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Hoja v gore je danes del naše narodne kulture
- to ni niti šport, niti ni druţabna aktivnost ali
izletništvo. Je aktivnost s svojo lastno
filozofsko in kulturno osnovo. Ta pa se je
predvsem oblikovala v času med obema
vojnama in je tesno povezana z delovanjem
Skale. Seveda so bili povsod v Alpah domačini
vseskozi povezani z gorami, vendar so jih
obravnavali predvsem glede na njihovo
koristnost – nabirali so rudnine, sekali les, na
visokogorskih pašnikih pasli ţivino in prečkali
gorska sedla na poti v sosednjo dolino.
Kasneje se je pri izobraţencih pojavilo
znanstveno zanimanje za gorski svet –
odkrivali so pristope na vrhove, merili njihove
višine, risali zemljevide. Sledil je čas, ko so v
Alpe začeli prihajati pustolovci zaradi sebe in ti so po Leslieu Stephenu
poimenovali Alpe "igrišče Evrope" ter sproţili razvoj gorskega turizma.
Leta 1857 so v Londonu ustanovili Alpine Club, kmalu pa so sledila tudi
druga "alpska" društva po vsej Evropi, zelo kmalu tudi Slovensko
planinsko društvo. To ţe v prvih desetletjih delovanja opravilo veliko delo
pri povečanju dostopnosti naših gora in njihovi prepoznavni slovenskosti.
Vendar pa se je po prvi svetovni vojni pojavila tako močna potreba po
novem pojmovanju zahajanja v gore kot dejavnosti s svojo filozofsko
osnovo, da je na svečnico (2. februarja) leta 1921 skupina gorniških
navdušencev ustanovila svoje društvo: Turistovski klub Skala – beseda
turist je tedaj pomenila nekoga, ki hodi na ture. Poleg plezanja in
smučanja so gojili tudi znanstveno-raziskovalno in umetniško delo v
gorah. Prav Skala je posnela prvi slovenski celovečerni igrani film, člani
Skale so fotografirali, risali in pisali knjige o gorah ter postavili kulturne in
filozofske osnove zahajanja v gore. Poleg tega so v času do druge
svetovne vojne vse pomembne alpinistične doseţke pri nas opravili prav
skalaši, člani Skale. Med vojno je Skala prenehala delovati, po njej pa
nova oblast idejam skalaštva ni bila naklonjena. Zato je bilo mogoče
Skalo oţiveti šele leta 1997 v svobodni Sloveniji.
Letos praznuje Skala svojo 90-letnico. Upravni odbor Skale je zato
letošnje leto razglasil za leto Skale. V tem letu naj bi klubi Skale še
posebej poskrbeli za uveljavljanje gorniških vrednot v javnosti ter za
razumevanje pomena gorskega sveta za današnje in prihodnje rodove.
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Kljub svoji starosti je Skala zelo aktivna. V tem zborniku so zbrani opisi
tur in prireditev, ki jih leta 2011 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.
Z gorniškimi pozdravi,
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dr. France Sevšek,
predsednik
Slovenskega gorniškega kluba Skala
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Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških
klubov
e-pošta: skala@turni-klub-gora.si
spletne strani: www.skala.turni-klub-gora.si

davčna številka: 94156590
matična številka: 1202898
TRR: 02222-0091003417 pri Novi Ljubljanski banki

datum ustanovitve: 2. februar 1921
datum ustanovitve po Zakonu o društvih: 23. junij 1997
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Organi Skale
(izvoljeni na skupščini Skale 20. 10. 2009)
Upravni odbor
predsednik:
podpredsednik:
podpredsednik:
član:
član:
član:
tajnik:
blagajnik:

France Sevšek (TK Gora)
Janez Kocjan (GK Jakob Aljaţ),
Franci Jesenik (GK Karavanke),
Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline),
Bojan Pograjc (GK dr. H. Tuma),
Anton Ţunter (GK Savinjske doline),
Marjan Perme (GK Limberk),
Grega Sever (TK Gora).

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

Joţef Ţagar (GK Gornjesoške doline),
Tomaţ Mis (GK Jakob Aljaţ),
Silvo Klemenčič (GK dr. H. Tuma),
Andrej Šarc (GK dr. H. Tuma),
Julij Ulčar (GK Karavanke).

