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Pred vami je zbornik Skale za leto 2007. Skala je zveza klubov, ki delujejo
v različnih delih Slovenije, od Soške do Savinjske doline, in tudi klubov, ki
gojijo predvsem posamezne oblike gorništva, kot sta turno smučanje in
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 klubi Skale razmišljajo 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. Nujna
pa so tudi skupna srečanja in druge oblike izmenjave informacij med
klubi, ki naj Skalo močneje medsebojno povežejo. Temu sta namenjena
naša spletna stran (www.turni-klub-gora.si/skala) in ta zbornik.
Drugi del zbornika je bolj praktične narave. V njem so zbrane ture in
prireditve, ki jih leta 2007 nameravajo organizirati klubi Skale. Seveda to
ni vse. Še marsikaj drugega se bo dogajalo, zato si večkrat oglejte
spletne strani Skale in njenih klubov. Upam, da bo vsak, ki sta mu narava
in gorski svet blizu, našel nekaj zase. In, če imate kakšen predlog za
akcijo ali turo, tega ne obdržite zase, temveč se oglasite svojemu klubu
ali vodstvu Skale.
Z gorniškimi pozdravi

dr. France Sevšek,
predsednik
Slovenskega gorniškega kluba Skala
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ORGANI SKALE
Upravni odbor
predsednik:
podpredsednik:
podpredsednik:
član:
član:
član:
tajnik:
blagajnik:

dr. France Sevšek (TK Gora)
Julij Ulčar (GK Karavanke)
Tomaž Mis (GK Jakob Aljaž)
Marjan Perme (GK Limberk)
Bojan Pograjc (GK dr. H. Tuma)
Pavel Skumavc (GK dr. H. Tuma)
Zvone Prezelj (GK Karavanke)
Grega Sever (TK Gora)

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

Jožef Žagar (GK Gornjesoške doline)
Janez Kocjan (GK Jakob Aljaž)
Peter Mausar (GK Vrhnika)
Andrej Šarc (GK dr. H. Tuma)
Anton Žunter (GK Savinjske doline)

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

France Urbanija (GK dr. H. Tuma)
Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline)
dr. Gregor Gomišček (GK dr. H. Tuma)
Metod Humar (GK dr. H. Tuma)
mag. Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev
Volja)

Častni predsednik Skale: dr. Anton Jeglič.
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KLUBI SKALE
(naslov, elektronski naslov, spletna stran, predsednik, tajnik)

1. GK dr. Henrik Tuma, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana
Bojan Pograjc, bojan.pograjc@siol.net
Aljoša Belingar, 051 317 368, aljosab@siol.net
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, aljosab@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
Janko Kocjan: 031 333 042, jankoc@yahoo.com
5. GK Karavanke, Gorenjska 25, 4240 Radovljica
Julij Ulčar, 051 301 684, (04) 583 20 13
Zvone Prezelj, 041 678 161,
zvone.prezelj@komunala-radovljica.si
6. GK Gornjesoške doline, Žaga 2, 5224 Srpenica
Jožef Žagar, (05) 384 56 94
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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Skala (2133 m)
Slika na naslovni strani prikazuje 2133 metrov visoki vrh Skale, v pogorju
Mangarta, na katerem smo ob 85. obletnici ustanovitve Skale postavili
vpisni stolpič.
Izhodišče za vzpon na Skalo je pri zadnjem predoru na mangartski cesti,
od koder prek strmega travnatega pobočja sledimo neoznačeni, vendar
precej dobro vidni stezi do sedla v mejnem grebenu z imenom Sedelce. Z
njega nadaljujemo po kopastem grebenu proti vzhodnemu predvrhu
Skale. Ko na levi zagledamo škrbino v stranskem grebenu, se po slabo
vidni stezi usmerimo do nje. S škrbine zagledamo mogočni vršni del
Skale, kot je videti na sliki. Po precej krušljivem svetu prečimo navzdol v
grapo med obema
vrhovoma Skale. Iz nje
vodi po jugovzhodnem
pobočju žleb, ki nam
pomaga iz grape. Zelo
hitro ga zapustimo in
se
usmerimo
po
policah
levo
na
pobočje, nato pa se po
ploščah
in
skrotju
vzpnemo na glavni vrh
Skale. Vzpon zahteva
lažje
plezanje
in
sposobnost orientacije.
Priporočamo varovanje
z vrvjo in spremstvo
vodnika.
Za
manj
izkušene
gornike je cilj lahko
tudi vzhodni predvrh
Skale (desno, zunaj
slike), na katerega se
lahko povzpnemo po
lahkem
brezpotju
povsem brez plezanja.

6

Skala 2007

POROČILA O
DELU
leta 2006
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA
Ob Ljubljanici 42
1000 Ljubljana

Leto 2006 ni bilo navadno leto −
bilo je leto Skale. Za takega
smo ga razglasili na svečnico, 2.
februarja,
na
ljubljanskem
Rožniku. Zvečer smo se zbrali v
Tivoliju, nedaleč od kraja, kjer
je pred petinosemdesetimi leti
stala gostilna Novi svet, v kateri
so se leta 1921 zbrali gorniški
navdušenci na
ustanovnem
občnem zboru Skale. V spomin
na ta dogodek smo prižgali bakle in odšli po zelo poledeneli poti na vrh
Rožnika. Po skalaški himni in Cankarjevih besedah iz ust Toneta
Kuntnerja smo razglasili leto Skale. Približno šestdeset nas je bilo na
Rožniku, od tega kar nekaj pomembnih javnih oseb, vključno s
predsednikom vlade in predsednikom Planinske zveze. Ta dogodek je bil
tudi medijsko odmeven.
Osrednja prireditev ob letu
Skale je bila 4. avgusta v
Trenti. Začela se je z vzponom
na 2133 m visoki vrh s
simboličnim imenom Skala, na
katerem je Gorniški klub
Gornjesoške doline postavil
vpisni stolpič. Zvečer pa je bila
v prostorih informacijskega
centra Triglavskega narodnega
parka v Trenti prireditev, na
Skala 2007
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kateri je bil slavnostni govornik predsednik vlade Janez Janša, kulturni del
pa so odlično pripravili domačini iz Trente. Sledil je ogled prvega
slovenskega igranega filma V kraljestvu Zlatoroga, ki ga je leta 1931
posnela Skala.
S Slovensko vojsko smo januarja
podpisali dogovor o medsebojnem
sodelovanju, ki opredeljuje interese in
načrte
za
uresničevanje
skupnih
projektov Slovenske vojske in Skale.
Organizaciji
bosta
med
drugim
sodelovali pri širjenju gorništva in
promociji
gorniškega
znanja,
pridobivanju novega znanja na področju
gibanja
in
preživetja
v
naravi,
opremljanju in vzdrževanju poti v gorah,
postavitvi, opremljanju in oskrbovanju
gorniških zavetišč, varstvu narave,
izdajanju promocijske in strokovne
literature ter pri ohranjanju tradicij in
obeleževanju
zgodovinskih
mejnikov
slovenskega naroda. Aprila se je nato
šest predstavnikov Skale udeležilo
delovnega srečanja s Poveljstvom sil
Slovenske vojske v vojašnici na Bohinjski
Beli. To srečanja je bilo namenjeno
predvsem medsebojnemu spoznavanju in
ugotovitvi
konkretnih
možnosti
za
sodelovanje.
Konec
junija
smo
pogodbo
o
medsebojnem sodelovanju podpisali
tudi s Planinsko zvezo Slovenije.
Pogodba pomeni nov korak tudi v
formalnem
urejanju
razmer
v
slovenskem gorništvu. V njej smo se
med drugim dogovorili za sodelovanje
pri širjenju gorništva in promociji
gorniškega znanja, varstvu narave,
izdajanju
gorniške
literature,
opremljanju
poti
v
gorah,
pri
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medsebojnem priznavanju dogovorjenih članskih ugodnosti in
mednarodnih dejavnostih. S to pogodbo smo se tudi obvezali za
medsebojno obveščanje o vseh pomembnih dogodkih, ki so v zvezi z
gorskim svetom.
Na Knezovi domačiji smo že drugič podelili Kocbekovo priznanje, ki ga je
letos prejel Stanko Kofler. Na predlog Gorniškega kluba Savinjske doline
je bil v svet RTV Slovenije imenovan član Skale Ivo Jakop.
Posodobili smo svoje spletne strani, ki so zelo dobro obiskane in ponujajo
vedno več gorniških informacij. Najdete jih lahko na naslovu: www.turniklub-gora.si/skala, kjer lahko preberete obvestila o načrtovanih akcijah, si
ogledate slike in zapiske o preteklih turah in tudi sami kaj napišete.
Ob koncu leta smo se
srečali na tradicionalni
novoletni
prireditvi
v
Lahovčah, kjer smo se
dobro nasmejali, pogovorili
in sklenili, da bo naslednje
leto vsaj tako uspešno, kot
je bilo letošnje, pa čeprav
se ne bo imenovalo leto
Skale.

Vseh devet gorniških klubov, ki so člani Skale, je bilo letos zelo dejavnih.
Postavili so nekaj novih vpisnih stolpičev, organizirali veliko tur, predavanj
in prireditev. Marsikaj o tem lahko izvemo iz njihovih poročil na naslednjih
straneh tega zbornika.

Dr. France Sevšek,
predsednik
Slovenskega gorniškega kluba Skala
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KLUB GORSKIH KOLESARJEV VOLJA
Ob Ljubljanici 42
1000 Ljubljana

Leta 2006 je KGK Volja pripravil 15 organiziranih izletov, in sicer od 25.
marca do 4. novembra 2006.
TURE

Leto 2006

DOLŽINA

VZPON

TEŽAVNOST

ORGANIZATOR

Koreno

25. marec

40 km

700 m

težavna

Jure Eržen

Nanos

9. april

40 km

1400 m

zelo težavna

Vladimir Cindro

Malič

22. april

27 km

708 m

manj težavna

Tomaž Podobnik

Tromeja

7. maj

19 km

660 m

manj težavna

Gregor Gomišček

Trebuše

13. maj

41 km

1130 m

zelo težavna

Milan Rejec

Kojnik, Golič

20. maj

28 km

750 m

težavna

Marjana Duhovnik

Jeperjek

28. maj

34 km

900 m

težavna

Andreja Trojar

Kopitnik

10. junij

26 km

709 m

težavna

Urška Rozman

Dobrča

24. junij

25 km

1043 m

zelo težavna

Darko Korbar

Višarje

26. avgust

25 km

1000 m

zelo težavna

Roman Skumavec

45 km

1200 m

zelo težavna

Denis Glavič
Cindro

45 km

1150 m

zelo težavna

41 km

1380 m

zelo težavna

Darko Korbar

30 km

750 m

težavna

Denis Glavič
Cindro

38 km

1094 m

zelo težavna

Darko Korbar

Bloška planota
Trupejevo
poldne
Uršlja gora
Polževo
Koča na Loki

9. september
23. september
7. oktober
21. oktober
4. november

Roman Skumavec

Trenutno ima klub 36 članov in vsaj še toliko privržencev, ki se
udeležujejo organiziranih tur. Udeležba na posameznih turah se je gibala
od treh do 30 udeležencev, kar je v povprečju pomenilo 19 na turo
(povprečje leta 2005 je bilo 15 na turo).
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Tudi leta 2006 so bile ture porazdeljene po vsej Sloveniji, od Goliča na
Primorskem do Uršlje gore na Koroškem ter Trupejevega poldne na
Gorenjskem. Porazdelitev tur po Sloveniji je prikazana na spodnji sliki. Z
vremenom smo imeli precej sreče, saj kljub občasnim slabim napovedim
nismo doživeli, da bi morali
turo odpovedati.
V letih 2005 in 2006 smo
organizirali
različna
predavanja v prostorih
kluba Ob Ljubljanici 42.
Predavanja so bila dobro
obiskana, saj je bil prostor
vedno
polno
zaseden.
Zvrstila so se naslednja
predavanja:

PREDAVANJE

Predavatelj

Datum

Peru − potopis

Tina Biaggia in Katarina Gnezda

16. 5. 2006

Motoristična odprava
v Džamaharijo

Zoran Gričar

28. 3. 2006

Kolesarjenje na Kanarskih
otokih
Lanzarote in Tenerife

Denis in
Vladimir Cindro

14. 3. 2006

Potepanje po ZDA in
kolesarjenje − MOAB

Urška Rozman in
Tomaž Podobnik

26. 10. 2005

Potovanje s kolesom po
Turčiji

Andreja Trojar in Jože Brvar

30. 3. 2005

Kuba

Gorazd Šajn

9. 2. 2005

S kolesom po Tibetu

Gorazd Šajn

12. 1. 2005

Ugotovimo lahko, da je bilo leto 2006 za delovanje kluba zelo uspešno.
Po končani sezoni objavljenih tur smo začeli tudi organizacijo nočnih tur,
ki so pozimi skoraj edina možnost za rekreacijo s kolesom po prihodu iz
službe. Udeležba na nočnih turah je zelo dobra, večinoma potekajo v
okolici Ljubljane in to skoraj vsak teden. Če bomo tako nadaljevali, bomo
kondicijo ohranili tudi prek zime in tako brez težav začeli novo sezono.
Skala 2007
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KOČA NA LOKI
Izhodišče je bila turistična kmetija Pogorevc (ponekod Pogorevčnik) v
dolini Podvolovljek, tri kilometre pred Lučami, če prihajate iz Kamniške
smeri prek Črnivca in Volovljeka (1029 m). Kljub bolezni nam je
gospodinja prijazno postregla. Od Luč smo zavili na glavno cesto in
naprej po panoramski poti do
odcepa poti, ki prihaja iz vasi
Črna. Od tu naprej je do
planine
Vodol
večinoma
makadam, prav tako naprej
pod Raduho, do koče na Loki.
Spust se začne z odcepom na
slabo
pot
proti
planini
Cirkovnica, kjer zavijemo ostro
desno in vozimo nekaj časa po
ravnem do grebena pri Hudi
Ravni. Naprej po markirani
poti mimo planine Kal do
makadamske ceste in po njej
navzdol v dolino do mostu, ki
ga prečkamo in pridemo na
asfaltno cesto Solčava–Luče.
Od tu nazaj na izhodišče pri
kmetiji Pogorevc.

