremenska napoved slaba, tura odpade.  
 
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču pred tovarno Jelovica v Preddvoru, kjer je 
izhodišče ture. 
 
Tura je dokaj dolga in srednje zahtevna, če pa bo v višini še sneg, je pot zelo 
zahtevna in nevarna, zato je potrebna zimska oprema (dereze, cepin …). 
 
Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana. 
 
 

�041 368 956, Tomaž 

�031 333 042, JanKo  

����    
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 10. junij 2006  

KopitnikKopitnikKopitnikKopitnik    
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Start: parkirišče pri odprtem bazenu v Rimskih Toplicah 
Najvišja točka: Kopitnik (709 m) 
Dolžina proge: 26 km 
Višinska razlika: 709 m 
Čas: 3 ure 
Zahtevnost: srednje zahtevna tura 
 
 
Organizator izleta:  
Urška Rozman 

� 031 386 050 
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Gorniški klub Gornjesoške doline  
 
sobota, 10. junij 2006 

Rodica (1966 m)Rodica (1966 m)Rodica (1966 m)Rodica (1966 m)    
 
 
 
Rodica spada med najpomembnejše vrhove Spodnjih Bohinjskih gora. Njeno 
pravilno piramido je zlasti lepo videti s smučišča na Voglu. Od Rodice se vleče 
greben v obliki enakomernega skalnatega slemena proti Raskovcu. Severno od 
tega grebena se razprostira valovita, z gostim ruševjem poraščena planota med 
planinama Suha in Poljana. Iz nje rastejo nepomembne vzpetine: Špik, Suharski 
Kosmatec in Gradovec. Južna pobočja se strmo, mestoma prepadno, spuščajo na 
prisojno teraso, kjer ležita lepi vasici Nemški Rut in Grant. Kot vsi vrhovi v 
grebenu Spodnjih Bohinjskih gora se tudi Rodica ponaša z razkošnim razgledom.  
 
Zbor udeležencev bo ob 6.30 pri gozdarski koči, ki je v smeri iz Kneških Ravn 
proti planini Na Prodih. Do tja se pripeljemo iz Kneže v Baški grapi (2 km od 
železniške postaje Podmelec po dolini navzgor).  
 
Obvezna je zanesljiva obutev, priporočljive so tudi pohodne palice. S seboj 
imejte tudi dovolj hrane in pijače.  
 
 
 
Miloš Gabrijelčič  

� 041 664 565  

� 
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Gorniški klub Karavanke  
 
sobota, 10. junij 2006 

Rodica (1966 m)Rodica (1966 m)Rodica (1966 m)Rodica (1966 m)    
 
 
Črna prst in Rodica sta najbolj obiskani gori v Spodnjih Bohinjskih gorah. Preko 
Rodice vodi tudi planinska transverzala. Ob poti od Črne prsti do Rodice 
naletimo v pozni pomladi na množico lepih in redkih gorskih cvetlic (zoisova 
zvončnica, encijan in druge). Na vrhu Črne prsti stoji planinska koča Zorka 
Jelinčiča, ki jo oskrbuje planinsko društvo iz Podbrda.  
 
Zbrali se bomo ob 7. uri pred trgovino Lipa v Bohinjski Bistrici (poleg cerkve). 
Črna prst je od vzhoda prva visoka gora Spodnjih Bohinjskih gora. Do nje je kar 
nekaj dostopov. Najbolj ugodna sta:  
− z avtom do lovske koče za Malim vrhom (1200 m), od koder je do zadnje 

postaje žičnice Kobla III približno pol ure hoje, od tam do vrha Črne prsti pa 
še uro in pol; 

− z avtom iz smeri Bohinjske Bistrice preko vasi Ravne do Mencingerjeve 
koče (804 m). Od tam vodi pot mimo planine Za Liscem (1350 m) na vrh 
Črne prsti (1844 m). Skupne poti od Mencingerjeve koče do vrha Črne prsti 
je približno 2 uri in pol. Na planini Za Liscem je na temeljih stare zgrajena 
nova Orožnova koča, ki bo v tem letnem času gotovo odprta.  

 
Od Črne prsti do Rodice vodi pot pod vrhovi Četrt, Konjski vrh, Poljanski vrh in 
Raskovec. Na tej poti se ponuja lep razgled tako na primorsko kot tudi na 
bohinjsko stran. Za povprečnega gornika traja pot od Črne prsti do Rodice 3 ure. 
 
Za smer vrnitve se bomo dogovorili ob začetku ture. 
 
Celotna tura je tehnično srednje zahtevna in naporna, trajala bo predvidoma 7 do 
8 ur. Pijačo in jedačo vzemite s seboj, nekaj pa se bo dalo dobiti tudi v planinski 
koči na Črni prsti.  
 
 
Metod Rozman 

�(04) 572 19 48 ali 040 636 970 

� 
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Gorniški klub Savinjske doline - Luče 
 
sobota, 10. junij 2006 

Govca (1929 m) Govca (1929 m) Govca (1929 m) Govca (1929 m) - najvišji vrh Olševe najvišji vrh Olševe najvišji vrh Olševe najvišji vrh Olševe    
 
 
Zborno mesto je ob 8. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se odpeljemo v 
Solčavo, tu zavijemo desno na panoramsko cesto pod Olševo do razcepa ceste 
(1050 m) za Sv. Duh in Sleme (Črna). Pohod začnemo pri kmetiji Zgornji 
Ošovnik. Po markirani poti zavijemo v strmo južno pobočje Olševe. Strma in 
slikovita razgledna pot nas po približno dveh urah pripelje na greben Olševe, kjer 
nas lahko preseneti še sneg. Po grebenu se sprehodimo do najvišje točke Olševe, 
to je do Govce (1929 m). Po počitku in malici iz nahrbtnika se odpravimo naprej 
po grebenu, do avstrijskega vrha Obel kamen (1 ura). Nato se spustimo mimo 
Potočke zijavke in zaključimo turo po približno 6 urah pri Sv. Duhu. Če bo 
vreme lepo in dovolj kondicije, si blizu Potočke zijavke, na avstrijski strani, 
ogledamo še »okno« v grebenu Olševe. Vozniki avtomobilov se takoj pod steno 
Olševe napotimo po bližnjici do vozil. Povratek je zelo zanimiv, in sicer po 
panoramski cesti (izvir kisle vode), s katere je lep pogled na Savinjsko dolino, 
nato se spustimo v Logarsko dolino. 
 
Za turo so potrebni dobri čevlji in nekaj kondicije. Lahko bo že vroče, zato ne 
pozabite na pijačo. Na grebenu pa so lahko še zimske razmere (primerna 
oblačila).  
 
Če bo napovedan dež, se tura prestavi na naslednjo soboto. 
 
Literatura: Andrej Stritar: Kamniško Savinjske Alpe, SIDARTA 2003, tura 44 v 
obratni smeri.  
 
Zemljevid: Kamniško-Savinjske Alpe 1 : 50.000. 
 
 
Bojan Okrogar  

� 031 382 295  

� gorniski_klub.luce@siol.com  

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
nedelja, 11. junij 2006  

prečenje vrhov med Poljansko in Selško dolinoprečenje vrhov med Poljansko in Selško dolinoprečenje vrhov med Poljansko in Selško dolinoprečenje vrhov med Poljansko in Selško dolino    
 
 
Že pisatelj Ivan Tavčar, poljanski rojak, je v svojih delih večkrat zapisal: »Lep je 
naš Blegoš!«. Tako se bomo tokrat na njegov vrh podali malo drugače, in sicer 
kar po vrhovih med Poljansko in Selško dolino. 
 
Zbrali se bomo ob 7. uri pred gostilno Na Vidmu v Poljanah nad Škofjo Loko. Z 
avtomobili se bomo zapeljali do Javorij ali še malo dlje, nakar se bomo peš 
odpravili na Stari vrh (1217 m), kjer bomo začeli prečenje proti Blegošu (1562 
m). Vmes se bomo povzpeli še na Mladi vrh (1374 m), Koprivnik (1393 m) in 
Romovec (1247 m). Prečenje bomo končali na Blegošu oziroma v koči na 
Blegošu, od koder bomo sestopili do izhodišča. 
 
Nezahtevne hoje je skupaj 6 do 8 ur. 
 
 
Leopold Kržišnik  

�(04) 518 50 54 ali 031 892 895 

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 17. junij 2006 

Rzenik (1833 m)Rzenik (1833 m)Rzenik (1833 m)Rzenik (1833 m)    
 
 
Zbor bo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske žičnice na Veliko planino. Z 
gondolo se bomo dvignili na Veliko planino, nato pa se (peš) povzpeli čez 
planini Konjščica in Dol na planino Rzenik. Tu bo v čast sv. Bernardu 
Menthonskemu, zavetniku gornikov, ob 11. uri daroval mašo triglavski župnik 
France Urbanija. Zmerne, nezahtevne hoje po lepih krajih je za dve uri in pol. Po 
maši se bomo lahko povzpeli na Konja ali na vrh Rzenika (dodatno slaba ura 
hoda). 
 
Sestop bomo opravili preko planine Dol in skozi dolski graben do spodnje 
postaje gondolske žičnice (dve uri hoda).  
 
Mogoče različice brez vodstva: 
− po poti skozi Dolski graben se lahko vzpnemo na planino Dol brez uporabe 

žičnice, za vzpon na Rzenik v tem primeru rabimo 4-6 ur; 
− na planino Dol se lahko pripeljemo z avtomobilom, od tu je le dobra ura hoda 

na planino Rzenik; 
− vrnitev je mogoča preko Velike planine in z gondolsko žičnico v dolino (po 

poti pristopa) ali pa čez Konja in Presedljaj v dolino. 
 
