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Pred vami je zbornik Skale za leto 2010. 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 knjiţici zbrali nekaj 

podatkov o naši organizaciji in njenih klubih. Razveseljivo je, da so bili vsi 
klubi zelo dejavni in to vsak na svoj, poseben način. Vsi so organizirali 

ture in prireditve ter se bolj ali manj pogosto srečevali. Nekatere teh 

prireditev so postale ţe tradicionalne in se jih udeleţuje tudi veliko 
nečlanov. Kljub omejenim finančnim sredstvom v klubih Skale 

razmišljamo tudi o svojih gorniških zavetiščih. Prav tako v Skali ţe nekaj 
let skrbimo tudi za izobraţevanje gorniških vodnikov. Nujna pa so tudi 

skupna srečanja in druge oblike izmenjave informacij med klubi, ki naj 

Skalo še močneje medsebojno poveţejo. Temu sta namenjena naša 
spletna stran (www.skala.turni-klub-gora.si) in ta zbornik. 

 
V tem zborniku so zbrani opisi tur in prireditev, ki jih leta 2010 

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, 

pri nas našel nekaj zase. In če imate kakšen predlog za akcijo ali turo, 
tega ne obdrţite zase, temveč se oglasite svojemu klubu ali vodstvu 

Skale.  
 

Zbornik Skale poskuša biti tudi informativen in aktualen. Letos zato ob 

rob razpravi o Aljaţevem stolpu, ki se je nedavno razvnela v slovenski 
javnosti, objavljamo strokoven prispevek o stanju stolpa, bralcem pa 

prepuščamo, da si o tem ustvarijo svoje mnenje. 
 

 
 

Z gorniškimi pozdravi, 

      dr. France Sevšek, 
       predsednik 

 Slovenskega gorniškega kluba Skala 
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Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških 
klubov 
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Organi Skale 

(izvoljeni na skupščini Skale 20. 20. 2009) 
 

 

Upravni odbor 
predsednik:   France Sevšek (TK Gora) 

podpredsednik:   Janez Kocjan (GK Jakob Aljaţ),  

podpredsednik:  Franci Jesenik (GK Karavanke),  
član:   Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline),  

član:   Bojan Pograjc (GK dr. H. Tuma), 
član:   Anton Ţunter (GK Savinjske doline),  

tajnik:   Marjan Perme(GK Limberk), 
blagajnik:   Grega Sever (TK Gora). 

 

Nadzorni odbor 
predsednik:   Joţef Ţagar (GK Gornjesoške doline), 

član:    Tomaţ Mis (GK Jakob Aljaţ), 
član:    Silvo Klemenčič (GK dr. H. Tuma), 

član:    Andrej Šarc (GK dr. H. Tuma), 

član:    Julij Ulčar (GK Karavanke). 
 

Častno razsodišče 
predsednik:  France Urbanija (GK dr. H. Tuma), 

član:    Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline), 
član:    Gregor Gomišček (GK dr. H. Tuma), 

član:   Metod Humar (GK dr. H. Tuma), 

član:    Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev Volja). 
 

Častni predsednik: Anton Jeglič 
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KLUBI SKALE 

(naslov, elektronski naslov, spletna stran, predsednik, tajnik) 

 

 

1. GK Dr. Henrik Tuma, Kolodvorska 18a, 1000 Ljubljana, 01 4322191 
 Bojan Pograjc, 031 363 549, bojan.pograjc@siol.net 

 Aljoša Belingar, 051 317 368, aljosab@siol.net 
2. GK Savinjske doline, Luče 106, 3334 Luče 

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

 Peter Jeţ, 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 Aljaţ, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode 

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

 Janez Kocjan – JanKo, 031 333 042, jankoc@yahoo.com 
5. GK Karavanke, Gorenjska 25, 4240 Radovljica 

 Julij Ulčar, 051 301 684, (04) 586 20 11  
 Zvone Prezelj, 041 678161, zvone.prezelj@komunala-radovljica.si 

6. GK Gornjesoške doline, Ţaga 2, 5224 Srpenica 

 Mitja Šavli, 031 325938 
 Marijan Svetičič, 031 227 347, marijansveticic@email.si 

7. GK Limberk, Taborska 1, 1290 Grosuplje 
 Marjan Perme, 031 352 046, marjan.perme@gmail.si 

 Janez Meţan, 041 395 001, jmezan@siol.net 

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

9. Klub gorskih kolesarjev – Volja, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana 
 klubgk@email.si, www.kgkvolja.si 

 Darko Korbar, 041 787 202, darko.korbar@ijs.si 

 Vladimir Cindro, 041 424 868, vladimir.cindro@ijs.si 

mailto:tomaz.mis@evj-kabel.net
mailto:jmezan@siol.net
http://www.kgkvolja.si/
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ALJAŢEV STOLP NA TRIGLAVU (EŠD 5531
1
) -– 

KAJ NAJ STORIMO Z NJIM ? 

Ivo Nemec 

 

 

Na Triglav nisem šel velikokrat. Prvič, leta 1971 v kopnem, potem pa še 
dvakrat pozimi, ko je bil vrh pod debelo sneţno odejo. Če ne bi snega 

okrog stolpa prizadevni neznanci skidali, obiskovalci še vedeli ne bi, da 
stojimo na strehi Stolpa. Stolp na vrhu Triglava se nam Slovencem zdi 

nekaj naravnega, nekaj kar je zraslo z goro ne pa kot tujek, ki ga je 
nekdo moral postaviti, za kar bi danes moral pridobiti ustrezna 

dovoljenja. Ob pogledu na Stolp se spomnimo na ţupnika Jakoba Aljaţa, 

na rivalstvo med Slovenci in nekdaj pri nas ţivečimi Nemci, rivalstvo, ki se 
je bilo zaradi simbolne moči gora še posebej izrazito med gorniki ali 

planinci (izberite izraz, ki vam je bolj povšeči). Ampak to se je dogajalo 
davno, tako da do teh dogodkov ob navadnem obisku praviloma ne 

gojimo posebnih čustev. V gore pridemo po doţivetje, rekreacijo, čist 

zrak ali kaj drugega. To je odvisno in prepuščeno posamezniku. Zaradi 
takšnega dojemanja se nam zdi, da je Stolp tam od vekomaj in bo na 

njem stal dokler Triglav bo. Ne razmišljamo o koroziji, ki slej ko prej 
načne in poţre vse ţelezne predmete, ne razmišljamo o ljudeh katerih 

prizadevnosti se moramo zahvaliti, da so ga iz ljubezni vzdrţevali, tako 
kot danes rečemo, da ga je Jakob Aljaţ iz ljubezni do slovenstva postavil. 

 

Ker imam lepo in zanimivo sluţbo se mi je pripetilo, kar da sem moral na 
Triglav na sluţbeno potovanje z vso miselno prtljago o kateri kot sem 

rekel običajno ne razmišljamo v gorah. Misli o koroziji in vzdrţevanju 
kovinskih objektov so se mi motale po glavi. Na to avgustovsko sluţbeno 

pot bi raje šel peš, ker bi trajala dva tri dni. Tako pa smo jo opravili v 

enem dnevu s helikopterjem do Kredarice. Sem se pa zato prvič peljal s 
helikopterjem. Če pomislim kaj je najpogostejša uporaba policijskega 

helikopterja v gorah, upam, da tudi zadnjič. 
 

Ţe leto ali dve se krešejo različna stališča o tem kaj s Stolpom. Ideja 

Planinske zveze Slovenije, da bi stolp prestavili v dolino v nastajajoči 

                                                 
1 EŠD je kratica, ki pomeni enotna številka dediščine, ki jo ima objekt v Registru 
nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. EŠD je primerljiva 
z EMŠO. 
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Slovenski planinski muzej je takoj naletela na ogorčeno nasprotovanje 

civilne druţbe zbrane in poimenovane Prijatelji Triglava. Člani te druţbe 

so do sedaj, lahko rečemo vzorno, vzdrţevali Stolp in manj vzorno 
njegovo okolico – vrh Triglava, ki so ga pozidali v betonsko škarpo. Eni so 

trdili, da je stolp v slabem stanju drugi, da je kot nov. Kot običajno za 
Slovence, dve skrajnosti, malo argumentov in zato tudi malo poslušanja 

sogovornika. 

  
Da bi spomeniško varstvena sluţba, kot ji pravimo po starem, uradno pa 

je to Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pripravila strokovne 
osnove za bolj racionalen dialog, sem moral v gore. Sluţbena pot ima po 

navadi tudi nalogo. Moja je bila ogled za izdelavo ocene stanja 

Aljaţevega stolpa, ki ţe več kot sto deset let stoji na vrhu Triglava, z 
moţnimi ukrepi za njegovo ohranitev in vzdrţevanje. Zato bo od tu naprej 

poudarek mojega pisanja bolj po pravilih varstva kulturne dediščine 
kamor je drţava Republika Slovenija leta 1999 Stolp za razglasitvijo za 

spomenik drţavnega pomena uvrstila.  
 

Stolp je leta 1895 v kontekstu mednacionalnega rivalstva med Slovenci in 

Nemci na našem ozemlju dal postaviti ţupnik Jakob Aljaţ kot simbol 
slovenskosti naših gora. Po njegovi zamisli ga izdelal mojster Anton Belec 

iz Št. Vida nad Ljubljano2. Stolp je valjaste oblike. Nudil je lahko 

kratkotrajno zavetišče do štirim osebam. 

Line so bile zamišljene za razgledovanje. 
Obe funkciji pa zaradi nefunkcionalnosti 

verjetno nista nikoli imeli pomembne vloge. 
V stolpu je bila bogata oprema: stolčki, 

samovara, termometer in panoramska 

podoba z vrha Triglava, ki pa so jo še za 
ţivljenja Jakoba Aljaţa uničili ali pokradli.  

 
V prvih letih po postavitvi je bila njegova 

vloga predvsem dokazovanje, da so gore 

tudi slovenske, ker pa je bil postavljen na 
vrhu najvišje gore pa tudi dokaz 

slovenskega prvenstva. Danes pa je stolp 
predvsem splošni nacionalni simbol, saj so 

se druţbene razmere od časov njegove 

                                                 
2 Jakob Aljaž, Spomini, Planinski vestnik 1922 - 1923 

1920 
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postavitve bistveno spremenile, njegov prvotni namen je danes v naši 

zavesti bolj ali manj zabrisan. 

 
Stolp s parcelo je kasneje Jakob Aljaţ prenesel na Slovensko planinsko 

društvo, katerega naslednica je danes Planinska zveza Slovenije. 
 

Na ogrodju iz ţeleznih profilov je valjast plašč iz ţelezne pločevine. Valj je 
zaključen s stoţcem strehe. Pločevina naj bi bila po zatrjevanju Jakoba 

Aljaţa pocinkana, analiza pri kateri govore o kositrno svinčenem stolpu pa 

je pokazala da je zaščitena z zlitino kositra in svinca3. Dno stolpa so zalili 

z betonom1. Njegovo vzdrţevanje ni dokumentirano, čeprav pregledana 

fotografska dokumentacija kaţe, da je bil velikokrat obnovljen. 
 

Privatna zbirka razglednic kolege Valentina Benedika mi je omogočila 
pribliţno časovno določitev sprememb videza stolpa.     

- Stolp je bil prvotno svetle skoraj bele barve s temnim stoţcem strehe. 
- Za časa Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta bila plašč in streha v 

barvah drţavne zastave: rdeča, bela, modra. 

- Kasneje, še vedno pred 2. svetovno vojno, so stolp prebarvali v prvotno 
enobarvno podobo. Na vrhu Triglava je potekala meja med Italijo in 

Kraljevino SHS oziroma Kraljevino Jugoslavijo. Stolp je bil na »naši« 
strani. 

                                                 
3  Dragica Manfreda, Aljažev stolp stoji na bohinjski zemlji, Dnevnik 18.07.2003 

 

1923 
 

med 1918 in 1941 
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1932 

 
 

okoli leta 1955  

 

- V kasnih šestdesetih oziroma takoj na začetku sedemdesetih let 
prebarvajo stolp v rdečo. Takrat so verjetno tudi zamenjali kovinsko 

zastavico z letnico postavitve 1895 na vrhu s peterokrako zvezdo. 
- Leta 1986 prebarvajo stolp v prvotnim podobne barve. Originalno 

zastavico, ki so jo shranili v koči na Kredarici vrnejo.     

 
Dokumentacije o posegih ni. Opravljali so jih ljubitelji, vzdrţevalci 

planinskih poti in infrastruktur. V glavnem je šlo za barvanje, nekaj pa je 
bilo manjših kleparskih posegov ravnanja od snega skrivljene pločevine, 

zamenjave tečajev vrat, na novo naslikane panorame s Triglava, 

zamenjave jeklenic in strelovoda. 
 

