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Spoštovane gornice in gorniki, drage prijateljice in prijatelji gora! 
 

 
 

Ponovno smo pripravili zbornik Skale. To je lepa priloţnost za kratek 
pogled v iztekajoče se leto, pa tudi za hiter skok v naslednje. 

 

V tem letu smo preţiveli veliko lepih uric v naravi, se veselili osvojenih 
vrhov in prijetne druţbe. Program je bil večinoma izpolnjen, večjih 
nezgod ni bilo, predvsem po zaslugi gorniških vodnikov ter pametnih 
udeleţencev izletov.  

 

Za prihajajoče leto smo ponovno pripravili lep nabor izletov, od Šmarne 
gore pa do Himalaje. Zato se v imenu vseh, ki se bodo udeleţili letošnjih 
tur, zahvaljujemo vodnikom in gorniškim klubom Skale, ki delujejo v 
različnih delih Slovenije, od Soške do Savinjske doline, pa tudi klubom, ki 
gojijo predvsem posamezne oblike gorništva, kot sta turno smučanje in 
gorsko kolesarjenje, za pripravljenost, da iz čistega idealizma in ljubezni 
do sočloveka in narave izvedejo izbrane ture, vsak na svoj, poseben 

način.  
 

V tem letu nameravamo ustanoviti nove klube, med njimi kluba jadralnih 
padalcev in gorskih sankačev, bolj pa se bomo tudi posvetili delu z otroki. 

Ne bomo mirovali na skalaški poti, pri urejanju statusa Aljaţevega stolpa 
ter Slovenskega planinskega muzeja, prizadevali pa si bomo tudi za 
ureditev zavarovanih plezalnih poti v Mojstrani. 

 
Seveda se zavedamo, da bomo teţko uresničevali svoje cilje kakor tudi 

stopali po poti naših predhodnikov brez tovarištva, spoštovanja drug 
drugega, odkritosti in poslušanja argumentov, tudi tistih, ki nam niso po 
volji. Torej tistih vrednot, ki jih spoznavamo in krepimo v gorah. Ne 

smemo pa pozabiti, da bomo zato deleţni veselja in notranjega miru, s 
katerim smo neštetokrat poplačani, ko nas gora pripusti na vrh, bodisi v 

prijetni druţbi ali pa v čisti samoti.      
 

Vsem tistim pa, ki se boste teh tur udeleţili, ţelimo obilico lepih trenutkov 
v naravi in dobre volje v izvrstni druţbi! 
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem našim donatorjem in sponzorjem, še 
posebno pa Krki, d.d., tovarni zdravil Novo mesto in ERGO zavarovalnici, 
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podruţnici v Sloveniji. Brez njih bi, kljub izredno skromnemu proračunu in 
popolnoma ljubiteljskemu delu, teţko shajali.  
 
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 se slej ko prej tudi 
včlanil v enega izmed klubov.  
 
 

 
Z gorniškimi pozdravi,  

 

 
 

dr. Gregor Gomišček, 
predsednik 
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Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških 
klubov 

 
 

naslov: Slovenska 55 c, 1000 Ljubljana 
 

e-pošta: info@sgk_skala.si ali skala@turni-klub-gora.si  

spletne strani: www.sgk_skala.si ali 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 

http://www.turni-klub-gora.si/Skala/SkalaMailto.html
http://www.sgk_skala.si/
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Organi Skale 
(izvoljeni na skupščini Skale 29. 11. 2011 ) 

 

 

Upravni odbor 
predsednik:   Gregor Gomišček 

podpredsednik:   France Sevšek (TK Gora) 
podpredsednik:  Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev Volja) 
član:   Bojan Pograjc (GK Dr. H. Tuma) 

član:   Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline) 
član:   Julij Ulčar (GK Karavanke) 
tajnik in blagajnik: Marjan Perme (GK Limberk) 
   

 

Nadzorni odbor  
predsednik:   Anton Ţunter (GK Savinjske doline) 
član:    Tomaţ Mis (GK Jakob Aljaţ) 
član:    Janez Meţan (GK Limberk) 

član:    Franci Jesenik (GK Karavanke) 

član:    Aljoša Belingar (TK Gora) 
 

 
Častno razsodišče  
predsednik:  France Urbanija (GK dr. H. Tuma) 
član:    Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline) 
član:    Janez Kocjan (GK Jakob Aljaţ) 
član:   Bojan Okrogar (GK Savinjske doline) 
član:   Vladimir Cindro (Klub gorskih kolesarjev Volja) 

 
 

Častni predsednik: Anton Jeglič 
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KLUBI SKALE 
(naslov, elektronski naslov, spletna stran, predsednik, tajnik, račun) 
 

 

 
1. GK dr. Henrik Tuma, Kolodvorska 18a, 1000 Ljubljana, 01 4322191 

 Bojan Pograjc, 031 363 549, bojan.pograjc@siol.net 

 Silvo Klemenčič, 041 295 264, info@rick.si 
TRR št.: SI56 0222 2001 4831 742 

 
2. GK Savinjske doline, Luče 106, 3334 Luče 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 
 Tonč Ţunter, 031 333 776, tonc.zunter@siol.net 

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

TRR št.: SI56 9067 2000 0453 536 
 

3. Turni klub Gora, Ţaucerjeva 18, 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  
TRR št.: SI56 0317 1100 0441 817 