Darko Korbar,
predsednik
Kluba gorskih kolesarjev Volja
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GORNIŠKI KLUB JAKOB ALJAŽ
Cesta komandanta Staneta 12
1215 Medvode

I. Od zadnjega občnega zbora, ki je bil 25. novembra 2005, so člani UO
GK Jakob Aljaž organizirali prireditve in vodili pohode v gore:
− v soboto, 3. 6. 2006, je bil načrtovan 9. tradicionalni pohod na Storžič,
ki pa je bil zaradi slabega vremena prestavljen na naslednji konec tedna;
− v soboto, 1. 7. 2006, smo ob praznovanju obletnice rojstva Jakoba
Aljaža in 10. obletnici ustanovitve Gorniškega kluba Jakob Aljaž ter ob
občinskem prazniku priredili 10. tradicionalno svečano akademijo, na
kateri smo podelili tudi 32 častnih znakov za prehojeno Aljaževo
spominsko pot;
− načrtovane razstave zaradi prezasedenosti knjižnice Medvode nismo
pripravili v predvideni obliki, na svečani akademiji je bil razstavljen le
pregled zemljevidov Aljaževe poti od doma do doma;
− v začetku avgusta, 11. 8. 2006, je potekal 9. tradicionalni pohod po
vsej Aljaževi poti od doma do doma, in sicer z začetkom v Zavrhu in
koncem v Vratih (na pohodu je bil samo vodja pohoda, udeležencev ni
bilo);
− jesenski pohod v gore, načrtovan za 30. 9. 2006 na Grintovec, je
odpadel, namesto tega se je skupina pod vodstvom predsednika kluba
odpravila na najvišja vrhova Košute (Košutnikov Turn in Tolsto Košuto);
− pohod ob dnevu državnosti, 26. 12. 2006, je tradicionalen, saj se
udeleženci ob tem dnevu vsako leto odpravijo na pot iz Medvod na Sv.
Jakoba;
− vzdrževanje Aljaževe poti od doma do doma je stalna akcija GK, ki traja
vse leto. Letos je bil v Tržiču zamenjan žig, popravljen (odlepljena
blazinica) pa na Dobravi, kjer sta bili prestavljeni tudi oznaka spominske
točke in skrinjica za vpisno knjigo. Na Šmarni gori je bil vgrajen kovinski
žig in prestavljena oznaka, prav tako v Smledniku. Tudi na Triglavu je bila
ponovno nameščena oznaka, v vseh nižinskih skrinjicah (7) pa so bile
zamenjane vpisne knjige.
Skala 2007
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II. V sezoni 2006 so se člani GK Jakob Aljaž udeležili tudi akcij drugih
gorniških klubov ali sodelovali pri njih, na primer:
− tradicionalno srečanje slovenskih gornikov ob 8. februarju, slovenskem
kulturnem prazniku, na Šmarni gori;
− vsakoletna komemoracija 31. oktobra na dovškem pokopališču v
spomin na mrtve gornike ter tragično preminule v gorah.
Prek občinskih medijev smo poskrbeli za sprotno obveščanje občanov o
akcijah in prireditvah, ki jih je organiziral GK Jakob Aljaž. V dejavnost
kluba spada tudi organizacija občnega zbora in drugih srečanj, ki niso
vedno vnaprej načrtovana.
Pri obnovi Aljaževe rojstne hiše je dejavno sodeloval Tomaž Mis,
predsednik GK Jakob Aljaž. Ob obiskih šolskih in drugih skupin članica UO
Cirila Mis ali predsednik kluba obiskovalcem Aljaževe domačije
spregovorita o pomenu tega spominskega objekta in Jakobu Aljažu.
Pohodov v organizaciji GK Jakob Aljaž se je letos žal udeležilo le nekaj
gornikov, na akademiji v Zavrhu pa je bilo več kot 40 gornikov iz vse
Slovenije in približno 300 občanov ter drugih obiskovalcev. Na akademiji
je bilo podeljenih 32 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 kot vseh
deset let daroval France Urbanija, pred Aljaževino pa je bilo v
sodelovanju z gasilci iz Pirnič družabno srečanje s hrano in pijačo.
Na podlagi razprave in dogovorov na 10. seji UO GK Jakob Aljaž je
predlog poročila o delu GK Jakob Aljaž za leto 2006 pripravil

tajnik GK Jakob Aljaž,
Janez Kocjan - JanKo.
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GORNIŠKI KLUB GORNJESOŠKE DOLINE
Žaga 2
5224 Srpenica

28. 1. 2006 je bil pohod na Škabrijel združen z ogledom sledov soške
fronte iz prve svetovne vojne. Pohoda se je udeležilo 28 pohodnikov.
25. 2. 2006 se je vsakoletnega zimskega vzpona na prelaz Vršič (1611 m)
udeležilo 15 gornikov. S primorske strani smo prišli le trije, s skoraj
enourno zamudo, saj nas je globoka snežna odeja močno ovirala. Kljub
temu je srečanje uspelo, kot vsakokrat v iskreno veselem in prisrčnem
vzdušju. Naslednjič priporočamo gornikom s Primorske, da se na pohod
odpravijo s krpljami.
10. 6. 2006 se je vzpona na Rodico (1966 m) udeležilo 9 gornikov.
17. 6. 2006 so greben Krnčice prečili le štirje gorniki.
1. 7. 2006 je 9 udeležencev uživalo v vzponu na Jerebico.
22. 7. 2006 bi tura po Abramovi poti zaradi bolezni in odsotnosti vodnikov
skoraj odpadla. Na srečo se je vse dobro izteklo. Čeprav le 5 pohodnikov,
trije z Gorenjske in dva s Primorske, smo v prelepem vremenu uživali v
razgledih, ki jih ponuja ta pot. Ker so bili vsi, razen vodnika, prvič na tej
poti, je bilo zadovoljstvo toliko večje. Je pa pohod manjše skupine
prijetnejši, saj omogoča nemoteno sporazumevanje, pogovore vseh z
vsemi ter sprotno odločanje o postankih in prilagajanje najprimernejšega
koraka.
Tole poročilo pa bi rad dopolnil še z eno prijetno vestjo. Ko je pred kakim
tednom moja žena stikala po knjigah tolminske knjigarne, je med drugim
povsem slučajno odprla tudi planinski vodnik Andreja Stritarja Julijske
Alpe – Gore nad Sočo, 2. dopolnjena izdaja, 2006. Ker si zelo rada
ogleduje slike z gorsko tematiko, je knjigo odprla prav na mestu, kjer
Stritar opisuje Abramovo pot okoli Pihavca in mi še isti dan to tudi
omenila. Takoj sem se podal v Tolmin in knjigo kupil. V njej je res opis te
poti z imenom, ki ga je kot "krstni boter" in pobudnik njene obnove izbral
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naš vrli gorniški starosta in prvi predsednik SGK Skala, dr. Anton Jeglič, in
sicer leta 2001, ko je Skala praznovala svojih "prvih" 80 let.
S kratko navedbo dogodkov ob ponovni oživitvi te poti in nastankom
njenega imena pred začetkom opisa deluje Stritar profesionalno in
poživljajoče. Zaradi desetletja trajajočega usmerjenega razmišljanja,
šikaniranj in cenzur, tudi na področju planinske besede, se mi zdi ta zapis
kot obliž na zatirano svobodo. Hvala, gospod Andrej Stritar!
26. 8. 2006 so se od izvira Soče proti vrhu Bavškega Grintavca (2343 m)
podali štirje naši gorniki.
10. 11. 2006 bi moral naš gorniški vodnik Alojz Gašperčič voditi
pohodnike po dolini Triglavskih jezer, vendar je pohod zaradi
nezanimanja odpadel.
V vpisni stolpič Abramove poti je nameščen tudi žig, ki označuje vpisno
mesto z izvirnim trentarskim imenom Vrh Osojne krnice in nadmorsko
višino tega mesta.
Pri organizaciji proslave ob 85.
obletnici
Skale,
osrednja
slovesnost je letos potekala v
Trenti, smo gorniki zgornje
Soške
doline
organizirali
izdelavo vpisnega stolpiča,
našli primeren pristop do vrha
gore Skala (2133 m) ter na
njem postavili stolpič. Pri
iskanju primernega pristopa
do vrha se je za zadnjih 50
višinskih metrov izkazal čut
naše gornice Brigite Klavora, ki
je odkrila najboljšo smer. Zamisel našega predsednika dr. Franceta
Sevška o "Skali" na vrhu Skale je po mojem posrečena tudi z vidika
dolžine in težavnosti poti, ki sicer ne zahteva posebne kondicijske
pripravljenosti, pa vendar tik pod vrhom izloči neizurjenega gornika.
Veliko užitkov in sreče pri vzponu k našemu simbolu na vrhu Skale!
Z gorniškimi pozdravi,
Jožef Žagar
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GORNIŠKI KLUB SAVINJSKE DOLINE
Luče 106
3334 Luče

V celoti smo uresničili program prireditev, objavljen v letošnjem zborniku
Skale. Posebej velja omeniti letošnja prvenca – pohod na Olševo in
potepanje po samotnih poteh Dleskovške planote. Čeprav je bila
udeležba bolj skromna, je led prebit in računamo, da bosta ti dve turi v
prihodnje postali stalnici našega programa. O teh pohodih smo objavili
kratke zapise in nekaj posnetkov tudi na spletni strani Skale.
2. februarja je Skala praznovala 85. obletnico ustanovitve. Shoda na
Rožniku smo se med številnimi drugimi člani društev, včlanjenih v Skalo,
udeležili tudi mi.
19. marca je potekal redni občni zbor, na katerem smo kot
najpomembnejšo nalogo tega leta določili pomladitev članstva.
6. maja je bilo na Knezovi domačiji podeljeno letošnje Kocbekovo
priznanje, ki ga je prejel Stanko Kofler. Žal se je kmalu zatem v
Triglavskem pogorju smrtno ponesrečil. Skupina naših članov se je
udeležila njegovega pogreba na Dovjem.
Pripravili smo osnutek pravilnika za podelitev vsakoletnega Kocbekovega
priznanja in ga poslali Skali. Računamo, da bo še letošnjo zimo sprejet in
bosta Kocbekovo priznanje in izbor vsakoletnega dobitnika tako dobila
potrebno pravno podlago.
Na Olševi (Obel kamen) in Mali Ojstrici sta bila postavljena vpisna stolpiča
– miniature Aljaževega stolpa. Stolpič na Oblem kamnu smo 25. junija, za
dan državnosti, ob udeležbi 15 Slovencev ter približno 30 Avstrijcev (po
večini koroških Slovencev), slovesno odkrili. Ta stolpič je sponzoriral
Holding slovenskega elektrogospodarstva.
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Na kočo na Molički planini smo pritrdili kamnito napisno ploščo, ki jo je
izdelal g. Humar. Napis na plošči ustreza prvotno dogovorjenemu
besedilu in se tudi estetsko prilega koči.
Prve pohode je opravila tudi mladinska skupina, ki naj bi v prihodnje
pomladila naše vrste.
Članarino so, z izjemo dveh, poravnali vsi člani. Vplačana je bila na
transakcijski račun. Zaradi visokih stroškov vodenja TR bo treba poiskati
ugodnejšega ponudnika.
Zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2005 sta bila pravočasno
pripravljena, predložena AJPES in sprejeta že na občnem zboru 19. 3.
2006.
Državni zbor je sprejel naš predlog, da v programski svet RTV imenuje
našega člana.

Tonč Žunter,
predsednik GK Savinjske doline
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GORNIŠKI KLUB LIMBERK
Ljubljanska 66
1290 GROSUPLJE

Leta 2006 smo v Gorniškem klubu Limberk izpolnili večino načrtovanih
ciljev. Ture, ki smo jih prijavili v zborniku SGK Skala, so bile vse uspešno
opravljene. To so bile:
− 12. februarja: zimski obisk Krokarja, 24 udeležencev, vodnik Rok
Perme;
− 11. marca: izvir Krke–Ciganov hrib, 34 udeležencev, vodnik Janez
Mežan;
− 29. aprila: Radensko polje, 18 udeležencev, vodnik Marjan Perme;
− 14. oktobra: slapovi Kosce in Kucelj, 18 udeležencev, vodnik Janez
Mežan.
V številčno različnih skupinah smo se člani kluba leta 2006 udeležili okrog
tridesetih različnih dejavnosti Skale doma in na tujem. Sodelovali smo pri
čistilni akciji v Grosupljem in pri čiščenju struge Grosupeljščice na
Radenskem polju. Vse dejavnosti in poti so bile opravljene varno in brez
poškodb.
Do konca leta se bomo udeležili še:
− prireditve ob 16. obletnici plebiscita, 26. decembra, na Svetem Jakobu,
− drugih, nenačrtovanih prireditev.
Nekoliko se je povečalo število članov in simpatizerjev.
Neizpolnjeno je ostalo le predavanje o fizičnem in duhovnem doživetju
gora. Ker je bilo predvideno za širše občinstvo, smo ga preložili v letošnjo
zimsko sezono, ko bo odprta nova Mestna knjižnica Grosuplje.
17. marca smo imeli letni občni zbor kluba. V vmesnem času, do
naslednjega občnega zbora, GK Limberk upravljata upravni in nadzorni
odbor v naslednji sestavi:
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Upravni odbor
predsednik:
podpredsednik:
tajnica:
član:
član:
član:

Marjan Perme
Janez Mežan
Vera Šparovec
Rajko Janša
Silva Predalič
Janez Javornik

Nadzorni odbor
predsednik:
član:
član:

Karolina Lavrih
Joža Javornik
Milan Kastelic

Zadnji sestanek UO je bil 24. novembra 2006. Pomembnejše točke
dnevnega reda so bile:
− obravnava delovnega načrta za leto 2007;
− priprava prednovoletnega srečanja članov in simpatizerjev GKL;
− poročilo o trenutnem finančnem stanju;
− mnenja in predlogi, podani so bili predlogi za iskanje donatorjev, za
zavarovanje članov Skale na turah in za interno izobraževanje članov GKL
o osnovah veščin gibanja v naravi.