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

France Urbanija (GK dr. H. Tuma),
Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline),
Gregor Gomišček (GK dr. H. Tuma),
Metod Humar (GK dr. H. Tuma),
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, tonc.zunter@siol.net
Ivo Jakop, 041 704122
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
Toni Kozole
5. GK Karavanke, Gorenjska 25, 4240 Radovljica
Julij Ulčar, 051 301 684, (04) 586 20 11
Franci Jesenik, 04 533 37 45
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, janezmezan@gmail.com
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
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NA VARNI POTI – PROSTOVOLJNI GORNIŠKI
VODNIKI SKALE
Samo Zupančič
Nov, recimo mu mnoţični pristop, je prinesel s seboj tudi drugačen
pogled h kulturi gibanja v gorah. Nekdaj so bili vršaci dostopni le
privilegiranim izbrancem, ki so imeli dovolj časa in tudi sredstev, da so si
vzpone nanje lahko privoščili. Danes so osamljene popotnike, ki na svojih
skritih poteh v visokogorju odrivajo sebe in svobodo narave, zamenjale
številne skupine planincev, ki se ob koncu tedna podajo proti vrhovom.
Hribolaštvo pomeni obliko rekreacije in sprostitve, športno disciplino ter
obliko druţenja med ljubitelji gora in naključnimi obiskovalci. Pa ne, da bi
bilo to samo po sebi slabo – ne nazadnje se na ta način krepi turistična
ponudba, ki spreminja trdo, neobljudeno puščo v poligon za športne
aktivnosti vseh vrst. Mnogi zaradi mnoţičnosti pozabljajo, ali pa niti ne
vedo, da se je potrebno na izlet v hribe ustrezno fizično (telesno) in
psihično (mentalno) pripraviti ter pravilno opremiti z zalogo hrane in
obleke ter pripomočki za varnost, za katere pa še posebej velja, da jih je
potrebno znati uporabljati. Gibanje v gorah zahteva vse večjo previdnost
in potrebo po varnosti. Z vseh strani od nas zahtevajo, da upoštevamo
pravila varnosti. Tukaj je
industrija športne opreme, ki
je nedvomno z vse bolj
kakovostno,
varno
in
uporabno opremo bistveno
olajšala in pribliţala gore tudi
manj
pripravljenim
posameznikom, ob tem pa
izkorišča moţnost za prodajo
in zasluţek. Pred časom smo
se še smejali, ko je kdo
kolovratil pod steno s čelado,
danes pa je to čisto običajni
prizor. Mediji nas spodbujajo
k večji osebni odgovornosti,
kar je tudi prav, ker si ob
nesreči v gorah človek lahko
le redkokdaj pomaga sam,
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nemalokrat je potrebna mnoţična
intervencija gorskih reševalcev ali
helikopterja za pomoč pri reševanju.
Med osnovno opremo za gibanje v
gorah spadajo dobri gorski čevlji,
čelada, komplet za samovarovanje
pri plezanju po zavarovanih plezalnih
poteh, pozimi pa še dereze in cepin.
Poleg tega, da opremo imamo, pa jo
moramo znati tudi uporabljati. Nič
nam ne pomaga čelada v nahrbtniku
ali plazovna ţolna, ki je nismo
pravilno pripravili za uporabo. Oprema sicer daje občutek varnosti, vedeti
pa moramo, da nam oprema, ki je ne znamo uporabljati, prav nič ne
koriti.
Poseben prispevek k varnosti in varnemu gibanju v kamniti naravi nudi
Skala v obliki organiziranega usposabljanja za prostovoljne gorniške
vodnike. Usposabljanje izvajajo poklicni gorski vodniki po smernicah
International Union of Mountaineering Associations (UIAA). Kandidati za
prostovoljne gorniške vodnike Skale so posebej motivirani in usposobljeni
posamezniki, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za svojo varnost in
za varnost skupine, ki jo vodijo, ter svoje znanje nuditi tudi drugim pri
gibanju v gorskem svetu. Prostovoljni
gorniški vodnik Skale postaneš, ko
imaš za sabo ţe nekaj izkušenj in si se
pripravljen še dodatno izobraţevati ter
opraviti preverjanje. Usposabljanje
prostovoljnih
gorniških
vodnikov
zadnje generacije je potekalo jeseni
leta
2009
in
v
letu
2010.
Usposabljanje se je pričelo kar na
polno s poskusno turo na Jezersko
Kočno (2540 m).
Pot
smo
pričeli
nad
kmetijo
Suhadolnik v Suhem dolu na višini
okoli 1100 metrov. Vreme je bilo
prekrasno. Zadnji del je bil precej
strm, zaradi snega pa je bilo treba
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uporabiti
tudi
dereze.
Vse
kandidate je Miha Kuhar, ki je to
turo vodil, kot tudi vse nadaljnje
usposabljanje, ocenil kot primerne.
Zimski del izobraţevanja je potekal
v vadbenem centru na Pokljuki 27.
in 28. marca 2010. Vzpeli smo se
na Viševnik (2050 m), eden od
naših
najbolj
obiskanih
dvatisočakov. Vadili smo padce po
sneţnem pobočju, ustavljanje s
cepinom in izdelavo sidrišča v
snegu. Posebno pozornost smo
posvetili reševanju s pomočjo
plazovne ţolne. Teoretično smo
ţolno še enkrat predelali 14. aprila
v dolini. Sestavni del usposabljanja
je bil tudi vzpon na Dachstein, 2996
m visok vrh v Avstriji, pri znanem zimskošportnem središču Schladming.
Pod vrhom je ostanek ledenika. Vzpeli smo se z derezami, zadnji strmi,
sicer zavarovani skalnati del pa smo premagali s pomočjo
samovarovalnega kompleta. Vadili smo gibanje po ledeniku s posebnim
načinom ledeniške naveze in varovanja. Pri spustu z vrha je zmanjkalo
varoval, zato smo povadili še spust po vrvi. Tudi poletni del usposabljanja
je potekal na Pokljuki. Vzpeli smo se na Mali Draški vrh (2132 m).
Poskusili smo se v vodenju skupine. Takole nevajenim vodenja, se nam je
dokaj imenitno zdelo, ko smo usmerjali korak, objektivne nevarnosti ni
bilo nobene, zato je šlo vse gladko. Trenirali smo izdelavo varovanja z
vrvjo in samovarovanje. Podrobno smo se seznanili s planinsko karto in
kompasom. Opravili smo orientacijski pohod - iskanje kontrolne točke v
naravi. Ravno tisti dan je deţevalo kot iz škafa. Tisti izseki karte na A4
papirju, ki so v začetku predstavljali obliko terena v naravi, so bili na
koncu samo še ena sama mnoţica zapacanih črt. Cilj pa smo skoraj vsi
našli. Vsa praktično pridobljena znanja smo potem še utrdili za mizo.
Formalno usposabljanje je zdaj pri kraju. Vodniki zadnje generacije 2010
bomo kot priznanje za svojo usposobljenost na prireditvi ob 90. obletnici
Skale dobili značko prostovoljnega gorniškega vodnika (Voluntary
Mountain - Walking Leader) z znakom Skale, imenom in priimkom ter
številko znaka.
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V program usposabljanja v sezoni 2009/2010 je bilo vključenih 18
bodočih gorniških vodnikov. Najštevilčnejša je bila skupina iz Gorniškega
kluba Limberk, takoj za njimi pa gorniki iz Turnega kluba Gora. Letošnji
udeleţenci se bomo tako pridruţili številnim prostovoljnim vodnikom v
zvezi gorniških klubov Skala.
Kaj je sploh namen prostovoljnega gorniškega vodništva pri Skali? V
ospredju je vsekakor varnost. Kot je omenil Bojan Pograjc, eden od
pobudnikov ,,nove Skale'' in protagonistov prostovoljnega gorniškega
vodništva: ,,Veliko boste ţe dosegli, če boste sami bolj varno hodili.''
Sporočilo, ki smo ga pridobili med usposabljanjem pa je predvsem v tem,
da ostanemo do gora in narave nasploh spoštljivi in poniţni, kajti šele
takrat se nam bodo odprli vsi zakladi, ki so za hrupne in objestne za
vekomaj skriti.

12

Skala 2011

Petru Jeţu (1928 – 2010) v spomin
Teţko je slovo od človeka, kot je bil Peter
Jeţ. Bil je moj zelo, zelo dober prijatelj.
Bil je moj neprecenljiv učitelj in moj
najdraţji učenec, moja vest in moja
tolaţba, skratka sopotnik, kakršne
smemo doţiveti le redki. Tako rad bi z
njim še prehodil nekaj poti na tem
planetu. Toliko stvari bi mu rad še
povedal in zaupal, čeprav sva si v
desetletjih prijateljevanja vse povedala in
vse zaupala. Zdaj pa kar nenadoma ni
več moţnosti za pogovor. Ni več
moţnosti za skupna potepanja po hribih, ki sva jih oba imela tako rada in
kjer sva se, gorniška boţjepotnika, znala z Bogom pogovarjati v jeziku
ptic in s srcem, ne z umom prisluhniti in razumeti, kaj nama sporoča.
Peter se je rodil na Stoglejski kmetiji v Lučah in rojstnemu kraju vse
ţivljenje dajal poseben pečat. Ţe kot mlad gospodar je sodeloval pri
ustanavljanju kmetijske zadruge in postal njen prvi tajnik. Bil je pionir
sodobnega kmetovanja; z mnogih potovanj je domov prinašal nove ideje
in novosti, na svoji domačiji pa se je prvi v Sloveniji začel ukvarjati s
turizmom na kmetiji. Sodeloval je pri ustanovitvi Turističnega društva
Luče in bil vseskozi aktiven član, za kar je prejel priznanje Turistične
zveze Slovenije. Več desetletij se je posvečal čebelarstvu in v lučki šoli
vodil čebelarski kroţek, za kar je dobil priznanje SAŠA regije. Bil je
ustanovni član Planinskega društva Luče in njegov dolgoletni predsednik.
Po poţaru koče na Loki pod Raduho je prevzel vodenje gradbenega
odbora in z odlično organizacijo gradnje pripomogel, da je bila v dveh
letih zgrajena nova moderna koča. Četrt stoletja je bil aktivni član Gorske
reševalne sluţbe in sodeloval v številnih reševalnih akcijah v Savinjskih
gorah. Za svoje izjemne zasluge je prejel zlati znak Planinske zveze
Jugoslavije, srebrni in zlati znak Planinske zveze Slovenije, zlati znak
Gorske reševalne sluţbe, Kocbekovo priznanje Slovenskega gorniškega
kluba Skala in zlato plaketo občine Luče.
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Peter je ţivel nadpovprečno ţivljenje. Česarkoli se je lotil, mu je uspelo in
vrsto let je tudi uspešno kljuboval svoji bolezni. Kljub temu mi je večkrat
dejal, da ga ni strah oditi. Strinjala sva se, da človeško občestvo
sestavljamo mi vsi: tisti, ki smo še tukaj in vsi tisti, ki so ţe odšli in meja
med nami ni tako usodna in dokončna, kot si predstavljamo. Zato zanj
bolj kot za kogarkoli veljajo besede, ki jih je pesnik Joţe Snoj napisal v
slovo najinemu skupnemu prijatelju Janezu Pogačniku :
Bog je dober, verjemite, si pričal.
Tolika je ţe bila z njim moja sreča,
da me ţe lahko vzame
pri priči.
To so bile tvoje besede.
Vzel te je, Janez,
In bogatejša so s teboj nebesa.
Boš povedal tam, kjer zdaj si,
kako je z nami?
Kako se, da bi zdrţali
sitimo z obupom?
Ti si vedel, ti boš znal povedat.
Tebi zaupam.
Hvala ti za vse, kar si nam dal, dragi Peter.
Tonč Ţunter
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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 Karavanke
Gorniški klub Gornjesoške doline
Klub gorskih kolesarjev Volja