 
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 Kuzele  

TRR št.:  SI560202 1009 1949 510 
 

5. GK Karavanke, Seljakovo naselje 48, 4000 Kranj 
 Andrej Hude, 031 351 536 

 Franci Jesenik, 04 533 37 45  

TRR št.: SI562700 0000 0171 092 
 

6. GK Gornjesoške doline, Čezsoča 112 A, 5230 Bovec 
Mitja Šavli, 031 325 938, dorica.savli@gmail.com 

Anton Štrukelj, 031 601 980, strukelj.anton@gmail.com  
TRR št.: SI560475 3000 1344 615 
 

mailto:bojan.pograjc@siol.net
mailto:tomaz.mis@evj-kabel.net
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7. GK Limberk, Taborska 1, 1290 Grosuplje 
 kontakt@limberk.si, www.limberk.si 

 Marjan Perme, 031 352 046, marjan.perme@gmail.si 
 Janez Meţan, 041 395 001, janezmezan@gmail.com  

TRR št.: SI560202 2005 2801 037 

 
8. GK Vrhnika, Trţaška 25, 1360 Vrhnika 

 Peter Mausar, 031 354 788, peter.mausar@siol.net  
 

9. Klub gorskih kolesarjev Volja, Postojnska, 1000 Ljubljana 

 kgkvolja1@kgkvolja.si, www.kgkvolja.si 
 Vladimir Cindro, 041 424 868, vladimir.cindro@ijs.si 

 Andreja Butina, 051 825 072, andreja.butina@ijs.si  
TRR št.: SI56 0201 0025 4561 528 

 
10. Gorniški klub jadralnih padalcev (v ustanavljanju)  

Iniciativni odbor: Janez Kocjan – JanKo, 031 333 042 

Matej Kališnik, Joţe Poje, Gregor Gomišček 
 

11. Klub gorskih sankačev (v ustanavljanju)  
Iniciativni odbor:  Darko Korbar, 041 787 202 

Joţe Brvar, Jana Babnik – Gomišček 

mailto:kontakt@limberk.si
http://www.kgkvolja.si/


Skala 2013                                                              9 

Izgubili smo prijatelja, Metod Humar je odšel 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
V sredo, 18. aprila 2012 smo se na pokopališču na Homcu poslovili od 
Metoda Humarja, našega člana, gorniškega prijatelja in soustanovitelja 
Slovenskega gorniškega kluba Skala ter prvega člana Častnega 
predsedstva Skale. Mnoţica prisotnih je potrdila, kako cenjen je bil Metod 

tako v domačem kakor tudi v širšem slovenskem prostoru. Doma izpod 
Kamniških planin, je bil z vsem svojim bitjem predan goram, slovenski 
zemlji in tradicionalnim vrednotam. Bil je gorski reševalec, alpinist in 
himalajec, povsod je izţareval svojo moč, vztrajnost in neuklonljivost.  

 

Plezati je začel v njemu tako dragih Kamniških Alpah. Izkazal se je z 
vzponi preko tedaj najteţjih skalnih smeri kot so prvenstvena smer v 

Planjavi, prva ponovitev Glave Planjave in centralnega stebra v Rzeniku, 
druga ponovitev direktne v Štajerski Rinki in tretja ponovitev zajede Šit. 
Sledile so najteţje ledne smeri, predvsem v Franciji - kot prvi Slovenec je 
preplezal severno steno Grand Charmoza in direktno v Aguille Verte. Kot 

udeleţenec II. jugoslovanske alpinistične himalajske odprave je kot prvi 

Slovenec osvojil prvi slovenski sedemtisočak, še neosvojeni Jalung Ri. 
Treba je poudariti, da je to še vedno najvišji  vrh, na katerega je stopil 
Slovenec kot prvopristopnik. 
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Njegovo gorniško udejstvovanje pa se ni omejilo le na premagovanje 

sten. Je eden najzasluţnejših gornikov, ki je veliko pripomogel k zagonu 
Slovenskega gorniškega kluba Skala kot naslednika Turistovskega kluba 
Skala. V Skali si je prizadeval za njeno številčno rast, hkrati pa je 
neutrudno poudarjal pomen gorniških in moralnih vrednot. Bil je med 

najzasluţnejšimi ustanovitelji Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma in tisti, ki 

je vodil prve izlete, hkrati pa bil nepogrešljiv tudi v pisarni. Z dušo in 
srcem je sodeloval pri ustanavljanju drugih klubov, naj navedemo le GK 

Karavanke in Turni klub gora. Za svoje delo na področju gorništva smo 
ga gorniki nagradili s Kocbekovim priznanjem 

 

Na tem mestu moramo tudi poudariti Metodove 
odločilne zasluge pri ponovni postavitvi kriţa na 
Škrlatici leta 1996, za mnoge enega najlepših 
simbolov skalaštva in prijateljstva.  
 
Metod Humar je bil dejaven tudi kot vzgojitelj. 

Ne le v okviru alpinističnih šol, predvsem s 
svojim zgledom je vzgojil številne alpiniste. 
Mnogi izmed njih so poţeli svetovno slavo, 
postali tudi prejemniki zlatih cepinov! Metod pa 
ni bil tisti, ki bi v alpinistični šoli le predaval 
častni kodeks planinstva in etike, bil je tudi 

pogumen in neposreden zagovornik boljših, predvsem pa pravičnejših 
medsebojnih človeških odnosov v slovenski druţbi. S svojim jasnim 

pogledom je navduševal tudi na številnih predavanjih po Sloveniji. 
Kritičen in odkrit, brez dlake na jeziku!  
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Kaj bi bila naša tradicionalna srečanja na Škrlatici, na Šmarni gori, na 
Rzeniku, pri kapelici Marije Sneţne na Kredarici in na našem romarskem 
središču na Višarjah brez Metoda Humarja? S svojimi dejanji je bil 

vsekakor človek za vzgled, ki ga skalaši zelo cenimo!  
 