Marjan Perme,
predsednik Gorniškega kluba Limberk
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TURNI KLUB GORA
www.turni-klub-gora.si

Turnosmučarska sezona 2005/2006 je bila za naše člane zelo uspešna,
saj so bile snežne razmere v pretekli zimi turnim smučarjem zelo
naklonjene. Prvi sneg smo konec novembra s pridom izkoristili na
pobočjih od Rožnika, Rašice, Osolnika in Blegoša prek Menine,
Begunjščice in Storžiča do Montaževe visoke planote. Uspešno sezono
smo samo še stopnjevali in do začetka julija 2006 presmučali vse, kar se
je dalo med Javorovo Koso na Hrvaškem, slovenskim gričevjem in
gorovjem, okolico Malte, Johannisberga, Dachsteina in švicarskimi ter
francoskimi gorami. Naša smučarska odprava (Katja, Mojca, Jurij in Aleš)
je uspešno našla najvišji vrh Libanona Quornet es Saouda (3080 m), z
njega smučala in se nadvse zadovoljna vrnila domov. Marijan je v treh
dneh opravil prečenje na smučeh iz Krme v Lepeno. Prvi dan iz Krme na
Kredarico, drugi dan je odsmučal s Kredarice preko Konjskega sedla do
Velega polja, se povzpel na Hribarice in po Dolini triglavskih jezer do
Komne. Ker je bil dan še dolg, je po okrepčilu na Komni še isti dan
nadaljeval
prek
Bogatinskega sedla
do koče pri Krnskih
jezerih. Tretji dan mu
je megla nekoliko
pokvarila
načrte.
Načrtovani vzpon na
Krn in spust do
planine Kuhinja se je
spremenil v vzpon do
Krnske škrbine in
smučanje
mimo
Krnskega jezera v
Lepeno.
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Tudi letos smo pripravili nekaj vodenih tur. France je vodil dobro
obiskane ture na Blegoš in Koelnbreinspitze, Aljoša pa ob koncu
turnosmučarske sezone v slovenskih gorah turo na Križ, na kateri je bilo
25 turnih smučarjev. Po turi je bil v kapelici sv. Cirila in Metoda blagoslov
turnosmučarske opreme. Obred je vodil triglavski župnik France Urbanija.
Prireditev bo postala tradicionalna.
Naši člani so zelo navdušeni kolesarji. Poleg številnih tur v Sloveniji so se
nekateri odpravili na daljša kolesarska potovanja. Anita, Katja, Mojca,
Aleš in Jurij so prekolesarili polotok Krim v Ukrajini, Milena in France pa
sta si poleti ogledala celoten tok reke Vltave, v novembru pa ceste med
zgodovinskimi ruševinami na Peloponezu.
Na
decembrskem
občnem zboru so bili trije
naši člani povzdignjeni v
gore, dva pa iz podnov v
kuclje. Če tega niste
razumeli, nič ne de, to
so namreč tradicionalne
stopnje našega članstva.
Spletne strani so tudi
letos
doživele
nekaj
posodobitev. Obisk strani
in število vpisov v
rubriko Razmere v gorah
je vsako leto večji.
Spletni portal TK Gora je
pri nas prav gotovo vodilni po obveščenosti o razmerah za turno smuko v
Sloveniji in bližnji okolici. Spletna stran je dobila spletno revijo e-Gora.
V sezoni 2005/2006 smo pripravili 24 četrtkovih "dogodkov". Od tega so
bila štiri redna letna srečanja, občni zbor, prednovoletna turnosmučarska
zabava in na Rožniku prireditev ob 85. obletnici ustanovitve Skale. Kot
vsako leto smo tudi preteklo leto začeli s srečanjem Kaj smo počeli poleti.
Že marca 2006 smo zaradi številnih vpisov na spletni strani pripravili prvo
turnosmučarsko srečanje in dali možnost našim dopisovalcem, da
pokažejo, kaj so do takrat presmučali. Zaradi velikega zanimanja
obiskovalcev, da pokažejo, kaj so doživeli, je bilo junijsko turnosmučarsko
srečanje organizirano dva četrtka zapored. O predavanjih redno
24
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obveščamo člane poštnega
seznama, ki jih je trenutno
180.
Predavanja
napovedujemo
na
svojih
spletnih
straneh,
spletnih
straneh Gore-ljudje, na radiu
Ognjišče, v reviji Svet in ljudje
ter še marsikje.

Po dokumentih in spominu
napisala
Aljoša in France.
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GORNIŠKI KLUB VRHNIKA
Tržaška 25
1360 Vrhnika

V preteklem letu smo pripravili pohod po poteh Cankarjeve matere, obisk
koroških rojakov, pohod po Iški in letovanje na Kornatih.
Tradicionalni pohod po poteh Cankarjeve matere smo organizirali 13. 5.
2006. Udeležilo se ga je približno 15 članov GK Skala. Tudi na zimskem
pohodu, 26. 12. 2006, je bila udeležba dobra, na pohodu je bilo 13
skalašev.
Prijetnega druženja s koroškimi rojaki se je kljub slabemu vremenu
udeležilo 45 ljudi.
Pohod po Iški je brez nezgod začelo in končalo 18 pohodnikov.
Dopusta na Kornatih se je udeležilo 11 prijavljenih.

Peter Mavsar,
GK Vrhnika
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GORNIŠKI KLUB DR. HENRIK TUMA
Ob Ljubljanici 42
1000 Ljubljana

Gorniški klub dr. Henrik Tuma je leta 2006, tako kot v prejšnjih letih,
uresničeval svoje in skupne gorniške dejavnosti, interese, programe in
cilje s Slovenskim gorniškim klubom Skala.
Združeval je več kot 250 skalašev, ki so na lanskem volilnem občnem
zboru 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:
Aljoša Belingar
blagajnik:
Gabi Verbič
Nadzorni odbor
predsednik:
Darko Juhant
član:
Metod Humar
član:
Leopold Kržišnik
Častno razsodišče
predsednik:
dr. Angelca Žerovnik
član:
Harald Draušbaher
član:
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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Večina napovedanih tur je bila opravljena po načrtu. Vzrok za odpovedi je
bilo slabo vreme.
Gorniški klub dr. Henrik Tuma je organiziral tradicionalni, že 12. poletni
tabor dr. H. Tume v Lepeni, in sicer od 28. julija do 6. avgusta 2006.
Letos je bil še posebno slovesno obeležen s proslavo ob 85. obletnici
ustanovitve Skale. Program tabora je v drugi polovici krojilo vreme.
Dopoldanska nevihta malce pod vrhom Škrlatice je udeležencem 10.
jubilejnega pohoda preprečila vzpon prav na vrh. Vzpon na Škrlatico je bil
medijsko podprt z živim oglašanjem v program radia Ognjišče, tako kot
pred desetimi leti.
Klub je bil uspešen pri zagotavljanju dodatnih denarnih virov, poleg
članarine, kar je zagotovilo redno plačevanje stroškov klubske pisarne. Pri
administrativni ureditvi delovanja je bil dosežen napredek. Za leto 2007
ostajajo izzivi pri pripravi načrta in finančnega načrta preureditve
prostora Ob Ljubljanici 42, ki naj bi bolj kot doslej klubom služil za
pisarno, sejno sobo in čitalnico.

Poročilo napisal Aljoša Belingar,
po pooblastilu Bojana Pograjca,
predsednika GK dr. Henrik Tuma
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GORNIŠKI KLUB KARAVANKE
Gorenjska 25
4240 Radovljica

Najpomembnejši dejavnosti sta bili organizacija in vodenje gorniških tur.
Predvideli smo 12 tur, uresničili pa 11, in sicer pet v Karavankah, štiri v
Julijskih Alpah, dve pa v Škofjeloško-Cerkljanskem hribovju. To so bile
ture na Vršič, Porezen, Višarje, Ratitovec, Rodico, Požgano Mlinarico (po
grebenu Črne gore), Kepo, Struško, Visoki Kurji vrh, Borovje in po
"žirovniško-begunjskem grebenu". Nenačrtovano smo bili v tujini, in sicer
na Hafnerju (3076 m) v Avstriji.
Ture je vodilo šest naših članov: pokojni Stanko Kofler, Vinko Gartner,
Jože Benedik, Metod Rozman, Franci Jesenik in Julij Ulčar.
Klub je v organizaciji Zvoneta Prezlja ob dnevu državnosti pripravil pohod
okoli Radovljice in tek po njenih ulicah.
Letos avgusta se je v Triglavu smrtno ponesrečil gornik, alpinist in gorski
vodnik Stanko Kofler. Bil je naš zaslužni član in član UO od ustanovitve
kluba leta 1997. Nesebično nam je pomagal pri organizaciji in vodenju tur
ter nam je bil vzor kot človek z moralo in trdnim značajem. Člani UO smo
sodelovali pri organizaciji pogreba, tako da smo se od njega poslovili
dostojno in častno, kot je zaslužil. Maja 2006 je na Knezovi kmetiji dobil
priznanje Frana Kocbeka za leto 2005, in sicer za uspešno in zgledno
delovanje v SGK Skala od leta 1996.
V začetku leta 2006 smo izgubili tudi člana kluba in UO Toneta
Globočnika, ki je bil izkušen gornik, dober tovariš in človek z visokimi
moralnimi vrednotami. Žal smo se zaradi njegovih številnih obveznosti na
turah srečevali nekoliko manj.
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Ob vseh svetih, 31. oktobra, smo po opravljeni turi na Borovje imeli žalno
komemoracijo na pokopališču na Dovjem (pokopana Jakob Aljaž in
Stanko Kofler) ter mašo v cerkvi, ki jo je opravil France Urbanija.
Omeniti velja dva zimska vzpona: na Vršič (srečanje z gornjesoškimi
gorniki) in na Višarje (mašo daroval France Urbanija). V okviru
sodelovanja s koroškimi Slovenci smo opravili dvodnevno turo na Kepo.
Prenočili smo v koči SPD Celovec na Bleščeči planini, se vzpeli po severni
strani na vrh ter sestopili na Dovje (vodja in organizator Stanko Kofler).
Precej naših članov je sodelovalo tudi na turah drugih gorniških klubov v
okviru Slovenskega gorniškega kluba Skala.

Julij Ulčar,
predsednik GK Karavanke
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KOCBEKOVA PRIZANJA
Pomen in nastanek

Na pobudo Frana Kocbeka je bila leta 1894 na Molički planini postavljena
planinska koča, kar gotovo sodi med najpomembnejša dogajanja v
Kamniško-Savinjskih Alpah. To je bila prva slovenska planinska koča, ki
pa so jo zob časa in neprijazne vremenske razmere počasi spremenili v
ruševine. Ohranjanje spomina na Frana Kocbeka smo najbolj učinkovito
zagotovili z obnovo te koče, ki smo jo poimenovali Kocbekovo zavetišče.
Fran Kocbek je bil ustanovitelj Savinjske podružnice SPD, njen prvi
predsednik, planinski publicist, pedagog in botanik, imel je pomembno
zgodovinsko vlogo in zasluge za razvoj gorništva v teh krajih. Z Milanom
Kosom je leta 1894 izdal tudi Vodnik za Savinjske planine, opremljen s
planinskim zemljevidom. Ta preprost grebenski zemljevid je bil nazadnje
ponatisnjen še leta 1965.
Preudarek o tem, kaj je še mogoče storiti za ohranjanje njegovega
spomina, je navrgel razmislek o uvedbi vsakoletnega priznanja, ki nosi
njegovo ime in se vsako leto podeljuje zaslužnemu slovenskemu gorniku.
Ideja je bila prvič uresničena leta 2005, ko je prvo Kocbekovo priznanje
za svoje zasluge pri ustanovitvi Skale prejel njen častni predsednik dr.
Tone Jeglič. Naslednje priznanje, leta 2006, je bilo podeljeno Stanku
Koflerju, zelo dejavnemu gorniku z Dovjega, ki se je žal še isto leto
ponesrečil v gorah. Podelitev priznanja je združena s skromno
slovesnostjo na Knezovi domačiji v Robanovem kotu.
Za statusno ureditev tega odličja je v pripravi tudi pravilnik, ki bo urejal
merila za izbiro vsakokratnega prejemnika. Sedež odbora, ki ima nalogo,
da opravi vsakoletno izbiro nominiranca, bo v Lučah, Knezova domačija v
Robanovem kotu, kjer je bila podpisana listina o nastanku Skale, pa bo
stalen kraj podelitve. Vsako leto prejme Kocbekovo priznanje samo ena
oseba.
Peter Jež, predsednik nadzornega odbora
Gorniškega kluba Savinjske doline, Luče
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GORNIŠKI KLUB SAVINJSKE DOLINE
3334 LUČE
ustanovni član SKALE – krovne organizacije slovenskih gornikov

Ohranjamo tradicijo velikih mož slovenskega gorništva. V SavinjskoKamniškem alpskem svetu se mednje uvršča predvsem Fran Kocbek,
idealist, neumorni vodnik gornikom njegovega časa in vzornik
generacijam, ki mu sledijo. Ko poskušamo biti vredni njegovega spomina,
vemo, da to lahko dosežemo le v povezavi s Slovenci širom naše
domovine, ki jim je pri srcu gorski svet. Pomemben korak k temu cilju je
bil storjen 26. 4. 1997, ko smo na Knezovi domačiji v Robanovem kotu
podpisali listino o ustanovitvi krovne organizacije Skala.
Danes, ponovno zbrani na tem mestu, se oziramo na prehojeno pot. V
posebno čast in veselje nam je, da za vizionarsko in požrtvovalno delo,
za številne vzpodbude in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju − tudi
na simbolni ravni − v krog naših vzornikov uvrstimo idealista sedanjega
časa.