Gorniški klub Savinjske doline
Gorniški klub Limberk
Gorniški klub Jakob Aljaţ
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:

16

Skala 2011

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

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

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

__________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

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

Skala 2011

Davčna številka
upravičenca
94156590

Odstotek
(%)
0,5
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Sklenitev nezgodnega zavarovanja za člane
Skale
Star pregovor pravi, da nesreča nikoli ne počiva. Še posebej so nesreče
odmevne v gorskem svetu. Ker jih povsem ne moremo preprečiti, lahko
vsaj posledice nekoliko omilimo s tem, da se nezgodno zavarujemo.
Skalaši smo, kar se tiče dodatnega nezgodnega zavarovanja različno
vključeni. Nekateri so zavarovani preko PZS, drugi pri avstrijskih in
francoskih klubih. Za tiste, ki pa niso še nikjer in bi si ţeleli dodatno
nezgodno zavarovanje v gorah, predstavljamo našo domačo (slovensko)
varianto skupinske zavarovalne pogodbe, ki jo nekateri prakticiramo ţe
nekaj let.
To je osnovna nezgodna varianta NEZ 09, NEZ-špo-09, ki vsebuje
zavarovanje nevarnosti v primeru nezgodne smrti, trajne invalidnosti in
stroškov reševanja.
Skupinsko zavarovalno pogodbo sklenemo na podlagi liste zavarovancev,
ki mora obvezno vsebovati po rubrikah podatke o članih v naslednjem
vrstnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- zap. številka zavarovanca
– ime in priimek
– naslov (ulica in št.)
– poštna številka
– naslovna pošta
– rojstni datum
– davčna številka
– osebni dokument (os. izk. ali potni list ali EMŠO)
– številka osebnega dokumenta

Obrazci (liste) bodo na voljo na sedeţu Skale takoj po novem letu, lahko
pa jih izdelamo tudi sami. Okvirna cena za osnovno nezgodno
zavarovanje znaša pribliţno 13 EUR po osebi (cene se iz leta v leto
nekoliko spreminjajo). Predlagamo, da se po klubih izdelajo liste (s
popolnimi podatki) potencialnih zavarovancev, ki se v okviru Skale
zdruţijo v enotno listo. Na podlagi te liste sklene SGK Skala skupinsko
nezgodno zavarovalno pogodbo.

Skala 2011
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Rok za izdelavo klubskih list, zbiranja denarnih prispevkov (po 13 EUR) in
dostavo na Skalo je 15. marec 2011. Vsi, ki bodo do tega datuma poslali
natančne podatke in denar bodo vključeni v nezgodno zavarovanje v
aprilu 2011.
Marjan Perme
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Ture in prireditve
leta 2011
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Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo leta
2011 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
nedelja, 2. januar 2011

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 Savinjske doline Luče
sobota, 15. januar 2011

Kum (1219 m)
Zimski vzpon na Zasavski Triglav
Za dostop iz smeri Ljubljane izberemo zasavsko cesto.
Dobimo se ob 8. uri pred mostom čez Savo v Hrastniku na parkirišču
industrijske prodajalne Steklarne.
Od tu sledimo markacijam vse do vrh Kuma, kjer imamo razgled skoraj
čez celo Slovenijo. V koči se okrepčamo z kavico in jabolčnim zavitkom.
Na povratku se spustimo čez Čebulovo dolino v Zagorje, kjer zjutraj
pustimo nekaj avtomobilov za šoferje.
Celotna pot je dolga cca 6 ur in srednje zahtevna radi zimskih razmer.
Ob slabših vremenskih razmerah si lahko pot skrajšamo, če zavijemo pri
mostu čez Savo v Trbovljah na Dobovec.
Priporočljive so pohodne palice in gamaše, v nahrbtniku pa naj bo vse,
kar zahteva zimska tura.

Bojan Okrogar

 031 382 295
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Gorniški klub Limberk
sobota, 22. januar 2011

Lisec (565 m)
Zbor udeleţencev bo ob 8. uri pri vasi Bič. Vas se nahaja na izvozu
avtoceste Ljubljana – Novo Mesto.
Skupaj se bomo odpeljali do vasi Babna gora, kjer bomo pričeli s turo.
Lisec je dolenjski hrib posejan z vinogradi in zidanicami.
Tura je primerna za vsakega, ki ima malo kondicije. Čas pohoda je
pribliţno 5 ur.
Ferdinand Zajec
Janez Meţan

 041- 395 001

 jmezan@gmail.com



Skala 2011

25

Slovenski gorniški klub Skala
sreda, 2. februar 2011

Slavnostna akademija ob 90-letnici Skale
Program in kraj bosta objavljena
(http://www.turni-klub-gora.si/skala/)

na

spletni

strani

Skale

France Sevšek

 041 557 029

 skala@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
torek, 8. februar 2011

Šmarna gora (669 m)
Tradicionalni skalaški izlet na priljubljeno izletniško točko v okolici
Ljubljane bomo povezali z udeleţbo pri sveti 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 ogrevana, svetujem tudi toplejša
oblačila.
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet v lepem vremenu je primeren za
druţine z otroci!

Gregor Gomišček

 01 231 90 23 in 041 678 716
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 12. februar 2011

Blegoš (1562 m)
Turni smuk
Sredi zime so razmere za turno smučanje v visokogorju marsikdaj
neprimerne. Zato je potrebno v sredogorje. Blegoš se velikokrat izkaţe za
dobro izbiro.
Zberemo se ob pol osmih zjutraj v Poljanah nad Škofjo Loko pred
gostilno Na Vidmu od koder se skupaj zapeljemo do izhodišča, ki ga
bomo izbrali glede na trenutne razmere (Jelovica, Gorenja Ţetina ali
Čabrače).
Odvisno od izhodišča nas čaka 600 – 800 m vzpona do vrha Blegoša. Če
bodo razmere dopuščale se bomo do »ceste« (dobrih 400 m višine)
odpeljali po zahtevnejšem svetu. Smer spusta bo izbrana glede na
trenutne razmere. Ker je višina spusta bolj skromna (verjetnost
uţivaškega vijuganja po redkem, strmem in pršičastem gozdu pa
precejšna), bomo vzpon na vrh ponovili (po ţelji) - drugič se bomo
povzpeli mimo Koče na Blegošu, ki je pozimi ob vikendih odprta. Z vrha
bo sledil spust do izhodišča (verjetno do avtomobila). Za vse skupaj
bomo porabili pribliţno 5 ur.
Smučanje z Blegoša po neobičajnih smereh je
marsikdaj kar zahtevno in malo poznano.
Potrebna je popolna turnosmučarska oprema.
Glede na moţnost, da razmere za smuko ne bi
bile primerne (močna odjuga, padavine itd.) je
potrebno predhodno (v petek zvečer) poklicati
vodjo ture in se prepričati, če bo tura izvedena.
Leopold Krţišnik

 04 518 50 54 ali 031 892 895
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 19. februar 2011

Obrobje Ljubljanskega barja
Od cerkvice do cerkvice
Pot bomo pričeli na juţnem obronku Ljubljanskega barja na ţelezniški
postaji Preserje. Povzpeli se bomo do romarske cerkve Sv. Marije na
Ţalostni gori (poznobaročna arhitektura s freskami Janeza Šubica in
Janeza Wolfa). Nadaljevali bomo v smeri Preserij, mimo cerkvice Sv.
Florjana in Sv. Vida. Obiskali bomo cerkvici Sv. Joţefa in Sv. Ane na
barjanskih osamelcih nad Preserjem. Najvišja točka našega izleta bo
cerkev Sv. Tomaţa na Planinci (570 m) pod Krimom. V dolino se bomo
spustili mimo Ledene jame do vasi Jezero z znamenitim najglobljim
slovenskim jezerom. Pot bomo zaključili pod cerkvico Sv. Lovrenca.
Dobimo se ob 8. uri na ţelezniški postaji Preserje (med Podpečjo in
Borovnico pri vasi Goričica).
Priporočljive so pohodne palice in gamaše, v nahrbtniku pa naj bo vse,
kar zahteva zimski pohod.
Pot je lahka, skupaj z ogledi dolga šest ur.
Samo Zupančič