Metod, spominjali se te bomo po tvoji samobitnosti, takega smo te 

spoštovali in imeli tudi radi. Kot dobrega tovariša, prijatelja in soplezalca! 
 

Dragi Metod, do ponovnega snidenja. 
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Jubileja slovenskega gorništva 
v spomin na 140. letnico gorskega društva Triglavski prijatelji 
 

»Poštenost in zgodovinska doslednost nam narekujeta, da je gorsko 
društvo Triglavski prijatelji dostojen predhodnik SPD« 

Tone Strojin, Triglavski prijatelji, 1978 
 
 
Gorništvo je del slovenske identitete. To potrjuje zgodovina, saj je bila 
gorniška dejavnost vseskozi izraz domoljubja in rodoljubja ter potrjevanja 
slovenske samobitnosti. To potrjujejo tudi Slovenci po svetu, ki so tudi 
sedaj pogosto organizirani v društvih s planinsko simboliko in pojmi, ki 
jim predstavljajo vez s Slovenijo in izraz domoljubja. Zato je prav, da se 
ob 140. letnici delovanja Triglavskih prijateljev in 120. letnici SPD zavemo  

o dejanskem začetku organizirane gorniške dejavnosti med Slovenci. 
 

Koncem 60. in v začetku 70. let 19. stoletja je bilo v kranjski deţeli 
Avstro-ogrske drţave kar nekaj ljubiteljev gora, ki so se začeli organizirati 
v društva za večjo varnost in uspešnost v svojih podvigih. Organizacije so 
nastajale v okviru nemških in slovenskih prebivalcev kranjske deţele. 
Uspehe v gorah so imeli tako Slovenci kot Nemci, organizacijsko pa so bili 

uspešnejši Nemci iz praktično političnih razlogov. Organizirano gorniško 

dejavnost so začeli Triglavski prijatelji. Posamične vidne gorniške 
aktivnosti so med Slovenci sicer tekle od prvega pristopa na Triglav leta 

1778, preko vzponov Valentina Staniča v začetku 19. stoletja (1800 
Watzmann, 1808 Triglav) in Franceta Kadilnika 1866. A to so bili »samo« 
pomembnejši pristopi, ki pa so vplivali na organizirano dejavnost.  
 

Za začetke organizirane gorniške dejavnosti pa lahko štejemo aktivnosti 
Triglavskih prijateljev. Segajo v leto 1865, ko sta mecen Alfons Pavich  in 
gorski  vodnik, Bohinjec Joţe Škantar-Šest šla prvič na Triglav. To je 
spodbudilo nadelavo poti na Triglav in gradnjo zavetišča na Ledinah, ki so 
ga poimenovali Triglavski tempelj. Triglavski prijatelji so bili v sestavu: 

kaplan iz Srednje vasi v Bohinju Ivan Ţan, zdravnik Anton Čobec, hotelir 
in tajnik občine Bohinjska Bistrica Joţe Ravhekar, poštar v Srednji vasi 
Tomaţ Zupanec in učitelj v Bohinjski Bistrici Jakob Mencinger. Svojo 
dejavnost so postavili na enakopravne temelje takratnim nemškim 
drţavljanom z ţeljo, da omogočijo domačim ljudem »turistiko« v 
Triglavskem pogorju in domačih gorah. V ta namen so sodelovali z 
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očetom slovenske »turistike« Franom Kadilnikom, ki je s spisom »Izhod 
na Triglav« spodbudil aktivnost v gorah.  
 
Vso dejavnost je povezal in spodbujal Ivan Ţan, ki je tudi pripravil pravila 
in vlogo za registracijo gorskega društva imenovanega Triglavski 
prijatelji. Pravila so bila sestavljena 1. maja 1872, vloga pa je bila podana 

21. maja in ponovno 24. sept. 1872. Toda 27. septembra 1872 je 

komisija kranjske deţelne oblasti pod vodstvom glavarja grofa Aleksandra 
Auersperga registracijo uradno zavrnila. Kaplan Ivan Ţan je bil ob boţiču 
istega leta prestavljen v Škofja Loko. S tem je zamrla dejavnost 
Triglavskih prijateljev, njihovi rezultati pa so ostali kot spodbuda za 

nadaljnje aktivnosti slovenskih gornikov do dokončne ustanovitve SPD v 
letu 1893.  
 

Torej je v letu 2012 minilo 140 let od prvega organiziranega delovanja 
slovenskih gornikov. Slovenci nismo zaostajali za drugimi nemško 
govorečimi sodrţavljani v času, ko so se v Avstriji in Nemčiji ustanavljale 
gorniške organizacije. Slovenci moramo tako s ponosom priznati 

Triglavske prijatelje za predhodnike SPD in tako tudi podaljšati svojo 
organizirano dejavnost v gorništvu za 20 let ter se tako postaviti ob bok 
drugim alpskim narodom po datumu organizirane dejavnosti v gorah.  