Gospod prof. dr. Anton Jeglič, častni predsednik SKALE,
je nesporno zaslužen, da je Skala in z njo slovensko gorništvo, postala
to, kar danes je – povezovalka ljudi, katerim so gore ideal, vreden
ljubezni, truda in naporov. Njegovo delo je v minulem obdobju prav
posebej zaznamovalo gorniško dejavnost Skale. Prepričani, da je to
odločitev, ki so ji naklonjeni tudi vsi drugi člani Skale, mu podeljujemo

Kocbekovo priznanje za leto 2004.
Podeljeno na Knezovi domačiji v Robanovem kotu, 7. maja 2005.

Predsednik nadzornega sveta
Peter Jež
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Predsednik GKSD
Tonč Žunter, dr. med.
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GORNIŠKI KLUB SAVINJSKE DOLINE
3334 LUČE
ustanovni član SKALE – krovne organizacije slovenskih
gornikov
Ohranjamo tradicijo velikih mož slovenskega gorništva. V SavinjskoKamniškem alpskem svetu se mednje uvršča predvsem Fran Kocbek,
idealist, neumorni vodnik gornikom njegovega časa in vzornik
generacijam, ki mu sledijo. Ko poskušamo biti vredni njegovega spomina,
vemo, da to lahko dosežemo le v povezavi s Slovenci širom naše
domovine, ki jim je pri srcu gorski svet. Pomemben korak k temu cilju je
bil storjen 26. 4. 1997, ko smo na Knezovi domačiji v Robanovem kotu
podpisali listino o ustanovitvi krovne organizacije Skala.
Danes, ponovno zbrani na tem mestu, se oziramo na prehojeno pot. V
posebno čast in veselje nam je, da za vizionarsko in požrtvovalno delo,
za številne vzpodbude in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju − tudi
na simbolni ravni − v krog naših vzornikov uvrstimo idealista sedanjega
časa.
Gospod Stanko Kofler
je nesporno zaslužen, da je Skala in z njo slovensko gorništvo, postala
to, kar danes je – povezovalka ljudi, katerim so gore ideal, vreden
ljubezni, truda in naporov. Njegovo delo je v minulem obdobju prav
posebej zaznamovalo gorniško dejavnost Skale. Prepričani, da je to
odločitev, ki so ji naklonjeni tudi vsi drugi člani Skale, mu podeljujemo

Kocbekovo priznanje za leto 2005.
Podeljeno na Knezovi domačiji v Robanovem kotu, 6. maja 2006.

Predsednik UO zveze gorniških klubov Skala
dr.France Sevšek
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Predsednik GKSD
Tonč Žunter, dr. med.
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STANISLAV KOFLER
(1936─2006)
(1936 2006)
8. avgusta 2006 nas je zelo pretresla vest, da se
je v pobočju Triglava, na Tominškovi poti,
smrtno ponesrečil naš gorniški prijatelj Stanko,
skalaš in član GK Karavanke. To je za nas
pomenilo veliko izgubo. Bil je gornik, alpinist,
gorski vodnik in gorski reševalec. Dolga leta (od
leta 1974) je bil uspešen predsednik PD DovjeMojstrana. Po obdobju delovanja v PZS se je pridružil Skali, bil njen
ustanovni član in član UO GK Karavanke (1997–2006). Bil je zavzet
organizator in vodnik na številnih gorniških turah, tako v naših kot v tujih
gorah. Z vsem srcem in dušo je sodeloval pri ponovni postavitvi križa na
Škrlatici (leta 1996), organizacijsko in fizično, ko je nosil težka bremena.
Zelo rad je zahajal med naše rojake na drugi strani Karavank (njegov oče
je bil Korošec), kjer se je družil s planinci in gorniki, predvsem iz SPD
Celovec. Njegova priljubljena tura, na katero nas je rad peljal, je bila od
Podrožce do koče na Bleščeči planini in prek vrha Kepe po grebenski poti
(v juniju polni encijana) čez Mlinco do Dovjega. Dejaven je bil tudi kot
družbeni delavec in si kot pošten, narodno zaveden in pokončen človek
prizadeval za slovenstvo in splošne človeške vrednote. Bil je kritičen do
številnih nepravilnosti v okolju, v katerem je živel (bil je funkcionar pri
SDS in svetnik v kranjskogorskem občinskem svetu). Kot lažji invalid je bil
zelo aktiven tudi v Društvu civilnih invalidov vojne, zavzet dolgoletni
planiški delavec (pri pripravah velikanke), spoštovan in ugleden med
sosedi, znanci in krajani.
Živel je v lepi hribovski vasi, na Dovjem, kjer sta njegova starša postavila
lično hišico. Tudi Stanko je vzorno skrbel za dom, obdan s cvetjem in
sadovnjakom, pri čemer mu je pomagala njegova dolgoletna sopotnica
Jožica, ki ga je pogosto spremljala na gorniških turah. Tri mesece pred
smrtjo smo ga gorniki iz GK Karavanke obiskali na domu in mu ob njegovi
70-letnici izročili spominsko darilo kot zahvalo za naše uspešno in prijetno
druženje na lepih gorskih poteh.
Stanka ne bo več med nami, toda njegov lik in njegova dela nas bodo
vodili in usmerjali pri naši gorniški dejavnosti.
Za GK Karavanke
Julij Ulčar
34
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Ture in prireditve
leta
leta 2007

Skala 2007

35

Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo leta
2007 predvidoma organizirali klubi Skale. Ture so namenjene vsem
gornicam in gornikom, neodvisno od članstva v klubih Skale. Udeležba na
njih je za vse brezplačna.
Na vseh turah, razen kjer je to posebej navedeno, je poskrbljeno za
vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak udeleženec sam.
Dolžnost udeležencev ture je, da se pred turo dobro pozanimajo o njeni
zahtevnosti in nujni opremi ter se odločijo le za ture, ki jih lahko varno
opravijo. Če karkoli ni jasno ali ste v dvomih, se posvetujte z vodnikom
ali organizatorjem ture.

Nekateri uporabljeni znaki



Za več podatkov pokličite telefonsko številko.



Za več podatkov 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
torek, 2. januar 2007

10. jubilejni novoletni pohod na Begunjščico
z nami na prvi pohod v novem letu

Dobimo se ob 9. uri na parkirišču pri gostišču v Dragi.
Priporočljivi so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše,
v nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva zimska tura!
Če bodo snežne razmere slabe, bo pohod samo do Roblekove koče na
višini 1657 m.
Za svojo varnost je odgovoren vsak sam!
Pridite, zimski dan vas kliče!
Zvone Prezelj

 041 678 161
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Slovenski gorniški klub Skala
petek, 2. februar 2007

Rožnik
nočni pohod ob obletnici ustanovitve Skale

Šestinosemdeset let je minilo od tiste srede, ko so se na svečnico leta
1921 v Ljubljani, v Prešernovi sobi gostilne Novi svet, zbrali gorniški
navdušenci na ustanovnem zboru Skale. In pred desetimi leti smo se
skalaši ponovno zbrali ter obudili ideje skalaštva.
Prav je, da se zaradi prihodnosti zazremo tudi v preteklost. Zato se bomo
v petek, 2. februarja, na svečnico, ob 19. uri srečali v Ljubljani, pred
Muzejem novejše zgodovine v Tivoliju, in z baklami odšli na vrh Rožnika.
Med potjo se bodo kresale ideje o našem nadaljnjem delovanju, zato
pridite v čim večjem številu – člani vseh klubov Skale, somišljeniki,
dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le prispevali k
dobremu vzdušju in svežim idejam.

France Sevšek

 041 557 029



skala@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 3. februar 2007

zimski vzpon na Goli vrh (1787 m)

Zberemo se ob 8. uri na Jezerskem, pred zaprtim hotelom Kazina.
Z avtomobili se bomo odpeljali mimo Planšarskega jezera do zadnje
kmetije, če bo cesta prevozna, pa še naprej.
Pot, ki bo vodila prek Jenkove planine, je povsem preprosta in
nezahtevna.
Z vrha je lep razgled po Jezerski dolini in okoliških vrhovih.
Pot je dolga približno 4 ure.
Primerna je tudi za otroke, starejše od 10 let.
Poskrbite za zanesljivo obutev, gamaše, topla oblačila in pohodne palice.
S seboj imejte hrano in pijačo. Zaradi hoje po mejni črti vzemite tudi
osebno izkaznico.

Jože Benedik

031 775 560
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sreda, 8. februar 2007

Šmarna gora (669 m)
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet bomo povezali z udeležbo pri sv. maši,
ki jo v cerkvi na Šmarni gori ob slovenskem kulturnem prazniku v spomin
na vse kulturnike daruje triglavski župnik France Urbanija.
Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 (začetek maše je ob 11. uri) z
glavnega parkirišča pod Šmarno goro, ob Tacenski cesti pri mostu čez
Savo (v neposredni bližini postaje avtobusa št. 16). Večinoma bomo
sledili nemarkiranim in ne tako obljudenim potem. Vrnitev s Šmarne gore
bo ob 13. uri, povzpeli se bomo še na Grmado in se na parkirišče vrnili 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.
Čeprav je prijetne hoje le za slabo uro, priporočam vodotesne, toplejše
čevlje in smučarske palice.
Ker cerkev na Šmarni gori ni kurjena, svetujem tudi toplejše oblačilo.
V lepem vremenu je izlet primeren za družine z otroki!
Gregor Gomišček

 (01) 231 90 23



40

Skala 2007

Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 24. februar 2007

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.
Srečali bi se ob 12. uri na sedlu. 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 trentarski vodnik Andrej Komac, nanj nas spomni tu
postavljena spominska plošča.
Zbor bo ob 9. uri pri Izviru Soče. Opozarjam pa, da je cesta do izvira
lahko neprevozna.
Za vzpon potrebujete planinsko opremo in, vsak po svojem okusu,
dobrote v nahrbtniku.
Upam, da se ta lahka tura zaradi 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 Karavanke
sobota, 24. februar 2007

zimski pohod na Vršič (1611 m)
srečanje gornikov s primorske in gorenjske strani v Erjavčevi koči

Zbor pohodnikov bo ob 8.30 na parkirišču pri hotelu Erika (dva kilometra
iz Kranjske gore po cesti proti Vršiču).
Ob zmerni hoji bomo za vzpon potrebovali do dve uri in pol, za vso turo
pa do šest ur in pol. Tura je zahtevna in zelo naporna (snežena gaz).
Gorniki gornjesoškega kluba bodo prišli iz Trente, njihova pot bo še
nekoliko daljša.
Občudovali bomo zasnežene stene Prisojnika in Mojstrovke, v daljavi pa
Špik, Škrlatico in gore nad Trento.
Erjavčeva koča tudi pozimi daje prijetno zavetišče in oskrbo. V nahrbtniku
naj bo vseeno nekaj dobrot in pijače.
Za turo bodite primerno zimsko opremljeni, predvsem nujno potrebujete
ustrezno obutev, gamaše in pohodne palice.
Če bo vreme slabo (odjuga, večje snežne padavine), pohod odpade.

Julij Ulčar

 (04) 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure)
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 11. marec 2007

Škabrijel
zadnja neosvojljiva trdnjava v prvi svetovni vojni

Izhodišče bo na Prevalu, zberemo se ob 9. uri pri gostilni. Tja pridemo iz
Solkana po cesti v Lokve oziroma Čepovan (približno 3 km).
Od tam se bomo podali po stezi, ki pelje po južnem pobočju do Malega
vrha. Tu bomo skrenili s steze do razpadajočega avstroogrskega
spomenika.
Po ogledu se bomo vrnili na stezo in se po grebenu povzpeli na vrh, kjer
bosta 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
prve svetovne vojne.
Čaka nas še spust po dolini Potoke do Dola in še majhen vzpon na
izhodišče.
Tura bo dolga okoli pet ur in nenaporna. Priporočam obutev z dobrimi
podplati.
Benjamin Černe

 031 224 114

 drucerne@volja.net
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Gorniški klub Limberk
sobota, 17. marec 2007

Ostri vrh (523 m)
Februarja, ko je v visokogorju veliko snega, je pravi čas za obiske nižjih
hribčkov v Suhi Krajini.
Dobimo se ob 8. uri v dolenjski vasi Dobrnič, in sicer v centru, kjer sta
gostilna in farna cerkev.
Iz vasi Dobrnič se bomo skupaj odpeljali do vasi Rdeči Kal, naprej pa
nadaljevali peš.
Pot nas bo vodila mimo kraških jam Koprivnica ter Mala in Velika
Vratnica. Če bodo vremenske razmere omogočale, si jih bomo tudi
ogledali.
Po ogledu te tretje hribovske dimenzije (podzemlja) pot nadaljujemo na
Ostri vrh in naprej do doma na Frati. Na izhodišče se bomo vračali mimo
vasi Globodol.
Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije, okvirni čas hoje je pet
do šest ur.
Če bo snega veliko ali bo zapadel nov, bo pot nekoliko zahtevnejša in
zato priporočamo gamaše. Priporočamo tudi čelno ali ročno svetilko za
ogled jame.

Janez Mežan

 041 395 001

 jmezan@siol.net
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Slovenski gorniški klub Skala
petek in sobota, 23. in 24. marec 2007

usposabljanje prostovoljnih gorniških vodnikov

Prostovoljne gorniške vodnike Skale (Voluntary Mountain Walking Leader
po merilih Union Internationale des Associations d´Alpinisme) vabimo na
usposabljanje iz tehnike gibanja in vodenja v gorah pozimi.
Začetek usposabljanja bo v vojašnici slovenske vojske na Rudnem polju
na Pokljuki, in sicer v petek, 23. marca, ob 19. uri s predavanjem Mihe
Kuharja. V soboto, 24. marca, bomo na turi opravili praktični del.
Izobraževanje bo vodil gorski vodnik Miha Kuhar.
Med opremo ne smejo manjkati cepin in dereze.
Ne pozabite članskih izkaznic, da bomo uredili tudi registracijo.
Literatura:
Vladimir Habjan: Zimski vzponi v slovenskih gorah,
Julijske Alpe – vzhodni del, 1 : 50.000,
Jani Bele: Proti vrhovom,
Tone Strojin: Gorništvo.