Za posege v zadnjih letih nam je uspelo zbrati nekaj ustnih izjav4. Izjave 

so po spominu in zato morda vse ne najbolj zanesljive: 

- lokalno nadomeščena pločevina, datum ni znan, 
- prebarvan za snemanje filma o Juliusu Kugyju okoli leta 1984, 

- podbetoniran stolp po letu 1985,  
- prebarvan, Helios doniral barvo, 2001, 

- obnovljen strelovod, nedokončano, 2002, 

- stara barva prebrušena, udrtine v pločevini so lokalno zakitali s 
sintetično smolo armirano z mreţico, barvano 2003, 

                                                 
4
 Za prijazno pomoč in podatke  se zahvaljujemo Martinu Šolarju, TNP, Miru 

Erženu, predsednik PD Mojstrana, Janku Rekarju, ARSO, meteorologu na Kredari-
ci, Zvonetu Frantarju, obrtniku slikopleskarju.  
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Oceno stanja sem napravil na podlagi kratkega, nekajurnega ogleda, ki je 
zadostoval za namen tokratne ocene stanja. Za pripravo bodočih 

konservatorskih-restavratorskih posegov in odločitev bo nujno izdelati 
obširnejši elaborat z dokumentiranjem originalnih in zamenjanih delov, 

načina izdelave. Koristna bo tudi študija vetrovnih in sneţnih mehanskih 

obremenitev. 
 

Stolp je za več kot sto let star pločevinast objekt v presenetljivo dobrem 
stanju.  

- Pločevina debeline 1 milimeter je bila metalizirana s cinkom ali zlitino 
kositra in svinca. 

-Na nosilno konstrukcijo je bil postavljen pločevinast plašč, katerega 

pločevina je bila lokalno zamenjana. 
- Oplate so bile prvotno spojene z zakovicami. 

- Dno stolpa je bilo zalito z betonom. 
- Plašč je lokalno deformiran ob na mestih pritrditve jeklenic zaradi 

mehanskih obremenitev in drugje še posebej na strehi zaradi snega. 

- Del udrtin so izravnali z nanosom armirane sintetične smole 
- Korozija se pojavlja lokalno na robovih. Več jo je z notranje strani v 

vrhnjem delu strehe. 
- Pločevina zaključka strehe je bila zamenjana.  

- Pločevina je na več mestih predrta. Večina predrtin je na valjastem delu 
tik po streho. Tako lokacija kot morfologija predrtin kaţeta, da niso 

posledica korozije. Po izjavi naj bi nastale s cepini ob odstranjevanju 

snega, ki pogosto sega više od stolpa. 

 
1970 

 
   1986 
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- Tečaja vrat so zamenjali. 

- Zamenjali in ne do konca vkopali so 

strelovod. 
- Pritrdišča opornih jeklenic so večkrat 

sanirali. Jeklenice verjetno niso 
prvotne, spojnice pa po videzu 

neustrezne. 

- Z nerjavečimi so zamenjali vijake in 
matice s katerimi je plašč pritrjen na 

nosilno konstrukcijo. 
- Stolp je bil večkrat v celoti prebarvan. Sedanja barva je relativno 

podobna prvotni. 
- Stolp je podbetoniran, kamnita in betonska škarpa na pobočju pod njim 

je bila zgrajena kasneje. Njen videz pa za vrh Triglava ne ustreza ne 

strokovnim ne estetskim merilom. 
 

Stolp je za svojo starost, materiale iz katerih je narejen in izpostavljenosti 
vremenskim vplivom presenetljivo dobro ohranjen. Od šestdeset do 

sedemdeset odstotkov materiala je še originalnega. 

  
Ob tem ko razmišljamo o pričakovani ţivljenjski dobi Aljaţevega stolpa, 

se moramo zavedati poleg simbolnega pomena tudi dejstva, da je stolp 
snovni dokument, ki priča o materialni kulturi tistega časa na Slovenskem 

in ga je zato potrebno čim dlje v bodočnost ohraniti. Od postavitve naprej 
se mu je simbolna moč povečevala in nadgrajevala solidni obrtniški 

izdelek. 
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Sedanje stanje stolpa je zadovoljivo. Nevarnosti porušitve v naslednjem 
desetletju ni. Proces korozije se je začel. Vemo, da korozija sprva poteka 

počasi v nadaljevanju pa se njena hitrost povečuje. Pričakujemo lahko, 
da bi ob rednem vzdrţevanju stolp tak kot je »ţivel« še petdeset, največ 

sto let. Imamo torej kar nekaj let časa, da vsi zainteresirani v miru in na 
osnovi dejstev poiščemo skupno rešitev. Moţnosti ni prav veliko. Zato jih 

bom kar opisal.  

 
1. Stolp ostane na prvotni lokaciji – vanj se, razen obnove opleska vsakih 

nekaj let, ne posega. Realno pričakovana ţivljenjska doba stolpa je do sto 
let. Kovina se bo spreminjala v rjo in v nekem trenutku ga bo odnesel 

veter. Če bomo pravočasno izdelali potrebno dokumentacijo, bomo lahko 

izdelali kopijo, ostali pa bomo brez originala in njegovih ostankov. 
Verjetno zanamci ne bodo zadovoljni, da smo jih prikrajšali za original. Ali 

smo mi zadovoljni s to perspektivo vsem ljubega Aljaţevega stolpa ? 
 

2. Stolp ostane na prvotni lokaciji – vanj se posega. 

Najprej na pločevinastih delih kasneje pa tudi na bolj masivnih delih 
nosilne konstrukcije bo korozija napredovala do te mere, da jih bo 

potrebno zamenjati. Pri tem načinu ohranitve stolpa na njem najkasneje 
v sto letih ne bo več originalnih delov, ki jih je vgradil mojster Anton 

Belec iz Št. Vida nad Ljubljano. Pri zamenjavah izgubimo dragocene 
materialne podatke o materialih in tehnologijah iz časa, ko je stolp nastal. 
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S tem dejansko tudi osiromašimo simbolni pomen. Verjetno zanamci ne 

bodo zadovoljni, da smo jih prikrajšali za original. Ali smo mi zadovoljni s 

to perspektivo vsem ljubega Aljaţevega stolpa ? 
 

3. Stolp preselimo – zamenjamo ga s kopijo.  
Glede na pričakovano ţivljenjsko dobo Aljaţevega stolpa bomo gledano s 

stališča ţivljenjske dobe naroda in ne slehernika slej ko prej ostali brez 

njega, to je brez njegove originalne substance. Če se odločimo, da ga 
preselimo, mu s tem seveda bistveno podaljšamo ţivljenjsko dobo. 

Vprašanje pa je kdaj ga preseliti in zamenjati s kopijo. V primeru, da ga 
bomo preselili v naslednjih desetih letih bomo v muzej dobili solidno 

ohranjen predmet z vsemi razpoznavnimi lastnostmi o izdelavi in 

materialih. Če pa bi ga preselili takrat, ko nas bo v to prisilila dokončna 
stopnja propada, pa bodo ostale samo sledi njegovih lastnosti. 

 
Vsekakor ga je po tem razmisleku primerneje preseliti takrat, ko bo 

Aljaţev stolp še v dobri »kondiciji«. Verjetno bodo zanamci zadovoljni, da 
jih nismo prikrajšali za original. Ali pa bomo zadovoljni mi? 
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Ture in prireditve  

leta 2010 
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Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo leta 

2010 predvidoma organizirali klubi Skale. Ture so namenjene vsem 

gornicam in gornikom, neodvisno od članstva v klubih Skale. Udeleţba na 
njih je za vse brezplačna. 

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

vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak udeleţenec sam. 

Dolţnost udeleţencev ture je, da se pred turo dobro pozanimajo o njeni 
zahtevnosti in nujni opremi ter se odločijo le za tiste ture, ki jih lahko 

varno opravijo. Če karkoli ni jasno ali ste v dvomih, se posvetujte z 
vodnikom ali organizatorjem ture. 

 

 
Nekateri uporabljeni znaki: 

 

 Za več podatkov pokličite telefonsko številko. 

 Za več podatkov pišite na elektronski naslov. 

 

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

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

 

 Tura bo 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 
 
sobota, 2. januar 2010 

Begunjščica 

tradicionalni novoletni pohod 

 

 
Pojdite z nami na prvi pohod v novem letu! Dobimo se ob 8. uri zjutraj na 

parkirišču pri gostišču v Dragi. V primeru zahtevnejših sneţnih razmer bo 
pohod samo do Roblekove koče na nadmorski višini 1657 metrov. 

 

Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše, v nahrbtniku pa 
naj bo vse, kar zahteva zimska tura.  

 
Pridite, zimski dan vas kliče! 

 

 
Franci Jesenik 

04 533 37 45 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 9. januar 2010 

Skalnica-Vodice (682 m) 

po poteh soške fronte 

 

 
Izhodišče ture bo v Grgarju, na parkirišču pri marketu in športnem igrišču 

ob 9. uri. Tja pridemo iz Solkana, pribliţno 5 km po cesti proti Lokvam in 
Čepovanu. Pot nas bo vodila proti Prevalu in po stezi, ki pelje po jarkih in 

kavernah do Frančiškovega vrha. Od tam nadaljujemo preko Svete Gore 

na Vodice. 
 

Videli bomo jarke, kaverne, oskrbovalni rov avstrijske vojske, ki je dolg 
pribliţno 300 m in vodi skozi Skalnico z juţne na severno stran, 

Frančiškov vrh, Marijino baziliko na Sveti gori, grobnico italijanskega 

generala pri sv. Jakobu in galerijo zaklonišč italijanske vojske v več 
nadstropjih na Vodicah. 

 
Vrnili se bomo po dolini potoka Slatna po soteski Ranjeke, skozi Grgar na 

izhodišče. 

 
Tura bo dolga okoli 6 do 7 ur in srednje naporna. Obvezna je ročna 

svetilka, priporočljive pa čelada ali kapa ter pohodne palice. 
 

 
Benjamin Černe 

031 224 114 
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Gorniški klub Limberk   

 
nedelja, 17. januar 2010 

Vesela Gora - Zaplaz (609 m)  

 

 
Zbrali se bomo ob 8. Uri na Čateţu (nad Trebnjem) na parkirišču poleg 

farne cerkve. Nekaj avtomobilov bo ostalo tu, z ostalimi pa se bomo 
odpeljali na naše današnje izhodišče na Veselo Goro pri Mirni (na 

Dolenjskem), kjer si bomo ogledali cerkev sv. Frančiška. Pohod bo 

potekal po smeri nekdanje romarske poti od Vesele Gore do Zaplaza. Na 
Zaplazu je znana Marijina romarska cerkev.  

 
To bo laţja pohodniška tura, razen v primeru novozapadlega snega bo 

nekoliko zahtevnejša. V sneţnih razmerah priporočamo zanesljivo obutev 
in pohodne palice. Hoje bo za pribliţno 5 ur. 

 

Zaţelene so predhodne prijave zaradi laţje organizacije prevoza do 
izhodišča. 

 
 

Ferdinand Zajec 

Janez Meţan 

041- 395 001 

jmezan@siol.net 

 

mailto:jmezan@siol.net
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Klub gorskih sankačev, v ustanavljanju 
 
sobota, 30. januar 2010 

Nočno sankanje z Doma pod Storţičem 

 

 
Zbirališče: v Lomu pod Storţičem ob 19. uri. 

 

Sankanje ob polni luni bo izvedeno samo ob ugodnih sneţnih razmerah, 
ki jih preverite pri organizatorju.  

Priporočamo dodatno razsvetljavo (Petzl ali kaj boljšega).  
 

 

Vladimir Cindro  

041 424 868 

vladimir.cindro@ijs.si 

 

mailto:vladimir.cindro@ijs.si
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
torek, 2. februar 2010 

Roţnik 

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 torek, 2. februarja, na svečnico, ob 19. uri srečali v 
Ljubljani pred Muzejem novejše zgodovine v Tivoliju in z baklami odšli na 

vrh Roţnika. Med potjo se bodo kresale ideje o našem nadaljnjem 
delovanju, zato pridite v čim večjem številu – člani vseh klubov Skale, 

somišljeniki, dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le 

prispevali k dobremu vzdušju in sveţim idejam. 
 

 
France Sevšek 

041 557 029 

skala@turni-klub-gora.si 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
ponedeljek, 8. februar 2010 

Šmarna gora (669 m) 

 

 
Tradicionalni skalaški izlet na priljubljeno izletniško točko v okolici 

Ljubljane bomo povezali z udeleţbo pri sv. maši, ki jo v cerkvi na Šmarni 

gori ob slovenskem kulturnem prazniku v spomin na vse kulturnike daruje 
triglavski ţupnik France Urbanija (začetek maše je ob 11. uri). 

 
Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 z glavnega parkirišča pod Šmarno 

goro, ob Tacenski cesti pri mostu čez Savo. Večinoma bomo sledili 

nemarkiranim in ne tako obljudenim potem. Vrnitev s Šmarne gore bo ob 
13. uri prek Grmade. 