  
                                                                         

Franc Zabukošek 
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Končno nov skalaški prapor in zastava 
Slovenskega gorniškega kluba Skala 
 
 

Skalaši, organizirani v Turistovskem klubu Skala, so imeli svoj prapor. Bil 
je trikotne oblike in je kot primer slovenske gorniške dediščine razstavljen 
v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Od tod tudi dokončna 
spodbuda, da je ideja o novem skalaškem praporu letos dozorela.  
 

Naš član, skalaš prof. Harald Draušbaher iz Studia Breg, je pripravil 
likovne predloge novega prapora in zastave SGK Skala (slike v barvni 

prilogi). Idejni predlogi izhajajo iz zgodovinske kontinuitete takratne 
simbolične obliko-tvornosti (pripadnosti), ki je bila posebej občutena pri 
nadaljevanju in ohranjanju tradicije, ki se je do ne slutene podrobnosti 

vključevala v okolje in samozavest. Nov idejni predlog ohranja ozračje 
zaupanja in optimizma, ki preseţe znakovnost, jo umetniško nadgradi in 
je hkrati prenesen v geometrijsko izraţanje duhovnosti. Izraţa vrednote 
kot so urejenost, načrtnost, sistemskost, modularnost, sodobnost, 
dognanost in stalnost. Predloga sta usklajena v harmonično izviren in 
ločljiv pomenski barvni odnos do narave in njenega sobivanja, ki 

poudarja mladost in ţivahnost (barva sonca).  
 
Vse predloge smo usmerili v cilje ustvarjanja povezovalnosti SGK Skala in 

TK Skala.  Ohranjamo prapor trikotne oblike, velikosti 70 x 140 cm in 
trakove klubov Skale in sponzorjev velikosti 7 x 100 cm. Kontinuiteta 

klubov bo poudarjena z obema na praporu prisotnima zaščitnima 
znakoma, tako z zgodovinsko planiko Turistovskega kluba Skala in z 
silhueto letečega planinskega orla Slovenskega gorniškega kluba Skala. 
Pod znakoma bosta letnici ustanovitve posameznega kluba. 
 

Zastava SGK Skala bo velikosti 150 x 300 cm, na eni strani bo silhueta 

letečega planinskega orla kot znak SGK Skala, na drugi pa zgodovinska 
planika TK Skala. Manjšo izvedbo zastave SKG Skala v velikosti 100 x 200 

cm bodo lahko uporabljali klubi na svojih prireditvah. V manjši izvedbi 
bodo tudi klubske zastave, pri katerih bo na eni strani znak SGK Skala, na 

drugi strani pa znak posameznega kluba Skale. 
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Člane Skale vabimo, da prispevajo 30 evrov za ţebljiček. Gre za kovinski 
lipov list, ki bo vgrajen v nosilni drog prapora in na vsak ţebljiček (lipov 
list) bosta vgravirana ime in priimek posameznega darovalca. Za nečlane 
je cena ţebljička 100 evrov.  
 
Klubi, pa tudi posamezni člani in donatorji, bodo lahko financirali tudi 

trakove na praporu. Na traku bo, podobno kot na ţebljičku, pisalo ime 
posameznega darovalca. Prispevek za trak je za klube in člane Skale 200 
evrov, za druge pa 400 evrov. 

 
 

 

 

Donacije za ţebljičke in trakove, prosimo, nakaţite na: SGK Skala, 
Slovenska 55c, Ljubljana, TRR št.: 0222-2009-1003-417 

 

 
Se vam zahvaljujemo ţe vnaprej! 
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Ture in prireditve  

leta 2013 
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Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo leta 

2013 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 v vsakem vremenu. S seboj vzemite primerno opremo! 

 

 Datum in potek ture sta samo informativna, prilagodili ju bomo 

trenutnim razmeram. 
 

 Turni smuk ｠ za turo potrebujete popolno turnosmučarsko 
opremo. 

 

 Gorskokolesarska tura. 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 5. januar 2013 

Dobrča (1634 m) 
 

 
Tradicionalni novoletni pohod, kot uvod v gorniško koledarsko leto, bo po 

novem (zaradi ukinjenega praznika 2. januarja) na soboto vsak prvi 

vikend po novoletnih praznikih. 
 

Dobrča je najjuţnejši odrastek skupine Stola, ki se nad Begunjami in 
Trţičem strmo dviga neposredno iz gorenjske ravnine. Geološko ta gora 
spada v Kamniške Alpe, vendar jo zemljepisno navadno prištevamo h 
Karavankam, saj je od naslednjega vrha Kamniških Alp (Storţič) ločena z 
globoko dolino. Z vrha Dobrče se odpre čudovit razgled na Karavanke in 
Kamniške Alpe, pred kočo na Dobrči pa lahko uţivate v pogledu na Bled, 
Jelovico, Pokljuko in Julijske Alpe. 

 
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pred pošto v Begunjah. 
 

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

 
 

Franci Jesenik 

 04 53 33 745 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 12. januar 2013 

Zimski pohod na Kal (1005 m), Mrzlico (1121 m) 

in Golavo (834 m) 

 

 
Zasavsko hribovje je dostopno tudi pozimi, saj je na Mrzlici, ki je tretja po 

višini, odprta koča celo leto, zato obisk toplo priporočam. Po avtocesti 
Ljubljana - Celje se zapeljemo do odcepa Šempeter v Savinjski dolini. Tu 
zavijemo na kroţišču proti Celju in za prvim semaforjem pred črpalko 
Petrol desno parkiramo pri trgovini Sadex.  
 