Po pooblastilu Bojana Pograjca
Aljoša Belingar

 051 317 368

 aljosab@siol.net
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Turni klub Gora in Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 31. marec, in nedelja, 1. april 2007

Molička 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 ter 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 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 dve 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 hodili od dve do štiri ure,
drugi dan pa od štiri do šest ur. Do doline Podvolovljek se pripeljemo
prek Kamnika in Stahovice proti Črnivcu, kjer tik pred vrhom prelaza
zavijemo levo v smer Kranjskega Raka in Luč. Zbrali se bomo ob 8. uri pri
gostišču na sedlu Kranjskega Raka.
Za turo so obvezne 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
organizatorje, 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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Turni klub Gora
sobota in nedelja, 14. in 15. april 2007

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 ali na spletnih straneh Turnega kluba (www.turni-klubgora.si), na katerih bodo sproti objavljeni tudi podatki o drugih naših
turah.

France Sevšek

 041 557 029

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Limberk
sobota, 21. april 2007

Primskovo (Gradišče,
(Gradišče, 590 m)
Zbor udeležencev bo ob 8. uri na parkirišču v vasi Temenica. Vas
Temenica je ob cesti, ki pelje iz Ivančne Gorice mimo Šentvida prek
Bogenšperka v Litijo.
Avtocesto zapustimo v Ivančni Gorici, peljemo desno pod njo, potem
naravnost mimo Šentvida in pri Radohovi vasi levo v smeri proti Litiji še
približno tri kilometre.
Primskovo je lepa razgledna točka s pogledom na Posavje in dolenjsko
gričevje. Na vrhu je župnijska cerkev Marijinega rojstva in tudi nekaj
zidanic.
Tura je krožna in spada med lažje, primerna je tudi za manj utrjene
gornike. Zmerne hoje bo za pet do šest ur.

Janez Mežan

 041 395 001

 jmezan@siol.net
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Gorniški klub Gornjesoške doline
petek, 27. april 2007

Očna (905 m) in Deveti konfin (930 m)
Zbor udeležencev bo ob 8. uri na prevalu Poljance (253 m) nad vasjo
Kozaršče (na cesti Volče−Most na Soči). Od tam se bomo zapeljali do
zaselka Njive, kjer bomo parkirali.
Povzpeli se bomo po grebenu do Volčanskih Rutov, vasice na skrajnem
zahodu Slovenije, ob italijanski meji. To je vasica z redko posejanimi
hišami po okoliških gričih, v katerih živi le še nekaj prebivalcev. Vzpon
bomo nadaljevali proti Očni, s katere se odpirajo lepi razgledi na okoliške
vasi v dolini ter vrhove od Krna do Porezna. Na grebenu so vidni tudi
ostanki prve svetovne vojne.
Pot bomo nadaljevali do Devetega konfina, od koder se spustimo v
dolino, prečkamo glavno cesto Tolmin−Nova Gorica ter od tu krenemo še
na Mengore (453 m), ki slovijo po priljubljeni romarski cerkvi, kjer bo tudi
konec ture.
Sledil bo še kratek spust do izhodišča.
Tura ni zahtevna, primerna je za družinske izlete in traja približno pet do
šest ur.

Anton Štrukelj

 031 863 431
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 28. april 2007

Volovja reber
Bele ovce 1029 m, Milanja 1099 m, Planina 1169 m, Devin 1028 m

Polemike o vetrni elektrarni na Volovji rebri so vsem znane. Kaj vse pa s
tem posegom v naravo izgubljamo, si oglejte na našem izletu po
zahodnih obronkih snežniških gozdov. Obiskali bomo tudi nekaj bližnjih
razglednih vrhov, po želji tudi podzemne utrdbe Alpskega zidu, ki so ga
pred drugo svetovno vojno postavili Italijani.
Dobimo se ob 8. uri pri trgovskem centru Spar v Pivki (ob glavni cesti –
krožišče) .
Hoje bo za pet do šest ur. Glede na zadnje dogodke (okoljevarstveno
soglasje) je verjetno to ena zadnjih priložnosti preživeti dan v čudoviti,
»še« neokrnjeni naravi tega dela Slovenije.

Stojan Torkar

 041 205 294
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Gorniški klub Karavanke
torek, 1. maj 2007

Višarje (1766 m)
tradicionalno za prvi maj na Višarje

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 ob 7. uri na mejnem prehodu Rateče, od koder se
bomo peljali skozi Trbiž do vznožja Višarij (žičnica ne vozi).
Hodili bomo po božjepotni poti. Kapelice ob njej je poslikal slovenski
slikar 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, skoraj obvezne pa so pohodne palice.

Julij Ulčar

 (04) 586 20 11 (v ponedeljek od 18. do 21. ure)
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 5. maj 2007

Goriška Brda (150─300
(150 300 m)
Zbor udeležencev bo ob 8. uri na parkirišču v Solkanu, pred mostom za
Goriška Brda.
Zapeljali se bomo po cesti pod Sabotinom do Kojskega, kjer bomo pustili
avtomobile. Od tu bomo začeli pohod, si ogledali vas in bližnje zaselke v
zahodnem delu Brd ter končali pri razglednem stolpu in v kleti na bližnji
kmetiji. Še malo hoje do izhodišča in po sabotinski cesti nazaj v Solkan.
Hoje bo za približno štiri do pet ur, lahko tudi več, če se bomo spotoma
dogovorili. Primerno je za vsakega, ki je vajen hoditi po gričevnatem,
razgibanem svetu, ob tem pa uživati med vinogradi in drugim drevjem.

Boris Ribolica

 041 513 518
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 12. maj 2007

visokogorska kmetija pri Knezovih
Na Knezovi domačiji je bila
17. aprila 1997 podpisana
pogodba o vstopu vseh
gorniških klubov v zvezo
gorniških klubov Skala. Tu
se bomo zbrali ob 9. uri.
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
skromna slovesnost, in sicer
podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2006. To priznanje bo podeljeno
članici ali članu zveze, ki je v minulem obdobju posebej zaznamoval
gorniško dejavnost Skale. Podeljeno bo samo eno priznanje. Upravnemu
odboru Skale predlagamo, da pravočasno izbere prejemnika za leto 2006.
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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Gorniški klub Karavanke
nedelja, 13. maj 2007

Menina planina (Vivodnik,
(Vivodnik, 1508 m)
Zbrali se bomo ob 8. uri na parkirišču pri bencinski črpalki v Golicah v
Tuhinjski dolini. Do tja se pripeljete iz Kamnika v smeri proti Vranskemu
(17 km).
Pot bomo nadaljevali po cesti skozi vasi Češnjice in Okrog, nad zadnjo se
bo tura zares začela. Hodili bomo preko Limovske planine, se povzpeli na
Goli vrh in Šavnice (1426 m). Od tu je prekrasen razgled na vso Savinjsko
dolino ter vrhove Kamniško-Savinjskih Alp.
Nadaljevali bomo po poti do planinskega doma na Menini planini, ki je
odprt in ponuja hrano ter pijačo. Od tu dalje nas bo pot vodila na najvišji
vrh Vivodnik.
Vrnili se bomo prek planine Biba in po markirani poti do izhodišča. Hoje
bo za pet do šest ur.
Tura je lažja in primerna za pohodnike, ki vzdržijo toliko hoje. V
nahrbtniku naj bosta tudi hrana in pijača, predvsem pa imejte ustrezno
obutev in pohodne palice.

Organizator Ivan Drolc
Vodita Ivan Drolc in Julij Ulčar

 (01) 834 72 07 (v soboto od 20. do 21. ure)
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Turni klub Gora
sobota in nedelja, 19. in 20. maj 2007

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, poleti pa nudi lepe možnosti za kolesarske izlete.
Ker je videti, da bo letošnja
pomlad skromna s snegom v
sredogorju bomo Blegoš obiskali s
kolesi. Turo bomo začeli v
Ljubljani, se odpeljali skozi Škofjo
Loko in po stari blegoški cesti
mimo smučišča na Starem vrhu do
sedla Črni kal. Od tam bo le še
dobre pol ure do naše parcele,
kjer bomo prenočili pod milim
nebom. Ob ognju si bomo
pripravili večerjo in ponoči opazovali zvezde. Drugi dan se bomo odpeljali
mimo smučišča na Črnem vrhu proti Poreznu, se spustili v Davčo in se
nato po asfaltnih cestah vrnili v Ljubljano.
Tura je precej dolga in poteka deloma po gozdnih cestah in kolovozih.
Zanjo potrebujete gorskokolesarsko opremo, opremo za prenočevanje in
veliko dobre volje. Datum in potek ture sta le informativna, prilagodili ju
bomo vremenskim razmeram. Več sprotnih podatkov dobite na spletnih
straneh Turnega kluba (www.turni-klub-gora.si) ali po elektronski pošti.
France Sevšek

 041 557 029

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Limberk
sobota, 19. maj 2007

po velikolaških poteh
Velike Lašče z okolico so zibel velikih kulturnih mož: Trubarja, Stritarja in
Levstika.
Zbrali se bomo ob 8. uri. v Velikih Laščah, pri vhodu pred nekdanjo
mlekarno. Pot poteka deloma po označeni Levstkovi poti. Povzpeli se
bomo do cerkve Sv. Roka (Srobotnik pri Velikih Laščah, 642 m),
nadaljevali do Dvorske vasi, mimo Sv. Jakoba do Male Slevice in Grebenja
na Pugled (750 m), nato do naselja Novi Pot, kjer si bomo malo
oddahnili.
Vračali se bomo mimo Karlovice na Krkovo in čez Veliko Slevico ter
Medvedjek (618 m) na izhodišče ture.
Postanki:

– Sveti Rok, Dvorska vas, Sveti Jakob in Velika Slevica (ogledali
si bomo notranjost cerkva);
– Mala Slevica (sprejem pri županu Antonu Zakrajšku);
– Krkovo (ogled izdelave sodčkov).
Dostop: iz Ljubljane na Rudnik po stari cesti do Škofljice, nato v smeri
proti Kočevju, mimo Turjaka, do Velikih Lašč.
Pot tehnično ni zahtevna. Hoje bo s postanki za sedem do osem ur.

Rajko Peterlin

031 383 444 ali (01) 787 74 77

 rajko.peterlin@email.si
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Turni klub Gora
sobota, 26. maj 2007

Križ (2410 m)

Vzpon bomo začeli ob 5. uri na parkirišču pred Aljaževim domom v
Vratih.
Po predhodnem dogovoru je turo mogoče organizirati tudi kot
dvodnevno. V tem primeru bi se v Vratih dobili že v petek popoldne in se
povzpeli do bivaka IV, kjer bi prenočili.
Tura s 1400-metrskim vzponom turnemu smučarju z dobro kondicijo ne
bi smela delati posebnih težav, trajala naj bi približno štiri ure in pol (Tine
Mihelič: Julijske Alpe).
Po vrnitvi bo ob 14. uri v Vratih tradicionalna prireditev.
Obvezna je popolna turnosmučarska oprema!
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav.

Aljoša Belingar

051 317 368

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 2. junij 2007

Storžič (2132 m)
deveti tradicionalni pohod

Vsako leto prvo soboto v juniju člani GK Jakob Aljaž organiziramo
tradicionalni pohod na Storžič. Letos je to 2. junija.
Udeleženci se zberemo 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 višinah še sneg, je
pot zelo zahtevna in nevarna, zato je nujna zimska oprema (dereze,
cepin itn.).
Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana.
Če bo v petek zvečer (na TVS 1) napovedano slabo vreme, je rezervni
termin v soboto, 9. junija. Če je tudi za ta dan napoved slaba, tura
odpade.

Tomaž



041 368 956
JanKo

031 333 042
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Gorniški klub Karavanke
sobota in nedelja, 9. in 10. junij 2007

Bleščeča planina (1084 m) in Kepa (2139 m)
prvi spominski pohod Stanka Koflerja

Turo bomo opravili v spomin na lani tragično preminulega Stanka
Koflerja, zaslužnega gornika in našega člana.
Zbor bo v soboto ob 17. uri na železniški postaji na Jesenicah, od koder
se bomo z vlakom peljali do Podrožce na avstrijski strani. Za prehod meje
potrebujemo osebno izkaznico ali potni list. Cena vozovnice je približno
pet evrov.
Od Podrožce do koče na Bleščeči planini je dve uri hoje. V koči se bomo
srečali s prijatelji koroškimi Slovenci. Tu bomo prespali, mogoče bo
skuhati čaj ali kavo, hrana pa bo iz nahrbtnika. Za prenočevanje bomo
nekaj prispevali, priporočljivo je, da prinesete rjuhe s seboj.
Naslednji dan se bomo odpravili proti vrhu Kepe, z vrha pa nadaljevali po
poti do Dovjega na naši strani. Hoje s počitki bo za približno osem ur.
Tura je zahtevna in zelo naporna. Nujne so pohodne palice.
Vodenje je zagotovljeno, za varnost je odgovoren vsak sam, za dobro
voljo pa bomo poskrbeli vsi skupaj.
Če bo vreme slabo, bo pohod le do Bleščeče planine.
Julij Ulčar

 (04) 586 20 11 (v petek od 18. do 21. ure)
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 16. junij 2007

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 prek 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 potrebujemo od
štiri do šest ur;
− na planino Dol se lahko pripeljemo z avtomobilom, od tu je le dobra
ura hoda na planino Rzenik;
− vrnitev je mogoča prek 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 Savinjske doline
nedelja, 17. junij 2007

Govca (1929 m)
Zborno mesto je ob 8. uri v Lučah (pri gostilni Kmet). Z avtomobili se
odpeljemo v Solčavo, tu zavijemo desno na panoramsko cesto pod
Olševo in peljemo 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 Govca
(1929 m). Po počitku in malici iz nahrbtnika se odpravimo naprej po
grebenu do avstrijskega vrha Obel kamen (ena ura), na katerem smo lani
postavili vpisno knjigo, miniaturni Aljažev stolpič. Nato se spustimo mimo
Potočke zijalke in po približno šestih urah turo končamo pri Sv. Duhu.
Če bo vreme lepo in dovolj kondicije, si blizu Potočke zijalke, na avstrijski
strani, ogledamo še "okna" v
grebenu
Olševe.
Vozniki
avtomobilov se takoj pod steno
Olševe napotimo po bližnjici do
vozil.
Vračanje
bo
zelo
zanimivo,
in
sicer
po
panoramski cesti (mimo izvira
kisle vode) z lepimi pogledi na
Savinjsko dolino in spustom v
Logarsko dolino.
Za turo so potrebni dobri čevlji
in nekaj kondicije. Lahko je že
vroče, zato ne pozabite na pijačo, na grebenu pa so lahko še zimske
razmere, zato poskrbite tudi za primerna oblačila. Če bo napovedano
slabo vreme, se tura prestavi na naslednjo soboto.
Bojan Okrogar

031 382 295

 gorniski_klub.luce@siol.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline
ponedeljek, 25. junij 2007

Vogel (1923 m)
dan državnosti
Vogel je eden izmed vrhov v dolgem grebenu bohinjsko-tolminskih gora
od Črne prsti do Bogatina.
Zbrali se bomo ob 7. uri v vasi Ljubinj, pri odcepu za planino Razor. Vas
leži ob cesti Tolmin−Kneža (Baška grapa)
Naš pristop bo z južne strani, s planine Kuk, od koder se bomo povzpeli
na Žabiški Kuk (1884 m), nato pa sledi še blag vzpon na Vogel.
Spustili se bomo na planino Razor, kjer si pri gozdarski koči lahko
polepšamo praznično vzdušje. Do avtomobilov bo nato le še dobre pol
ure hoje.
Tura bo trajala približno pet ur, s končnim postankom nekaj več. Udeleži
se je lahko vsak, ki je kolikor toliko vajen hoditi v gore.