 
 
Gregor Gomišček 

� (01) 231 90 23 
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Gorniški klub Gornjesoške doline  
 
sobota, 17. junij 2006 

po grebpo grebpo grebpo grebenu Krnčice (2133 m) čez Vrata (2014 m)enu Krnčice (2133 m) čez Vrata (2014 m)enu Krnčice (2133 m) čez Vrata (2014 m)enu Krnčice (2133 m) čez Vrata (2014 m)    
 
 
Zbor bo ob 7. uri v Kobaridu pri Napoleonovem mostu, na križišču za Drežnico. 
 
Od tam se z avtomobili odpeljemo nekaj kilometrov do Drežniških Raven. Če bo 
pot primerna, bomo nadaljevali do planine Zapleč. Tu bomo parkirali in se 
povzpeli na sedlo Vrata (2014 m). Pot bomo nadaljevali po grebenu do vznožja 
vrhnje špice Krna. Na grebenu bomo videli precej ostankov iz prve svetovne 
vojne. 
 
Tura je precej zahtevna, saj poteka po neoznačenih vojaških poteh in brezpotju. 
Hoje bo približno za 6 do 7 ur. Potrebna je standardna gorniška oprema in nekaj 
za pod zob.  
 
 
Benjamin Černe  

�031 224 114 

� drucerne@volja.net 

� 
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Gorniški klub Karavanke  
 
nedelja, 18. junij 2006 

Požgana Mlinarica (1868 m)Požgana Mlinarica (1868 m)Požgana Mlinarica (1868 m)Požgana Mlinarica (1868 m)    
 
 
Zbor udeležencev bo ob 7. uri na parkirišču ob trgovini Mercator v Mojstrani. 
Hoje (s počitki) bo za 9 ur ali 9 in pol. Tura je zelo zanimiva in zelo naporna ter 
primerna le za izurjene gornike z dobro kondicijo. Na posameznih mestih je 
težavnost druge stopnje. Pot je neoznačena. Vodi od Tnala navzgor do bivaka na 
Črni gori, naprej po razgibanem grebenu med dolinama Kot in Vrata do Požgane 
Mlinarice. Od tu je veličasten pogled proti Rjavini, Triglavu, Škrlatici in drugim 
vrhovom. Z vrha se bomo po lovski poti vrnili v dolino Kot, od tam pa po cesti 
do izhodišča. 
 
Poleg običajne gorniške opreme potrebujete čelado, dobre in trdne čevlje, 
pohodne palice, priporočljiv je tudi komplet za samovarovanje. Na poti ni koč, 
zato naj bosta hrana in pijača v nahrbtniku.  
 
Za vodenje in varovanje bo poskrbljeno, vendar bo število udeležencev omejeno.  
 
 
Julij Ulčar 

� (04) 586 20 11, v petek, 16., in soboto, 17. junija zvečer (od 20. do 21. ure)  

� 



Skala 2006                                                                       63 

Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 24. junij 2006  

DobrčaDobrčaDobrčaDobrča    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Bistrica pri Tržišču (530 m) 
Zborno mesto: parkirišče za križiščem deteljica 
Najvišja točka: Koča na Dobrči (1478 m) 
Skupna višinska razlika: 1043 m 
Dolžina proge: 25 km 
Okvirni skupni čas izleta: 4 ure 
Zahtevnost: zahtevna tura 
Nošenje kolesa: ponekod na poti proti Lešanski planini  
Obvezna oprema: čelada 
Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 82, 83, 56, 57 

  
 
Organizator izleta:  
Darko Korbar  

� 041 787 202  

� darko.korbar@ijs.si 
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Gorniški klub Karavanke 
 
nedelja, 25. junij 2006  

10. jubilejni pohod ob dnevu 10. jubilejni pohod ob dnevu 10. jubilejni pohod ob dnevu 10. jubilejni pohod ob dnevu državnostidržavnostidržavnostidržavnosti    
 
 
Pohod, posvečen dnevu državnosti, je pohod domoljubja, pohod, na katerem se 
vsako leto spominjamo dneva, ko smo se združeni v veliki želji in volji izrekli za 
svojo domovino.  
 
Zbrali se bomo v nedeljo, 25. 6. 2006, ob 9. uri pri OŠ A. T. Linharta v 
Radovljici.  
 
Pohod bo ob vsakem vremenu in je primeren za vse starostne skupine, tudi za 
družine z otroki. 
 
Vsi pohodniki prejmejo spominsko priponko, prav tako pa je poskrbljeno za 
brezplačno hrano in pijačo. 
 
 
Zvone Prezelj 

� 041 678 161 

� 
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Gorniški klub Karavanke 
 
nedelja, 25. junij 2006  

6. tek po ulicah Radovljice za pokal dneva 6. tek po ulicah Radovljice za pokal dneva 6. tek po ulicah Radovljice za pokal dneva 6. tek po ulicah Radovljice za pokal dneva 

državnostidržavnostidržavnostidržavnosti    
 
 
Start teka je v nedeljo, 25. 6. 2006, ob 18. uri pred spomenikom A. T. Linhartu.  
 
Tekmovalci tečejo v 12 različnih starostnih kategorijah, in sicer: deklice in dečki 
2 km, ženske 6 km, moški 8 km. 
 
Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale. 
 
Startnine za deklice in dečke ni, za druge pa je 1500 tolarjev. 
 
 
Zvone Prezelj 

�041 678 161 

� 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 1. julij 2006 

Jerebica (21Jerebica (21Jerebica (21Jerebica (2125 m)25 m)25 m)25 m)    
 
 
Jerebica je mogočna osamljena gora na severnem robu kaninske skupine. Zaradi 
izpostavljene lege je lepo vidna z vseh strani; iz doline Koritnice na naši in iz 
Jezerske doline na italijanski strani. Spada že v Zahodne Julijce, saj je geološka 
meja na prelazu Predel. Vzpon je poplačan z izjemnim razgledom. Kot na dlani 
imamo mogočno Loško steno, Mangart, gore nad Belim potokom in stene nad 
dolino Možnice. 
 
Zbor bo ob 6.30 na križišču pri odcepu proti dolini Možnice. Do tja se 
pripeljemo po cesti iz doline Koritnice (Log pod Mangartom). 
 
Nujna je zanesljiva obutev, priporočljive so tudi pohodne palice. 
S seboj imejte tudi dovolj hrane in pijače. 
Hoje je za 7 do 8 ur. 
 
 
Dušan Žnidarčič 

� 031 800 495 

� 
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Gorniški klub Jakob Aljaž  
 
sobota, 1. julij 2006  

praznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljažapraznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljažapraznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljažapraznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljaža    
 
 
Vabimo vse gornike in ljubitelje gora na tradicionalno srečanje, namenjeno 
praznovanju obletnice rojstva Jakoba Aljaža, ki bo pred Aljaževo domačijo v 
Zavrhu pod Šmarno goro. 
 
Ob 9. uri bo slavnostna akademija s kulturnim programom v počastitev obletnice 
rojstva Jakoba Aljaža. Ob tem bo podelitev častnega znaka vsem, ki so v pretekli 
sezoni opravili spominsko »Aljaževo pot od doma do doma«. 
 
Ob 11. uri bo tradicionalna spominska maša na Šmarni gori, ki jo bo daroval 
dovški župnik France Urbanija. 
 
Prireditev bo ne glede na vremenske razmere (tudi če bo deževalo). Akademija je 
tudi del praznovanja občinskega praznika občine Medvode, ki ga praznujemo na 
dan Aljaževega rojstva. 
 
Vse udeležence naprošamo, da pustijo svoje avtomobile na javnem parkirišču za 
gostilno Lipa, tik pred vasjo Zavrh. 
 
Na svidenje v soboto, 1. julija 2006! 
 
UO Gorniškega kluba Jakob Aljaž 
 
 
Dodatne informacije dajeta predsednik in tajnik kluba: 

�041 368 956, Tomaž 

�031 333 042, JanKo  

 

� 
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Gorniški klub Savinjske doline - Luče  
 
nedelja, 2. julij 2006 

Molička peč (1780 m)Molička peč (1780 m)Molička peč (1780 m)Molička peč (1780 m)    
 
 
Vabimo vas na Moličko peč, kjer bo za bližnji god slovanskih apostolov sv. 
Cirila in Metoda ob 12. uri v kapelici, posvečeni obema zavetnikoma tega kraja, 
bogoslužje. 
 
Iz Luč se je mogoče pripeljati z avtom po dolini Podvolovljek do dobro 
označenega odcepa za Moličko peč, nato po urejeni makadamski cesti do 
parkirišča na Podvežaku (1350 m). Od parkirišča do Moličke peči je približno 
dve uri zmerne hoje. Potrebujemo le dobre čevlje. Pot je dobro označena in 
nezahtevna, obisk pa običajno tako številen, da obiskovalcem vodenje ni 
potrebno.  
 

Dostop je mogoč tudi skozi Robanov kot. Avtomobili smejo samo do parkirišča 
pri Robanovi domačiji. Pot po Robanovem kotu je treba opraviti peš. Vzpon do 
Moličke peči poteka po zavarovani poti in zahteva nekaj alpinističnih izkušenj. 
Nedeljskim izletnikom, ki čutijo odpor do jeklenih oprijemalnih vrvi in se v 
golih skalah slabo počutijo, ta dostop odsvetujemo.  
 