Zberemo se ob 8. uri v slaščičarni Brglez na zajtrku - jutranji kavici in 
rogljičku. Od tu se skupaj odpeljemo proti Šeščam in Matkam, kjer 
parkiramo. Na sedlu med Kamnikom in Mrzlico poiščemo markirano pot, 

ki ji sledimo prečno po pobočju mimo treh  kmetij. Pri tretji kmetiji se pot 
razcepi. Mi sledimo poti na Kal in nato po grebenu na vrh Mrzlice.Tik pod 

vrhom je odprta koča, kjer se spočijemo in okrepčamo. Pot nadaljujemo 
po poti na Podmejo in se z nje spustimo na sedlo med Golavo in Mrzlico. 

Če bodo ugodne razmere se povzpnemo še na vrh Golave ali pod njo. 
Sledi še spust na izhodišče. Za zaključek si v Šempetru ogledamo še 
razvaline Rimske Nekropole. 

 
Pot je dolga pribliţno 3 ure vzpona in 3 ure spusta, ni pa zahtevna, razen 

vzpona na Golavo po Ovčji poti. Za turo so obvezne pohodne palice in 
gamaše, v nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva zimska tura. 
 

 
Bojan Okrogar  

 031 382 295 

 bojan.okrogar@t-1.si 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 19. januar 2013 

Nočni pohod na Mali Golak (1495 m) 
 
 
Zbirno mesto je na Colu – parkirišče ob cerkvi ob 17.00. 
 
Z avtomobili se odpeljemo do Predmeje, kjer parkiramo in nadaljujemo 

peš.  
 
Hoje je od 2 do 4 ure odvisno od sneţnih razmer. Vzpon je ob svetlobi 
lune, zato smo odvisni od lepega vremena.  
 

Če bo vreme slabo, se pohod prenese na naslednji dan oziroma do 
ugodnega vremena. Zato prosim za vnaprejšnjo najavo udeleţbe! 
 

Obvezna oprema: dereze, cepin, pohodne palice, gamaše, svetilka. 
 

 

 
Bogdan Ambroţič 

 040 847 863 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 26. januar 2013 

Šentlovrenski krog 

 
 
Zbor udeleţencev je ob 8. uri pri vasi Bič. Vas se nahaja na istoimenskem 
izvozu avtoceste Ljubljana - Novo mesto. 
 

Skupaj se bomo odpeljali do vasi Ţubina, kjer bomo začeli z našo turo in 

obhodili Šentlovrenski krog malo drugače. 
 

Ob povratku  bomo turo zaključili s sv. mašo za srečno gorniško sezono v 
cerkvici sv. Duha v  Ţubini.   
 

Pot bo dolga 5 - 7 ur in je primerna za vse pohodnike z nekaj kondicije.  
 

Turo bomo prilagajali vremenskim razmeram. S seboj imejte primerno 
opremo.  

 

 
Ferdinand Zajec 

 031 786 139 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
sobota, 2. februar 2013  

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 soboto, 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 delo-

vanju, zato pridite v čim večjem številu – člani vseh klubov Skale, somiš-
ljeniki, dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le prispevali 

k dobremu vzdušju in sveţim idejam.  
 
France Sevšek, Gregor Gomišček 

 041 557 029  

skala@turni-klub-gora.si 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
petek, 8. februar 2013  

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 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 je v lepem vremenu primeren za 
druţine z otroci. 
  

 
Gregor Gomišček  

 01 231 90 23 in 041 678 716 
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Slovenski gorniški klub Skala in Društvo lednih plezalcev 
Mlačca 

 
sobota, 16. februar 2013 

Prvi skalaški  zimski  triatlon 
 

 

Triatlon bo bolj poučnega in druţabnega kot tekmovalnega značaja. 
Tekmovale bodo ekipe s po dvema članoma. Zmagala bo ekipa, ki se bo 

po vseh treh panogah najbolj pribliţala povprečnemu času. 
 

Predvidene panoge so (odvisno od vremenskih razmer): 

 tek do Peričnika in nazaj v treh kategorijah (hoja ali tek brez 

smuči, tek na tekaških smučeh, hoja s turnimi smučmi); 
 ledno plezanje v treh kategorijah (hoja z derezami po lahki,  

ledeni strmini, ledno plezanje v laţji smeri z  manjšo strmino,  
ledno plezanje v teţji smeri z večjo strmino); 

 veleslalom v dveh kategorijah (veleslalom s turnimi ali tekaškimi 
smučmi). 

 
Ledno plezanje bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani, veleslalom pa 

na ţičnici v Mojstrani. 
 
Zbor udeleţencev bo v Mojstrani pri Slovenskem planinskem muzeju ob  

8.30 uri. Vsak mora imeti primerno opremo (tudi dereze, čelado in ple-
zalni pas), le ledna kladiva si bo moţno izposoditi. 
 

Moţna je tudi prijava na zbornem mestu, a v primeru prevelikega števila 
udeleţencev ni povsem zagotovljen nastop. 
 
Pavel Skumavc  

 031 677 203  

 
Gregor Gomišček 

 041 678 716 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 23. februar 2013 

Zimski pohod na Vršič (1611 m)  
Srečanje gornikov s primorske in gorenjske strani 
 
 
Zbor pohodnikov bo ob 8. uri na parkirišču pri nekdanjem hotelu Erika (2 
km v smeri voţnje od Kranjske Gore proti Vršiču).  
 