Mitja Šavli

 031 325 938
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 7. julij 2007

Zavrh pod Šmarno goro

Vabimo na tradicionalno srečanje, namenjeno praznovanju obletnice
rojstva Jakoba Aljaža, ki bo pred Aljaževo domačijo v Zavrhu pod Šmarno
goro. Slovesnost se bo začela ob 9. uri s slavnostno akademijo in
kulturnim programom v počastitev obletnice rojstva Jakoba Aljaža ter
desete obletnice ustanovitve GK Jakob Aljaž. Vsem, ki so v pretekli sezoni
opravili spominsko Aljaževo pot od doma do doma, bomo podelili častne
znake.
Ob 11. uri bomo slovesnost nadaljevali s spominsko mašo na Šmarni gori,
ki jo tradicionalno daruje naš prijatelj, dovški župnik France Urbanija.
Prireditev bo ob vsakem vremenu. Hkrati je prireditev del praznovanja
občinskega praznika občine Medvode, ki ga praznujemo prav na rojstni
dan Jakoba Aljaža.
Vse udeležence naprošamo, da avtomobile parkirajo na javnem
parkirišču, ki je desno za križiščem, takoj, ko zavijete proti vasi Zavrh.

Dodatne informacije dobite pri predsedniku ali tajniku kluba.
Tomaž

041 368 956

JanKo

031 333 042

Skala 2007

63

Gorniški klub Savinjske doline
nedelja, 8. julij 2007

Molička peč (1780 m)
Ob bližnjem godu slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda bo ob 12. uri
v kapelici, posvečeni obema zavetnikoma tega kraja, bogoslužje.
Dostop z avtom je iz Luč, in sicer po dolini Podvolovljek 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. 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 odcepu za Knezovo domačijo. 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 jeklenic in se v golih skalah slabo počutijo, ta dostop odsvetujemo.
Obiskovalci, ki prihajajo od Presedljaja ali Kamniškega sedla prek
Korošice, morajo za pot od Korošice do kapelice in Kocbekovega
zavetišča računati na približno pol ure nezahtevne poti, kjer posebna
oprema ni potrebna.

Peter Jež

 051 340 811

 gorniski_klub.luce@siol.com
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 14. julij 2007

Debeli vrh (2390 m)
Debeli vrh je mogočen kopast vrh v Fužinskih planinah. Je odmaknjen od
pogosto obiskanih poti (gorske magistrale) med Triglavom in Triglavskimi
jezeri. Dostop je dolg in slabo označen. Najlažji dostop je s planine V lazu
prek Lazovškega prevala.
Zbrali se bomo ob 6. uri pred trgovino v Stari Fužini. Pohod bomo začeli
na planini Blato, do koder se bomo pripeljali po dobro vzdrževani cesti iz
Stare Fužine. Od tod bomo krenili po poti proti planini Pri jezeru in kmalu
zavili s poti na desno ter po kolovozu na planino V lazu. S planine V lazu
bomo sledili markirani stezi proti Vodnikovemu domu, in sicer do
Lazovškega prevala (1966 m), sedla med Debelim vrhom in Ogradi. Tu
zavijemo levo na brezpotje. Proti vrhu bo treba še malo poplezati.
Vrnemo se lahko po poti pristopa ali po poti med Ogradi in Stogi prek
planine Krstenica do izhodišča na planini Blato.
Tura je zahtevna in neoznačena, potrebna sta občutek za orientacijo,
posebno nad Lazovškim prevalom, in pazljivost pri iskanju prave poti med
množico markacij v spodnjem delu.
Vzpon traja od pet do šest ur, sestop od tri do štiri ure, vsa tura, skupaj s
postanki, od deset do enajst ur. Pijačo in jedačo vzemite s seboj.

Metod Rozman

 (04)572 19 48 ali 040 636 970
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
nedelja, 15. julij 2007

krožna tura okoli Begunjščice
Zbrali se bomo ob 7. 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, zato naj bo v nahrbtniku
tudi baterijska svetilka.
Tura je primerna za vse gornike, ki zmorejo šest do sedem 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 Gornjesoške doline
nedelja , 22. julij 2007

Abramova pot okoli Pihavca
tradicionalni pohod
Pot je posvečena spominu na trentarskega vikarja Josipa Abrama, ki je s
svojim kremenitim značajem ter govorjeno in pisano besedo vzgajal
mlade rodove pod Avstrijo in v obdobju fašizma, s čimer si je v njihovih in
naših srcih postavil trajen spomenik.
SGK Skala in GK Gornjesoške doline sta ob osemdesetletnici Skale v
njegov spomin postavila posvečeno 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.
Ker je dolina Vrata za Primorce precej odročna, bi se zbrali na sedlu
Luknja ob 8.30, od parkirišča v Zadnjici pa bi, kdor želi, začeli ob 5.30.
Skupaj bi nadaljevali po Abramovi poti okoli Pihavca. Pot je dolga okoli
pet ur. Na drugi strani Pihavca pridemo približno na višini 1700 m spet na
mulatiero, ki vodi iz Zadnjice do Kriških podov. To pomeni za tiste iz Vrat
še 400 m vzpona na Kriške pode in naprej na Dovška vratca. Sledi spust
skozi Sovatno na začetek poti.
Tura je dolga in zahtevna, primerna le za utrjenega gornika. Predvidoma
bomo porabili deset do enajst ur. Pot poteka tudi prek travnatih strmin,
zato potrebujemo poleg običajne gorniške opreme predvsem dobro
obutev. Če bo vreme slabo, pohod odpade.
Jožef Žagar

 (05) 384 56 94
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Slovenski gorniški klub Skala
sreda, 1. avgust 2006

Škrlatica (2738 m)
11. tradicionalni pohod

Škrlatica je drugi najvišji vrh v Sloveniji in ga odlikuje zelo lep pogled na
okoliške gore, še posebej na Triglav. Škrlatica pa ima za skalaše še
poseben pomen, saj na njenem vrhu stoji 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.
Zbrali se bomo ob 5. uri pred Aljaževim domom v Vratih. Od tam se
bomo napotili 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, od koder se bomo vračali po isti poti, bo maša v kapelici
sv. Cirila in Metoda v Vratih (približno ob 17. uri).
Hoje je za enajst do trinajst ur in je zelo zahtevna ter naporna. Na vrh se
lahko povzpnemo le po zavarovani plezalni poti. Priporočamo čelado in
komplet za samovarovanje. Mislite tudi na to, da na poti ni nobene
možnosti za dodatno pijačo! Telesno slabše pripravljenim, neizkušenim in
tistim z vrtoglavico te ture ne priporočamo.

Marjan Perme

 031 352 046 in (01) 787 23 86



marjan.perme@email.si
Marko Petek

 041 874 887
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 4. avgust 2007

Mangart po italijanski poti Via Italiana
Italiana

Dobimo se ob 8. uri na začetku mangartske ceste (na križišču, pod
mejnim prehodom Predel).
Po vožnji do Mangartskega sedla se bomo podali čez mejo in se spustili v
bližino bivaka Nogara, kjer bomo vstopili v severno steno, po kateri je
speljana zelo lepa "ferrata" Via Italiana. Ko pridemo iz stene, zapustimo
italijansko pot in se vzpnemo po slovenski zavarovani plezalni poti do
vrha.
Pot je zelo izpostavljena in zahtevna, zato je obvezna oprema za
samovarovanje (pas, čelada).
Tura bo organizirana samo po vnaprejšnjih prijavah.
Ne pozabite na potni list ali osebno izkaznico!

Benjamin Černe



031 224 114
Dušan Žnidarčič



051 691 928
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Gorniški klub Jakob Aljaž
četrtek, 9. avgust 2007

Aljaževa pot od doma do doma
tradicionalni deveti pohod

Že deveto leto zapored člani GK Jakob Aljaž organiziramo pohod po vsej
spominski gorniški poti, imenovani "Aljaževa pot od doma do doma".
Letos se tura začne v četrtek, 9. avgusta, ob 5. uri zjutraj pred Aljaževo
domačijo v Zavrhu. Če bo vremenska napoved za ves teden vnaprej zelo
slaba, se začetek ture prestavi za en teden, to je na 16. avgust.
Tura je dolga in naporna, vzpon na Triglav tudi zelo zahteven. Po načrtu
vso opremo in hrano nosimo s seboj, prenočevali naj bi štiri- do petkrat.
Vsak udeleženec je sam odgovoren za
svojo opremo, hrano, prenočišče in tudi
za varnost. Organizirano je le vodenje
po vsej poti.
Vsi, ki uspešno opravijo pohod po
"Aljaževi poti od doma do doma",
prejmejo posebni častni znak, na
katerem so na zadnji strani vgravirani
ime in priimek ter zaporedna številka
prejemnika znaka.



JanKo

031 333 042
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 11. avgust 2007

Velika Baba (2148 m) in Skutnik (1721 m)
tradicionalni obisk Rezije
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). To je najlažji del poti, z
vrhov pa je lep pogled na obe dolini (Rezijo in Soško dolino) in daleč
naokoli.
Dolina je dostopna z dveh smeri: čez mejni prehod Rateče skozi Kanalsko
dolino do kraja Resiutta in levo v dolino ali čez mejni prehod Učeja in
kmalu za njim desno ter skozi vasi Lišjace (Lischiazze) in Njiva (Gniva) do
vasi Ravanca (Prato di Resia). Za prehod Učeja se pozanimajte, kdaj je
odprt (običajno le med 8. in 20. uro), sicer boste Primorci morali po daljši
poti prek mejnega prehoda Robič in po Kanalski dolini navzgor.
Tura ni zahtevna, le primerno kondicijo morate imeti za dobrih šest ur
hoje. Lahko bi se dogovorili tudi za dvodnevno turo. V tem primeru bi
prespali v bivaku in naslednji dan prehodili večji del transverzale. Ta
možnost pa je primerna le za dobro izurjene gornike, saj je bistveno
težja. Z avtom se da pripeljati po ozki asfaltirani cesti skoraj do planine
Kot. Do Skutnika je s te planine slabi dve uri hoda, od tod pa še dobra
ura do bivaka pod Veliko Babo, ki je res vzorno urejen in opremljen. Od
tam do vrha je spet le dobri dve uri. 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. S seboj imejte dovolj pijače za gašenje žeje, 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.
Andrej Šarc

 (01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sreda, 15. avgust 2007

Matajur (1641 m)
Matajur je mejna gora in velja za najlepše razgledišče slovenskega
predalpskega sveta. Na severu je onstran Kobariške kotline pred nami
dolga vrsta visokih Julijcev, na jugu pa sega pogled čez mehke hrbte
Beneške Slovenije in čez ravnino vse do Ogleja in Benetk. Ob lepem
vremenu se v daljavi blešči tudi morska gladina, na zahodu pa vidimo
Dolomite in Karnijske Alpe.
Zbor bo ob 8. uri na križišču v vasi Livek. Do tja se pripeljemo po cesti iz
vasi Idrsko pri Kobaridu.
Obvezna je zanesljiva obutev, priporočljive so tudi pohodne palice.
Hoje je za dve do tri ure. Tura ni zahtevna in je primerna tudi za otroke.

Dušan Žnidarčič

051 691 928 ali 031 800 495.
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Gorniški klub Savinjske doline
sreda in četrtek, 15. in 16. avgust 2007

Molička peč (1780 m)
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 je iz Luč, 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. Priporočamo, da se na parkirišče Podvežak
pripeljete dovolj zgodaj, tako da se lahko od tam na pot proti Molički
odpravite najpozneje ob 10. uri. Pot je dobro markirana 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 jeklenic in
se v golih skalah slabo počutijo, ta dostop odsvetujemo.
Obiskovalci, ki prihajajo od Presedljaja ali Kamniškega sedla prek
Korošice, morajo za pot od Korošice do kapelice računati na približno pol
ure nezahtevne poti, posebna oprema tu ni potrebna.