 031 611 044
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
nedelja, 20. februar 2011

Porezen (1630 m)
Turni smuk v Davčo
V zimskem času so razmere za turno smučanje v visokogorju marsikdaj
neprimerne. Zato je potrebno poiskati primerne cilje v sredogorju.
Porezen se marsikdaj izkaţe za dobro izbiro, predvsem za tiste, ki imajo
rajši vrhove, ki niso mnoţično obiskani. Ob dobrih razmerah pa postreţe
tudi z nekaj uţivaškega vijuganja.
Zberemo se ob osmih na parkirišču smučišča na Črnem vrhu (veliko
parkirišče na Tuškovem griču) od koder se skupaj zapeljemo do kmetije
Jureţ.
Čaka nas dobrih 600 m vzpona do vrha Porezna. Smer vzpona na vrh in
spusta nazaj na izhodišče bomo izbrali glede na razmere. Običajno je to
vzpon po senoţetih na vršni greben in po njem mimo koče na vrh. Spust
na izhodišče pa po smeri vzpona. Za vse skupaj bomo porabili pribliţno 4
ure.
Tura običajno ni zahtevna, ni pa čisto nenaporna. Potrebna je popolna
turno smučarska oprema. Glede na moţnost, da razmere za turo ne bi
bile primerne (močna odjuga, padavine, veliko novega snega itd.) je
potrebno predhodno (sobota zvečer) poklicati vodjo ture in se prepričati,
če bo tura izvedena.
Leopold Krţišnik

 04 518 50 54 ali 031 892 895
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 26. februar 2011

Zimski pohod na Vršič (1611 m)
srečanje gornikov s primorske in gorenjske strani
Zbrali se bomo ob 8.30 na parkirišču pod nekdanjim hotelom »Erika«
(pribl. 2 km iz Kranjske gore po cesti proti Vršiču).
Ob zmerni hoji bomo za vzpon potrebovali pribliţno 2 uri in pol, za turo v
celoti pa do 6 ur in pol. Tura je zahtevna in naporna (v zgornjem delu
sneţena gaz).
Erjavčeva koča pod prelazom pozimi nudi prijetno zavetišče in oskrbo,
vendar s seboj vseeno prinesite kaj svojega.
Za turo bodite primerno zimsko opremljeni (dobri čevlji, gamaše,
pohodne palice in dovolj oblačil).
Ob slabem vremenu (odjuga, deţ, večje sneţne padavine) tura odpade.
Julij Ulčar

 04 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure)
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Gorniški klub Limberk
sobota, 12. marec 2011

Bovlek (695 m)
Zbrali se bomo ob 7.30 na Muljavi pri cerkvi. Muljava se nahaja v smeri
proti Ţuţemberku. Nato se bomo odpeljali naprej do vasi Sušica. Od tu se
začne naša tura po rimski cesti do Kitnega vrha, od koder se spustimo in
prečimo reko Krko. Nato se pot vzpne, čez vas Malo Globoko ter naprej
na Bovlek.
Vračali se bomo nekaj časa po isti poti, nato pa proti Marinči vasi do
Sušice, kjer si bomo ogledali cerkev Sv. Štefana.
Tura je dolga 6 do 7 ur in je primerna za vse, v sneţnih razmerah pa je
priporočljiva zanesljiva obutev in pohodne palice.
Sadar Majda

 031 295 685
Sadar Polde

 031 202 949
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Gorniški klub Savinjske doline Luče
sobota, 19. marec 2011

Smrekovec (1577 m), Krnes (1613 m) in
Komen (1684 m)
Zimski pohod
Zberemo se v kraju Ljubno v Savinjski dolini ob 8. uri na parkirišču
Mercator oz. pred cerkvijo.
Od tu se skupaj odpeljemo proti Smrekovcu.
Koča na Smrekovcu bo odprta in oskrbovana saj jo upravlja naš član
„FIKA“.
Časovno bomo turo prilagodili vremenskim in sneţnim razmeram.
Obvezne za turo so pohodne palice in gamaše, v nahrbtniku pa naj bo
vse, kar zahteva zimska tura.
Priporočljive so tudi turne ali tekaške smuči. Za smučarje bo posebno
vodenje, zato prosimo za poprejšnjo prijavo.
Bojan Okrogar

 031 382 295
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 26. marec 2011

Plezanje v plezalni steni na Koradi
Dobimo se ob 9. uri na Ligu, pred trgovino Sandra.
Nekaj opreme imamo na razpolago v klubu zato je priporočeno da
poskrbite samo za primerno obutev (plezalniki) in kaj za pod zob. Pa
seveda veliko dobre volje za prijetno druţenje.
V primeru da bo nekaj dni pred in na dan predvidenega plezanja slabo
vreme plezanje odpade.
Miloš Gabrijelčič

 041 664 565
Dušan Ţnidarčič

 051 691 928
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Gorniški klub Limberk
sobota, 2. april 2011

Sv. Ana (932 m) – Grmada (887 m)
Planinska koča na Mali gori (910 m) stoji ob robu gozda na zahodni strani
vrha s cerkvijo sv. Ane. To je območje Male gore, gorskega grebena med
Dobrepoljsko in Struško dolino na severni ter Ribniško dolino in
Kočevskim poljem na juţni strani grebena.
Cerkev svete Ane ima bogato zgodovino. Na tem območju se je nahajalo
ţe prazgodovinsko gradišče. V časih turških vpadov je bilo tu kresišče
(straţni ognji), med zadnjo svetovno vojno pa je bil tukaj prvi oboroţeni
spopad tigrovcev z italijansko vojsko (obeleţje padlim tigrovcem).
Šli bomo po Ribniški planinski poti mimo Francetove jame in Jamarskega
doma do cerkvice sv. Ane in Planinskega doma na Mali Gori. Pot bomo
nadaljevali po večinoma grebenski poti do Planinskega doma na Grmadi.
Zbrali se bomo ob 8. uri v Ribnici pred ţupnijsko cerkvijo in se odpeljali
do izhodišča ture. Hoje bo za 5 do 6 ur.
Samo Butkovič

 041 621 801

in 01 7885 424

 butkovic@siol.net
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Gorniški klub dr. Hernrik Tuma
sobota, 9. april 2011

Planina Osredek (1100 m)
Dobimo se pred trgovino v Stahovici ob 9. uri, nato se odpeljemo do
izhodišča v vasi Slevo.
Hoje je pribliţno 4 ure, pot pa je lahka.
Martin Janţekovič

 031 527 069
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Gorniški klub Limberk
sobota, 16. april 2011

Ob rimskih zaporah
Zbrali se bomo v Velikih Laščah, na vhodu v bivšo mlekarno (na koncu
trga) ob 8. uri. Dostop: iz Ljubljane peljemo na Rudnik po stari avtocesti
do Škofljice, nato v smeri Turjaka do Velikih Lašč. Z avtomobili se
zapeljemo do izhodišča ture Luţarji, še pribliţno deset kilometrov.
Ob poti si bomo ogledali kje so bile rimske zaporne enote Gradiški vrh in
Selo pri Robu. Zapora na Selu je ščitila cesto iz Emone čez Golo (varianta
čez Purkače) proti Staremu trgu pri Loţu, zapora na Gradiškem vrhu pa
zapira cesto, ki prihaja iz vzhodne smeri in je šla čez sedlo med Sv.
Primoţem in Gradiščem pri Robu. Od tu je šla cesta po grebenih proti
Luţarjem, kjer se je najverjetneje zdruţila z cesto, ki je prišla s severa
skozi zaporo na Selu.
Ustavili se bomo ob potoku in slapu Kobilji curek.
Pot ni tehnično zahtevna, je pa potrebno nekaj kondicije. Priporočljive so
pohodne palice, dobra obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika. Popotovanje
bomo predvidoma opravili v sedmih urah.
Rajko Peterlin

 031 383 444 in 01 786 9 202
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Gorniški klub Karavanke
nedelja, 1. maj 2011