Obiskovalci, ki prihajajo iz smeri Presedljaja ali Kamniškega sedla preko 
Korošice, morajo za pot od Korošice do kapelice in Kocbekovega zavetišča 
računati na približno pol ure nezahtevne poti, na kateri posebna oprema ni 
potrebna. 
 
 
Peter Jež  

� 051 340 811  

� gorniski_klub.luce@siol.com 

� 
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Gorniški klub Karavanke  
 
sobota, 8., in nedelja, 9. julij 2006 

srečanje s koroškimi Slovenci na Kepi (2143 m)srečanje s koroškimi Slovenci na Kepi (2143 m)srečanje s koroškimi Slovenci na Kepi (2143 m)srečanje s koroškimi Slovenci na Kepi (2143 m)    
 
 
Dobimo se v soboto, 8. 7. 2006, ob 17. uri na železniški postaji na Jesenicah, od 
koder se bomo z vlakom odpeljali do Podrožce na avstrijski strani. Za prehod 
meje potrebujemo osebne izkaznice ali potne liste. Cena vozovnice je 1500 
tolarjev. 
 
Od Podrožce do koče na Bleščeči planini je dve uri hoje, v koči se bomo srečali s 
prijatelji, koroškimi Slovenci. V koči, v kateri bomo tudi prespali, je mogoče 
skuhati čaj ali kavo, hrana pa bo iz lastnega nahrbtnika.  
 
Za prenočevanje bomo nekaj prispevali, kdor pa ima svoje rjuhe, naj jih prinese s 
seboj. Zjutraj se bomo odpravili proti vrhu Kepe, hoje bo za približno 4 ure. 
 
Ob povratku v dolino bo na „Karavli“ nad Dovjem piknik.  
  
Priporočljive so palice, za varnost je odgovoren vsak sam, za dobro voljo pa 
bomo poskrbeli vsi skupaj! 
 
 
Stanko Kofler  

�04 589 18 31 

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 8. julij 2006  

Monte Cavallo (2239 m)Monte Cavallo (2239 m)Monte Cavallo (2239 m)Monte Cavallo (2239 m)    
 
 
Monte Cavallo se dviga nad nekdaj zelo znanim smučiščem Mokrine na meji 
med Italijo in Avstrijo in je dostopen z obeh strani meje. 
 
Naš dostop bo skozi Tabljo (Pontebbo) na parkirišče pri stavbi nekdanje 
italijanske finančne policije. Od tu se bomo povzpeli na vrh po eni izmed treh 
poti, po najlažji sprehajalni, po zavarovani plezalni (ferati) ali po bolj zahtevni 
smeri, pač po odločitvi prisotnih udeležencev. 
 
Višinska razlika od parkirišča do vrha je 1300 metrov. 
 
Zbrali se bomo ob 7. uri zjutraj na mejnem prehodu v Ratečah. 
 
 
Tone Udovč 

�051 613 465, (01) 511 62 56 
Prijave dva dni pred odhodom, od 19. do 20. ure. 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 15. julij 2006  

krožna tura okoli Begunjščice krožna tura okoli Begunjščice krožna tura okoli Begunjščice krožna tura okoli Begunjščice     
 
 
Zbrali se bomo ob 8. uri na mejnem prehodu Ljubelj, kjer bomo pot začeli in 
končali. 
 
Najprej se bomo povzpeli do koče na Zelenici. Po kratkem predahu bomo pot 
nadaljevali proti Roblekovi koči (1657 m). Tu se bomo razgledali po „Deželi“ 
kakor imenujejo radovljiško ravan. Po okrepčilu in počitku se bomo odpravili 
proti naslednji postojanki, koči na Prevalu. Tu si bomo privoščili kislo mleko ali 
masovnik. Od koče nas bo pot vodila skozi Bornove tunele nazaj na mejni 
prehod Ljubelj. V nahrbtniku naj bo tudi baterijska svetilka. 
 
Tura je primerna za vse gornice in gornike, ki zmorejo 6 do 7 ur hoje. Večjih 
vzponov ni, razen za tiste, ki bodo želeli skočiti na vrh Begunjščice.  
 
 
Martin Janžekovič 

�01) 542 41 26 ali 031 527 069. 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
od petka, 21., do nedelje, 23. julija 2006  

Monte Rosa Monte Rosa Monte Rosa Monte Rosa - Du Du Du Dufour Spitze (4634 m), Nordend four Spitze (4634 m), Nordend four Spitze (4634 m), Nordend four Spitze (4634 m), Nordend 

(4609 m)(4609 m)(4609 m)(4609 m)    
 
 
Zbor udeležencev bo v petek ob 4.30 na mejnem prehodu Vrtojba. Odhod 
skupine bo ob 5. uri! 
 
Vožnja prek Italije, mimo Benetk, Milana, Domodossole čez mejni prehod in 
prelaz Simplon (2005 m). Predvidevamo, da bo prihod v Täsch (preko Briga, in 
Vispa) okrog 12. ure. 
 
Vožnja z vlakom do Zermatta, tam bomo prestopili na zobato železnico, ki nas 
bo po atraktivni poti okoli 14. ure pripeljala do Rottenbodna (2819 m). Od tam 
nadaljujemo peš čez ledenik Gorner do koče Monte Rosa (2795 m). 
 
Hoje za prvi dan je približno 3 ure. V koči Monte Rosa prespimo prvo noč. Turo 
nadaljujemo naslednji dan ob štirih zjutraj na Dufour Spitze (5 ur), na Nordend 
(3 ure) ter se vrnemo v kočo Monte Rosa, kjer prespimo. 
 
Tretji dan sledi spust do Rottenbodna, vožnja z vlakom do Täscha (mogoč je 
ogled Zermatta in možnost za nakupe) ter povratek domov. 
 
Datum je okviren, odvisen je od vremenskih razmer.  
  
Tura je primerna samo za izurjene in kondicijsko dobro pripravljene gornike, ki 
obvladujejo hojo po ledeniku (uporaba cepina in derez). Vsi udeleženci morajo 
imeti v tem letu nekaj vzponov nad 3000 m. Nekatera mesta zahtevajo tudi lažje 
plezanje! 
 
 
Bogdan Ambrožič 

� 041 345 463 

�� 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 22. julij 2006  

AbramovAbramovAbramovAbramova pot okoli Pihavcaa pot okoli Pihavcaa pot okoli Pihavcaa pot okoli Pihavca    
 
 
Pot je posvečena spominu na trentarskega vikarja Josipa Abrama, ki je s svojim 
kremenitim značajem, z govorjeno in pisano besedo vzgajal mlade rodove pod 
Avstrijo in v času fašizma ter si v njihovih srcih postavil trajen spomenik. 
 
Časovno je pohod umeščen na soboto pred praznikom sv. Ane. To je dan, ko 
verniki gornje Soške doline romajo v cerkvico Marije Loretanske v Trento, kjer 
je Josip Abram - Trentar maševal. Gorniški klub Skala in Gorniški klub 
Gornjesoške doline sta mu ob osemdesetletnici Skale postavila obeležje v obliki 
Aljaževega stolpiča z vpisno knjigo ter ploščo z verzi njegove pesmi, napisane 
leta 1905. To pesem je namenil počastitvi desetletnice postavitve Aljaževega 
stolpa na vrhu Triglava. Obeležje je postavljeno nad prepadnimi stenami Vrha 
Osojne krnice, na višini 1956 m, v objemu ostenj Pihavca in Šplevte.  
 
Zaradi Primorcem precej odročne doline Vrat bi se zbrali na sedlu Luknja ob 
8.30 (pol devetih). Začetek vzpona bi moral biti za obe strani približno ob šesti 
uri zjutraj, tako od Aljaževega doma v Vratih kot od parkirnega prostora v 
Zadnjici. Poti z obeh strani sta ljubiteljem gora dobro znani, zato menimo, da tu 
ni potrebno vodstvo. Skupaj bi nadaljevali po Abramovi poti okoli Pihavca. 
Dolžina te poti je okoli 5 ur. Na drugi strani Pihavca pridemo spet na mulatiero, 
ki pelje iz Zadnjice do Kriških podov približno na višini 1700 m. To pomeni za 
tiste iz Vrat še 400 m vzpona na Kriške pode in naprej na Dovška vratca. Sledi 
spust čez Sovatno na začetek poti. 
 
Tura je dolga in zahtevna, primerna le za utrjene gornike. Predvidoma bomo 
porabili 10-11ur. Pot poteka tudi prek travnatih strmin, zato potrebujemo poleg 
običajne planinske opreme predvsem dobro obutev. 
 
 
Jožef Žagar  

�(05) 384 56 94 (zvečer) 

� 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
torek, 1. avgust 2006 

jubilejni, 10. pohod na Škrlatico (2738 m)jubilejni, 10. pohod na Škrlatico (2738 m)jubilejni, 10. pohod na Škrlatico (2738 m)jubilejni, 10. pohod na Škrlatico (2738 m)    
 
 
Škrlatica je drugi najvišji vrh v Sloveniji in ga odlikuje izredno lep pogled na 
okoliške hribe, še posebej na Triglav. Škrlatica pa ima za skalaše še poseben 
pomen. Njen vrh obeležuje skalaški križ. Postavili so ga člani Skale v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja, vendar je bil po drugi svetovni vojni porušen in vržen v 
prepad. Kopijo izvirnika smo ponovno postavili, kar je izzvalo številne 
polemike, a zagotovo dodalo kamenček k procesu resnične pluralnosti mišljenja.  
 
Zbor bo ob 5. uri pred Aljaževim domom v Vratih. Od tam se bomo napotili peš 
do Bivaka IV, nato pa po lepi zavarovani plezalni poti na vrh.  
 