Peter Jež

 051 340 811

 gorniski_klub.luce@siol.com

Skala 2007

73

Gorniški klub dr. Henrik Tuma
nedelja, 26. avgust 2007

martuljška Velika Ponca (2602 m)
To lepo in zanimivo turo smo imeli v načrtu že lani, pa nam je slabo
vreme preprečilo, da bi jo uresničili. Zato jo predlagam tudi letos, v
upanju, da nam bo vreme tokrat bolj naklonjeno. Gora, ki jo bomo
poskušali zavzeti, se dviga nad levim delom krnice Velika Dnina, ki je lepo
vidna z Vršiča, če pa gledamo iz Martuljka, se dviga levo od Špika, med
Oltarjem in Malo Ponco. 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 bomo šli po markirani
poti proti Špiku, in sicer do kraja, kjer pot zapusti grapo. Nadaljevali
bomo po njej do konca in nato po dobro vidni stezi desno iz nje. Skozi
rušje se bomo prebili v dno krnice Velika Dnina in nato mimo bivaka do
škrbine med Oltarjem in Veliko Ponco. Do vrha je od tam nekaj lažjega
plezanja. Z vrha se bomo po travnatih poličkah in meliščih spustili nazaj v
Dnino in se po poti, po kateri smo se vzpeli, vrnili v dolino. Na poti ni
bistvenih objektivnih nevarnosti, če bo treba, pa bo poskrbljeno za
ustrezno varovanje.
Hoje bo za osem do devet ur. Tura je dolga in naporna. Udeležijo naj se
je le izkušeni gorniki, z dobro 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. Če bo
napovedano deževno vreme, ture ne bo !
Obvezne so predhodne prijave po telefonu!

Andrej Šarc

 (01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 2. september 2007

Veliki Nabojs (2313 m)
krožna tura

Veliki Nabojs leži v senci slavnejšega Viša. Običajen pristop ni pretirano
težaven, predvsem zaradi varoval in umetno izklesanih stopov. Mi pa si
bomo poskušali vrh pošteno zaslužiti. Obkrožili ga bomo in se nanj tudi
povzpeli.
Zbrali bi se ob 7.15. na parkirišču stare žičnice za Višarje, takoj za
odcepom ceste proti Ovčji vasi in Zajzeri. Za tiste, ki pridejo s primorske
strani, pa ob 6.15 na križišču Bovec–Trenta–Log pod Mangartom.
Iz doline Zajzere se bomo odpravili proti bivaku Mazzeni, nato pa sledili
poti Carlo Chersi do Nabojsove škrbine (1970 m). Od tu se bomo povzpeli
na vrh, se spustili nazaj na škrbino ter nadaljevali mimo koče Pellarini v
dolino. Na poti Carlo Chersi je kar nekaj vzponov in spustov, saj sledi
naravnim prehodom. Sestopili bomo nekoliko nižje od izhodišča.
Tura je zelo naporna in tehnično zahtevna, trajala bo od osem do devet
ur. Priporočljiva je varnostna čelada. Vrh je izpostavljen in zavarovan z
žičnimi varovali. Zato za vrtoglave priporočam tudi opremo za
samovarovanje.

Alojz Gašperčič

 (05) 388 22 74 ali 031 551 945



Skala 2007

75

Gorniški klub Savinjske doline
nedelja, 2. september 2007

Kocbekovo zavetišče na Molički peči
S tem srečanjem končujemo poletno sezono, saj se septembra konča
pašna sezona in tu ni več pastirja, zato je tudi zavetišče zaprto. To
nedeljo je ob 12. uri tudi zadnja mašna daritev v kapeli sv. Cirila in
Metoda.
Dostop je z avtom iz Luč, po dolini Podvolovljek 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 od tam
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 jeklenic in
se v golih skalah slabo počutijo, ta dostop odsvetujemo.
Obiskovalci, ki prihajajo od Presedljaja ali Kamniškega sedla prek
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
nedelja, 23. september 2007

Srednji in Zadnji Vogel, Vršaki
gore nad Bohinjem

Oktobra 2005 smo v prelepem vremenu in številni prijetni družbi obiskali
prve štiri dvatisočake med planinama V lazu in Dedno polje, in sicer
Kredo, Slatno ter Prvi in Srednji Vogel, lani pa nam je slabo vreme
preprečilo, da bi obiskali še druge štiri, Zadnji Vogel in tri Vršake. Zato
bomo poskušali to narediti letos.
To so malo obiskane gore, s prelepimi razgledi na znane 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, od
osem do devet ur, zato je nujna dobra kondicija.
Začeli bomo ob 7. uri na parkirišču trgovine v Stari Fužini.
Iz Stare Fužine se bomo po delno asfaltirani in dobro vzdrževani cesti
zapeljali do planine Blato. Od tam bomo mimo planine Pri jezeru prišli do
planine Dedno polje, kjer se označena steza obrne v dolino Za Kopico, ki
se konča na Hribaricah. S te steze bomo po dobri uri hoda zavili na
desno, po brezpotju do kraja med Srednjim in Zadnjim Voglom, s
katerega smo se pred dvema letoma vrnili v dolino. Slabo uro bomo
potrebovali do Zadnjega Vogla, nato pa čez Vršake prišli na 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

 (01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78


Skala 2007

77

Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 29. september 2007

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

Vsako leto ob koncu poletne sezone člani GK Jakob Aljaž organiziramo
jesensko turo v Karavanke ali Kamniške Alpe. Če je vreme primerno (brez
snega), je to pohod na načrtovani vrh, če pa vremenske razmere tega ne
dopuščajo, organiziramo turo na Kriško goro, ki je ena izmed spominskih
točk "Aljaževe poti od doma do doma".
Za turo na Grintavec se udeleženci zberemo ob 7. uri na parkirišču pred
domom v Kamniški Bistrici, zbirališče za turo na Kriško goro pa je ob 7.
uri na parkirišču pred vasjo Gozd pod Kriško goro.
Obe turi sta zelo dolgi in srednje zahtevni. Na turi na Grintovec ni
oskrbovanih koč, planinski dom na Kriški gori pa je ob lepem vremenu
odprt in oskrbovan.
Če vremenska napoved v petek zvečer obeta slabo vreme (TVS 1),
pomeni to pohod na Kriško goro, ki ga preprečijo le izjemno slabe
razmere.

JanKo

 031 333 042
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Gorniški klub Limberk
sobota, 29. september 2007

Stenar (2501 m)
Stenar je mogočna samostojna gora. Že ime pove, da ima gora več
mogočnih sten kot položnih pobočij. Pogled nanj je čudovit s poti v dolino
Vrata, vendar le, dokler ne vidimo Triglava. Tedaj pa nas prevzame
predvsem naš očak.
Zbrali se bomo ob 5. uri pri Aljaževemu domu v Vratih. Pot nas bo vodila
proti bivaku na Rušju. Od tam se bomo po manj zahtevni poti prek vrha
Križa podali na Stenar. Z vrha je čudovit pogled na Triglav, za mnoge je
to najlepši pogled nanj.
Vračali se bomo krožno čez Stenarska vratca na Dovška vrata in skozi
Sovatno v dolino Vrata. Morda nas narava tam preseneti, saj je ta predel
znan kot domovanje kozorogov. Vsekakor pa ne bomo ostali brez
veličastnih pogledov na Triglav, predvsem v popoldanskem soncu je
razgled res osupljiv.
Tura je dolga in naporna. Hoje je za devet ur, priporočamo jo samo tistim
z dobro kondicijo. V nahrbtniku naj bo dovolj pijače, saj za dodatno
pijačo na poti ni možnosti.

Rok Perme

 031 331 181

 rogerinihio@yahoo.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 30 september 2007

Mali Golak
Golak (1495 m)
m)
najvišji vrh Trnovske planote

Dobimo se ob 9. uri na Lokvah pri gostišču Paradis. Tisti, ki pridejo od
Predmeje oziroma Cola, lahko počakajo na križišču na Mali Lazni. Z avti
se zapeljemo do vznožja.
Pot nas bo vodila do Iztokove koče, nato nas do vrha čaka še slaba ura
hoje. Z vrha se nam odpre lep pogled po planoti, idrijskih hribih,Trebuši
in ob ugodnem vremenu celo do ljubljanskega gradu.
Po sestopu z vrha in postanku pri koči se bomo odpravili še do jame
ledenice, imenovane Paradana. V njej se je včasih kopičil led, od tod so
ga poleti tovorili vse do Egipta.
Tura je lahka in primerna za vse.

Benjamin Černe

 031 224 114

 drucerne@volja.net

80

Skala 2007

Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 6. oktober 2007

planina Ravne in Križevnik (1909 m)
Zborno mesto je ob 8. uri v Lučah (pri gostilni Kmet). Z avtomobili se
odpeljemo v Podvolovjek, nato po makadamski cesti mimo Planice in
naprej na planino Ravne (1500 m). Tu začnemo pohod po starih
pastirskih poteh, in sicer po spodnji poti do planine Polšak (1695 m) in
naprej do vrha Križevnika (1909 m). Vrnemo se prek planine Polšak po
zgornji poti na planino Ravne, kjer bo pri pastirski koči ob 15.30 mašna
daritev.
Za pot do Križevnika in nazaj potrebujemo približno štiri ure. Pijača in
hrana morata biti v nahrbtniku. Potrebujete dobre čevlje, planinsko
opremo in nekaj kondicije. Med potjo bomo uživali v lepih jesenskih
barvah in pogledih na Robanov kot, Strelovec, Krofičko 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 skupaj, 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
(delno).
Zemljevida: Grintovci 1 : 25.000, 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, 7. oktober 2007

Martuljkova skupina
gorniška tura pod Oltar in Špik ter v krnici Za Akom in Pod srcem

Zborno mesto je ob 8. uri pred hotelom Špik v Gozdu Martuljku. Do
parkirišča na začetku markirane steze proti krnici Za Akom se bomo še
peljali, nato pa nas bo steza vodila mimo Spodnjega Martuljkovega slapa,
kapelice pisatelja Frana Saleškega Finžgarja in Zgornjega Martuljkovega
slapa do bivaka Za Akom, pod veličastnimi ostenji Široke peči, Dovškega
križa in Oltarja. Do tja je le približno tri ure hoda.
V prijetnem, lepo urejenem bivaku se bomo za kratek čas ustavili. Pot
bomo nadaljevali po brezpotju in mimo podrtega drevja. Po slabi uri
bomo prišli do krajšega alpinističnega dela, na katerem bo seveda
poskrbljeno za ustrezno varovanje. Po tem kratkem plezanju bomo na
robu krnice Pod srcem, kjer se nam bo odprl pogled na veličastno
severno steno Špika. Od tam se bomo skozi rušje in po meliščih spustili
do bivaka Pod srcem. Po kratkem postanku bomo po dobri uri spet pri
avtomobilih.
Tura je pravzaprav lahka in le delno poteka po brezpotju. Na kratkem
odseku, kjer bo potrebno varovanje, bomo poleg druge opreme
potrebovali tudi alpinistično čelado, ki jo morajo udeleženci prinesti s
seboj. Priporočam pohodne palice, pa nekaj za pod zob in za žejo.
Seveda tudi primerno obutev in oblačila.
Za varnost je odgovoren vsak sam, razen na delu poti, kjer bo
poskrbljeno za ustrezno varovanje.
Za udeležbo se obvezno prej prijavite po telefonu.
Andrej Šarc

 (01) 587 62 31 ali (04) 202 83 78
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 13. oktober 2007

Štegovnik (1692 m)
Ta vrh omogoča imeniten razgled. Dviga se med Storžičem in Košuto,
zanimivo je, da je kljub temu zelo malo obiskan.
Dobimo se ob 8. uri v Grahovšah nad Tržičem. Z avtom peljete skozi Tržič
in za mestom zavijete desno navzgor do vasi Lom ter nadaljujete do
Grahovš.
Od tu bomo šli po markirani poti na planino Javornik, s katere vodi
označena pot proti Štegovniku, na vrh pa se bomo povzpeli po zahodni
strani. Sestopili bomo po drugi smeri, obšli dolgi vršni greben, se vrnili na
prvotno pot ter nadaljevali prek planine Javornik do našega izhodišča.
Tura je zahtevna in naporna. Za hojo s počitki bomo potrebovali od pet
ur in pol do šest ur. Na poti ni koče, zato imejte hrano in pijačo v
nahrbtniku. Pohodne palice so priporočljive, dobri čevlji pa obvezni.

Julij Ulčar

 (04) 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure)
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Gorniški klub Limberk
sobota, 13 oktober 2007

Jelenov žleb (Turn,
(Turn, 1254 m) –Travna gora
Zbrali se bomo ob 8. uri v središču Ribnice, pri mogočni Plečnikovi cerkvi.
Pohod po nekoliko manj znani "Ribniški planinski poti" bomo začeli
nekoliko nad vasjo Zadolje, kjer bomo pustili avtomobile.
Povzpeli se bomo na Bele stene in prek Rezinskga vrha in Turna (ki bo
najvišja dosežena točka v tem dnevu) do lovske koče v Jelenovem žlebu.
Po počitku in malici bomo nadaljevali mimo Ogenjce (jama – muzej) proti
domu na Travni gori.
Konec ture bo pri domu na Travni gori ali po dogovoru nekoliko nižje v
romarski Novi Štifti, ki je oddaljena še približno uro hoje.
Naša pot bo večinoma potekala na približno tisoč metrih nadmorske
višine. Lepi jesenski gozdovi nas bodo ljubeznivo sprejeli medse.
Hoje je za približno šest ur. Pot tehnično ni posebno zahtevna, treba pa
je imeti nekaj vztrajnosti.

Stane Babič in Marjan Perme

 031 352 046 in (01) 787 23 86

 marjan.perme@email.si
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Turni klub Gora
sobota, 20. oktober 2007

Vrtača (2181 m)
Vrtača (drugi najvišji vrh v Karavankah) je jeseni 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, zato ni za
vrtoglave. Hoje je za sedem do osem 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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Turni klub Gora
sobota, 27. oktober 2007

Macesnovec (1926 m)
Macesnovec je v Julijskih Alpah eden najlepših razglednikov. Turo
začnemo v Lengarjevem rovtu, kjer se konča cesta skozi dolino Kot. Do
studenca sledimo markirani poti, ki pelje proti Staničevemu domu. Nekaj
metrov naprej, še pred prečenjem manjše grape, se odcepimo levo
navkreber. Po krajšem vzponu čez poraščen hrbet pot preči pobočje proti
levi. Ob prehodu čez greben nas pot precej izpostavljeno vodi med
macesni proti glavnemu grebenu. Tik pod njim se usmerimo levo, dobro
vidna steza nas v slabe pol ure pripelje na razgleden vrh. Večjih tehničnih
težav na poti ni.
Zbrali se bomo ob 8. uri v Mojstrani, pri trgovini Mercator, od koder se
bomo odpeljali v Lengarjev rovt.
Skupna višinska razlika je 1250 m. Vzpon bo trajal približno tri ure. Tura
vodi po zahtevni neoznačeni poti, kjer je orientacija težja, pridružijo se ji
še težave brezpotja. V vršnem delu je potrebno obvladovanje hoje po
izpostavljenem skalnatem svetu. Ni za vrtoglave. Obvezni primerna
obutev in oprema!
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav.