Zmerne hoje do vrha bo za dve uri in pol, za celotno turo pa šest ur in 
pol. 

 

Tura je zahtevna in naporna (višje sneţena gaz). Erjavčeva koča je 
pozimi odprta, vendar le kaj vzemite s seboj. Bodite primerno zimsko 

opremljeni (gamaše in pohodne palice so obvezne). 
 

V primeru slabega vremena (odjuga, večje sneţne padavine ali deţ) tura 
odpade. 
 

 
Julij Ulčar 

 04 586 20 11 (v petek od 20. do 21. ure) 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 9. marec 2013 

Pohod iz Brezovice po obrobju Ljubljanskega 

barja    

 
 
Dobimo se ob 8. uri  na parkirišču pri cerkvi na Brezovici. Do izhodiščne 
točke zavijemo iz Trţaške ceste pri bencinskem servisu OMV na Brezovici.  
 

Od tu sem bomo podali na spomladansko pripravljalno turo po vzpetinah 

na juţnem robu Ljubljanskega barja. Pokukali bomo v kakšno cerkvico ob 
poti in se seznanili z lokalnimi zanimivostmi. 

 
Dolţino pohoda bomo prilagodili udeleţencem in vremenskim razmeram.  
 

Predvidoma bomo hodili od 4 do 5 ur.    
 

Priporočljive so pohodne palice in gamaše, če bo na poti sneg, hrana je iz 
nahrbtnika.  

 

Predhodna najava je dobrodošla! 
 

 
Samo Zupančič 

 031 611 044 

 zupancic@siol.net 

 
 
 
 
 

mailto:%20zupancic@siol.net
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 16. marec 2013 

Porezen (1630 m) 

 

 
Zbrali se bomo ob 7. uri pri cerkvi v Ţeleznikih. Odpeljali se bomo proti 
Petrovemu Brdu. 

 
Turo bomo pričeli pri Zgagu, to je pribliţno 3 km pred Petrovim Brdom. 
Pot bomo nadaljevali mimo kmetij Štulc in Jureţ do vrha. V jasnem 
vremenu je veličasten razgled na Spodnje Bohinjske gore, vrhove nad 

Baško grapo in celo do morja. 
 

Vrnili se bomo po poti transverzale na Petrovo Brdo, kjer bomo zaključili 
turo. Nekaj avtomobilov bomo ţe zjutraj odpeljali do okrepčevalnice za 
prevoz na izhodišče. 
 
Hoje bo pribliţno 6 do 7 ur.  

 

Potrebna je primerna obutev in pohodne palice. Ker so moţne še povsem 
zimske razmere je nujna temu primerna osebna oprema (pohodne 

dereze, gamaše, oblačila). Hrana in pijača naj bo v nahrbtniku. 
 

 
Vincenc Gartner 

 040 380 056 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 23. marec 2013 

Površnica (602 m) 
  
 
Zbor pohodnikov bo ob 7.30 pri cerkvi Sv. Ruperta sredi naselja 

Šentrupert (avtocesta Ljubljana-Novo mesto izvoz Trebnje). 
 

Pri cerkvi tudi pričnemo s pohodom, ki nas vodi po kolovozni poti do 
kriţevega pota s kapelo Ţalostne Matere Boţje, na vrhu pa nas pričaka 
Vesela gora. Ob poti se bomo ustavili tudi pri gradu Škrljevo, od koder se 
povzpnemo na Okrog do izletniške kmetije ter gotske cerkve Sv. Barbare 
(523 m). Od tu pa pot nadaljujemo še proti najvišji točki ture Nebesam 

ter Vihru.  

 
Celotne hoje bo za pribliţno 7 do 8 ur. 

 
Priporočljive so pohodne palice ter zanesljiva obutev, če pa bo tura 
potekala v zimskih razmerah, pa tudi gamaše.  

 
 

Majda Sadar 

 031 295 685 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 30. marec 2013 

Slavnik (1018 m) 

 
 
Tradicijo, da vsaj enkrat v letu obiščemo Tumovo kočo na Slavniku, ki 
nosi ime velikega slovenskega alpinista in narodnega buditelja dr. Henrika 
Tume, po njem je imenovan tudi naš gorniški klub, moramo spoštljivo 
gojiti še naprej.  
 
Ker nam je v decembru večkrat ponagajalo vreme, se bomo tokrat podali 
na Slavnik spomladi.  
 

Izhodišče pohoda je vas Prešnica, kjer se bomo zbrali ob 8. uri.  

 
Poloţna, nezahtevna pot, nas bo pribliţno poltretjo uro peljala proti vrhu 

Slavnika.  
 

Pohod je primeren za vse. 

 
 
Silvo Klemenčič 

 041 295 264 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
ponedeljek, 1. april 2013 

Via historica Šentjur  
kulturno zgodovinski pohod preko Rifnika (570 m) in Resevne (641 m) 

 

 
Mesto Šentjur ima bogato kulturno in naravno dediščino.  V kulturno 

sodijo skladatelji Ipavci, borec za severno mejo Franjo Malgaj, poročnik v 
vojski  generala Maistra. V naravno dediščino spada srednjeveški grad 
Rifnik z arheološkimi najdbami iz antike na vrhu hriba in litotamnijski 

apnenec, geološka dediščina panonskega morja uporabljana v industriji in 
gradbeništvu, vidno na Rifniku in Resevni. Resevna je znana iz dogodkov 

v času okupacije in  planinskim domom z 60-letno tradicijo v oskrbi PD 
Šentjur. 
 