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

na vrhu pridruţite. 

 
Hoje je za dobro uro, priporočam vodotesne, toplejše čevlje in smučarske 

palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni kurjena, svetujem tudi toplejše 
oblačilo. 

 
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet, v lepem vremenu je primeren za 

druţine z otroki! 

 
 

Gregor Gomišček  

 (01) 231 90 23; (041) 678 716 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 20. februar 2010 

Pohod na Vršič (1611 m) 

srečanje gornikov s primorske in gorenjske strani 

 

 
Zbrali se bomo ob 8.30 na parkirišču pri hotelu Erika (2 km iz Kranjske 

gore po cesti proti Vršiču). 
 

Ob zmerni hoji potrebujemo za vzpon 2.30 ure, za celotno turo pa 6 ur in 

pol. Pot je zahtevna in naporna (gaţenje snega). Erjavčeva koča pod 
prelazom pozimi nudi toplo zavetišče in oskrbo, vendar s seboj lahko 

prinesete tudi kakšen priboljšek. Za turo bodite primerno zimsko 
opremljeni.  

 

Ob slabem vremenu (odjuga, deţ, večje sneţne padavine) tura odpade. 
 

 
Julij Ulčar 

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

 



26                                                 Skala 2010 

Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 6. marca 2010 

Turjak (542 m) - Sv. Ahac (748 m)  

po poteh Turjaške Rozamunde in grofov Turjaških  

 

 
Zbrali se bomo ob 8. uri na Turjaku, na avtobusni postaji, kjer je veliko 

parkirišče. Dostop: iz Ljubljane peljemo na Rudnik po stari avtocesti od 
Škofljice do naselja Turjak.  

 

Po ogledu Turjaškega gradu z vodičem se bomo spustili v dolino Ščurki 
(360 m), mimo Bajdinških slapov do naselja Mali Ločnik. Naredili bomo 

postanek, si oddahnili in si ogledali sušilnico suhega sadja. Med tem se 
bomo okrepčali, moţna bo tudi pokušina suhega sadja. Naše druţenje 

bomo nadaljevali z vzponom na goro sv. Ahaca (748 m). Na njenem vrhu 

stoji cerkvica sv. Ahaca, ki so jo turjaški grofi prezidali v gotsko svetišče v 
čast zmage nad Turki pri Sisku na Ahacijev god, 22. junija 1593. Odpira 

se nam pogled na Polhograjsko in Škofjeloško hribovje, čisto blizu pa sta 
Mokrec in Krim. Mimo Velikega Ločnika se bomo vrnili na naše jutranje 

izhodišče v Turjak. 

 
Pohodniška tura je laţja, le v primeru večjega snega bodo razmere 

zahtevnejše. Priporočamo zanesljivo obutev in pohodne palice, hrana in 
pijača iz nahrbtnika. Hoje je pribliţno 5 ur. 

 
 

Samo Butkovič 

041 621 801  in 01/7885-424 

butkovic@siol.net  

 

mailto:butkovic@siol.net
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 14. marec 2010 

Gradiška tura (793 m)  

 

 
Gradiška Tura je prav prijeten cilj predvsem v spomladanskem in 

jesenskem času, ko ni prevroče. Na tem izletu bo kar nekaj izbire: 

zahteven vzpon po kratki plezalni poti na vrh Gradiške Ture, nezahteven 
vzpon po normalni poti na vrh Gradiške Ture, prav lahek sprehod do 

cerkvice Sv. Nikolaja ali pa za nekaj udeleţencev preizkus plezalnih 
sposobnosti v laţjih smereh plezališča nad Gradiščem. 

 

Zberemo se ob 9. uri na parkirišču nad vasjo Gradišče. Na vzhodnem 
koncu Vipave zavijemo po cesti  navzgor skozi vas Gradišče in se peljemo 

strmo navzgor do novozgrajenega parka, kjer se cesta tudi konča.  
 

Vzpon na Gradiško Turo po plezalni poti je zahteven, izpostavljen in ni za 

vrtoglave. Skupaj s sestopom bo trajal dobre tri ure. Prehojena višinska 
razlika je pribliţno 500 m. Potreben je plezalni pas, komplet za 

samovarovanje in čelada. Tudi vzpon po normalni poti bo skupaj s 
sestopom trajal dobre tri ure. Potrebujete normalno gorniško opremo.  

 
Sprehod do cerkvice Sv. Nikolaja s povratkom na izhodišče se opravi v 

pribliţno treh urah (če se bo seveda zanj kdo odločil).  

 
Kdor bi se ţelel preizkusiti v plezališču pa mora rezervirati več časa. S 

seboj naj prinese plezalni pas, za plezanje nekoliko zahtevnejših smeri 
plezalnike in priporočljiva je tudi čelada (odvisno od izbranih smeri). Pri 

vzponu na Gradiško Turo bo za vodenje poskrbljeno, za lastno varnost pa 

odgovarja vsak sam, pri plezanju v plezališču pa bo za varovanje 
poskrbljeno »z vrvjo od zgoraj«. Če bi ţeleli plezati v plezališču dan pred 

turo obvezno pokličite vodnika!  
 

 
Leopold Krţišnik  

04 518 50 54,  031 892 895                                              
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Gorniški klub Limberk   
 
sobota, 20. marec 2010 

Na Goro (907 m) 

 

 
Zbrali se bomo v Velikih Laščah na vhodu pred bivšo mlekarno (na koncu 

trga) ob 8. uri.  

 
Dostop: iz Ljubljane peljemo na Rudnik po stari avtocesti do Škofljice, 

nato v smeri mimo Turjaka do Velikih Lašč. Z avtomobili se zapeljemo do 
izhodišča ture v Borovec pri Karlovici (502 m), pribliţno šest kilometrov.  

 

Strmo se vzpnemo preko Mikunce (870 m) do Novega pota. Od tu nam 
pogled seţe na notranjske in dolenjske griče. Spustimo se v globel potoka 

Bistrice do Podklanca (571 m) in po označeni poti v strmino Gore mimo 
Kračalov na Krţete (907 m) do cerkve Marije Sneţne, kjer si bomo 

ogledali ta sakralni objekt. Vračali se bomo po isti poti do Kadic po strugi 

Mateče vode (571 m) na Boncar (824 m) mimo Kotla na  Novi pot. Tam 
se bomo na ekološki kmetiji pri Maroltovih pošteno oddahnili in se 

kasneje spustili na izhodiščno točko. 
 

Pot tehnično ni zahtevna, bo pa potrebno nekaj vztrajnosti. Potrebujemo  
pohodne palice, dobro obutev. Hrana in pijača bo iz nahrbtnika. V kolikor 

bomo »pridno hodili« bomo pot opravili v sedmih urah. 

 
 

Rajko Peterlin 

031 383 444  in 01- 786 9 202 

rajkoper@gmail.com 
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Gorniški klub Limberk 

 
sobota, 27. marec 2010  

Kopitnik (910 m) 

 

 
Kopitnik je del Posavskega hribovja. Ima 

prepaden vrh, ki se nahaja severno od 
Zidanega Mosta in juţno od Rimskih 

Toplic. Vrh je oblikovan v obliki konjske 

podkve, po katerem je dobil tudi ime. Je 
razgleden skalnat pomol, ki “štrli” iz 

gozdnatega grebena. Ta del poti je 
opremljen z jeklenico, zato je potrebna 

precejšnja previdnost. Na pobočjih 
Kopitnika je bogata ilirska flora s posameznimi alpskimi vrstami. 

Botanično sta najbolj zanimiva skalnat juţni del proti Savi in sekundarni 

bukov pragozd na severnih pobočjih, kjer je samoniklo nahajališče črnega 
bora, Blagajevega volčina in Seelosovega sršaja. Zanimive rastlinske vrste 

so še: dišeči volčin, Clusijev svišč, kranjska bunika, avrikelj, opojna 
zlatica… 

 

Zbrali se bomo ob 8. uri pred ţelezniško 
postajo v Zidanem Mostu. Odpeljali se 

bomo proti vasi Širje, kjer je na koncu 
gozda primeren prostor za parkiranje 

avtomobilov. Preko travnika se od tam ţe 
vidi cerkev Sv. Marije. Pri njej nas bodo 

oznake usmerile proti Goram. Na poti proti 

vrhu si bomo privoščili počitek pri planinski 
koči Kopitnik (865 m). Od koče do vrha nas čaka še kakih 20 minut hoje. 

Pri povratku bomo sledili oznakam za Zidani Most. Pot se hitro spušča do 
ceste skozi zaselka Stopič in Gorenje, od koder se bomo vrnili na 

izhodišče. Hoje s postanki bo pribliţno pet do šest ur. Priporočljiva je 

zanesljiva obutev in pohodne palice. 
 

Andrej Hernec        

  041 327 845     andrej.hernec@gmail.com      

 

mailto:andrej.hernec@gmail.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 28. marec 2010 

Po dolini reke Idrije 

 

 
Zbrali se bomo v vasi Srednje v kriţišču za Livek ob 8. uri. V Srednje 

pridemo iz soške doline preko vasi Kambreško, izhodišče je v Kanalu ali 
Ročinju. 

 

Iz Srednjega se bomo spustili do vasice Zarog kjer je nekoč delovalo več 
mlinov. Nadaljevali bomo ob reki Idriji do vasice Bajtarji in nekdanjega 

mejnega prehoda Lukači do vasice Klobučarji, ki je ţe v beneški Sloveniji. 
Mimo utrdb iz 1. svetovne vojne se bomo povzpeli do Solarjev (mejni 

prehod), kjer bo postanek za okrepčilo.  

 
Sledil bo vzpon na Grad, kjer je urejen muzej v naravi. Po ogledu se 

bomo spustili do Jeţe in nadaljevali do Srednjega, kjer bomo po 5. do 6. 
urah sklenili krog. 

 

Tura je lahka in primerna za vse. Vseeno pa je potrebna dobra obutev in 
osebni dokument. 

 
 

Emil Tomazetič  

051 691 926 

 

 
 

Sedlo Solarji med dolino  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 10. april 2010 

Kroţna pot po Kolovratu (Nagnoj 1193 m) 

 

 
Kolovrat je raztegnjen greben ob italijansko-slovenski meji, mejna črta 

namreč poteka po vsej njegovi dolţini. Greben je po vrhu valovit in 
poraščen s travo, ob lepem vremenu je z njega lep razgled vse do 

Trţaškega zaliva, večjega dela Furlanije ter Julijskih Alp. 
 

Zbrali se bomo ob 8. uri pred trgovino v Volčah, ob glavni cesti Tolmin – 
Nova Gorica. Od tod se bomo z avtomobili zapeljali do koče Solarji na 

italijanski strani, kjer bomo pot začeli in končali. S Kolovrata se bomo 

povzpeli še na bliţnji Kuk (1243 m) nad vasjo Livek, z lepim pogledom na 
Kobarid in okoliške hribe. 

 
Pot ni naporna in je primerna za druţinske sprehode. Hoje je za pribliţno 

4 do 5 ur. 

 
 

Anton Štrukelj 

 031 601 980 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 17. april 2010  

Polhograjsko hribovje– Sv. Lovrenc (824 m) 

po sledovih blagajane  

 

 
Spomladanski sprehod po delu Polhograjskih Dolomitov bomo pričeli v 

vasici Zalog pri Polhovem Gradcu. 
 

Povzpeli se bomo na Polhograjsko goro (tudi Gora ali Gora sv. Lovrenca 

(824 m). Na tem področju so prvič opazili igalko, ki so jo kasneje 
poimenovali Blagajev volčin (Daphne blagayana). V aprilu verjetno še ne 

bo cvetela. Po ogledu cerkvice sv. Lovrenca se bomo spustili v sedlo do 
domačije »Pri Logarju«, kjer ob vikendih lahko ponudijo nekaj domačih 

specialitet. V Prapočah bo ogled starodavne cerkvice sv. Jurija, na 

razglednem Malem vrhu (708 m) pa bo čas za počitek in malico. 
 

V razpotegnjenem naselju Setnik, ki se nahaja od 380 m do 677 m 
nadmorske višine, bomo prišli na markirano pot. Obiskali bomo domačijo 

Blaţa Janše in nato nadaljevali do izhodišča v Zalogu.  

 
Hoje bo za okrog 5 ur. Zbrali se bomo ob 7. uri v Polhovem Gradcu pri 

gradu in se z avtomobili odpeljali do začetka poti v Zalogu. 
 

 
Vinko Buh  

 031 384481 

Marjan Perme 

031 352 046  in 01- 7872 386 

marjan.perme@gmail.com 



mailto:marjan.perme@gmail.com
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 24. april 2010 

Peš po zgornji Davči 

 

 
Zadnjo soboto v aprilu se dobimo ob 7. uri pred cerkvijo Sv. Antona v 

Ţeleznikih. Od tam se odpeljemo v Davčo do Jemca, kjer se začne naša 

pešpot po Zgornji Davči z ogledom Davških slapov in drugih zanimivosti.  
 