Boris Milikič

 031 323 792

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Karavanke
sreda, 31. oktober 2007

Požgana Mlinarica (1868 m) in komemoracija na
Dovjem
Ta vrh je imeniten razglednik. Tu se nam odpre veličasten razgled proti
Rjavini, Triglavu, Škrlatici in sosednjim vrhovom. Na vrhu je Aljažev
stolpič z vpisno knjigo, ki smo ga postavili leta 2006.
Zbor udeležencev bo ob 9. uri pred trgovino Mercator v Mojstrani.
Odpeljali se bomo v dolino Vrata do Turkovega rovta.
Od tu gremo po neoznačeni poti proti krnici Za Cmirom, kjer naša smer
zavije v levo. Čez melišča ter rušnato pobočje stopimo na greben
Požgane Mlinarice. V dolino se vrnemo po isti poti.
Tura je zahtevna in naporna. Za hojo s počitki bomo potrebovali šest ur
in pol. Na poti ni koče, zato naj bosta v nahrbtniku hrana in pijača. Na
pragu zime mislite na topla oblačila, nujni pa so pohodne palice, dobri
čevlji in gamaše.
Popoldne, ob 17.30, bo na pokopališču ob cerkvi na Dovjem
komemoracija, posvečena zaslužnim gornikom, triglavski župnik France
Urbanija pa bo imel mašo ob 18. uri.

Julij Ulčar

 (04) 586 20 11 (v torek od 18. do 21. ure)
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Turni klub Gora
sobota, 3. november 2007

Jerebikovec (1593 m)
Jerebikovec je razgleden vrh nad Mojstrano in Radovno. Z njega je lep
pogled proti Karavankam, Julijskim Alpam in dolinama Vrata in Krma. Na
vrhu stoji manjši bivak, ki ob nevihti daje prijetno zavetje.
S parkirišča se usmerimo proti tabli TNP in po kolovozu naravnost strmo
navzgor. Kolovoz se nato spremeni v strmo pešpot, ki nas po
severozahodnih pobočjih pripelje na enega od stranskih grebenov gore, z
lepim razgledom na Kepo. Ko strmina nenadoma izgine, smo na planini
Mežakla. Tu gremo še pogledat na rob Mežakle, od koder je pogled na
Triglav, pod njim pa v dolino Kot. Nekaj metrov pod vrhom zmanjka
gozda in odpre se lep pogled na Julijce.
Zbrali se bomo ob 8. uri na parkirišču pri teniških igriščih v Mojstrani, kjer
bomo parkirali avtomobile, in peš nadaljevali pot mimo Mlačce.
Skupna višinska razlika je 873 m. Čas vzpona je dve uri in pol.
Tura poteka po lahki označeni poti. Obvezni sta primerna obutev in
oprema, priporočljive so tudi palice! Če bodo razmere zimske, pa cepin in
dereze!
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav.

Boris Milikič

 031 323 792

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 10. november 2007

Dleskovška planota - Veža
potepanje po samotnih poteh
Vabimo na krožno turo na Lastovec (1841 m), Desko (1970 m), Tolsti vrh
(1986 m), Lučkega Dedca (2023 m), Vršiče (1980 m) in Vežico (1965 m).
Zborno mesto je ob 8. uri v Lučah (pri
gostilni Kmet). Z avtomobili se odpeljemo v
Podvolovljek, nato po makadamski cesti
mimo Planice in naprej na Podvežak, do
izhodišča za Korošico in Moličko planino
(1440 m), kjer parkiramo. Sprehodimo se
po kolovozu do stare lovske koče, kjer
dosežemo greben. Pod nami se odpre
slikovit pogled na Lučko Belo. Tu zavijemo desno po strmi stezici, ki nas
pripelje iz gozda do križišča (možic), kjer bomo sklenili krožno turo. Pot
pa nas povede še naprej po poseki do pašnikov na grebenu Lastovca
(požgano ruševje). Po dveh urah hoda prispemo na Desko. Razgled se
razširi skoraj na vse vrhove Kamniško-Savinjskih Alp. Obiščemo še Tolsti
vrh in se nato spustimo na Vodotočnik. Pot nadaljujemo proti Korošici in
na Pragu poiščemo pot na Lučkega Dedca. Tu se okrepčamo in
odpočijemo. Pod nami je Korošica, nad njo pa Ojstrica. Spustimo se na
Durce in obiščemo še Vršiče in Vežico, nato se spustimo na Stare stale in
pod stenami Lastovca po slikoviti stari lovski stezi zaključimo krožno turo.
Še spust po gozdu in končali smo naše šest- do sedemurno potepanje po
starih pastirskih poteh.
Potrebni so dobri čevlji, dobra volja in nekaj kondicije. Med potjo bomo
uživali ob pogledih na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp. Hodili bomo
predvsem po starih pastirskih stezah in brezpotju, kjer nam pot kažejo
možici in poseke v ruševju, zato je nujno hoditi v skupini. Če bo
napovedan dež, turo preložimo na naslednjo soboto.
Bojan Okrogar

 031 382 295

 gorniski_klub.luce@siol.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 18. november 2007

Skalnica–
Skalnica–Vodice (682 m)
po poteh soške fronte

Izhodišče bo na Prevalu (336 m) pri gostilni Skalnica, kjer se dobimo ob
9. uri. Na Preval pridemo iz Solkana po cesti proti Lokvam oziroma
Čepovanu (približno 3 km). Tam pustimo avtomobile in nadaljujemo po
stezi, ki po jarkih in kavernah poteka do Frančiškovega vrha, od koder
gremo preko Svete gore na Vodice.
Videli bomo jarke, kaverne, oskrbovalni
približno 300 m, ki vodi skozi Skalnico
Frančiškov vrh, Marijino baziliko na Sveti
generala pri Sv. Jakobu in večnadstropno
vojske na Vodicah.

rov avstrijske vojske, dolg
z južne na severno stran,
gori, grobnico italijanskega
galerijo zaklonišč italijanske

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 trajala okoli šest ur in bo srednje naporna. Obvezna je dobra
ročna svetilka, priporočljive pa čelada ali kapa in pohodne palice.

Benjamin Černe

 031 224 114

 drucerne@volja.net
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 15. december 2007

prednovoletno srečanje
Kot že nekaj let doslej, se bomo tudi letos zbrali na prednovoletnem
srečanju. Pogovarjali se bomo o svojih dosežkih in delali načrte za
prihodnost, poskrbeli pa bomo tudi za razvedrilo. Kdor je glasbeno
sposoben, naj prinese s seboj svoje glasbilo, pa naj bo to harmonika,
kitara, orglice ali samo lep glas.
Veselo bo, zato pridite v čim večjem številu – člani vseh klubov Skale,
somišljeniki, dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le
prispevali k dobremu vzdušju.
Srečanje bo predvidoma v Lahovčah, tako kot lani, vse podrobnosti pa
bodo objavljene na spletnih straneh Skale.
France Sevšek

 041 557 029

 skala@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 22. december 2007

Slavnik
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.
Bodite pozorni na vremensko napoved dan pred turo, močne padavine so
vzrok za odpoved pohoda!

Silvo Klemenčič

 041 295 264
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sreda, 26. december 2007

iz Medvod na Sv. Jakoba
tradicionalni pohod

Vsako leto 26. decembra vodi član GK Jakob Aljaž tradicionalni pohod iz
Medvod na Sv. Jakoba. Po maši in kresovanju v počastitev osamosvojitve
se v soju bakel vračamo v Medvode.
Bakle si priskrbi vsak udeleženec sam.
Če bo sneg, je pot dokaj težavna, ni pa naporna, saj je kratka, v suhem
je pot nezahtevna in lahka.
Vse dodatne informacije, tudi čas odhoda iz Medvod, dobite pri vodji
pohoda.
Matej Pivec

 (01) 361 28 29

Skala 2007

93

Gorniški klub Karavanke
sreda, 2. januar 2008

11. jubilejni novoletni pohod na Begunjščico
z nami na prvi pohod v novem letu

Dobimo se ob 9. uri na parkirišču pri gostišču v Dragi.
Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše,
v nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva zimska tura!
Če bodo snežne razmere slabe, bo pohod samo do Roblekove koče na
višini 1657 m.
Za svojo varnost je odgovoren vsak sam!
Pridite, zimski dan vas kliče!
Zvone Prezelj

 041 678 161
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 2. februar 2008

Rožnik
nočni pohod ob obletnici ustanovitve Skale

Na svečnico leta 1921 so se v Ljubljani, v Prešernovi sobi gostilne Novi
svet, zbrali gorniški navdušenci na ustanovnem zboru Skale.
Prav je, da se zaradi prihodnosti zazremo tudi v preteklost. Zato se bomo
v soboto, 2. februarja, na svečnico, ob 19. uri srečali v Ljubljani, pred
Muzejem novejše zgodovine v Tivoliju, ter z baklami odšli na vrh Rožnika.
Med potjo se bodo kresale ideje o našem nadaljnjem delovanju, zato
pridite v čim večjem številu – člani vseh klubov Skale, somišljeniki,
dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le prispevali k
dobremu vzdušju in svežim idejam.

France Sevšek

 041 557 029

 skala@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Vrhnika organizira:
– tradicionalni pohod po poteh Cankarjeve matere, in sicer
12. 5. 2007 Vrhnika–Vrzdenec in
26. 12. 2007 Vrzdenec–Vrhnika
Prijavite se tri dni pred pohodom na GSM 031 354 788 (Peter Mausar);
– srečanje "Pojemo in gradimo mostove"
5. 5. 2007 bomo pripravili srečanje z rojaki na Koroškem.
Prijavite se do 28. 4. 2007 na GSM 031 354 788 (Peter Mausar), tu dobite
tudi vse druge informacije;
– letovanje na Kornatih
Letovanje bo predvidoma od 31. 8. do 8. 9. 2007 v Luki (Dugi otok). Za
sedemdnevni polni penzion, dva celodnevna izleta z ladjo in avtobusni
prevoz je predvidena cena 210 EUR. Letovanje bo organizirano, če bo
prijavljenih najmanj 48 oseb.
Program letovanja bomo poslali v marcu. Rok za prijavo je 31. 5. 2007 na
GSM 031 354 788 ali na naslov Peter Mausar, Mirna pot 3, Dragomer,
1351 Brezovica pri Ljubljani.
V sodelovanju s Planinskim društvom Vrhnika pa pripravljamo tudi
pohode:
– v Haloze
3. 3. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Bogdanu Gromu, tel. 041 467 687, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– po Turjaški pešpoti
24. 3. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Janezu Kavčiču, tel. 041 420 209, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– Kočevska Reka
21. 4. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Janezu Kavčiču, tel. 041 420 209, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
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– Vrhniški pohod
27. 4. 2007 (sedem ur hoje)
Informacije in prijave pri Janezu Kavčiču, tel. 041 420 209, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.

– Čičarija
2. 6. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Ravnik - Novak, tel. 041 224 039, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– Dleskovec–Veliki vrh
30. 6. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Janezu Petriču, tel. 040 288 674, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– Rakitna–Iški Vintgar
14. 7. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Edu Tomšiču, tel. 041 623 530, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– Bolunc (Italija)
27. 10. 2007 (pet ur hoje)
Informacije in prijave pri Ravnik - Novak, tel. 041 224 039, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– Garopeke–Vrhnika
24. 11. 2007 (šest ur hoje)
Informacije in prijave pri Sreču Krašovcu, tel. 041 512 625, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
– nočni pohod, Vrhnika
28. 12. 2007 (dve uri hoje)
Informacije in prijave pri Jožetu Šušteršiču, tel. 040 234 111, ali Petru
Mausarju, tel. 031 354 788.
Pozor!
Za vse pohode velja, da se je treba prijaviti do ponedeljka v tednu, ko naj
bi pohod organizirali.
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Klub gorskih kolesarjev Volja
Za leto 2007 pripravljamo 14 organiziranih tur. Začnemo 17. marca s turo
na Sveto goro, končali bomo 3. novembra z obiskom Kobariškega Stola.
Predvideni spored je naslednji:
TURE

Datum

Dolžina

Višinska
razlika

Težavnost

Organizator

Sveta gora

17. marec

35 km

1200 m

težka

Mladen Franko

Brkini

31. marec

57 km

1200 m

težka

Milan Rejec

Gonte

7. april

30 km

1200 m

težka

Matej Ažman

Slavnik

21. april

36 km

1230 m

težka

Vladimir Cindro

Jeperjek, Sv.
Primož

13. maj

30 km

1100 m

težka

Jože Brvar

Dobrovlje

26. maj

48 km

1350 m

težka

Ignac Krivec

Košuta

9. junij

30 km

1200 m

težka

Marjana
Duhovnik

Brenner

23.+24. junij

30 km

1200 m

zelo težka

Denis Glavič
Cindro

Konjščica

25. avgust

31 km

908 m

zelo težka

Darko Korbar

Vršič

9. september

20 km

800 m

lahka

Gregor
Gomišček

Poldanovec

22.
september

43 km

1000 m

težka

Milan Rejec

Sv. Mohor, Križna
gora

6. oktober

40 km

1000 m

težka

Bojan Bogataj

Križovec

20. oktober

50 km

1400 m

zelo težka

Roman
Skumavec

Kobariški Stol

3. november

55 km

1166 m

zelo težka

Darko Korbar

Več
podatkov
o
turah
lahko
najdete
na
spletni
media.spic.tv/kgk_volja ali po elektronski pošti klubgk@email.si.
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