Ob 11. uri bo na vrhu kratka svečanost ob obletnici blagoslovitve novega križa, 
ki jo bo vodil triglavski župnik France Urbanija. 
 
Po vrnitvi z vrha Škrlatice, od koder se bomo vrnili po isti poti, bo v kapelici sv. 
Metoda in Cirila v Vratih maša (približno ob 17. uri).  
 
Hoje je za 11 do 13 ur in je zelo težavna in 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 te ture ne priporočamo. 
 
 
Gregor Gomišček 

� (01) 231 90 23 
Marko Petek 

� 041 874 887 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 5. avgust 2006 

Skutnik (1720 m) in Velika Baba (2160 m)Skutnik (1720 m) in Velika Baba (2160 m)Skutnik (1720 m) in Velika Baba (2160 m)Skutnik (1720 m) in Velika Baba (2160 m)    
 
Kot vsako leto, bomo tudi letos organizirali gorniško turo k zamejskim 
Slovencem - Rezijanom. Obiskali bomo začetni del Ta visoke rosojanske poti 
(Alta via resiana), nad planino Kot (Coot), na meji z našo državo. To je najlažji 
del te poti in s teh vrhov je lep pogled na obe strani (v Rezijo ter Soško dolino) in 
še daleč naokoli. 
  
Dolina je dostopna iz dveh smeri, in sicer čez mejni prehod Rateče skozi 
Kanalsko dolino do kraja Resiutta in levo v dolino ali pa čez mejni prehod Učja 
(pozanimajte se, kdaj je odprt) in kmalu za njim desno in skozi vasi Lišjace 
(Lischiazze) in Njiva (Gniva) do vasi Ravanca (Prato di Resia). Tura ni zahtevna, 
le primerno kondicijo morate imeti za dobrih 6 ur hoje. 
 
Zbrali se bomo ob 7. uri pri cerkvi v Solbici. Z avtom se da pripeljati po ozki 
asfaltirani cesti skoraj do planine Kot. Do Skutnika je s te planine slabi dve uri 
hoda. S tega vrha imamo le dobro uro do bivaka pod Veliko Babo, ki je res 
vzorno urejen in opremljen. Od tam do vrha je spet le dobri dve uri hoda. Vračali 
se bomo mimo bivaka in planine Zgornje Brdo (Bardo di sopra) na planino Kot. 
Če nam bo ostalo še kaj časa, si bomo ogledali še kakšno zanimivost v dolini ali 
pa se namočili v bistri vodi potoka Rezija, ki ima v tem letnem času kar primerno 
temperaturo. 
 
Lahko bi se dogovorili tudi za dvodnevno turo. V tem primeru bi prespali v 
bivaku in naslednji dan prehodili večji del transverzale, ki pa je primeren le za 
dobro izurjene gornike, saj je bistveno težji. 
 
S seboj imejte dovolj pijače, pa tudi kaj za po zob. Pa ne pozabite osebnega 
dokumenta za prestop meje in opreme za kopanje. Za lažjo in stabilnejšo hojo 
vzemite s seboj tudi pohodne palice, pa kakšen evro, če se bo dalo kje kaj kupiti.  
 
 
Andrej Šarc 

�(01) 587 62 31 in (04) 202 83 78 

� 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
petek, 11. avgust 2006 

pohod po vsej »Aljaževi poti od doma do doma«pohod po vsej »Aljaževi poti od doma do doma«pohod po vsej »Aljaževi poti od doma do doma«pohod po vsej »Aljaževi poti od doma do doma«    
 
 
Že osmo leto zapored člani Gorniški klub Jakob Aljaž organiziramo pohod po 
vsej spominski gorniški poti, ki se imenuje Aljaževa pot od doma do doma. 
 
Letos se tura začne 11. avgusta 2006, ob 5. uri zjutraj pred Aljaževo domačijo v 
Zavrhu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za ves teden vnaprej, se 
začetek ture prestavi za en teden, to je na 18. avgust 2006.  
 
Tura je dolga in naporna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo zahtevna. Po načrtu 
se vsa potrebna oprema in hrana nosita na vsej turi v nahrbtniku, spanje je 
načrtovano le štiri- do petkrat. Vsak udeleženec je sam odgovoren za svojo 
opremo, hrano, prenočišče in tudi za svojo varnost. Organizirano je le vodenje po 
vsej poti. 
 
 
Vsi, ki uspešno opravijo pohod po spominski gorniški poti »Aljaževa pot od 
doma do doma«, prejmejo posebni častni znak, na katerem so na zadnji strani 
vgravirani ime in priimek prejemnika ter zaporedna številka znaka.  
 
 

 častni znak 
 
 
JanKo 

� 031 333 042 

� 
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Gorniški klub Savinjske doline - Luče  
 
torek, 15., in sreda, 16. avgust 2006 

MoMoMoMolička pečlička pečlička pečlička peč    
 
 
Vabimo vas na Moličko peč, kjer bo srečanje gornikov in drugih ljubiteljev 
planin, zlasti domačinov, ki se zberejo v počastitev Rokovega – svečanosti z 
dolgoletno tradicijo. V kapeli sv. Cirila in Metoda bo oba dneva ob 12. uri mašna 
daritev. 
 
Dostop z avtom iz Luč, po dolini Podvolovljeka do dobro označenega odcepa za 
Moličko peč, nato po urejeni makadamski cesti do parkirišča na Podvežaku 
(višina 1350 m). Od parkirišča do Moličke peči je približno dve uri zmerne hoje. 
Potrebujemo le dobre čevlje. Priporočamo, da se na parkirišče Podvežak 
pripeljete dovolj zgodaj, tako da se lahko na pot proti Molički odpravite 
najpozneje ob 10. uri. Pot je dobro označena in nezahtevna, obisk pa običajno 
zelo številen, zato obiskovalcem vodenje ni potrebno.  
 
Dostop je mogoč tudi skozi Robanov kot. Avtomobili smejo samo do parkirišča 
pri Robanovi domačiji. Pot po Robanovem kotu je treba opraviti peš. Vzpon do 
Moličke peči poteka po zavarovani poti in zahteva nekaj alpinističnih izkušenj. 
Nedeljskim izletnikom, ki čutijo odpor do jeklenih oprijemalnih vrvi in se v 
golih skalah slabo počutijo, ta dostop odsvetujemo.  
 
Obiskovalci, ki prihajajo iz smeri Presedljaja ali Kamniškega sedla preko 
Korošice, morajo za pot od Korošice do kapelice računati na približno pol ure 
nezahtevne poti, na kateri posebna oprema ni potrebna. 
 
 
Peter Jež  

�051 340 811  

� gorniski_klub.luce@siol.com 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 19. avgust 2006 

Sonnblick (3106 m) Sonnblick (3106 m) Sonnblick (3106 m) Sonnblick (3106 m)     
 
 
Sonnblick je eden največjih razglednikov Avstrije in meteorološka opazovalnica. 
Na višini 2500 m je tudi veliko akumulacijsko jezero. 
 
Izhodišče za vzpon bo iz doline Alter Pocher (1809 m) pri Heiligenblutu (1288). 
Na vrhu je velika koča Zittelhaus. Do tja je približno 5 ur hoje . 
 
Zbor udeležencev bo ob 5. uri na parkirišču trgovine Kompas - MTS pred 
mejnim prehodom Karavanški tunel.  
 
Tu se bomo dogovorili o nadaljevanju poti in morebitnem skupnem prevozu. 
Glede na število prijav je mogoč tudi dogovor za prevoz s kombijem ali manjšim 
avtobusom. 
 
Ne pozabite na osebne dokumente, v nahrbtniku pa naj bo vse potrebno.  
 
 
Tone Udovč 

�051 613 456 ali (01) 511 62 56 
Prijave sprejemamo dva dni pred odhodom. 

� 
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Gorniški klub Karavanke 
 
nedelja, 20. avgust 2006 

Struška (1944 m) Struška (1944 m) Struška (1944 m) Struška (1944 m)     
 
 
Zbor udeležencev bo ob 8. uri na parkirišču ob domu Pristava v Javorniškem 
Rovtu nad Javornikom. Hoje (s počitki) bo približno 5 ur in pol. Pot ni označena, 
tako da je orientacija zahtevna. Tura je srednje zahtevna in naporna. 
 
Dostop je iz smeri Kranj-Lesce po magistralni cesti mimo Žirovnice do prvega 
semaforiziranega križišča ob jeklarni Acroni. Tu zavijete desno in ob oznakah za 
Javorniški Rovt se po petih kilometrih pripeljete do zbornega mesta. Od tu se 
bomo skupaj odpeljali po gozdni cesti do sedla Križevec (1227 m), kjer začnemo 
turo. Hodili bomo v smeri Pusti Rovt-Kočna-Veliki vrh (najvišji vrh Struške). Z 
vrha je lep razgled proti Stolu in Golici ter posebno proti Julijcem. Sestopili 
bomo do Belske planine, kjer je pastirska koča, in navzdol proti Zamavr ter se po 
gozdni cesti vrnili na izhodišče. 
 
Potrebujemo običajno gorniško opremo, v nahrbtniku naj bo dovolj hrane in 
pijače. 
 