Pot je lahka in primerna za vse pohodnike, hoje bo za pribliţno 4 ure 
 

 

Joţe Benedik 

059941319 ali 040 837 510 
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Gorniški klub Karavnke 
 
sobota, 1. maj 2010 

Višarje (1766 m) 

 

 
Leto je naokoli in romarska pot ob kapelicah nas spet vabi, da obiščemo 

Sv. Višarje. Letos mineva 650 let od postavitve prve cerkve, kjer se je ţe 

od 16. stoletja srečujejo Slovenci, Furlani, Nemci in Italijani – saj smo 
pred Bogom vsi enaki in Višarska Marija vsakega sprejme z odprtimi 

durmi svoje hiše. 
 

Hoja po stopinjah naših prednikov, sveta maša triglavskega ţupnika 

Franceta Urbanije, širni razgledi z vrha ali sneţna nevihta – vsakdo bo 
našel razlog za radost v svojem srcu. Naj se sliši Bog dej, dober dan, 

Gruss Gott, bon di, boun giorno, na Višarjah. 
 

Zbor pohodnikov je ob 7. uri v Ratečah pred Kompasom (mejni prehod). 

Hoje do vrha je okoli 3 ure (moţne so še zimske razmere). 
 

 
Franci Jesenik 

04 533 37 45 
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Gorniški klub Gornjesoške doline  
 
sobota, 8. maj 2010 

Plezanje v plezalni steni na Koradi 

 

 
Dobimo se ob 9. uri na Ligu, pred trgovino Sandra. 

 

Nekaj opreme imamo na razpolago v klubu zato priporočamo da 
poskrbite samo za primerno obutev (plezalniki) in kaj za pod zob. S seboj 

prinesite veliko dobre volje za prijetno druţenje. 
 

V primeru da bo nekaj dni pred in na dan plezanja slabo vreme, plezanje 

odpade.  
 

 
Miloš Gabrijelčič 

041664565 

Dušan Ţnidarčič 

051691928 

 

 
 

Utrinek s plezarije 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 9. maj 2010 

Sveta Trojica (1123 m) 

k obnovljeni cerkvi 

 

 
Sveta Trojica na pivškem, znana po Martinu Krpanu, je deleţna velikega 

obiska med domačini, drugim gornikom pa je poznana po Slovenski 
planinski poti, ki tod poteka proti morju. Na njej so do nedavnega bile 

ruševine boţjepotne cerkve Svete Trojice, ki je bila v 18. stoletju 
opuščena, kasneje pa je še pogorela. Glavni oltar, posvečen sv. Trojici, je 

izklesal slavni italijanski kipar Francesco Roba. Dobro ohranjen sedaj krasi 

prafarno cerkev v Slavini. Letos je bila  obnova zaključena, cerkev pa po 
224 letih ponovno pod streho. 

 
Dobimo se v Postojni na ţelezniški postaji ob 8. uri. Hoje je za pet ur, 

primerna je za vse. 

 
 

Stojan Torkar 

 041 205 294                                    

 stojc@siol.net 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 15. maj 2010 

Skozi Driselpoh na Črno prst (1840 m) 

 

 
Zberemo se ob 7. uri pri planinski koči na Petrovem Brdu. Od tu se bomo 

odpeljali do izhodišča. Pohodniki iz primorske strani pa počakajo v 

Podbrdu pri ţelezniški postaji.  
 

Med desnimi pritoki Bače si bomo ogledali potok in sotesko Driselpoh in 
poiskali endemit tega območja, cvetico kratkodlako popkoreso.  

 

Hoje je za pribliţno 7 ur. Priporočljivi so dobri hribovski čevlji in pohodne 
palice. Če bo na vrhu še veliko snega, bomo šli samo do Kolarskega 

sedla.  
 

 

Vinko Gartner 

04/514 60 56, 031 839 522 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kratkodlakava popkoresa 

(Moehringia villosa) 
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče  

 
sobota, 22. maj 2010   

Podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2009  

Visokogorska kmetija pri Rogarju in pohod na Olševo (1929 m)  

 
 

Zborno mesto je ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Pohodniki, ki se 

pripeljejo preko Pavličevega sedla nas lahko počakajo v Solčavi ali na 
izhodišču za turo. 

 
Pohod začnemo pri kmetiji Zg. Ošovnik. Strma in slikovita razgledna pot 

nas po pribl. 2 urah pripelje na greben Olševe. Najvišja točka v grebenu 

Olševe je Govce (1929 m). Pot nas bo peljala mimo avstrijskega vrha 
Obel Kamen, kjer na naši strani vrha stoji Aljaţev stolpič. 

 
Povratek bo mimo Potočke zijalke in tura bo zaključena po pribliţno 6. 

urah pri Sv. Duhu. Kot alternativa Olševi lahko obiščemo naravno okno 

Račka vrata v grebenu Raduhe.  
 

Po turi bo ob 14. uri pri Rogarjevih kratka slovesnost ob podelitvi 
Kocbekovega priznanja za leto 2009. Po slovesnosti bo ob 15. uri v 

cerkvici sv. Duha mašna daritev.  
 

Za turo so potrebni dobri čevlji in 

nekaj kondicije. Na grebenu so 
lahko še zimske razmere 

(primerna oblačila).  
 

 

Peter Jeţ 051 340 811 

gorniski_klub.luce@t-1.si   

Bojan Okrogar 031 382 295 

bojan.okrogar@t-1.si   

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
mailto:bojan.okrogar@t-1.si


Skala 2010                                                              39 

Turni klub Gora 

 
sobota, 29. maj 2010      

Kriţ (2410 m) 

 

 
Vzpon bomo začeli ob 5. uri na parkirišču pred Aljaţevim domom v 

Vratih. Po predhodnem dogovoru je turo mogoče organizirati tudi kot 

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

 
Tura s 1400-metrskim vzponom turnemu smučarju z dobro kondicijo ne 

bi smela delati posebnih teţav, trajala naj bi pribliţno štiri ure in pol (Tine 

Mihelič: Julijske Alpe). 
 

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

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

 

 
Aljoša Belingar 

051 317 368 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 29. maj 2010 

Mrzli vrh (1359 m) 

 

 
Tura je za spomladanski čas kar dovolj zahtevna. Začetek poti bo v 

Zatolminu. Po vzponu na vrh si bomo pod njim ogledali vojaško kaverno s 

kapelo iz 1. svetovne vojne. Pot bomo nadaljevali preko planine Pretovč 
(1140 m) na planino Kuhinja (1120 m) ter se pri koči PD Kobarid malo 

zadrţali in okrepčali. Sledil bo sestop do vasi Vrsno, kjer si bomo v rojstni 
hiši Simona Gregorčiča ogledali muzejsko zbirko. 

 

Iz vasi Vrsno ali Kamen se bomo zapeljali nazaj do izhodišča. Skupni hoje 
bo 7 do 8 ur.  

 
Udeleţenci se zberemo zjutraj ob 7. uri v Tolminu na parkirišču ob 

glavnem kriţišču. 

 
 

Mitja Šavli 

05 3881 587 ali 31 325 938 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 5. junij 2010 

Storţič (2132 m). 

tradicionalni pohod 

 

 
Vsako leto na prvo soboto v juniju, člani GK Jakob Aljaţ organiziramo 

tradicionalni pohod na Storţič. Letos, 5. junija 2010, je to ţe trinajstič. V 
primeru slabe vremenske napovedi v petek zvečer je rezervni termin v 

soboto 12. junija. Če je tudi za ta dan slaba vremenska napoved tura 

odpade.  
 

Udeleţenci se zberemo ob 7. uri na parkirišču pred tovarno Jelovica v 
Preddvoru (takoj levo preko mostu čez Kokro), kjer je izhodišče ture. 

 

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

Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana. 
 

 

Tomaţ 

041 368 956 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 12. junij 2010 

Velika Ponca (2602 m) 

 

 
Ţe pred tremi leti nas je kar velika skupina poizkusila doseči ta vrh po eni 

od moţnih smeri, pa smo ţe po prvi dolţini vrvi ugotovili, da bomo z 
ozirom na preveliko število prepočasi napredovali. Opravili smo spust po 

vrvi nazaj na melišče in se vrnili v dolino. Letos bomo ponovili ta vzpon 

po laţji smeri in si temeljito označili pristop skozi rušje na stezo, ki vodi v 
dolino. 

 
Tura je primerna za gornike z dobro telesno kondicijo, saj bo trajala 8 do 

9 ur. Obvezna oprema je alpinistična čelada, plezalni pas in 

samovarovalni komplet. Priporočam tudi zloţljive pohodne palice. Za 
varovanje na izpostavljenih mestih bo poskrbljeno, sicer pa za lastno 

varnost odgovarja vsak sam. 
 

Dobimo se ob 6. uri na parkirišču pod Mihovim domom ob cesti na Vršič.  

 
Obvezna telefonska prijava do 10. junija zvečer po 20. uri. 

 
 

Andrej Šarc  

031 225 082 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 19. junij 2010 

Rzenik (1833 m) 

 

 
Tradicionalni skalaški izlet. Z gondolo se bomo peljali na Veliko planino, 

nato pa peš čez planino Konjščica in Dol na planino Rzenik. Tu bo v čast 

sv. Bernardu Menthonskemu zavetniku gornikov ob 11. uri daroval mašo 
triglavski ţupnik France Urbanija.  

 
Po maši se bomo lahko povzpeli na Konja ali na vrh Rzenika (dodatno 

slaba ura hoda). Sestop bomo opravili prek planine Dol in skozi Dolski 

graben do spodnje postaje gondolske ţičnice. 
 

Zmerne, nezahtevne hoje po lepih krajih je za dve uri in pol, sestop pa še 
dve uri.  

 

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

uporabe ţičnice, za vzpon na Rzenik v tem primeru potrebujemo od 
štiri do šest ur; 

− na planino Dol se preko sedla Kranjski Rak pripeljemo z avtomobilom, 
od tu je le dobra ura hoda na planino Rzenik; 

- vrnitev je mogoča prek Velike planine in z gondolsko ţičnico v dolino 

(po poti pristopa) ali pa čez Konja in Presedljaj v dolino. 
 

Zbor bo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske ţičnice na Veliko planino. 
 

 

Gregor Gomišček 

 (01) 231 90 23; (041) 678 716 
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Gornjiški klub Gornjesoške doline 
 
petek,  25. junij 2010  

Tolminski Kuk (2085 m) 

Dan državnosti 

 

 
V dolgem grebenu Tolminsko-Bohinjskih gora, ki se vleče od Bogatina do 

Črne prsti je Kuk najvišji vrh. V zimskem času ga obiskujejo predvsem 
turni smučarji, v poletnem času pa njegova juţna pobočja čudovito 

zacvetijo.  

 
Našo gorniško turo bomo začeli v Tolminu in se z avti zapeljali v 

Tolminske ravne (924 m). Pot bomo nadaljevali preko opuščene planine 
Kal na Tolminski Migovec (1881 m), od tam pa na Kuk. Po juţnih 

pobočjih bomo šli na preval Škrbina, se povzpeli na Vrh nad Škrbino 

(2054 m), po grebenu do Rušnatega vrha in se spustili na planino Razor, 
od tu pa do Tolminskih raven. 

 
Tura tehnično ni zahtevna, razen krajšega odseka na Vrh nad Škrbino, 

trajala pa bo okoli 8 ur. 

  
Zbrali se bomo od 7. uri v Tolminu na parkirišču ob glavnem kriţišču. 

 
Ţelimo lepo vreme, za praznično vzdušje pa bomo poskrbeli sami 

udeleţenci 
 

 

Mitja Šavli 

05 3881 587 ali 31 352 938 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota in nedelja, 26. in 27. junij 2010 

4. spominski pohod Stanka Koflerja 

čez Gračanico (1360 m) do Bleščeče planine (1080 m)  

 

 
Turo bomo opravili v spomin pokojnega Stanka Koflerja, zasluţnega 

gornika in alpinista ter našega prizadevnega člana. 
 

Zbrali se bomo v soboto ob 8. uri na ţelezniški postaji Jesenice in se  
odpeljali do Podroţce na Koroškem. Cena vozovnice je pribl. 5 eurov. S  

seboj imejte tudi osebni dokument. 

 
Od Podroţce se bomo po zahtevni lovski poti povzpeli na greben 

Gračanice in po njem nadaljevali do koče SPD Celovec na Bleščeči planini, 
kjer se bomo srečali s prijatelji koroškimi gorniki in prenočili. Naslednji 

dan se po dolini Gračanice vrnemo v Podroţco (2,30 ure hoje). Turo 

bomo izvedli le ob ugodnem vremenu. 
 