Zberemo se ob 8. uri na ţelezniški postaji v Šentjurju.  
 

Priporočljiv je prihod z vlakom. Tu je moţen ogled zanimivega 
ţelezniškega muzeja in degustacija vina v vinogradniški kleti. Od tu se 

začne kroţna pot preko Rifnika in Resevne ter mimo rojstne hiše Franja 
Malgaja. 
 

Tura ni zahtevna, primerna pa je tudi za druţine. Traja 5 do 6 ur. 
 

 
Franc Zabukošek, 

 031 691 940 

  fzabuko@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:fzabuko@gmail.com
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 6. april 2013 

Nebeška gora (958 m) 
 
 
V bliţini Kuma je gora z nebeškim imenom, ki je najvišji vrh občine 
Radeče ob Savi. Ko stojiš na njenem vrhu, imaš resnično občutek, da so 
se razprla nebesa.  
 
Zberemo se na Svibnem pri cerkvi Sv. Kriţa pod razvalinami gradu 
Ostrovrharjev ob 7.30.  
 

Povzpeli se bomo na grad. Od tu je lep razgled na dolino Sopote in na 
pobočje Kuma ter Nebeške gore, kamor se bomo tudi odpravili.  
 

Pot bo dolga od 6 do 8 ur in nam bo razkrila lepote tega koščka naše 
domovine.  

 
Tura ni prezahtevna. S seboj imejte opremo, ki bo ustrezala vremenskim 

pogojem na ta dan.  
 

 

Janez Meţan 

 041 395 001 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 

 
sobota, 13. april 2013 

Beneška Slovenija - Kolovrat 

 
 
Zbrali se bomo ob 8. uri pri trgovini v Volčah, ob cesti Tolmin – Nova 

Gorica.  

 
Od tu se bomo odpeljali z avtomobili do Planinskega doma pod Jeţo. 
Naša pot se bo nadaljevala do izvira reke Idrije, mejne reke med Italijo in 
Slovenijo, nato bomo prečkali italijansko mejo ter se povzpeli do slikovite 
vasice Clabuzzaro (Breg). Pot bomo nadaljevali skozi skoraj zapuščene 
vasi do vasi Drenchia (Dreka) in se nato povzpeli do vrha Kolovrata. Naša 
pot se bo zaključila pri koči Solarje. 
 
Tura ni naporna, hoje bo pribliţno 4 do 5 ur. 
 
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 

 

 
Anton Štrukelj 

 031 601 980 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 

 
14. april  – 5. maj 2013 

Treking pod vrhovi Himalaje  (do 5483 m) 

 
 
V zadnji polovici aprila je predviden treking v Himalajo. 
 

Iz Benetk bomo poleteli v Kathmandu. Po ogledu znamenitosti nepalske 

prestolnice nadaljujemo s poletom v Luklo.  
 

Načrtujemo pohod mimo Namche Bazarja do zadnje vasi pod Everestom 
ter vzpon na Kalapatar, od koder je najlepši pogledom na Everest. Ob 

ugodnih razmerah se bomo povzpeli tudi do baznega tabora Everesta. 
 

Povratek preko sedla Chola (5420 m) do doline Gokyo z znamenitimi 

jezeri. Sledi vzpon na Gokyo peak (5483 m) s pogledom na štiri 
osemtisočake: Cho Oyu, Lhotse, Everest in Makalu. 
 
Predvideni stroški med 1500 in 2000 EUR, člani Slovenskega gorniškega 
kluba Skala imajo pri prevelikem številu prijavljenih prednost. 

 
Prijave in informacije do konca januarja. 

 
 

Bogdan Ambroţič  

 040 847 863 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 20. april 2013 

Krvavica (909 m) in Črni vrh (1204 m) 
 

 
Krvavica v Savinjski dolini je nenavaden, slikovit, čokat vrh, ki se nahaja 

vzhodno od Čemšeniške planine. Poleg nenavadne oblike ima nenavadno 
tudi ime, ki ga nekateri povezujejo z njenimi strmimi, previsnimi stenami 
ter z različnimi legendami in pripovedkami (Veronika Deseniška). Na 

grebenu Krvavice uspevajo mali jesen, črni gaber in večje število tis. Na 
tem področju lahko naletimo na več redkih vrst ptic, med drugim tudi na 
sokola selca. Krvavica je bila leta 1998 razglašena za geomorfološki in 
botanični naravni spomenik.  

 

Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču pri izvozu Vransko z avtoceste 
Ljubljana – Maribor. Odpeljali se bomo do kraja Loke (400 m), kjer se na 

koncu vasi začne markirana pot na Krvavico. Steza se razmeroma strmo 
vzpenja na stranski greben, ki je ponekod tudi izpostavljen. Posebnost je 

prehod skozi naravno okno, kjer so v pomoč jeklenice in skobe.   
 
Turo bomo nadaljevali v smeri Čemšeniške planine, mimo Gunetove glave 
na Veliki vrh (1184 m). Pot nas bo nato vodila na Črni vrh in do Koče na 
Čemšeniški planini. Sledil bo spust proti Vranskemu in povratek na 
izhodišče. 
 

Hoje s postanki bo pribliţno 7 do 8 ur.  
 