Višarje (1766 m)
Leto je naokoli in romarska pot ob kapelicah nas spet vabi, da obiščemo
Sv. Višarje. Tu se 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 bo ob 7. uri v Ratečah (mejni prehod).
Hoje do vrha je okoli 3 ure (moţne so še zimske razmere).
Joţe Benedik

 040 837 510
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Gorniški klub Limberk
sobota, 7. maj 2011

Veliko Kozje (993 m) – Sv. Lovrenc (722 m)
Veliko Kozje je eleganten skalnat lepotec s piramidasto obliko, ki se dviga
visoko med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom (201 m), nad levim
bregom reke Savinje.
Zbrali se bomo ob 8. uri pred ţelezniško postajo v Zidanem Mostu. Pot
nas bo vodila do naselja Obreţje. Nadaljevali bomo po markirani poti do
Gašperjeve koče (436 m) pod Velikim Kozjem. Svet nad kočo punuja
drzno podobo. Naleteli bomo na nazobčano skalovje. Na začetku je vzpon
strm, steza, ki preči pobočje, pa dokaj ozka. Vrh bomo dosegli po
pribliţno treh urah hoje. Ker bomo stali na robu skalnatega pomola s
prepadnimi stenami, se nam bo ponujal lep razgled. Na nasprotni strani
Savinje se dviga Kopitnik, juţneje Kum s televizijskim stolpom, bolj
severno pa greben z Maličem, Šmohorjem in Gozdnikom. Spodaj pa so
raztresena naselja ob Savinji.
Z vrha bomo nadaljevali v smeri proti Lisci do cerkve sv. Lovrenca (722
m), ki je bila najverjetneje zgrajena po letu 1545. Ob cerkvi je travnik, ki
je razglašen za botanični naravni spomenik.Na začetku zadnjega dela poti
bomo zavili na makadamsko cesto proti Loki pri Zidanem Mostu, od
katere se po nekaj minutah odcepi steza proti ţelezniški postaji v vasi
Breg. Od tam se bomo z vlakom vrnili na izhodišče.
Hoje
s
postanki
bo
pribliţno sedem do osem
ur.
Priporočljiva
je
zanesljiva
obutev
in
pohodne palice.
Andrej Hernec

 041 327 845
Skala 2011
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Gorniški klub Savinjske doline, Luče
sobota 14. maj 2011

Bukovnik - Laneţ (1925m)
Podelitev Kocbekovoega priznanje in odkritje stolpiča na Lanežu
Zberemo se ob 7. uri v Lučah pri gostilni Kmet.
Nato se z avtomobili odpeljemo v Solčavo, tu zavijemo desno na
panoramsko cesto pod Olševo do razcepa (1050 m), kjer zavijemo desno
proti Slemenu (Črna) ter kasneje zopet desno do kmetije Bukovnik.
Pohodniki, ki se pripeljejo preko Pavličevega sedla nas lahko počakajo v
Solčavi ali na kriţišču ceste sv. Duh-Črna.
Pohod na Laneţ bo prilagojen vremenskim in sneţnim razmeram. Na vrhu
bo kratka slovesnost ob odkritju na novo postavljenega Aljaţevega
stolpiča.
Kocbekovo priznanje za leto 2010 bo podeljeno pri Bukovniku na najvišje
leţeči kmetiji v Sloveniji. Tu se vsi dobimo ob 14. uri, kjer bo kratka
slovesnost ob podelitvi priznanja.
Priporočljive so pohodne palice in gamaše saj so lahko še zimske
razmere.
Tonč Ţuntar

 031 333 776,
Okrogar Bojan

 031 382 295
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Gorniški klub Gornje Soške doline



sobota, 21. maj 2011

Po Goriških Brdih
Na skrajnem zahodu Slovenije se razprostira čudovita, zanimiva in opojna
deţelica, Brda. Razteza se tudi preko drţavne meje od smaragdne reke
Soče na jugovzhodu do reke Idrije na severozahodu. Ponosno jo
zaključujeta očaka: Sabotin na vzhodu in Korada na severu. Briški griči,
kjer si je pribliţno 6ooo prebivalcev uredilo domačije, strnjene v naselja,
ki imajo po navadi v svoji sredi tudi cerkvico, se polagoma spuščajo proti
jugu k Furlanski niţini.
Brda so deţela z burno preteklostjo in zanimivimi dogajanji v sedanjosti.
Na poti do vasi se srečamo z bogato naravno in kulturno dediščino. Brda
so deţela gradov, belih cerkvic, večinoma na vrhu gričev - ohranjenih jih
je skoraj 30.
Del Goriških Brd si bomo tudi mi ogledali in prehodili. Zbrali se bomo v
Solkanu, na parkirišču pred mostom čez Sočo ob 7. uri.
Boris Jakončič

 040 636 774
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
nedelja, 22. maj 2011

Po Orlici
Orlica predstavlja hriboviti masiv, ki se razprostira od vzhoda do
severozahoda in loči Kozjansko od Bizeljskega in Breţiške kotline.
Naš pohod se bo začel pri gradu Podsreda na višini 475 m. Od tod se
bomo povzpeli na 600 m, kjer bomo po grebenu Orlice hodili do Svetih
gora 527 m. Pot je lahka, dostopna vsem, trajala pa bo dve do tri ure.
Iz programa:
Postanek v Podsredi - Kozjanski krajinski park in ogled gradu Podsreda.
Zaključek v Bistrici ob Sotli. Predvidevamo prevoz z avtobusom iz
Ljubljane. Zbirno mesto pri trgovini E. Leclerc v Ljubljani na Rudniku ob
8. uri.
Telefonske prijave sprejemam teden pred pohodom. V kolikor ne bo
dovolj prijav, se z zbornega mesta odpeljemo z osebnimi avtomobili.
Miha Geršak

 031 621 708
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 28. maj 2011

Vremščica (1027 m)
po Magajnovi poti
Vremščica eden zadnjih tisočakov na slovenski planinski transverzali proti
morju, ki leţi med Pivko in Divačo je najlepša spomladi, ko zacvetijo
narcise, perunike, potonike, zlati koreni. Njen najvišji vrh je Vrbanov vrh,
blizu katerega stoji cerkvica Sv. Urbana. Tu vlada mir, saj blizu ni ne
planinskih koč ne naselij, od tu vidimo Alpe, Sneţnik, Brkine, Vipavsko in
seveda morje.
Pot, ki se imenuje po pisatelju Bogomirju Magajnetu (Brkonja Čeljustnik),
rojenem v Gornjih Vremah (ob naši poti), je kroţna in lahka, dolga pet ur.
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču v središču Vremskega Britofa ob
športnem parku. Avtocesto zapustimo v Divači in se zapeljemo skozi
Dolnje Leţeče in Famlje ali Matavun in Škoflje v Vremski Britof, kjer je na
desni parkirišče.
Stojan Torkar

 041 205 294



Skala 2011

43

Turni klub Gora
sobota, 28. maj 2011

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 Karavanke
nedelja, 29. maj 2011

Skozi Driselpoh na Črno prst (1840m)
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.
Poiskali endemit tega območja, cvetico kratkodlako popkoreso. Hoje je za
pribliţno 7 ur. Priporočljivi so dobri hribovski čevlji in pohodne palice. Če
bo takrat na vrhu veliko snega se bomo obrnili ţe na Kolarskem sedlu.
Vinko Gartner

 04 514 60 56 in 031 839 522
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 4. junij 2011

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 štirinajstič. V
primeru slabe vremenske napovedi v petek zvečer (TVS1) je rezervni
termin v soboto 11. 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
itd.). Vsak udeleţenec sam odgovarja za lastno varnost.
Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana.
Tomaţ

 041 368 956
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Gorniški klub Limberk
nedelja, 5. junij 2011

Pekel – Krimska jama
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču pri cerkvi v Borovnici.
Z avtomobili se bomo zapeljali do Pekla.
Povzpeli se bomo ob slapovih Pekla na gozdno cesto, šli mimo lovske
koče in pri kozolcu turističnega društva Borovnica imeli postanek in čas za
malico.
Pot nas bo nadalje vodila do Krimske jame, kjer je grobišče med vojno
pobitih Slovencev. Od leta 1990 je tam spominsko obeleţje.
Povratek bo po prastari konjski poti v dolino do vasi Brezovica pri
Borovnici, kjer bomo ţe zjutraj pustili nekaj avtomobilov.
Hoje bo za pribliţno 6 ur.
Če bo vreme deţevno, izlet odpade ali se preloţi na naslednji termin.
Vinko Buh