Če bo v soboto slabo vreme in bo napoved za nedeljo boljša, bo zbor na 
ţelezniški postaji Jesenice, v soboto popoldne ob 16.45. S Podroţce bomo 

šli skozi vasi do koče na Bleščeči planini, kjer bomo prenočili. Naslednji 

dan pa se bomo preko Gračanice vračali v Podroţco in z vlakom na 
Jesenice. 

 
Tura je zelo zahtevna in primerna le za izkušene gornike, ki so vajeni 

hoje po neoznačenih poteh. Hoje bo za pribliţno 7 ur. Hrano imejte s 
seboj, prenočišča se plača s prostovoljnim prispevkom. Za turo se 

prijavite vodniku en teden pred odhodom. 

 
 

Julij Ulčar 

04 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure) 
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Gorniški klub Karavanke 

 
sobota, 3. julij 2010 

Dve špici (2046 m) 

 

 
Zbor pohodnikov ob 6. uri v Ratečah na mejnem prehodu. Od tam se 

bomo odpeljali na izhodišče v (Dunjo ali Zajezero), po dogovoru z 
udeleţenci.  

 
Dve špici sta najzahodnejša dvatisočaka Nabojskih gora. Najbolj privlačen 

je zahodni vrh. Doseţemo ga skozi izklesan predor iz 1. svetovne vojne in 

po vodoravno izklesani polici skozi rušje na vrh.  
 

Dolţina ture bo odvisna glede na izbrano izhodišče od 6 do 9 ur. Tura je 
primerna za utrjene gornike. 

 
 

Vinko Gartner 

04/ 514 60 56 ; 031 839 522  
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 3. julij 2010 

Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro 

praznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljaža 

 

 
Ob 9. uri bo slavnostna akademija s kulturnim programom v počastitev 

obletnice rojstva Jakoba Aljaţa s podelitvijo častnega znaka vsem, ki so v 
pretekli sezoni opravili »Aljaţevo pot od doma do doma« 

 

Ob 11. uri bo spominska sv. mašo na Šmarni gori, ki jo tradicionalno 
daruje naš prijatelj in gornik, ţupnik France Urbanija; 

 
Akademija je sestavni del praznovanja občinskega praznika občine 

Medvode, ki ga praznujemo na rojstni dan Jakoba Aljaţa. 

 
Vse udeleţence naprošamo, da parkirajo svoje avtomobile na javnem 

parkirišču, ki je desno za kriţiščem, takoj, ko zavijete proti vasi Zavrh. 
 

Prireditev bo v vsakem vremenu. 

 
 

Tomaţ 

041 368 956  
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče  

 
nedelja, 4. julij 2010  

Molička peč (1780 m) skozi Robanov kot  

 

 
Vabimo vas na Moličko peč, kjer bo za 

bliţnji god slovanskih apostolov sv. Cirila 
in Metoda ob 12. uri v kapelici, posvečeni 

obema zavetnikoma tega kraja, 
bogosluţje. 

 

Dostop z avtom iz Luč, po dolini 
Podvolovljek do dobro označenega 

odcepa za Moličko peč, nato po urejeni 
makadamski cesti do parkirišča na Podveţaku (1350 m). Od parkirišča do 

Moličke peči je pribliţno 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 jeklenih oprijemnih vrvi in se v golih skalah slabo počutijo, ta dostop 
odsvetujemo. Za to smer bo po predhodni najavi organizirano vodenje. 

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

Obiskovalci, ki prihajajo iz smeri Presedljaja ali Kamniškega sedla preko 

Korošice, bodo od Korošice do kapelice sv. Cirila in Metoda hodili še 
pribliţno pol ure nezahtevne poti.  

 
 

Peter Jeţ   

051- 340 811 gorniski_klub.luce@t-1.si  

Bojan Okrogar  

031 382 295 bojan.okrogar@t-1.si     

mailto:bojan.okrogar@t-1.si
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 10. julij 2010 

Poţgana Mlinarica (1868 m) 

 

 
Zbor bo ob 8. uri pred trgovino Mercator v Mojstrani. Smer pristopa 

bomo izbrali na zbornem mestu, glede na vremenske razmere.  
 

Tura je zahtevna in zelo naporna (predvsem po pobočju grebena od Črne 

gore do Poţgane Mlinarice). Pot je neoznačena in je primerna za izkušene 
gornike. 

 
Na vrhu smo leta 2005 postavili Aljaţev stolpič z vpisno knjigo. Z vrha je 

veličasten razgled na Rjavino, Triglav, Stenar, Kriţ in Škrlatico.  

 
Za celotno turo bomo porabili od 6 do 9 ur, glede na smer pristopa. Poleg 

običajne gorniške opreme potrebujemo še čelado, pohodne palice in 
gamaše. Na poti ni koč, zato hrano in pijačo imejte s seboj.  

 

V primeru slabega vremena tura odpade. 
 

 
Julij Ulčar  

04 586 20 11 (petek od 20. do 21. ure) 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 17. julij 2010 

Kroţna tura okoli Begunjščice 

 

 
Teţavnost: tura je primerna za vse gornike, ki zmorejo šest do sedem ur 

hoje. Večjih vzponov ni. 
 

Potek poti: zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču ob mejnem prehodu 

Ljubelj, kjer bomo pot začeli in končali. Najprej se bomo povzpeli do koče 
na Zelenici. Po kratkem predahu bomo pot nadaljevali proti koči na 

Robleku (1657 m). Tu se bomo razgledali po »Deţeli«, kakor imenujejo 
Radovljiško ravan. Po okrepčilu in počitku se bomo odpravili proti 

naslednji postojanki, koči na Prevalu. Tu si bomo privoščili kislo mleko in 

masovnik. Od koče nas bo pot vodila skozi Bornove tunele nazaj na mejni 
prehod Ljubelj. 

 
Oprema: baterijska svetilka, primerna obutev, zaščita pred sončnimi ţarki 

 

Vodstvo ture je zagotovljeno, za varnost je odgovoren vsak sam, za 
dobro voljo in počutje pa vsi. 

 
 

Martin Janţekovič 

 (01) 542 41 26 ali 031 527 069 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 18. julij 2010 

Iz doline Vrat do bivaka na Črni gori 

po poti Planica – Pokljuka  

 

 
S Turkove planine, kjer bo zbor ob 6. uri, se bomo spustili do Triglavske 

Bistrice in se nato vzpenjali po stezi precej visoko v krnico Za Cmirom, 
kjer se bomo priključili na pot Planica – Pokljuka. Po njej se bomo po 

naravnih prehodih s police na polico prebili do grebena med Poţgano 

Mlinarico in Črno goro. Po ţelji in v okviru moţnosti se bomo povzpeli še 
na bliţnjo Poţgano Mlinarico, kjer smo pred nekaj leti postavili skalaški 

mini Aljaţev stolp. Nato pa bo sledil spust po gozdnatem grebenu Črne 
gore do bivaka mojstranških in dovških gornikov. Po kratkem počitku se 

bomo spustili do ceste, ki vodi iz Mojstrane v dolino Krme, kjer nas bo 

čakal vsaj en avto, ki bo odpeljal šoferje po ostale avtomobile na Turkovo 
planino. 

 
Tura, ki bo trajala 6 do 7 ur, je namenjena izkušenim gornikom z dobro 

telesno pripravčjenostjo. Obvezna oprema je alpinistična čelada, plezalni 

pas in samovarovalni komplet. Priporočam tudi zloţljive pohodne palice in 
vse ostalo, kar vzame s seboj na turo izkušen gornik.  

 
Za varovanje na izpostavljenih mestih bo poskrbljeno, sicer pa za lastno 

varnost  odgovarja vsak sam. Obvezna je telefonska prijava 8. ali 9. julija 
po 20. 

 

 
Andrej Šarc 

031-225082 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 24. julij 2010 

Izpod Špika za Ak 

po poti Planica – Pokljuka  

 

 
V osrčju ene od najlepših gorskih skupin v naših Alpah – Martuljkove 

skupine, bomo skozi prehod med krnico Pod Srcem in Za Akom po 
označenih poteh in brezpotju prehodili in preplezali eno od etap poti 

Planica – Pokljuka.  
 

Od parkirišča na začetku označene steze do bivaka Pod Srcem bomo prišli 

v dveh urah, do prehoda bo še dobro uro, do bivaka Za Akom pa še eno 
in nato še dve uri do izhodišča. Tura je namenjena izkušenim gornikom. 

Za varovanje na izpostavljenih mestih bo poskrbljeno, sicer pa za lastno 
varnost odgovarja vsak sam. Obvezna oprema je alpinistična čelada, 

plezalni pas in samovarovalni komplet. Priporočamo tudi zloţljive 

pohodne palice. S seboj imejte vse, kar običajno imate s seboj na daljši 
gorniški turi. 

 
Dobimo se ob 6. uri pred starim hotelom Špik v Gozd Martuljku.  

 

Za obvezno prijavo in dodatne informacije pokličite vodnika 22. ali 23. 
julija po 20. uri. 

 
 

Andrej Šarc 

031 225 082 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
nedelja, 1. avgust 2010 

Škrlatica (2738 m) 

 

 
Tradicionalni skalaški izlet. Škrlatica ima za skalaše prav poseben pomen, 

saj na njenem vrhu stoji skalaški kriţ. Postavili so ga člani Turistovskega 
kluba Skala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je bil po drugi 

svetovni vojni porušen in vrţen v prepad. Kopijo izvirnika smo ponovno 

postavili, kar je zagotovo prispevalo k razvoju pluralnosti mišljenja 
slovenskih gornikov in planincev. Škrlatico odlikuje tudi zelo lep pogled na 

okoliške gore, še posebej na Triglav. Zato ni čudno, da je vsak pravi 
skalaš moral biti vsaj enkrat na leto na njenem vrhu. Ob 11. uri bo na 

vrhu kratka svečanost ob obletnici blagoslovitve novega kriţa, ki jo bo 

vodil triglavski ţupnik France Urbanija. 
 

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

vrh. Po vrnitvi z vrha po isti poti, bo maša v kapelici sv. Cirila in Metoda v 

Vratih (pribliţno ob 16. uri). 
 

Hoje je za enajst do trinajst 
ur in je zelo zahtevna ter 

naporna. Na vrh se lahko 
povzpnemo le po 

zavarovani plezalni poti. 

Priporočamo čelado in 
komplet za samovarovanje. 

Mislite tudi na to, da na 
poti ni nobene moţnosti za 

dodatno pijačo!  

 
Telesno slabše pripravljenim, neizkušenim in tistim z vrtoglavico to turo 

odsvetujemo. 
 

Gregor Gomišček 

 (01) 231 90 23 ali (041) 678 716    
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
četrtek, 5. avgust 2010 

Po Aljaţevi poti od doma do doma 

 
 

Ţe trinajsto leto zapored člani GK Jakob Aljaţ organiziramo pohod po 

celotni Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaţeva pot od doma 
do doma«. 

 
Letos se tura prične 5. avgusta 2010 ob 5. uri zjutraj pred Aljaţevo 

domačijo v Zavrhu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za celotni 

teden v naprej se začetek ture prestavi za en teden, to je na 12. avgust.  
 

Tura je dolga in naporna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo zahtevna. Po 
načrtu se vsa potrebna oprema in hrana nosi na celotni turi v nahrbtniku, 

spi pa se le 4 ali 5 krat. Vsak udeleţenec sam odgovarja za svojo 
opremo, hrano, prenočišče in tudi za lastno varnost. Organizirano je le 

vodenje po celotni poti. 

 
Vsi, ki uspešno opravijo pohod po spominski gorniški poti, ki se imenuje 

»Aljaţeva pot od doma do doma«, prejmejo posebni častni znak, na 
katerem je na zadnji strani vgravirano ime, priimek in zaporedna številka 

znaka.  

 
 

JanKo 

031 333 042 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 7. avgust 2010 

Ajdna nad Potoki (1048 m) 

 

 
Primernost: izlet primeren tudi za otroke 

 
Potek poti: Ţirovnica, parkirni prostor pred akumulacijskim jezerom 

Moste, Ajdna – Valvazorjev dom in nazaj. 

 
Čas hoje: pribliţno 3 ure. 

 
Dobimo se: ob 9. uri na parkirnem prostoru pred akumulacijskim jezerom 

Moste pri odcepu za Valvazorjev dom. 

 
Zanimivost: Ajdna je staroselsko gorsko bivališče. Za obiskovalce vzorno 

restavrirano, zato je vredno ogleda. 
 

Vodstvo ture je zagotovljeno, za varnost poskrbi vsak sam tudi s 

primerno pohodniško opremo, za dobro voljo pa vsi skupaj. 

 

 
Martin Janţekovič 

 (01) 542 41 26 in 031 527 069 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 14. avgust 2010 

Rezija 

 

 
Na tradicionalno gorniško turo k našim rojakom v Rezijo se bomo podali v 

času, ko tam praznujejo »Šmarno mišo« ali po naše Veliki Šmaren. 
 