 
Julij Ulčar 

� (04) 586 20 11, v soboto zvečer od 20. do 21. ure  

� 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 26. avgust 2006 

Bavški Grintavec (2343 m)Bavški Grintavec (2343 m)Bavški Grintavec (2343 m)Bavški Grintavec (2343 m)    
 
 
Bavški Grintavec kraljuje nad zatrepom Zadnje Trente. Očara nas, ko se 
pripeljemo čez Vršič in prvič pogledamo na primorsko stran. Na njegovem vrhu 
se cepijo grebeni. Na severu se začenja veriga, ki je prek Pelcev povezana z 
Jalovcem. Na jugozahodu se spušča manj zanimiv greben proti bovškemu 
lepotcu Svinjaku. Proti severozahodu pa se razteza najpestrejši greben, ki s 
široko steno Srebrnjaka in lepo piramido Trentarskega Pelca tvori čudovito 
kuliso Zadnje Trente. 
 
Zbor bo ob 6.30 na parkirišču pri koči ob izviru Soče. 
 
Celotna pot je zelo zahtevna in naporna, saj premagamo 1400 m višinske razlike, 
v zgornjem delu pa je potrebno tudi lažje plezanje po nadelani plezalni in 
zavarovani poti. 
 
Hoje s postanki bo približno 7 do 8 ur. 
 
Obvezna je zanesljiva obutev, priporočljive so tudi pohodne palice. 
S seboj imejte tudi dovolj hrane in pijače. 
 
 
Emil Tomazetič 

� 041 788 973 

� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
26. avgust 2006  

VišarjeVišarjeVišarjeVišarje    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Trbiž (780 m) 
Zborno mesto: parkirišče v Trbižu 
Najvišja točka: Višarje (1766 m) 
Skupna višinska razlika: 1000 m 
Dolžina proge: 25 km 
Okvirni skupni čas izleta: 4 ure 
Zahtevnost: zahtevna tura 
Nošenje kolesa: ni  
Obvezna oprema: čelada 
 
 
Organizator izleta:  
Roman Skumavec  

� 041 796 694  

� roman.skumavec@telesat.si 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
nedelja, 27. avgust 2006 

Srednji in Zadnji Vogel ter VršakiSrednji in Zadnji Vogel ter VršakiSrednji in Zadnji Vogel ter VršakiSrednji in Zadnji Vogel ter Vršaki    
 
 
Oktobra 2005 smo v prelepem vremenu in prijetni družbi obiskali prve štiri 
dvatisočake med planinama V lazu in Dedno polje, in sicer Kredo, Slatno, ter 
Prvi in Srednji Vogel, letos pa bomo še druge štiri, Zadnji Vogel in tri Vršake. 
  
To so malo obiskane gore, s prelepimi razgledi na poznane gore s čisto drugačne 
perspektive. Hodili bomo po brezpotjih in lovskih stezah, pa tudi po markiranih 
poteh. Na poti ni večjih objektivnih nevarnosti, je pa kar dolga in naporna (8-9 
ur). Zato morate biti dobro telesno pripravljeni. 
  
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču trgovine v Stari Fužini. Po delno 
asfaltirani in dobro vzdrževani cesti se bomo nato odpeljali do planine Blato. Od 
tam bomo mimo planine Pri jezeru prišli do odcepa markiranih poti proti planini 
Ovčarija in Za Kopico. Šli bomo po poti za Kopico, do mesta, od koder se bomo 
po lahkem brezpotju povzpeli na sedlo med Srednjim in Zadnjim Voglom, nato 
pa po brezpotju čez omenjene vrhove proti prelazu Hribarice. V dolino se bomo 
vračali po poti za Debelim vrhom, čez Lazovški preval in planino V lazu  do 
planine Blato. 
  
Za lažjo in stabilnejšo hojo priporočam pohodne palice, v nahrbtniku pa naj bo 
dovolj pijače in jedače ter vsega, kar je običajno treba vzeti s seboj na daljšo 
turo. 
  
 
Andrej Šarc  

� (04) 202 83 78 ali (01) 587 62 31 

� 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 2. september 2006  

po Bornovi poti z Ljubelja (1056 m) na Preval po Bornovi poti z Ljubelja (1056 m) na Preval po Bornovi poti z Ljubelja (1056 m) na Preval po Bornovi poti z Ljubelja (1056 m) na Preval 

(1311 m)(1311 m)(1311 m)(1311 m)    
 
 
Zbrali se bomo ob 9. uri na Ljubelju (na parkirišču pri sedežnici na Zelenico), 
kjer bomo našo pot začeli in končali. 
 
Bornova pot vodi čez pestro skalovje, nad prepadi, mimo bunkerja, skozi dva 
stometrska predora na planino, kjer še vedno pasejo živino. Na nekaj mestih je 
zavarovana z jekleno pletenico, vendar povsod dovolj široka, da plezanje ni 
potrebno. Na Prevalu je planina s kočo, ki obiskovalcem ponuja mleko in mlečne 
izdelke (kislo mleko, skuta, sir). Poleg tega kuhajo in pečejo različne domače 
jedi.  
 
Do koče na Prevalu se bomo vzpeli (~250 višinskih metrov) v uri in pol ali dveh 
(v zmernem tempu, ki bo prilagojen vnučkom z babicami in dedki), za povratek 
bomo rabili uro in pol. Zaradi svoje slikovitosti, kratkočasnosti, možnosti 
pokušnje domačih mlečnih izdelkov in tradicionalnih jedi je tura priporočljiva za 
otroke v spremstvu staršev oziroma dedkov in babic. 
 
Obvezno imejte zanesljivo obutev, pokrivalo proti soncu, zaščitno kremo, 
vremenu primerna oblačila, pijačo. Ker bomo šli skozi dva predora, je nujna 
svetilka! 
 
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav.  
 
 
Aljoša Belingar 

� 051 317 368 

� tkgora@turni-klub-gora.si 

�
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Gorniški klub Savinjske doline - Luče 
 
nedelja, 3. september 2006 

Kocbekovo zavKocbekovo zavKocbekovo zavKocbekovo zaveeeetišče na Molički planini tišče na Molički planini tišče na Molički planini tišče na Molički planini     
 
 
S tem srečanjem končujemo poletno sezono, kajti v septembru se konča pašna 
sezona in ker potem tu ni več pastirja, je tudi zavetišče zaprto. To nedeljo je ob 
12. uri tudi zadnja mašna daritev v kapeli sv. Cirila in Metoda. 
 
Dostop z avtom iz Luč, po dolini Podvolovljeka do dobro označenega odcepa za 
Moličko peč, nato po urejeni makadamski cesti do parkirišča na Podvežaku 
(višina 1350 m). Od parkirišča do Moličke peči je približno dve uri zmerne hoje. 
Potrebujemo le dobre čevlje. Priporočamo, da se na parkirišče Podvežak 
pripeljete dovolj zgodaj, tako da se lahko na pot proti Molički odpravite 
najpozneje ob 10. uri. Pot je dobro označena in nezahtevna, obisk pa običajno 
zelo številen, zato posebno vodenje ni potrebno.  
 
Dostop je mogoč tudi skozi Robanov kot. Avtomobili smejo samo do parkirišča 
pri Robanovi domačiji. Pot po Robanovem kotu je treba opraviti peš. Vzpon do 
Moličke peči poteka po zavarovani poti in zahteva nekaj alpinističnih izkušenj. 
Nedeljskim izletnikom, ki čutijo odpor do jeklenih oprijemalnih vrvi in se v 
golih skalah slabo počutijo, ta dostop odsvetujemo.  
 
Obiskovalci, ki prihajajo iz smeri Presedljaja ali Kamniškega sedla preko 
Korošice, morajo za pot od Korošice do kapelice računati na približno pol ure 
nezahtevne poti, na kateri posebna oprema ni potrebna. 
 
 
Peter Jež  

� 051 340 811  

� gorniski_klub.luce@siol.com 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
9. september 2006 

Bloška planotaBloška planotaBloška planotaBloška planota    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Bločice  
Skupna višinska razlika: 1200 m 
Dolžina proge: 45 km 
Okvirni skupni čas izleta: 5 ur 
Zahtevnost: zahtevna tura 
 
 
Organizator izleta:  
Denis Glavič Cindro 

� 041 431 153 

� Denis.Cindro@ijs.si 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 10., in ponedeljek, 11. september 2006 

jesenski potep po Dolini Triglavskih jezerjesenski potep po Dolini Triglavskih jezerjesenski potep po Dolini Triglavskih jezerjesenski potep po Dolini Triglavskih jezer    
 
 
Jesen je verjetno pravi čas za uživanje na poteh pod visokimi vršaci slovenskih 
gora. Ker je to že pozna sezona, ko so koče manj zasedene, upam, da bomo v eni 
izmed njih na tej poti lahko tudi mirno prenočili.  
 
Turo sem si zamislil kot dvodnevni obisk Komenske planote in Triglavskih jezer. 
Pot ne bo tehnično zahtevna, dolžina dnevne poti pa približno za 8 ur zmerne 
hoje. Nekaj vaje iz hoje po škrapljah in skalah naših hribov pa je kljub temu 
treba imeti.  
 
Začetek ture bo vsekakor na primorski strani (Lepena, Polog, Zadnjica, Vrsnik). 
O kraju odhoda in o podrobnejšem načrtu ter času se bomo dogovorili po vaši 
prijavi, ki je zaželena najpozneje tri dni pred odhodom.  
 
V večernih urah me lahko za podrobnejše podatke pokličete na telefon (05) 388 
22 74. 
 
Za vzpon potrebujete gorniško opremo in, vsak po svojem okusu, dobrote v 
nahrbtniku. Upoštevajte tudi, da je to dvodnevna tura. 
 