 031 384 481
Marjan Perme

 031 352 046

 marjan.perme@gmail.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 11 junija 2011

Goličica 2101m
Dobimo se ob 7.30 pri cestarski hiši ob cesti Trenta – Vršič.
Goličica je kljub njeni ne preveliki višini eden najlepših razglednikov nad
Trento. Na njo se bomo podali z vršiške ceste. Po prečkanju Mlinarice se
bomo podali po stari lovski stezi, ki je na nekaterih predelih močno
poškodovana. V drugem delu poti pa se skoraj zgubi, tako da pot lahko
označimo za skoraj brezpotje. Vseeno pa vzpon za povprečnega gornika
ni kak večji zalogaj.
V slučaju slabe vremenske napovedi tura odpade.
Benjamin Černe

 031 224 114
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 18. junij 2011

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

 01 231 90 23 in 041 678 716
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 25. junija 2011

Skala (2133m) - Mangartska planina (1295m)
Dan državnosti – Gorniško srečanje
Ob 85. obletnici ustanovitve Slovenskega gorniškega kluba ja bil v ta
namen na vrhu Skale postavljen Aljaţev stolpič z vpisno knjigo. Ob
letošnji devetdesetletnici je naš klub dal v program obisk te malo
poznane gore. Ker je orientacijsko in tehnično vzpon nanjo precej
zahteven, bomo na ta dan z začasnimi varovali omogočili dostop večjemu
številu obiskovalcev. Ker pa stoji Mangart v neposredni bliţini, se bo
lahko marsikateri odločil tudi za to mogočno goro.
Po opravljenem vzponu bomo v popoldanskem času v prazničnem
vzdušju nadaljevali snidenje na Mangartski planini.
Upajmo, da nam bo uspelo pričarati iz lonca kaj toplega, iz hladilnika pa
kaj osveţujočega.
Dobimo se ob 7. uri pri odcepu ceste za Mangartsko sedlo. Dostop je
moţen preko Predela ali po Soški dolini iz Bovca
Mitja Šavli

 031 325 938
Dušan Ţnidaršič

 051 691 928



50

Skala 2011

Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 2. julij 2011

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 maša na Šmarni gori, ki jo tradicionalno daruje
naš prijatelj in gornik, ţupnik France Urbanija.
Prireditev bo, ne glede na vremenske razmere (tudi če bo deţevalo).
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.
Tomaţ

 041 368 956
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Gorniški klub Savinjske doline Luče
nedelja 3. julij 2011

Molička peč (1780m), mala Ojstrica
in Ojstrica (2350m)
Vabimo vas na Moličko peč, kjer bo za bliţnji god slovanskih apostolov sv.
Cirila in Metoda ob 12. uri bogosluţje v njima posvečeni kapelici.
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.
Za gornike, ki bi ţeleli obiskati tudi Ojstrico, bo po predhodni najavi
organizirano vodenje z Moličke peči, po Kocbekovem grebenu na vrh
Ojstrice. Zborno mesto je ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet).
Bojan Okrogar

 031 382 295
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota 9. julij 2011

Vrhovi nad Podbrdom
Začeli bomo na Petrovem Brdu (803m). Po gozdni cesti (vlaki) se
povzpnemo do Kupa (1046 m), kjer se pridruţimo mulatieri, ki pride iz
Podbrda in se počasi vzpenja do Kovc (1180 m). Tu je nekoč stalo enajst
senikov. Pot nas vodi naprej v rahlem vzponu do Vrha Bače (1237 m).
Čez ta prelaz je včasih vodila pot, ki je povezovala Bohinj z Goriško.
Nadaljujemo naprej na Šavnik (1574 m), od koder je najlepši razgled na
Bohinj. V vzponu gremo naprej na Moţic (1602 m), Slatnik (1600 m) in
Lajnar (1582 m). Na eni strani imamo razgled po Baški grapi in po
Škofjeloškem in Cerkljanskem hribovju, po drugi pa na Jelovico. Pogled
nam seţe še po naših gorah od Črne prsti, Krna, Kanina, Kanjavca,
Triglava, pa do Karavank in Kamniških Alp. Nato se spustimo po lovski
stezi do Kovc in po ţe prehojeni poti do Petrovega Brda. Ves čas nas
spremljajo utrdbe izpred 2. svetovne vojne.
Pot ni naporna, traja 5 ur in je zelo zanimiva.
Dobimo se na Petrovem Brdu ob 7. uri
Roman Kovač

 031 370 531
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 16. julij 2011

Bredenje po Iški (Zali)
Pot bomo pričeli pri domu v Iškem vintgarju pri Iški vasi. Od gostišča vodi
po levem bregu evropska pešpot E-6. Ob koncu udobne steze pri sotočju
Zale in Iške bo za nadaljevanje poti potrebno stopiti in v vodo prebresti
številne tolmune.
Pot bomo zaključili v vasi Osredek ali na kakšnem drugem primernem
mestu, od koder nas bodo peljali do izhodišča.
Dobimo se ob 8. uri pri domu v Iškem vintgarju.
Pot je v zadnjem delu spolzka in poteka po vodi. Priporočamo obutev z
dobrim nedrsečim gumijastim podplatom primerno za v vodo ter rezervno
suho obutev po koncu bredenja.
Pot je srednje zahtevna, dolga šest ur.
Samo Zupančič

 031 611 044,

 zupancic@siol.net
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 16. julij 2011

Rdeči rob (1913 m) in Vrh nad Peski (2176 m)
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču v Tolminu v bliţini glavnega
kriţišča.
Odpeljali se bomo proti Zatolminu in naprej po makadamski cesti do
Javorce in planine Polog, kjer bomo parkirali avtomobile. Pot bomo
nadaljevali po markirani mulatjeri do izvira Tolminke in planine pod
Osojnico, od tam naprej pa po bolj slabo označeni stezi do zapuščene
planine Zgornji Prodi. Nato bomo zavili levo in se povzpeli na planino
Lašca (1288 m) ter naprej do Rdečega roba. Z Rdečega roba bomo
nadaljevali pot mimo spomenika iz 1. svetovne vojne do Vrha Peski, kjer
je bil postavljen prvi skalaški stolpič. Vrnili se bomo do Prehodcev, od
tam pa preko planine Dobrenjščica (1304 m) ponovno k izviru Tolminke.
Tura je sorazmerno dolga in srednje zahtevna, hoje je pribliţno 8 ur.
V primeru slabega vremena tura odpade.
Anton Štrukelj

 031 601 980
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 23. julij 2011

Košutica (Baba) (1968 m)
Dobimo se pred tunelom Ljubelj ob 7. uri. Pot bomo nadaljevali po cesti
do mejnega prehoda in nato po meji proti Košutici (Korošici).
Čas hoje je pribliţno 6 ur, pot je označena in delno zahtevna.
Martin Janţekovič

 031 527 069
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Slovenski gorniški klub Skala
ponedeljek, 1. avgust 2011

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 in 041 678 716
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Gorniški klub Jakob Aljaž
četrtek, 4. avgust 2011

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 4. avgusta 2011 ob 5. uri zjutraj pred Aljaţevo
domačijo v Zavrhu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za celotni
teden v naprej se začetek ture prestavi na 13. avgust 2011.
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 ugravirano ime in
priimek ter redna številka, ki jo dobi vsak prejemnik znaka.
Tomaţ

 041 386 956
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Gorniški klub gornjesoške doline
nedelja 7. avgust 2011

Na Prisojnik (2547 m) po Kopiščarjevi poti
Na to našo goro se bomo povzpeli z Vršiča po Kopiščarjevi poti. To smer
je nadelal eden prvih in najznamenitejših trentarskih vodnikov Anton
Kravanja Kopiščar. Zavarovana smer spada med najteţje v naših gorah
zato je priporočljiva le za izkušene gornike. Na izhodišče se bomo vrnili
po juţni grebenski poti. Za vse skupaj bomo potrebovali okoli 7 ur.
Dobimo se ob 7. uri na Vršiču.
Obvezen komplet za samovarovanje. Tura bo organizirana po predhodnih
prijavah. V primeru slabega vremena tura odpade.
Emil Tomazetič