Z gorenjske strani pridemo v Rezijo čez mejni prehod Rateče in Kanalsko 
dolino do mesta Na Bili (Resiutta), kjer zavijemo v levo do vasi Solbica 

(Stolvizza). S Primorske strani pa vozimo po Soški dolini do vasi Ţaga in 

mejnega prehoda Učja in desno čez vas Njiva do Solbice. Cesta vodi še 
naprej do vasi Korito in do planine Kot. 

 
Do bivaka pod Veliko Babo je dobro uro hoda, do sedla med Laško Planjo 

in Veliko Babo še dobro uro in od tod do vrha Laške Planje še dve uri. 

 
Tura ni preveč naporna, brez večjih objektivnih nevarnosti. V dogovoru z 

udeleţenci so moţne tudi dvodnevne variante z obiskom drugih vrhov na 
»Ta visoki rosojanski poti« s prenočevanjem v bivaku Marušič pod Veliko 

Babo ali Igor Carso pod goro Ţrd. 

 
Dobimo se pri cerkvi v Solbici ob 8. uri. Za obvezno prijavo in dodatne 

informacije pokličite 12. ali 13. avgusta po 20. uri po telefonu. 
 

 
Andrej Šarc 

031 225 082 
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Gorniški klub Savinjske doline  

 
nedelja in ponedeljek, 15. in 16. avgust 2010 

Molička peč 

gorniško srečanje  
 

 
Vabimo vas na srečanje gornikov in drugih ljubiteljev gora, 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 Podvolovljeka do dobro označenega 
odcepa za Moličko peč, nato po urejeni makadamski cesti do parkirišča 

na Podveţaku (1350 m). Od parkirišča do Moličke peči je pribliţno dve uri 
zmerne hoje. Potrebujemo le dobre čevlje. Priporočamo, da se na 

parkirišče Podveţak pripeljete dovolj zgodaj, tako da se lahko proti 

Molički odpravite najpozneje ob 10. uri.  
 

Pot je dobro označena in nezahtevna, obisk pa običajno zelo številen, 
zato vodenje ni potrebno. Za gornike, ki bi ţeleli obiskati Ojstrico, bo po 

predhodni prijavi organizirano vodenje iz Podveţaka, po Kocbekovem 
grebenu na vrh Ojstrice.  

 

Dostop je mogoč tudi skozi Robanov kot. Zborno mesto je ob 7. uri v 
Lučah (gostilna Kmet). Avtomobili smejo zaradi zaščite okolja 

Robanovega kota samo do parkirišča pri Robanovi domačiji. Pot po 
Robanovem kotu je treba opraviti peš. Vzpon do Moličke peči poteka po 

zavarovani planinski poti. Izletnikom, ki čutijo odpor do jeklenih 

oprijemnih vrvi ta dostop odsvetujemo. 
 

Obiskovalci, ki prihajajo iz smeri Presedljaja ali Kamniškega sedla preko 
Korošice morajo za pot od Korošice do kapelice računati še na pribliţno 

pol ure nezahtevne hoje.  

 

Peter Jeţ  051- 340 811 gorniski_klub.luce@t-1.si   

Tura na Ojstrico - Bojan Okrogar 031 382 295     

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota,  21. avgust 2010 

Bogatin iz Trente 

 

 
Zbor bo ob 7. uri v Lepeni pri Domu dr. Klementa Juga. Do tu se 

pripeljemo po asfaltni cesti, ki se odcepi od glavne ceste skozi Trento v 

zaselku Pri Kumerčih, dobra dva kilometra pod vasjo Soča 
 

Obvezna je zanesljiva obutev, priporočljive so tudi pohodne palice. Tura 
ni zahtevna je pa naporna, primerna je tudi za starejše otroke. Čas hoje 

pribliţno 7 ur. 

 
V primeru slabega vremena tura odpade. 

 
 

Dušan Ţnidarčič 

051/691 928 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 28. avgust 2010 

Čez Lastovec (1841 m) na Desko (1970 m) in 

povratek pod Lastovcem (1841 m) 

 

 
S parkirišča pod planino Podveţak se bomo povzpeli na greben Lastovca 

in po njem nadaljevali na Desko. Od tam se bomo spustili mimo jezerca 
Vodotočnik do Starih Štal, od koder bomo po zahtevni lovski poti prečili 

pobočja Lastovca nazaj na planino Podveţak. Zaradi zahtevnega 

(nevarovanega) prehoda pod Lastovcem je tura primerna le za izkušene 
gornike.  

 
Zaţelena je primerna oprema. Datum in potek ture sta le informativna, 

prilagodili ju bomo vremenskim razmeram.  

 
 

Andrej Lavrenčič 

041 743075 

andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si. 

 

mailto:andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si
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Gorniški klub Karavanke 

 
nedelja, 29. avgust 2010 

Pohod po Jelovici 

 

 

Zbrali se bomo ob 7. uri pri brunarici pod cerkvijo v vasi Draţgoše. Z 
izhodišča se bomo napotili na vrh Draţgoške gore in opuščene planine 

Kališnik. Pot nadaljujemo kroţno na Vodiško, Lipniško, Mošenjsko planino 
in se vrnemo nazaj v Draţgoše. 

 

Tura ni zahtevna je pa dolga pribliţno 8 ur ter zahteva dobro telesno 
pripravljenost. 

 
Potrebna je običajna gorniška oprema in hrana iz nahrbtnika.  

 

 
Vinko Gartner 

04/ 514 60 56 ali 031 389 522 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 4. september 2010 

Ojstrnik (2052 m) 

 

 
Prvo soboto v septembru bomo obiskali lahko dosegljiv dvotisočak v 

Karnijskih Alpah.  

 
Dobimo se ob 7. uri v Ratečah pred Kompasom ob mejnem prehodu za 

Italijo. Nato se skupaj odpeljemo proti Ukvam. Najprej gremo na Bistriško 
planino, od tu pa na Ojstrnik, ki nam nudi čudovit razgled na Viš, Montaţ, 

Jalovec in Mangrt. 

 
Pohod bo trajal pribliţno 6 ur. 

 
 

Joţe Benedik 

059941319 ali 040 837 510 
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Gorniški klub Gornjesoške doline  
 
nedelja, 5. september 2010 

Visoki Kanin (2587 m) 

 

 
Visoki Kanin je najvišji vrh Kaninskega pogorja. Z vrha na katerem stoji 

kriţ je lep razgled na zahodne Julijske Alpe in ob lepem vremenu tudi na 

del Trţaškega zaliva v Jadranskem morju. 
 

Dobimo se ob 6. uri na kriţišču ceste Predel -Trbiţ, na odcepu za 
Nevejsko sedlo (Sella Nevea). Od tam se bomo skupaj odpeljali na  

Nevejski preval, od koder bomo turo začeli. Hoje je za pribliţno 7 do 8 ur.  

 
Tura je zelo zahtevna in naporna zato je potrebna predčasna prijava. 

Obvezni so zanesljiva obutev, čelada in komplet za samovarovanje. Nekaj 
opreme imamo na voljo v klubu. S seboj imejte tudi nekaj hrane in 

pijače. 

 
 

Miloš Gabrijelčič       

041 664 565  

 

 

 
Kanin - pogled z 

Montaţa 
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče  

 
sreda, 8. september 2010  

Laneţ in Raduha (2062 m) 

 

 
Zbrali se bomo ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se 

zapeljemo čez Solčavo, po panoramski cesti pod Olševo na Sleme in 
naprej do Bukovnika, najvišje leţeče kmetije na Slovenskem.  

 

Pot nas vodi po grebenu in nekoliko po grapi na vrh Laneţa (1,30 ure), 
kjer bomo odkrili nov Aljaţev stolpič. Na vrhu Laneţa bo ob tej priloţnosti 

kratka slovesnost. Pot nadaljujemo na Durce in po JV pobočju na vrh 
Raduhe (pribl. 2 uri). Od tod so lepi razgledi na Ojstrico, Savinjske Alpe in 

vzhodne Karavanke. Nadaljujemo prečenje po grebenu in se spustimo na 

planino Arta. Pod planino se v gozdu skriva vhod v Sneţno jamo. V njeno 
bliţino se lahko pripeljemo tudi po cesti iz vasi Struge na Loko (pribl. 12 

km).  
 

Ob 13. uri bo z vodnikom jamarskega društva Črni Galeb ogled Sneţne 
jame. Za ogled jame sta predvidevamo 2 uri časa. Za vstop v Sneţno 

jamo rabimo toplejša oblačila in čelno svetilko, tudi čelada mogoče ne bo 

odveč, če bo skupina večja. Ob povratku obiščemo še Planinski dom na 
Loki. Šoferji in vzdrţljivejši gorniki, ki se bodo preko Durc vrnili na 

izhodišče, bodo imeli še za dve uri hoje. Za ostale pa bo moţen prevoz z 
Loke v Luče.  

 

 
Tonč Ţuntar  

031 333 776   
Peter Jeţ  

051 340 811 

gorniski_klub.luce@t-1.si   

 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 11. september 2010 

Plaski Vogel (2348 m). 

 

 
Dobimo se ob 7. uri na kriţišču za Vas na skali v Trenti. Z avtomobili  se 

bomo zapeljali na izhodišče na planino Pod Zjabci nad Vrsnikom. Po 

markirani stezi bomo v dveh urah prišli na planino Za skalo, kjer bomo 
skrenili z markirane poti in se po brezpotjih travniške doline podali mimo 

Travnika do cilja.  
 

Če nam bo čas dopuščal, se bomo nazaj grede ustavili še na Travniku 

(2252 m) in se vpisali v knjigo v Aljaţevem stolpiču, ki ga je pred leti 
postavil naš klub. Tura tehnično ni zahtevna, razen v primeru megle 

postane orintacijsko zelo zahtevna. Za celotno turo bomo potrebovali 9 
do 11 ur skupaj s počitki. Višinske razlike bo za dobrih 1600 m. Hrana in 

pijača iz nahrbtnika.  

 
Tura tehnično ni zahtevna, potrebujemo pa kar nekaj pohodniške 

kondicije.  
 

 
Benjamin Černe 

031 224 114 drucerne@volja.net       

 

 

 

 

 

 

 

Plaski vogel, pogled s 
Travnika 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 18. september 2010 

Martuljške gore  

tura za gorniške vodnike 

 

 
Zbrali se bomo ob 6. uri pred trgovino Merkator v Mojstrani, od koder bo 

pričetek ture. Cilj vodniške gorniške ture bo razkrit na zbornem mestu.  
 

Pot je zahtevna, zato je nujno potrebna predhodna prijava zaradi 

dodatnih informacij o potrebni opremi in osebni kondicijski 
pripravljenosti. 

 
 

Pavle Skumavc 

031 677 203 

 
Janez Meţan 

041 395 001 
 

 

 

 

 

 

 

 



66                                                 Skala 2010 

Gorniški klub Savinjske doline, Luče  
 
nedelja, 19. september 2010 

Dleskovška planota – Veţe 

Krožna tura: Križevnik– Poljske device - Velika Zelenica– Veliki vrh– 
Molička peč in Dleskovec 

 

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

odpeljemo v Podvolovjek, nato po makadamski cesti mimo Planice na 
planino Ravne. Za pohodnike iz ljubljanske smeri je mogoč prevoz preko 

Kamnika in Krajnskega Raka po asfaltirani cesti proti Lučam in sicer do 
odcepa proti Korošici (pri enajstem km). Tu se ob 7.20 priključite 

pohodnikom iz Luč. Na planini Ravne začnemo pohod po starih pastirskih 

poteh do planine Polšak in naprej do prvega vrha Kriţevnika (1910 m, 
dve uri), Na vrhu je vpisna knjiga v Aljaţevem stolpiču. Vrnemo se do 

razpotja in nadaljujemo po pobočjih Poljskih devic. Na grebenu se nam 
odpre pogled na Robanov kot, ki leţi 1000 metrov niţje. Do Velike 

Zelenice je še dve uri hoje. Po gorskih tratah nadaljujemo na Veliki vrh, 

kjer bo odkritje novega Aljaţevega stolpiča z vpisno knjigo.  
 

Po zahodnem pobočju se 
bomo spustili na Moličko peč, 

kjer se na ta dan končuje 

pašna sezona z sv. mašo ob 
12. uri v kapeli sv. Cirila in 

Metoda. Po počitku v 
Kocbekovem zavetišču se 

preko Sedelca vrnemo na 
izhodišče. Po ţelji lahko 

obiščemo še Dleskovec ter se 

preko Dolgih Trat vrnemo na 
planino Ravne. Za vso pot potrebujemo sedem do osem ur. Potrebni so 

dobri čevlji, planinska oprema in nekaj kondicije.  
 