 
Alojz Gašperčič  

� (05) 388 22 74 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
nedelja, 16. september 2006 

Kalški greben (2224 m)Kalški greben (2224 m)Kalški greben (2224 m)Kalški greben (2224 m)    
 
 
Zbirališče bo pri planinskem domu na Gospincu (1491 m) pri zgornji postaji 
žičnice na Krvavec, in sicer ob 9.30. Do tu je mogoč dostop po cesti mimo 
Ambroža ali z gondolo na Krvavec.  
 
Potek ture: najprej se povzpnemo skozi redek gozd in prek pašnikov do doma na 
Krvavcu (1684 m). Nato se pot nadaljuje po planjavah cvetja na Veliki Zvoh 
(1972 m), kjer je vodni rezervoar za zasneževanje prog. Sledi pot po grebenu od 
Velikega Zvoha proti vrhu Korena (1999 m), z majhnimi spusti in vzponi, skoraj 
brez izpostavljenih mest. Samo na enem mestu se spustimo 30 m in se takoj 
dvignemo po kratkem žlebu, zavarovanem z jeklenicami in klini. Vrh Korena, 2 
uri od planinskega doma na Gospincu, je izredno razgleden. Od tod se nadaljuje 
nezahtevna pot na Kalški greben (1 ura 15 min.). Vračamo se po drugi, lažji poti 
mimo Škrbine na Dolge njive in Veliki Zvoh ter do planinskega doma na 
Gospincu (3 ure). Skupaj je hoje s počitki 7 ur in pol. 
 
 
Silvo Klemenčič  

�041 295 264  
Jože Lenart  

�041 546 520 

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
nedelja, 17. september 2006 

Velika MartuljškaVelika MartuljškaVelika MartuljškaVelika Martuljška Ponca (2602 m) Ponca (2602 m) Ponca (2602 m) Ponca (2602 m)    
 
 
To je gora nad krnico Velika Dnina, ki je lepo vidna z Vršiča, pod Škrlatico in iz 
Martuljka, pa levo od Špika, med Oltarjem in Malo martuljško Ponco, v prelepi 
martuljški verigi. Nanjo se bomo povzpeli iz krnice, tudi imenovane Krnica. 
 
Zbrali se bomo ob 7. uri pri Mihovem domu ob cesti na Vršič, od koder se bomo 
spustili do planinske koče v Krnici. Od tam naprej bomo šli po označeni poti na 
Špik, in sicer do kraja, kjer pot zapusti grapo. Nadaljevali bomo do konca grape 
in nato po dobro vidni stezi desno iz nje. Skozi rušje se bomo prebili v dno 
krnice Velika Dnina in nato mimo bivaka I do škrbine med Oltarjem in Veliko 
martuljško Ponco. Do vrha je od tam lažja plezarija. Z vrha se bomo po travnatih 
poličkah in meliščih spustili nazaj v Dnino in po poti vzpona spet v dolino. Na 
poti ni bistvenih objektivnih nevarnosti, če bo treba, pa bo poskrbljeno za 
ustrezno varovanje. Hoje bo za 8-9 ur. Tura je dolga in naporna. Udeležijo naj 
se je le izkušeni gorniki, z dobro telesno kondicijo. 
  
Za lažjo in stabilnejšo hojo priporočam pohodne palice, v nahrbtniku pa naj bo 
dovolj jedače in pijače ter vsega, kar naj bi imel pravi gornik s seboj na gorski 
turi. 
 
 
Andrej Šarc 

� (01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78 

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 23. september 2006  

Kršičevec (1091 m)Kršičevec (1091 m)Kršičevec (1091 m)Kršičevec (1091 m)    
 
 
Dobimo se ob 8. uri ob trgovskem centru Spar v Pivki (ob glavni cesti Postojna-
Ilirska Bistrica). 
 
Kršičevec in izhodiščna vas Juršče (703 m) ležita na zahodnih obronkih 
snežniških gozdov. Hrib je lep razglednik na Pivško kotlino ter bližnje in daljne 
vrhove, znan po cvetju in lep v vseh letnih časih, priljubljen tudi zaradi lahkega 
dostopa. Hoje bo za štiri ure. 
 
Ob poti je več zanimivosti, vrednih ogleda: kraško brezno Lipovka, lipa 
zraščenka s štirinajstimi debli, Mrzla jama, na dnu katere leži večni led, in 
turistična kmetija Cunar. 
 
 
 
Stojan Torkar 

�041 205 294 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 23. september 2006  

Trupejevo poldneTrupejevo poldneTrupejevo poldneTrupejevo poldne    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Belca pri Mojstrani (691 m) 
Zborno mesto: parkirišče v Belci, takoj za mostom 
Najvišja točka: Sedlo med Trupejevim poldnem in Lepim vrhom (1810 m) 
Skupna višinska razlika: 1150 m 
Dolžina proge: 45 km 
Okvirni skupni čas izleta: 5 ur 
Zahtevnost: zelo zahtevna tura 
Nošenje kolesa: ni  
Obvezna oprema: čelada 
 
 
Organizator izleta:  
Roman Skumavec  

� 041 796 694  

� roman.skumavec@telesat.si 
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Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov 
 
sobota, 23. september 2006 

Izobraževanje prostovoljnih gorniških vodnikovIzobraževanje prostovoljnih gorniških vodnikovIzobraževanje prostovoljnih gorniških vodnikovIzobraževanje prostovoljnih gorniških vodnikov    
 
 
Nove kandidate za prostovoljne gorniške vodnike Skale (Voluntary Mountain-
Walking Leader po Union Internationale des Associations d'Alpinisme) vabimo 
na spoznavno-preizkusno turo. 
 
Pred vhodom v Aljažev dom (1015 m) v Vratih se dobimo ob 6. uri. Po zelo 
zahtevnem brezpotju se bomo podali po sledeh trentarskih lovcev okoli Pihavca. 
Hoje bo za 10 do 12 ur, zato je nujna dobra kondicija. 
 
Uspešno opravljena spoznavno-preizkusna tura je potreben in zadosten pogoj za 
vključitev v izobraževanje za prostovoljnega gorniškega vodnika Skale, ki bo v 
celoti potekalo leta 2007. 
 

Literatura:  
− Andrej Stritar: 111 izletov po slovenskih gorah, 
− Triglav, 1 : 25.000, 
− Jani Bele: Proti vrhovom, 
− Tone Strojin: Gorništvo. 
 
 
Bojan Pograjc 

� 031 363 549 

� bojan.pograjc@siol.net 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 30. september 2006 

jesenski pohod na Grintavec (2558 m) ali Kriško jesenski pohod na Grintavec (2558 m) ali Kriško jesenski pohod na Grintavec (2558 m) ali Kriško jesenski pohod na Grintavec (2558 m) ali Kriško 

goro (1471 m)goro (1471 m)goro (1471 m)goro (1471 m)    
 
 
Vsako leto ob koncu poletne sezone člani Gorniškega kluba Jakob Aljaž 
organiziramo jesensko turo v Karavanke ali Kamniške Alpe. Če je vreme 
primerno (brez snega), je to pohod na načrtovan vrh, če pa vremenske razmere 
tega ne dovoljujejo, se organizira tura na Kriško goro, ki je ena izmed 
spominskih točk Aljaževe poti od doma do doma.  
 
Če je vremenska napoved v petek zvečer neugodna, pomeni to pohod na Kriško 
goro, tega pa prepreči le izjemno slabo vreme. 
 
Udeleženci se zberemo ob 7. uri na parkirišču pred planinskim domom v 
Kamniški Bistrici. Zbirališče za turo na Kriško goro je ob 7. uri na parkirišču 
pred vasjo Gozd pod Kriško goro. 
 
Turi (ena ali druga) sta zelo dolgi in srednje zahtevni. Na turi na Grintavec ni 
oskrbovanih koč, dom na Kriški gori pa je ob lepem vremenu odprt in 
oskrbovan. 
 
 
JanKo 

�031 333 042 

� 



Skala 2006                                                                       93 

Gorniški klub Karavanke  
 
sobota, 7. oktober 2006 

Visoki Kurji vrh (1828 m)Visoki Kurji vrh (1828 m)Visoki Kurji vrh (1828 m)Visoki Kurji vrh (1828 m)    
 
 
Zbor udeležencev bo ob 7. uri ob žagi v zaselku Belca (prvi kraj iz smeri 
Dovjega proti Kranjski Gori). Hoje (s počitki) bo za približno 6 ur. Pot ni 
označena. Tura je srednje zahtevna in naporna. 
 
Dostop: iz smeri Kranj-Karavanški tunel-Hrušica do zaselka Belca, kjer pred 
mostom zavijete desno do bližnje žage. Z avtomobili se odpeljemo po gozdni 
cesti nad sotesko potoka Belca do gozdarske koče. Od tam krenemo po stezi 
proti Visokemu Kurjemu vrhu. 
 
Na vrhu bomo ob krajši slovesnosti odkrili Aljažev stolpič z vpisno knjižico.  
 
Pot bomo nadaljevali preko travnatih planjav Mojstrovice ter okoli vrha Tišlerice 
prišli do sedelca Velika trata. Od tam se bomo spustili do planine Brdca ter 
naprej v sotesko Belce do izhodišča naše ture. 
 
Potrebujemo običajno gorniško opremo, pohodne palice so nujne. V nahrbtniku 
naj bo dovolj hrane in pijače. 
 