 051 691 926
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 13. avgust 2011

Grlovec (1840 m)
Grlovec je lepa razgledna gora – z nje lahko uţivamo v pogledu na
Karavanke, del Julijskih in Kamniških Alp ter na Dravsko dolino. Dostop:
preko Ljubelja do Borovelj in nato skozi Bajdiše do zaselka Kot.
Pot je označena in primerna za vse gornike. V primeru slabega vremena
tura odpade.
Zaradi organizacije prevoza so obvezne prijave vsaj dva dni pred
odhodom.
Joţe Benedik

 05 99 41 319 ali 040 837 510
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Gornjiški klub Savinjske doline Luče
nedelja 14. avgust 2011

Molička peč (1780m), Veliki vrh (2110m) in
Dleskovec (1965m)
Zborno mesto je ob 7. 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). Za pohodnike iz ljubljanske
smeri je mogoč prevoz preko Kamnika in Krajnskega Raka po novi
asfaltirani cesti proti Lučam, in sicer do odcepa proti Korošici (pri
enajstem kilometru). Tu se ob 7.20 priključite pohodnikom iz Luč.
Na planini Ravne začnemo pohod za novim pastirskim stanom po
označeni poti na planino Dolge trate, od tu pa po brezpotju na vrh
Dleskovca. Spustimo se na Prag, kjer poiščemo odcep za Veliki vrh in
Zelenico.
Po vpisu v Aljaţev stolpič se spustimo na Moličko peč, kjer je ob 12. uri
bogosluţje.
Vračamo se po spodnji poti mimo planine Jezerca nazaj na planino
Ravne.
Priporočljive so pohodne palice in dobra obutev. Tura je srednje
zahtevna. Za celotno pot porabimo pribliţno 6 ur hoje.
Bojan Okrogar

 031 382 295
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Turni klub Gora
sobota, 20. avgust 2011

Okoli Lastovca (1841 m) in Deske (1970 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 Stal odkoder 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.
Več podatkov lahko dobite po elektronski pošti.
Andrej Lavrenčič

 041 743075

 andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si
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Gorniški klub Karavanke
sobota in nedelja, 27. in 28. avgust 2011

Dovje, Kepa (2139 m), Bleščeča planina (1085 m)
5. spominski pohod Stanka Koflerja
Na tej turi se bomo spomnili pokojnega Stanka Koflerja, zasluţnega
gornika in prizadevnega člana našega kluba.
Zbrali se bomo v soboto, 27. avgusta ob 7. uri na Dovjem pri Mojstrani
pri tamkajšnji cerkvi. Po označeni poti se bomo povzpeli do vrha Kepe.
Sestopili bomo po običajni poti mimo Bertahutte do koče SPD Celovec na
Bleščeči planini. Tu se bomo srečali s prijatelji, koroškimi gorniki in
prenočili. Naslednji dan po kratki hoji (slaba ura) bomo sestopili do
turistične kmetije na Kopanju. Ob tu dalje bomo imeli organiziran prevoz
nazaj na Dovje.
Tura je dolga in naporna (pribliţno 9 ur) ter zahteva primerno vzdrţljivost
in izkušnje. S seboj poleg ustrezne opreme (čevlji, pohodne palice,
čelada, dovolj oblačil) ponesite nekaj hrane in pijače, delno pa boste
slednje dobili v koči. Za spanje bomo prispevali 8 eurov (zaţeljena je
lastna rjuha) in ne pozabite na osebno izkaznico. Glede na omejeno
število leţišč, se obvezno prijavite en teden pred pohodom na spodnji
naslov. Turo bomo izvedli le ob ugodnem vremenu.
V kolikor zaradi slabega vremena celotne ture ne bo mogoče izvesti se
zberemo v soboto ob 16. uri na Dovjem pri cerkvi in se z avtomobili
odpeljemo na Koroško preko Ledenic do Kopanja. Od tam gremo peš
(pribliţno 1 uro) do koče na Bleščeči planini, kjer prenočimo. Naslednji
dan se vrnemo nazaj na Dovje.
Julij Ulčar

04 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure)
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Turni klub Gora
sobota 27.avgust 2011

Rinke čez Ţmavčarje
Kamniško-Savinjske Alpe, osrednji del
Na jesen, ko rumenijo macesni in ko modri nebesni mir pokriva svet se
bomo odpravili novemu cilju naproti. Cilj sta Koroška Rinka, s katere se
grebeni vejajo na vse strani, zato tudi ime Kriţ in Kranjska Rinka, najvišja
od vseh. Z Malih podov sta lahko dostopni iz krnice, ki jo oklepajo.
Pristop na Male pode, ki pa ni markiran je iz Bistrice mimo spodnje
postaje na Kokrsko sedlo čez Ţmavčarje, nato mimo bivaka do markirane
poti na Tursko goro in nato po markirani poti na Rinke.
Zbrali se bomo ob 6.30 na parkirišču pri domu v Kamniški Bistrici, od kjer
se bomo odpeljali (če bo cesta prevozna) do spodnje postaje ţičnice na
Kokorško sedlo.
Skupna višinska razlika je 1853 m. Čas vzpona in sestopa je okoli 8 do 9
ur. Tura vodi delno po zahtevni neoznačeni poti. Obvezna je primerna
obutev in oprema!
Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav (petek med 20.
in 21. uro) in samo v primeru dobrih razmer (http://razmere.tel).
Boris Milikič

 031 323 792

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Turni klub Gora
sobota, 3. september 2011

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.
Več podatkov dobite po elektronski pošti.
Andrej Lavrenčič

 041 743 075

 andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 4. september 2011

Javoršček (1557 m)
Javoršček je opazen vrh nad Bovcem. V gorski literaturi je popolnoma
neznan. Mogoče bi pomagalo, če povemo da se nanj povzpnemo preko
planine Golobar. Poskušali bomo napraviti kroţno pot (sestop-dolina
Slatenik,območje škratov itd.).
Zbrali bi se ob 7. uri na kriţišču poti Vršič-Predel (2 km iz Bovca). Hoje bo
za pribliţno 7 ur.
Poskrbljeno bo za vodenje vsak pa sam odgovarja za svojo varnost.
Priporočam pa obleko, ki bo ščitila noge pred koprivami in ostalo
podrastjo.
Gašperčič Alojz

 031 551 945
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Gorniški klub Limberk



sobota, 10. september 2011

Izvir Čabranke – Travljanska gora (1063 m)
Izvir Čabranke je na skrajnem jugu doline Loški Potok v juţnem delu
Slovenije tik ob meji s Hrvaško. Dolina se ob poskočni mejni rečici
Čabranki prevesi v Kolpsko dolino, kjer se v Osilnici zdruţi z mejno reko
Kolpo.
Z lastnim prevozom se bomo pripeljali do vasi Trava oziroma do
Podplanine.
Sledil bo spust do rečice in nato ob skalnih kaskadah do izvira. Mimo vasi
Stari Kot se bomo povzpeli na 1063 m visoko Travljansko goro in Parg
(1096 m). Sledil bo spust v Podpresko, kjer bomo zaključili turo.
S seboj imejte osebni dokument za morebitni prestop meje.
Zbrali se bomo ob 7. uri v Ţlebiču pri kriţišču za Sodraţico in se odpeljali
do izhodišča ture.
Hoje bo za 5 do 6 ur.
Marjan Perme

 031 352 046 in 01 7872 386

 marjan.perme@gmail.com
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Gorniški klub dr. H. Tuma
nedelja 11. september 2011