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

Peter Jeţ 051 340 811 gorniski_klub.luce@t-1.si                

mailto:bojan.okrogar@t-1.si
mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Turni klub Gora 
 
sobota, 25. september 2010 

Košutnikov turn (2133 m) s planine Dolga njiva 

 

 
Z avtomobili se bomo zapeljali skozi Dovţanovo sotesko, mimo Jelendola 

in v Medvodju zavili levo proti planini Dolga njiva. Avtomobile bomo 

pustili na parkirišču pod planino, do katere je okoli 30 minut hoje. Na 
Košutnikov turn (2136 m) se bomo povzpeli po zahodni poti, medtem ko 

bomo po vzhodni izpeljali spust na planino Zgornja Dolga njiva in po njej 
navzdol do parkirišča. Hoje je za okoli 5 ur 

 

Za turo potrebujete opremo za visokogorje. Datum in potek ture sta le 
informativna, prilagodili ju bomo vremenskim razmeram.  

 
 

Andrej Lavrenčič 

041 743075 

andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si. 

 

mailto:andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 25. september 2010 

Grintavec (2558 m) ali Kriška gora (1471 m) 

tradicionalni jesenski pohod 

 

 
Vsako leto ob koncu poletne sezone člani GK Jakob Aljaţ organiziramo 

jesensko turo v Kamniške Alpe. Če je vreme primerno (brez snega) je to 
pohod na načrtovan vrh, če vremenske razmere tega ne dopuščajo, 

organiziramo turo na Kriško goro, ki je tudi ena izmed spominskih točk 

»Aljaţeve poti od doma do doma«.  
 

Slaba vremenska napovedi v petek zvečer pomeni pohod na Kriško goro, 
ki ga prepreči le izjemno slabo vreme. 

 

Udeleţenci za pot na Grintavec se zberemo ob 7. uri na parkirišču pred 
Domom v Kamniški Bistrici. Zbirališče za turo na Kriško goro je ob 7. uri 

na parkirišču pred vasjo Gozd pod Kriško goro. 
 

Turi sta zelo dolgi (na Grintavec je tudi kar zahtevna. Na turi na 

Grintovec ni oskrbovanih koč, Dom na Kriški gori pa je ob lepem vremenu 
odprt in oskrbovan, sicer pa poskrbimo za okrepčilo iz lastnega 

nahrbtnika. 
 

 
Tomaţ 

041 368 956  
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Gorniški klub Karavanke 
 
nedelja, 26. september 2010 

Sleme (2076 m) 

 

 
Travnata piramida Slemena zaključuje na severovzhodu verigo 

martuljških gora. Njegova obrobna lega zagotavlja izredne razglede. Na 

lov za njimi se bomo podali tudi mi. 
 

Hoje bo za 7 do 8 ur z višinsko razliko pribliţno 1400 m. Pot tehnično ni 
zahtevna, seveda pa je strma in naporna. Za svojo varnost odgovarja 

vsak sam. 

 
Dobimo se v Mojstrani (parkirišče pred trgovino) ob 8. uri. 

 
 

Franci Jesenik 

04 533 37 45  
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče  

 
sobota, 2. oktober 2010    

Skalaško srečanje na Pavličevem sedlu (1339 m)  

dopoldanska tura na Pavličev vrh in Jerebičje (1761 m) 

 
 

Ob 14. uri se zberemo na mejnem prehodu Pavličevo sedlo, kjer bo ob 

novo postavljenem Aljaţevem stolpiču kratka slovesnost ob sodelovanju 
zbora pevcev iz Luč.  

 
Potem se zapeljemo po panoramski cesti do hišice predsednika našega 

kluba, kjer se bo nadaljevalo srečanje gornikov. Harmonikar in pevci iz 

Luč nam bodo popestrili dan. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. 
 

Za tiste gornike, ki bi radi dan izkoristili tudi za krajšo turo bo 
organizirano vodenje na Pavličev vrh in Jerebičje. Zborno mesto je ob 7. 

uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se odpeljemo v Logarsko dolino 

in naprej na Pavličevo sedlo. Tu se nam ob 7.45 pridruţijo pohodniki, ki 
se pripeljejo preko Jezerskega sedla.  

 
Pavličevo sedlo je po asfaltirani cesti, financirani iz evropskih sredstev, 

dosegljivo iz Luč in Logarske doline oz. čez Jezersko sedlo preko Avstrije. 
 

Da se deţja ne bi ustrašili, pridite na srečanje z dobro voljo in dobrim 

deţnikom. Prav je, da nam s predhodno prijavo olajšate organizacijo. 
 

 

Tonč Ţuntar 031 333 776  

Peter Jeţ 051 340 811 gorniski_klub.luce@t-1.si   

Za obisk Jerebičja: Bojan Okrogar 031 382 295  

 

 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Turni klub Gora 
 
sobota, 9. oktober 2010 

Ojstrica (2350 m) po pastirskih poteh Dleskovške 

planote 

 
 

Lahka, a dolga tura nas bo vodila s planine Ravne proti Molički planini in 
po Kocbekovi poti na vrh Ojstrice. Po počitku na Korošici pa bomo pot 

nadaljevali mimo jezerca Vodotočnik na planino Vodole, od tam pa na 
planino Jezerca ter nazaj na planino Ravne.  

 

Za turo potrebujete opremo za visokogorje. Datum in potek ture sta le 
informativna, prilagodili ju bomo vremenskim razmeram.  

 
 

Andrej Lavrenčič 

041 743075 

andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si. 

 

 

mailto:andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 10. oktobra 2010 

Bohor (1024 m) 

praznik kozjanskega jabolka 

 
 

 Bohor je pogorje, ki predstavlja juţno mejo pokrajine Kozjansko. Poteka 

v smeri zahod, vzhod. V tem vrstnem redu ga tudi sestavljajo naslednji 
vrhovi: Hom 614 m, Veliki Javornik 1024 m, Oslica 860 m, Vetrnik 708 m, 

Brodič 694 m in Kozjak 625 m. 
 

 Pohod na Bohor bomo povezali z obiskom tradicionalnega praznika” 

Kozjanskega jabolka” v Podsredi, kjer se bomo srečali s starimi sortami 
jabolk, odličnim jabolčnim moštom in drugo ponudbo Kozjanskega. 

 
 Dobimo se ob 9. uri pred Zdravstvenim domom na Senovem. Iz 

Ljubljane do Senovega je pribliţno uro in dvajset minut voţnje z avtom. 

Avtocesto zapustimo na izhodu za Krško. V Krškem se peljemo čez savski 
most in nato takoj v smeri levo čez Brestanico v Senovo. Celoten pohod 

bo trajal od tri do štiri ure. Je lahek in primeren za vse, tudi druţine z 
otroki. 

 
 

Silvo Klemenčič 

 041/295-264 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 10. oktober 2010 

Rombon (2202 m) 

 

 
Rombon je vzhodni mejnik Kaninske skupine. Čeprav je višinsko niţji od 

ostalih vrhov v tem pogorju, pa se dviga v obseţnih pobočjih nad Bovško 

kotlino. Je namreč Bovcu »najbliţja« gora. Bolj kot vrh, pa je verjetno iz 
Bovca bolj opazen njegov predvrh Čukla, ki pa je veliko niţji.  

 
Čeprav pelje na vrh markirana pot iz Bovca, mimo planine Goričce, pa 

bomo mi izbrali neoznačeno pot. Začeli bomo pri trdnjavi Kluţe. Vseskozi 

nas bodo spremljale naprave, ki so bile zgrajene za potrebe prve 
svetovne vojne. Ţe na začetku bomo uporabili predor (cca 100 m) kjer je 

koristna tudi svetilka, kasneje pa se bomo posluţevali mulatjer iz tega 
obdobja. Šli bomo mimo kote 1313 (dreizehn-dreizehn), prečili pobočje 

proti Čukli in nazadnje poskušali najti najboljšo pot proti vrhu. Čeprav je 

Rombon visok le 2202 m, pa je vzpona kar za 1700 m. 
 

Zbrali se bomo ob 7. uri pri 
trdnjavi Kluţe. To je pribliţno 3 

km iz Bovca ali pribliţno 6 km od 
prelaza Predel. Za turo bomo 

potrebovali pribliţno 10 ur, kar 

pomeni da je tura naporna. 
 

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

Na pohod gremo le v primeru 

lepega vremena. Zato 
priporočam da v soboto pred turo 

pokličite vodnika. 
Rombon, juţna stena 

 
Gašperčič Alojz 

(05 388 22 74) ali 031 551 945    
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 16. oktober 2010  

Primoţ (718 m), Šilentabor (751 m) 

 park vojaške zgodovine v Pivki in utrdbe na Primožu 

 

 
Primoţ in Šilentabor obrobljata jugozahodno stran Pivške kotline. Tod 

poteka razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem, po nizkih prevalih 
pa pelje več poti, ki jih je človek uporabljal ţe v pradavnih časih. Rimljani 

so tu zgradili cesto, ki je vodila iz doline Reke med Primoţem in 

Šilentabrom v Pivško dolino, od tu pa mimo Juršč v Loško dolino. 
 

Najprej se vzpnemo na Primoţ in potem na Šilentabor. Tu je istoimenska 
vasica in gotska cerkvica sv. Martina s srednjeveškimi freskami. Čudoviti 

razgled je na Pivško in Reško dolino! 

 
Po vrnitvi  si ogledamo zbirke v Parku vojaške zgodovine in utrdbe na 

Primoţu, ki so jih med obema vojnama zgradili Italijani za obrambo proti 
Jugoslaviji. 

 

Dobimo se ob 8. uri v Parku vojaške zgodovine v Pivki. 
 

Pot je lahka, skupaj z ogledi dolga šest ur. 
 

 
Stojan Torkar 

041 205 294 

stojc@siol.net 
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče  

  
nedelja, 17. oktober 2010 

Zabrloţnica in Matkovo okno 

 

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

odpeljemo v Logarsko dolino do Logarskega kota. Matkovo okno se 
nahaja  v grebenu med Matkovim kotom in Logarsko dolino nad 

opuščeno planino Zabrloţnico. Lepo se vidi iz Matkove kope nad Škafom. 

Planincem je dostopen samo iz Logarske doline. V Logarskem kotu bomo 
krenili na strmo lovsko pot, ki nas bo po dveh urah hoda pripeljala na 

Zabrloţnico, kjer stoji skromna lovska koča. Pod kočo je izvir vode. 
Nadaljujemo po gozdu in opuščenih travnikih na sedlo. Na levi strani so 

Turni (1636 m), ki nudijo lep razgled na Matkovo okno in nasproti leţečo 

Planjavo, na desni pa je odcep  za Matkovo okno.  
 

Na prehodu grebena ţe zagledamo okno, ki ga doseţemo po prečenju 
rušnatega pobočja. Nahaja se na višini cca 1800 m. Po ogledu in počitku 

se vrnemo na sedlo (pribl. 1 ura), kjer prečno po pobočju sledimo slabi 
lovski stezi, ki nas po uri in pol pripelje na Okrešelj. V Frischaufovem 

domu okrepčamo. Sledi samo še spust nazaj mimo slapa Rinka v 

Logarsko dolino do avtomobilov.  
 

Tura je zahtevna in naporna ter zahtevna posebno, če so tla mokra, zato 
priporočam dobre čevlje in palice. Vodenje bo zagotovljeno, za varnost 

gibanja v naravi odgovarja vsak udeleţenec sam. V slabih razmerah na 

poti (spolzka pot, sneg) se tura prilagodi vremenskim razmeram.  
 

Skupne hoje je za pribliţno 6 ur. 
 

 
Bojan Okrogar  

031 382 295  bojan.okrogar@t-1.si  

mailto:bojan.okrogar@t-1.si
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Turni klub Gora 
 
sobota, 23. oktober 2010 

Macesnovec (1926 m) 

 

 
Macesnovec v Julijskih Alpah slovi kot eden izmed lepših razglednikov. 

Turo bomo pričeli v Lengarjevem rovtu, kjer se konča cesta v dolini Kot. 

Do studenca sledimo markirani poti, ki pelje proti Staničevemu domu. 
Nekaj metrov za studencem, še pred prečenjem manjše grape, se odcepi 

pot levo navkreber. Po krajšem vzponu čez poraščen hrbet pot preči 
pobočje proti levi. Ob prehodu čez greben nas precej izpostavljena pot 

vodi med macesni proti glavnemu grebenu. Tik pod njim se usmerimo 

levo, kjer nas dobro vidna steza v slabe pol ure pripelje na razgleden vrh. 
Večjih tehničnih teţav na poti ni. 

 
Zbrali se bomo ob 8. uri v Mojstrani na parkirišču pri Mercatorju, od 

koder se bomo odpeljali v Lengarjev rovt v Kotu.  

 
Skupna višinska razlika je 1250 m. Čas vzpona je okoli 3 ure. Tura vodi 

po precej zahtevni neoznačeni poti, kjer je zahtevnost orientacije in 
teţavnost brezpotja. V vršnem delu je potrebno obvladovanje hoje po 

izpostavljenem skalnatem svetu. Ni za vrtoglave. Obvezna primerna 
obutev in oprema! 