 
Julij Ulčar 

� (04) 586 20 11, v petek od 20. do 21. ure  

� 
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Gorniški klub Savinjske doline - Luče  
 
sobota, 7. oktober 2006  

potepanje po samotnih poteh Dleskovške planote potepanje po samotnih poteh Dleskovške planote potepanje po samotnih poteh Dleskovške planote potepanje po samotnih poteh Dleskovške planote 

- Veže  Veže  Veže  Veže     
 
 
Vabimo vas na krožno turo: Križevnik (1909 m)-Poljske device (2028 m)-
Veliki vrh (2110 m)-Dleskovec (1965 m).  
 
Zborno mesto je ob 8. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se nato 
odpeljemo v Podvolovljek nato po makadamski cesti mimo Planice in naprej na 
planino Ravne (1500 m). Tu začnemo pohod po starih pastirskih poteh do 
planine Polšak (1695 m) in naprej do prvega vrha Križevnika (1909 m, 2 uri). 
Vrnemo se do razpotja in nadaljujemo po pobočjih Poljskih devic (2018 m). Na 
grebenu se nam odpre pogled na Robanov kot, ki leži 1000 metrov nižje. 
Poiščemo prehod na Veliko Zelenico (2114 m) in po tratah na Veliki vrh (2110 
m) kar pomeni še dve uri hoje. Tu se okrepčamo in odpočijemo. Nadaljujemo 
spust na Sedelca (1840 m) in, če bo dovolj volje, obiščemo še Dleskovec (1965 
m) ter se prek Dolge trate vrnemo na planino Ravne. Za pot potrebujemo 6-7 ur. 
 
Potrebni so dobri čevlji, gorniška oprema in nekaj kondicije. Med potjo bomo 
uživali v lepih jesenskih barvah in pogledih na Robanov kot in Ojstrico ter se 
posladkali z borovnicami. Hodili bomo predvsem po starih pastirskih stezah in 
brezpotju, kjer nam pot kažejo možici in poseke v ruševju. Zato je treba hoditi v 
skupini, da kdo ne zaide v ruševje.  
 
Če bo napovedan dež, se tura prestavi na naslednjo soboto. 
 
Literatura: Andrej Stritar, Kamniško Savinjske Alpe, SIDARTA 2003, tura 22. 
Zemljevid: Grintovci 1 : 25.000, Kamniško-Savinjske Alpe 1 : 50.000. 
 
 
Bojan Okrogar  

� 031 382 295  

� gorniski_klub.luce@siol.com  

� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 7. oktober 2006 

Uršlja goraUršlja goraUršlja goraUršlja gora    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Čečovlje pri Ravnah na Koroškem (394 m) 
Zborno mesto: parkirišče pri cerkvi v Čečovljah 
Najvišja točka: Dom na Uršlji gori (1680 m) 
Skupna višinska razlika: 1380 m 
Dolžina proge: 41 km 
Okvirni skupni čas izleta: 6 ur 
Zahtevnost: zelo zahtevna tura 
Nošenje kolesa: ni  
Obvezna oprema: čelada 
Lokacija: Atlas Slovenije, karte št. 36, 37, 62, 63 
 
 
Organizator izleta:  
Darko Korbar  

�041 787 202  

� darko.korbar@ijs.si 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 14. oktober 2006 

slapovi Kosslapovi Kosslapovi Kosslapovi Kosce in Kucelj (748 m)ce in Kucelj (748 m)ce in Kucelj (748 m)ce in Kucelj (748 m)    
 
 
Ob slapovih Kosce pri Višnji Gori se bomo sprehodili skozi jesensko 
porumenele gozdove. Slapovi se sicer ne morejo primerjati s kakšno Boko ali 
Peričnikom, so pa zanimivi zaradi lehnjakovih pragov, preko katerih se stekajo. 
Ta kamen so nekoč izkoriščali tudi v gospodarske namene.  
 
Mimo redkih zaselkov se bomo povzpeli na najvišjo točko v grosupeljski občini, 
na hrib Kucelj, ki je stičišče treh občin (Ivančna Gorica, Grosuplje in Ljubljana) 
in hkrati mejno področje med Dolenjsko in Zasavjem. Vračali se bomo rahlo 
krožno mimo Gornjega Brezovega in Gradiča na Vrh pri Višnji Gori. Srečevali 
bomo navihane Višnjane. Mogoče nam bodo skušali prodati svojega polža ali pa 
vsaj ponudili kakšno pijačo za odžejanje. 
 
Hodili bomo pet do šest ur. 
 
Tura odpade samo v primeru, če bo napovedanih zelo veliko padavin. 
 
Zborno mesto je ob 8. uri v Višnji Gori, nad avtocesto, ob pokopališču pri cerkvi 
(na levi strani, gledano proti Novemu mestu). 
 
 
Janez Mežan  

� 041 395 001  

� 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 15. oktober 2006 

Skozi Repov kot na Planjavo (2392 m)Skozi Repov kot na Planjavo (2392 m)Skozi Repov kot na Planjavo (2392 m)Skozi Repov kot na Planjavo (2392 m)    
 
 
Obiskali bomo dva bolj malo obiskana kotička naših gora, kamor nas ne vodijo 
markacije.  
 
Zbrali se bomo ob 7. uri pri planinskem domu v Kamniški Bistrici. Precej višine 
in s tem tudi truda in časa si bomo lahko prihranili, če se bomo od tod zapeljali 
še po večinoma kar dobro vzdrževani gozdni cesti do parkirišča na Jermanci. 
Seveda, če bo večina udeležencev soglašala s tem, da malo bolj obremeni svoje 
jeklene konjičke. Drugače bomo pač začeli turo pri planinskem domu ali pa malo 
višje, pri spodnji postaji tovorne žičnice na Kamniško sedlo. Po označeni poti 
bomo po dobre pol ure hoje (z Jermance) prišli do odcepa, kjer mestoma slabo 
vidna lovska steza zavije v grapo, imenovano Repov kot. Po stezi, ki vodi mimo 
lepih tolmunov, ki jih dela hudournik izpod Zeleniških špic in Planjave, bomo 
dosegli Srebrno sedlo. Od tod do vrha je le še okoli pol ure hoda. 
 
Ob vrnitvi bomo obiskali Kocbekovo kočo na Korošici. Od tam se bomo v 
dolino spustili skozi še en manj znan kotiček v Kamniških Alpah, in sicer čez 
Petkove njive, pod Lučkim dedcem in Vežico ter po dolgih meliščih, imenovanih 
Šraj peski, po najkrajši poti navzdol v Kamniško Bistrico, kjer bomo dosegli 
cesto nedaleč od planinskega doma. Tam nas bo čakal vsaj en avto, ki bo zapeljal 
voznike do tja, od koder smo zjutraj odšli na pot.  
 
Tura je dolga in naporna (8-10 ur), zato zahteva od udeležencev dovolj telesne 
kondicije in gorniških izkušenj. Priporočam, da vzamete s seboj dovolj pijače in 
kaj za pod zob, pa oblačil in vsega, kar imate navado vzeti s seboj na težjo in 
daljšo turo. Ne pozabite tudi na pohodne palice, ki vam bodo olajšale hojo 
navzgor, navzdol pa prihranile precej pri obrabi sklepov na nogah. 
 
 
Andrej Šarc 

�(01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78 

� 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 21. oktober 2006 

Vrtača (2181 m)Vrtača (2181 m)Vrtača (2181 m)Vrtača (2181 m)    
 
 
Vrtača (drugi najvišji vrh v Karavankah) je v jesenskem času zelo hvaležna tura. 
Z vrha je ob lepem vremenu čudovit razgled: na jugu se med pobočji 
Begunjščice in Stola blešči Blejsko jezero, za katerim se dvigujejo Julijske Alpe, 
na severu se nam odpira pogled na domačije naših rojakov na oni strani meje. Na 
vrhu je dvometrski železni cepin z ovito vrvjo. 
 
Zbrali se bomo ob 8. uri na Ljubelju (na parkirišču pri sedežnici na Zelenico), 
kjer bomo pot začeli in končali. 
 
Tura vodi po zahtevni označeni poti. V vršnem delu je potrebno obvladovanje 
hoje po izpostavljenem skalnatem svetu. Ni za vrtoglave. Hoje je za 7-8 ur. 
Obvezni sta primerna obutev in oprema! 
 
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav.  
 
 
Aljoša Belingar 

� 051 317 368 

� tkgora@turni-klub-gora.si 

� 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 21. oktober 2006  

PolževoPolževoPolževoPolževo    
 
 
 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Ivančna Gorica  
Zborno mesto: za bencinsko črpalko v Ivančni Gorici 
Najvišja točka: Polževo (630 m) 
Skupna višinska razlika: 750 m 
Dolžina proge: 30 km 
Okvirni skupni čas izleta: 4 ure  
Zahtevnost: srednje zahtevna tura 
 
 
Organizator izleta:  
Denis Glavič Cindro 

� 041 431 153 

� Denis.Cindro@ijs.si 
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Gorniški klub Karavanke 
 
torek, 31. oktober 2006  

Borovje (1476 m)Borovje (1476 m)Borovje (1476 m)Borovje (1476 m)    
 
 
Zbor udeležencev bo ob 12.30 pred vasjo Dovje, ob kampu Voga. Hoje s počitki 
bo za 4 ure in pol. 
 
Dostop: iz smeri Kranj-Hrušica-Dovje. Z zbornega mesta se odpeljemo do 
nekdanje stražnice nad vasjo. Od tam se odpravimo po cesti, pozneje pa po stezi 
proti vrhu Borovja. Odpre se nam lep razgled na vse strani (Triglavsko pogorje, 
zgornja Savska dolina, Kepa …). Vračamo se po isti poti. 
 
Potrebujemo običajno gorniško opremo, pohodne palice pa so priporočljive. Na 
poti ni koče, zato naj bosta v nahrbtniku jedača in pijača. 
 