Granatspitze (3086 m)
Tura za gorniške vodnike
Vzpon na Granatspitze v Visokih Turah v Avstriji je lahka kombinirana
tura (sneg, led, skale), ki pa še vedno zahteva obvladovanje hoje z
derezami in cepinom v ledeniški navezi. Višinska razlika od parkirišča do
vrha je 2311 m, od katerih bomo z ţičnico do Rudolfshütte opravili kar
1618 m. Še vedno pa bo potrebna dobra telesna pripravljenost, saj nas
bo v vzponu in sestopu čakalo najmanj 5 ur hoje.
Ta tura je namenjena predvsem kandidatom za prostovoljne gorniške
vodnike Skale in tistim vodnikom, ki bi ţeleli obnoviti svoje znanje.
Obvezno se prijavite Aljoši Belingarju do 7. septembra 2011.
Aljoša Belingar,

 051 317 368

 aljosab@siol.net
Bojan Pograjc

 031 363 549
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Gorniški klub Gornjesoške doline



sobota, 17. september 2011

Veliki Muzec (1630 m) – Kobariški Stol (1673 m)
Kobariški (Breginjski) Stol in V. Muzec se nahajata v najdaljšem grebenu
v Julijskih Alpah. Greben meri 25 km oz. kar 35 km, če štejemo še
zahodni del. Njihova lega je severozahodno od Breginja, najbolj zahodne
vasi v Sloveniji. Z vrha se nam odpre lep pogled na Breginjski kot,
Jadransko morje ter zahodne in osrednje Julijske Alpe.
Dobimo se 17. septembra ob 7. uri v vasi Breginj pred cerkvico Sv.
Nikolaja.
Dostop do izhodišča: Najprej se zapeljemo v center Kobarida, nato pa z
voţnjo nadaljujemo proti mejnemu prehodu Robič. V bliţini vasi Staro
selo zapustimo glavno cesto, ki pelje proti mejnemu prehodu Robič in z
voţnjo nadaljujemo desno v smeri Breginja. Naprej v glavnem vzpenjajoči
se cesti sledimo do Breginja, kjer na parkirišču v bliţini cerkve parkiramo.
Tura je srednje zahtevna in hoje je za 5 do 6 ur.
Miloš Gabrijelčič

 041 664 565
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 24. september 2011

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 pa vremenske razmere tega ne dopuščajo se
organizira turo na Kriško goro, ki je ena izmed spominskih točk »Aljaţeve
poti od doma do doma«.
Slaba vremenska napovedi v petek zvečer (TVS1) pomeni pohod na
Kriško goro, ki ga prepreči le izjemno slabo vreme.
Udeleţenci 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 (ena ali druga) sta zelo dolgi, na Grintavec tudi 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, 25. september 2011

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 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 Limberk
sobota, 1. oktober 2011

Tura gorniških vodnikov
Tura je namenjena gorniškim vodnikom Skale in vsem, ki bi to šele ţeleli
postati. Glede na razmere bomo izbrali turo po brezpotnem svetu in ob
tem obnovili svoje znanje vodenja ter izmenjali izkušnje.
Opis ture bo objavljen na spletni strani Skale (http://www.turni-klub
gora.si/skala).
Janez Meţan

 041 395 001
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Turni klub Gora
sobota, 8. oktober 2011

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.
Zaţelena je primerna oprema. Datum in potek ture sta le informativna,
prilagodili ju bomo vremenskim razmeram.
Več podatkov dobite po elektronski pošti.
Andrej Lavrenčič

 041 743 075

 andrej.lavrencic@bfro.uni-lj.si
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Gorniški klub Savinjske doline Luče
sobota, 15. oktober 2011

Račka vrata
po pastirskih poteh Raduhe
Dobimo se ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se odpeljemo
proti Solčavi, kjer za Iglo poiščemo desni odcep za kmetijo Račnik. Tu
parkiramo.
Na Račka vrata in po pastirskih poteh pod Raduho nas bo vodil domačin,
zato poti ne morem opisati in predvideni časa hoje ni znan.
Tura bo dolga in naporna zato je potrebno kar nekaj kondicije in
pustolovskega duha.
Pustimo se presenetiti.
Priporočljive so pohodne palice in gamaše, v nahrbtniku pa naj bo pijača
in nekaj hrane.
Tonč Ţuntar

 031 333 776
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Turni klub Gora
sobota 22. oktober 2011

Macesnovec (1926 m)
Macesnovec je v Julijskih Alpah en najlepših razglednikov. S turo
začnemo 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 kjer
se bomo odpeljali v Lengarjev rovt v Kotu.
Skupna višinska razlika je 1250 m. Čas vzpona je okoli 3 ure.
po zahtevni neoznačeni poti, kjer je zahtevnost orientacije in
brezpotja. V vršnem delu je potrebno obvladovanje
izpostavljenem skalnatem svetu. Ni za vrtoglave. Obvezna
obutev in oprema!

Tura vodi
teţavnost
hoje po
primerna

Tura bo organizirana samo na podlagi predhodnih prijav (petek med 20.
in 21. uro) in v primeru dobrih razmer.
Boris Milikič

 031 323 792

 tkgora@turni-klub-gora.si
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Gorniški klub Karavanke
ponedeljek, 31. oktober 2011

Komemoracija na Dovjem
združena s sredogorsko turo v okolici
Ob ugodnem vremenu se povzpnemo (po dogovoru) na kakšen vrh ali
planino v okolici. Zberemo se ob cerkvi in pokopališču na Dovjem ob 12.
uri. Od običajne opreme velja omeniti dobre čevlje, gamaše in pohodne
palice. Koče so v tem času zaprte, zato hrano in pijačo ponesite s seboj.
V primeru slabega vremena tura odpade, medtem, ko ţalna
komemoracija, posvečena našim zasluţnim gornikom (Jakob Aljaţ, miss
Copeland, Klement Jug in Stanko Kofler) bo opravljena. Zberemo se ob
17.30 uri ob cerkvi na Dovjem, ob 18. uri bo še sveta maša, ki jo bo
opravil ţupnik g. Juvan.
Julij Ulčar

 04 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure)
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 5. november 2011

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. 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 Gornjesoške doline
sobota, 12. november 2011

Batovška kroţna pot
Bate so vasica na banjški planoti 12 km severno od Nove Gorice. Zbrali se
bomo ob 9. uri na kriţišču v začetku vasi.
Najprej se bomo povzpeli na Sv. Lovrenc (799 m) od koder je prekrasen
razgled vse do morja. Nadaljevali bomo mimo vasice Sveto na Sleme
(801 m), ki nam ponuja razgled po celotni banjški planoti. Mimo vasice
Lohke se bomo spustili proti Kanalskemu vrhu in se povzpeli še na Jelenk
(787 m). Po prihodu v Bate se bomo zapeljali še do grgarskih Raven, kjer
si bomo ogledali vodovod iz 1. svetovne vojne, ki so ga zgradili po ukazu
avstrijske nadvojvodinje Marije Ane avstroogrski vojaki na soški fronti.
Za vse to bomo potrebovali 5 do 6 ur.
V slučaju zelo slabe vremenske napovedi tura odpade. V tem času
Banjšice lahko preseneti tudi sneg zato naj bo oprema letnemu času
primerna.
Benjamin Černe

 031 224 114

 drucerne@volja.net
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Slovenski gorniški klub Skala
petek, 16. december 2011

Tradicionalno predboţično srečanje 2011
Staro leto se hitro prevesi v novo. So naše noge utrujene, srce še bije za
naše naveze in doţivetja v gorah? Kaj je najbolj zaznamovalo leto, ki se
izteka, kaj si obetamo od jutri?
O tem in drugem si bomo izmenjali misli na našem tradicionalnem
gorniškem srečanju v predboţičnem času. Pripravili bomo tudi srečelov.
Darilca v vrednosti okoli 5,00 EUR nam bodo naredila veselje.
Srečanje bo v gostišču Ambroţ v Lahovčah ob 18.00 uri.
Skalaši, ljubitelji gora, z druţenjem, polnim dobre volje, si naredimo
prijeten večer. Srečno.
Silvo Klemenčič

 041 295 264
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 17. december 2011

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.
Predboţični 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 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
ponedeljek 26. december 2011

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 sveti 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 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
2011, podobno kot lani, organizirali okoli 12 tur.
Koledar

tur

bomo

objavili

na

spletni

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
vladimir.cindro@ijs.si
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