 

Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav in v primeru 
dobrih vremenskih razmer.  

 
 

Boris Milikič 

 031 323 792 (petek med 20 in 21 uro) 

 tkgora@turni-klub-gora.si 

 

http://www.razmere.si/
mailto:tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline v sodelovanju z TD Grgar 
 
nedelja, 24. oktober 2010 

Škabrijel  

 

 
Izhodišče bo v Grgarju, na parkirišču pri marketu oziroma športnem 

igrišču. Tja pridemo iz Solkana po cesti za Lokve in Čepovan (pribl. 5 

km). Od tam se bomo podali po poljih do Prevala in naprej po stezi, ki 
pelje po juţnem pobočju do Malega vrha. Tu bomo skrenili od steze do 

razpadajočega avstroogrskega spomenika. Po ogledu se bomo vrnili na 
stezo in se po grebenu povzpeli na vrh. Pot bomo nadaljevali po 

zahodnem grebenu, po dobro ohranjenem oskrbovalnem jarku 

avstroogrske vojske do prevala Vratca. Tam nas bo čakal topel napitek. 
Nadaljevali bomo po severni strani do grebena Sleme in novega 

spomenika padlim slovenskim branilcem iz 1. svetovne vojne. Spust 
bomo opravili po dolini Potoke do Udorne jame na Globičnah in mimo 

poţiralnika Kloštre nazaj na izhodišče. 

 
Tura bo dolga okoli 5 do 6 ur in je tehnično nezahtevna.  

 
 

Benjamin Černe 

 031 224 114 

drucerne@volja.net 

 

Pogled na Škabrijel s Sv.gore           Udorna jama na Globičnah  
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Turni klub Gora 
 
sobota, 30.oktober 2010 

Vrtača (2181 m) 

 

 
Vrtača je drugi najvišji vrh v Karavankah. V poznih jesenskih dneh je prav 

hvaleţna tura. Z vrha nam ob lepem vremenu nudi čudovit razgled. Na 

jugu se med pobočji Begunjščice in Stola blešči Blejsko jezero, za njim se 
dvigujejo Julijske Alpe, na severu se nam odpira pogled na domačije 

naših rojakov na oni strani meje. Na vrhu gore je dvometrski ţelezni 
cepin z ovito vrvjo. 

 

Zbrali se bomo ob 8. uri na Ljubelju (na parkirišču pod sedeţnico 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 
ostala zaščitna oprema! 

 
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav. 

 
 

Aljoša Belingar 

051 317 368 
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Gorniški klub Karavanke 
 
nedelja, 31. oktober 2010 

Komemoracija na Dovjem 

 

 
Zbor udeleţencev bo ob 11. uri pred gostiščem Aljaţev hram pod vasjo 

Dovje, ob cesti Jesenice - Kranjska Gora. Pred popoldansko 
komemoracijo bomo opravili priloţnostno turo, ki bo prilagojena 

vremenskim razmeram in ţeljam pohodnikov (Dovška Roţca, Dovška 
Baba, Hruški vrh ali Borovje).  

 

Tura ne bo posebno teţka, glede na pozni jesenski čas pa vseeno zmerno 
naporna in zahteva povprečno telesno pripravljenost. Hoje s počivanjem 

bo za največ 5 ur. Od opreme velja poudariti dobre čevlje in pohodne 
palice.  

 

Če bo slabo vreme napovedano, bo tura odpadla. 
 

Ne glede na vreme pa bo ob 17.30 na pokopališču ob cerkvi na Dovjem 
komemoracija na grobovih Jakoba Aljaţa in drugih zasluţnih gornikov. Ob 

18. uri bo sv. maša za vse ponesrečene v gorah 
 

 

Julij Ulčar 

 (04) 586 2011 (v petek od 20. do 21 ure) 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 6. november 2010 

Jerebikovec (1593 m)  

 

 
Je razgleden vrh, ki se nahaja nad Mojstrano in Radovno. Z vrha je lep 

pogled proti Karavankam in Julijskim Alpam ter na dolini Vrat in Krme. Na 

vrhu stoji manjši bivak, ki nudi prijetno zavetišče v primeru nevihte. 
 

S parkirišča se usmerimo proti tabli TNP in po kolovozu naravnost strmo 
navzgor. Kolovoz se po kratkem času hoje spremeni v strmo peš pot, ki 

nas po severozahodnih pobočjih pripelje na enega od stranskih grebenov 

gore z lepim razgledom na Kepo. Ko se strmina izravna, smo na planini 
Meţaklja. Na zahodnem robu planine je veličasten razgled na Triglav in 

na dolino Kot. Nekaj metrov pod vrhom se odpre se pogled na celotne 
Julijce. 

 

Skupna višinska razlika je 873 m. Čas vzpona je 2 uri 30 minut.  
Tura vodi po lahki označeni poti. Obvezna je primerna obutev in oprema,  

priporočljive so pohodne palice!  
 

Zbrali se bomo ob 8.00 
uri na parkirišču pri 

teniških igriščih v 

Mojstrani, kjer bomo 
pustili avtomobile in peš 

nadaljevali pot mimo 
Mlačce.  

 

 
Boris Milikič 

031 323 792   

(petek od 20. do 21. ure) 

 tkgora@turni-klub-gora.si 

 

mailto:tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 7. november 2010 

Tošč (1021 m), Grmada (898 m), Sv. Katarina, Sv. 

Jakob (806 m) 

krožna tura po Polhograjskih Dolomitih  

 

 
V pozni jeseni, ko tudi po dolinah ţe diši po zimi, se bo prilegla nekoliko 

daljša, vendar nezahtevna tura. Prehodili bomo kroţno pot preko 
nekaterih vrhov Polhograjskih Dolomitov. Začetek in konec poti bo v 

dolini Ločnice, blizu Sore pri Medvodah. 

 
Zberemo se ob pol osmih (7.30) zjutraj v dolini Ločnice pri gostišču 

Legastja (4-5 km iz Sore). Pot nas bo sprva vodila na Tošč, ki je sedaj 
najvišji vrh Polhograjcev (odkar so v šestdesetih letih preteklega stoletja 

izravnali vrh Pasje ravni in jo ob tem zniţali za nekaj metrov). Sestopili 
bomo na Gonte, od koder bo sledil kratek vzpon na Grmado. Sledil bo 

daljši in poloţnejši del poti preko Sv. Katarine na Sv. Jakoba nad 

Medvodami. Za zaključek nas čaka še sestop na izhodišče v dolini 
Ločnice. V primeru poslabšanja vremena lahko turo tudi skrajšamo, 

oziroma njen potek spremenimo ţe ob začetku, glede na vremenske 
pogoje.  

 

Tura je nezahtevna, terja pa nekaj kondicijske pripravljenosti. Prehojena 
višinska razlika 800 – 900 m, čas hoje 8 do 9 ur. Potrebna oprema: 

običajna letnemu času primerna gorniška oprema, priporočljive so 
pohodne palice.  

 
Udeleţbo na turi potrdite po telefonu v soboto zvečer po osmi uri. 

 

 
Leopold Krţišnik  

04 518 50 54,  031 892 895  
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 20. november 2010 

Slivnica nad Cerknico (1114 m) 

 

 
Teţavnost: lahka označena pot 

 

Primernost: pohod primeren tudi za otroke 
 

Potek poti: zberemo se v Cerknici pred trgovino pohištva Brest ob 9.00 
uri 

 

Čas hoje: pribliţno 3 ure 
 

Zanimivost: po vrnitvi si lahko ogledamo maketo Cerkniškega jezera, ki 
prikazuje polnjenje in praznjenje jezera 

 

Vodstvo pohoda je zagotovljeno, za varnost poskrbi vsak sam, za dobro 
voljo pa vsi skupaj. 

 
 

Martin Janţekovič 

 (01) 542 41 26 in 031 527 069 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 18. december 2010 

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 
prvoustanovljeni klub. Predboţični čas bo ravno primeren za naš pohod, 

ki ni prenaporen. Primeren je za udeleţence vseh starosti. 
 

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 pribliţno ura 
voţnje. 

 

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  
 
nedelja, 26. december 2010 

Iz Medvod na Svetega Jakoba 

tradicionalni pohod 

 

 
Vsako leto 26. decembra vodi član GK Jakob Aljaţ tradicionalni pohod iz 

Medvod na sv. Jakoba.  
 

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

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

Po maši in kresovanju v počastitev osamosvojitve je organizirana vrnitev 
v soju bakel do Medvod. Bakle si priskrbi vsak udeleţenec sam. 

 

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

 
 

Tomaţ 

041 368 956  
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Klub gorskih kolesarjev Volja 
 

 

Pri organizaciji gorskokolesarskih tur poskušamo pokriti različna področja 
Slovenije, ki so manj obiskana, pa toliko bolj zanimiva za kolesarjenje v 

naravi. Večino tur organizatorji pripravijo na podlagi lastnih idej na 
podlagi predogledov in poznavanja terena. Predvidevamo, da bomo v letu 

2010 organizirali okoli 10 tur.  

 
Koledar tur bomo objavili na internetni strani KGK Volja 

http://www.kgkvolja.si/. Po tradiciji nameravamo organizirati tudi eno 
večdnevno turo v eni od sosednjih drţav. Planirane ture bodo zaradi 

vremenskih razmer omejene na obdobje od marca do začetka novembra.  

 
V obdobju, ko so noči daljše – od septembra do konca aprila pa bomo 

nadaljevali z organizacijo nočnih tur, za katere se dogovorimo vsak teden 
posebej. 

 
 

darko.korbar@ijs.si      041787202 

vladimir.cindro@ijs.si   041424868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:darko.korbar@ijs.si
mailto:vladimir.cindro@ijs.si
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA 

 
 
 
 
 
 

PRISTOPNA IZJAVA 

(izjavo izpolnite in jo pošljite na izbrani gorniški klub) 
 
 
 
Ime in priimek: 
 
 
Naslov stalnega bivališča: 
 
 
 
 
 
Elektronski naslov: 
 
Telefon: 
 
Datum in kraj rojstva: 
 
 

 
 

 

 
 

Dovoljujem zbiranje, hranjenje in uporabo v prijavi navedenih osebnih 
podatkov za namena delovanja gorniškega kluba in SGK Skala v skladu z 

Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
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Postati želim član (ustrezno prekrižaj): 

 
   Gorniški klub dr. Henrik Tuma    Gorniški klub Savinjske doline 

   Gorniški klub Karavanke     Gorniški klub Limberk 

   Gorniški klub Gornjesoške doline    Gorniški klub Jakob Aljaţ 

   Klub gorskih kolesarjev Volja    Turni klub Gora 

 

 
 

Izjavljam, da soglašam s spodaj navedenimi načeli in cilji gorništva in da 

jih bom podpiral po najboljših močeh: 
 

Gojili bomo slovensko gorniško izročilo v duhu vrednot in tradicije 
Turistovskega kluba Skala (T.K. Skala) ter: 

 uresničevali gorniške dejavnosti, interese, programe in cilje, 

 skrbeli za razvoj gorništva in oblikovali za to potrebne programe, 

 sodelovali pri načrtovanju, izgradnji in vzdrţevanju gorniških 

objektov, 

 načrtovali in uresničevali gorniške projekte in prireditve, 

 sodelovali v prostorskem načrtovanju in uporabi prostora v gorah 

in gorskih dolinah, 
 vzgajali in izobraţevali, zlasti mladino, za: 

 varnost v gorah na vseh področjih dejavnosti, 

 varovanje in prijazen odnos do gorske narave, naravne in 

kulturne dediščine, 

 ţivljenje in preţivetje v naravi, 

 nadaljevali slovensko gorniško izročilo in krepili spoštovanje 

gorniških vrednot, še posebno: 
 pomoč in tovarištvo, 

 ljubezen do domovine in utrjevanje slovenske narodne zavesti, 

 kulturo gorništva, 

 poglabljali razumevanje pomena in poslanstva gorništva ter 

povezanosti z naravo za fizični in duhovni razvoj posameznika po 

načelu »zdrav duh v zdravem telesu«. 
 

 

Kraj, datum in podpis:  
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA 

DOHODNINE ZA DONACIJE SLOVENSKEMU GORNIŠKEMU KLUBU 

SKALA 
 

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

-----------------------------  Vzorec obrazca  ------------------------------------- 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

__________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

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

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 
Davčna številka 

 

 

__________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 
 

ZAHTEVA 

                 za namenitev dela dohodnine za donacijeme oziroma 

naziv upravičencavčna številka upravičenca Odstotek (%) 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka 

upravičenca 

Odstotek 

(%) 

Slovenski gorniški klub Skala − 
zveza gorniških klubov 

 

94156590 0,5 
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Iskra, elektro in elektronska industrija, d. d. 

Kotnikova 28 
1000 Ljubljana 

Slovenija 

www.iskra.eu 
 

 

http://www.iskra.eu/
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