 
Julij Ulčar 

� (04) 586 20 11, v ponedeljek od 20. do 21. ure 

� 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 4. november 2006 

greben nad Begunjami in Žirovnicogreben nad Begunjami in Žirovnicogreben nad Begunjami in Žirovnicogreben nad Begunjami in Žirovnico    
 
 
Težko bi verjeli, da spada ta grebenček v Kamniško-Savinjske Alpe, a geologi 
ga prištevajo prav k njim. Pogledi na velik del Gorenjske in še dlje nam bodo 
krajšali urice hoje. Za varen korak nam bosta v pomoč sv. Lovrenc in sv. Peter, a 
vseeno je za svojo varnost odgovoren vsak sam! 
 
Izhodišče: dolina Završnice, parkirišče pri odcepu ceste, ki pelje proti 
Valvazorjevemu domu (pri akumulacijskem jezeru). 
 
Težavnost: v vodniku je oznaka - zahtevna neoznačena pot, čas hoje 4 ure. 
 
Več o turi si lahko preberete v vodniku Andreja Stritarja, Kamniško-Savinjske 
Alpe. 
 
Na svidenje ob 8. uri v dolini Završnice! 
 
 
Franci Jesenik 

�(04) 533 37 45 
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 
sobota, 4. november 2005 

Koča na LokiKoča na LokiKoča na LokiKoča na Loki    
 
 
 
Zborno mesto: turistična kmetija Pogorevc, 3 km iz Luč proti Volovljeku 
Čas odhoda: ob 10. uri 
Izhodišče: Pogorevc (520 m) 
Najvišja točka: Koča na Loki (1614 m) 
Skupna višinska razlika vzpona: 1094 m 
Dolžina proge: 38 km 
Okvirni čas: 4 ure 
Težavnost: zelo naporna tura 
Nošenje kolesa: ni 
Oprema: obvezna čelada 
 
 
Organizator izleta: 
Darko Korbar 

� 041 787 202 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 11. november 2006 

Slivnica (1114 m)Slivnica (1114 m)Slivnica (1114 m)Slivnica (1114 m)    
 
 
 
Zbrali se bomo ob 9. uri v Cerknici, pri trgovini pohištva Brest. 
 
Pot je lahka in nezahtevna, višinske razlike je 550 m. Po vrnitvi v dolino si bomo 
ogledali maketo Cerkniškega jezera, ki prikazuje polnjenje in praznjenje jezera. 
 
 
Martin Janžekovič 

�(01) 542 41 26 ali 031 527 069 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 23. december 2006  

Slavnik (1018 m)Slavnik (1018 m)Slavnik (1018 m)Slavnik (1018 m)    
 
 
Tradicija narekuje, da vsaj enkrat v letu obiščemo Tumovo kočo na Slavniku, saj 
nosi ime velikega slovenskega alpinista in narodnega buditelja dr. Henrika 
Tume; po njem je imenovan tudi naš klub. Predbožični čas bo ravno primeren za 
naš pohod, ki ni prenaporen. Primeren je za vse.  
 
Zbrali se bomo ob 9.30 na označenem parkirnem prostoru v vasi Podgorje. Od 
tod imamo slabi dve uri hoje. Mogoča je tudi bolj strma različica, ki je časovno 
krajša. Avtocesto iz ljubljanske smeri zapustimo, ko prevozimo predor Kastelec. 
Do Podgorja je iz Ljubljane približno ura vožnje. 
 
Bodimo pozorni na vremensko napoved dan pred pohodom. Močne padavine so 
vzrok za njegovo odpoved! 
 
 
Silvo Klemenčič 

�041 295 264 

� 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
torek, 26. december 2006 

pohod iz Medvod na Sv. Jakobapohod iz Medvod na Sv. Jakobapohod iz Medvod na Sv. Jakobapohod iz Medvod na Sv. Jakoba    
 
 
 
Vsako leto 26. decembra vodi član Gorniškega kluba Jakob Aljaž tradicionalni 
pohod iz Medvod na Sv. Jakoba. Po maši in kresovanju v počastitev 
osamosvojitve je na izhodišče organizirana vrnitev v soju bakel. 
 
Bakle si priskrbijo udeleženci sami. 
 
Če bo sneg, je pot dokaj težavna, ni pa naporna, saj je kratka, v suhem pa je 
nezahtevna in lahka. 
 
 
Vse dodatne informacije, tudi čas odhoda iz Medvod, daje vodja pohoda  
Matej Pivec. 

� (01) 361 28 29 

� 
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DODATEKDODATEKDODATEKDODATEK    
Tik pred oddajo zbornika v tisk smo dobili še: 

 
___________________________________ 

 
 
GK Vrhnika vabi v soboto, 13. 6. 2006, na tradicionalni pohod po poteh 
Cankarjeve matere. 
 
Pohod pripravljata Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske ter GK 
Vrhnika, v sodelovanju s skavti, Društvom vojnih veteranov ter občinama 
Vrhnika in Horjul. 
 
Zbrali se bomo 13. 5. ob 8.30 na Vrhniki, od koder se bomo z avtobusom 
odpeljali v Vrzdenec, kjer bo krajši kulturni program. Med potjo na Vrhniko nas 
bosta spremljala duh Cankarja in njegov spomin na mater.  
 
Pot je postala tradicionalna in ker letos praznujemo peto obletnico pohoda, bomo 
organizatorji poskrbeli še za posebno bogat kulturni program.  
Vse informacije in prijave boste do 10. 6. dobili pri Petru Mausarju na tel. 031 
354 788.  
 
 
GK Vrhnika vabi 29. 4. 2006 na obisk koroških rojakov na Kostanje –  
POJEMO IN GRADIMO MOSTOVE. 
 
Na Vrhniki že tri leta sodelujemo z rojaki na Koroškem, zato smo se tudi gorniki 
odločili, da na Kostanjah pripravimo srečanje pri društvu Drobišnjak. Tu je 
skrajna severozahodna jezikovna meja slovensko govorečega prebivalstva na 
Koroškem. Kraj se nahaja med Vrbskim in Osojskim jezerom (v kraju Vrba se 
pot odcepi proti Kostanjam). Na Kostanjah je etnološki muzej, kjer bo tudi 
začetek izleta. 
 
Avtobus bo ob 6. uri odpeljal z Vrhnike skozi Ljubljano, Tržič, čez Ljubelj in 
preko Celovca do kraja Kostanje. Med potjo bo ustavil v Ljubljani in Tržiču. 
 
V Kostanjah bomo obiskali etnološki muzej, nato se bomo odpravili na približno 
štiriurni pohod po okoliških gričih s pogledom na Vrbsko in Osojsko jezero ter 
se srečali s kulturo Korošcev. Po prehojeni poti bomo pri večerji uživali ob 
nastopih naših in koroških umetnikov, seveda pa ne bo manjkala glasba za ples. 
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Cena izleta bo približno 5000 tolarjev. V to sta všteta večerja in prevoz z 
avtobusom Vrhnika-Kostanje-Vrhnika. 
 
Vse dodatne informacije in prijave od 1. 3. do 24. 4. 2006 dobite na tel. 031 354 
788,  
Peter Mausar.  
 
PS. S seboj imejte veljaven potni dokument. 
 
 
GK Vrhnika vabi 22. 7. 2006 ponovno po reki Iški 
 
Dobimo se ob 7.15 na končni postaji šestice na Viču. 
 
Začetek bo v Iškem Vintgarju. Letos bomo poskušali prehoditi vso pot po reki do 
kraja Lužarji, kar nam lani ni uspelo. Tura bo zelo naporna (7–9ur), zato je nujna 
dobra fizična pripravljenost. 
 
Obvezna oprema so pohodne palice, čevlji za vodo in hrana iz nahrbtnika. 
 
Informacije in obvezne prijave do 18. 7. 2006 na tel. 031 354 788,  
Peter Mausar. 
PS. Če bo voda visoka ali vreme slabo, tura odpade. 
 
 
GK Vrhnika vabi na Kornate, in sicer od 4. 8. do predvidoma 14. 8. 2006 
 
Dopust na Kornatih bomo letos pripravili predvidoma od 4. do 14. 8. 2006 v 
kraju Luka. Letovanje bo rekreativno, imeli pa bomo tudi dva izleta po otokih 
Kornatov. 
Dosedanji udeleženci so vabljeni, da vidijo, kaj se je spremenilo, za tiste, ki bodo 
Kornate obiskali prvič, pa obljubljam, da bodo odkrili veliko lepot tega dela 
Jadrana in tudi prijaznost domačinov. 
 
Vse informacije in natančen program lahko dobite od 1. 2. 2006 dalje, prijave za 
letovanje pa sprejemamo do 31. 5. 2006. 
 
Peter in Ivica 
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RICK INŽENIRING, d. o. o. 
Kolodvorska 18 a 

1000 Ljubljana 

Tel., faks: (01) 432 21 91 

Podjetje za računovodske, finančne, organizacijske in komercialne storitve 

 
♦ Računovodski servis za družbe, samostojne podjetnike in društva. 
♦ Ravnanje z denarnimi sredstvi, posojila, zagotavljanje likvidnosti. 
♦ Vse za ustanovitev podjetja oziroma s. p.: od akta o ustanovitvi družbe do 

vpisa v sodni register. Izvajamo tudi dokapitalizacijo in vpis sprememb v 
sodni register. 

♦ Komerciala: ponudba kakovostnih vin iz posavsko-sremiškega okoliša. 
Plombirni material in orodje za izvoznike in špediterje. 
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