Nujna je zanesljiva obutev in 

pohodne palice.  
 

Andrej Hernec  

 041 327 845 



http://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnja_Savinjska_dolina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pripovedka
http://sl.wikipedia.org/wiki/1998
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naravni_spomenik
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 27. april 2013 

Po Angelski gori 

 
 
Beseda Gora označuje planotast svet nad zgornjo Vipavsko dolino, 
pribliţno od Čavna do Hrušice. Domačini imajo do svoje Gore poseben in 
nadvse spoštljiv odnos. To dokazujejo številna, v kamen vklesana 

znamenja, spomenik Materi Gorjanki, pripovedke Javorov hudič, pa tudi 
tematske poti. Najbolj znane so Pot po Angelski gori, Po Dolu gor in dol 
in Slovenska planinska pot. 

 
Na Gori je nešteto  zanimivosti, od znamenitega Otliškega okna, 
kamnitega polţa, Otliškega Maja, škrapelj vrh Binčuša, domačije na 
Sinjem vrhu, do Kitajske, Sibirije in Kurje vasi. 
 

Dobimo se ob 7. uri  na avtobusni postaji v Ajdovščini. 
 

Hoje bo za šest ur. 
 
 

 
Stojan Torkar 

 

 041 205 294 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sreda, 1. maj  2013 

Višarje (1766 m) 

 

 
Kot vsako leto, bo tudi letos organiziran romarski pohod ob kapelicah, ki 

jih je umetniško ustvaril g. Tone Kralj,  do Sv. Višarij.  
 
Zbor pohodnikov je ob 7. uri v Ratečah pred Kompasom (mejni prehod).  
 
Hoje do vrha je za okoli 3 ure (moţne so še zimske razmere), zato naj bo 
temu primerna tudi oprema.  
 

Več kot 650 let je ţe od postavitve prve cerkve na Sv. Višarjah, kjer se 
srečujejo različne narodnosti: Slovenci, Furlani, Nemci in Italijani. Prav 
raznolikost jezikov obarva lahko še tako puščoben dan.  
 
Mašo za domovino, ki bo ob 11.30 uri,  bo najbrţ kot vsako leto, tudi 
letos daroval g. ţupnik Franc Urbanija. Vsako leto se te slovesnosti 
udeleţi veliko število pohodnikov, zato ste vabljeni tudi vi.  
 

 
 

Joţe Benedik 

 040 837 510 in 05  99 41 319 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 4. maj 2013 

Medvedjak (1564 m) 
Terske stene in Mozirske planine 

 

 
Terske stene so lepo vidne iz kraja Radmirje in so del Mozirskih planin 

(Golte). 
 

Zberemo se v kraju Okonina v Savinjski dolini ob 7. uri na parkirišču 
picerije Četara oz. Vulko. 
 

Od tu se skupaj odpeljemo proti lovskemu domu na planini Ston. Nato 
nas vodnik popelje po stezicah pod Terske stene. Plezanje preko stene 

nam olajšajo varovala in ţica ter vrv, ki jo napne vodnik. Nad steno 

pridemo na pašnike in na vrh Medvednjak. Od tu je lep razgled na 
Savinjske Alpe, Smrekovec in v ozadju na Peco. Prečimo smučišča in se 
spustimo do Mozirske koče. Na sedlu pred kočo si ogledamo še Alpski vrt. 
Po počitku in malici prečimo ostenje pod Alpskim vrtom, cesto ter gozd in 
se vrnemo na planino Ston. 

 
Tura je čez stene zelo zahtevna, za manj izkušene je moţen obhod po 
gozdu. Celotne ture je za pribliţno 6 ur. 
 

Obvezne za turo so pohodne palice in gamaše, v nahrbtniku pa naj bo 
vse, kar zahteva plezalna tura. 

   

 
Tonč Ţuntar 

 031 333 776 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 11. maj 2013 

Okrog Poloma 

 
 
Polom je bila vas "kočevskih Nemcev". Kranjsko so prvič naselili okoli 
1330 iz nemških deţel Tirolske in Koroške ter v svojih 600 letih izolacije 
ohranili svojo identiteto in nemški jezik. V regiji so počistili obširne 
gozdove ter ustanovili vasi in mesta.  

 
Leta 1770 je bilo v vasi 26 hiš. Leta 1858 je bila ustanovljena šola s 
krajšim delovnim časom, 1859 pa redna šola. Pred drugo svetovno vojno 
je bilo v naselju 36 hiš in 148 ljudi. Med drugo svetovno vojno je bila 
izgnana celotna populacija, z izjemo ene druţine. Med leti 1941 in 1948 v 
šoli pouk ni potekal. Po vojni so se v vas priselili priseljenci iz različnih 
koncev Slovenije. 

 
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču pred gostiščem Srna v Polomu. 
Dostop je po regionalni cesti Dvor – Kočevje preko Starega Loga na 
odcep Polom. 
 

Popotovanje bomo pričeli v Polomu (375 m). Povzpeli se bomo na Mišji 
hrib, Malogorski hrib, Tresili vrh, Koblarski hrib in najvišji Črni vrh (963 
m), ter vas Vrbovec. Med potjo si bomo ogledali Gozdno jamo, Črno jamo 
ter Koblarsko jamo. 
 

Pot ni tehnično zahtevna, je pa potrebno nekaj kondicije. Priporočljive so 
pohodne palice in dobra obutev. Popotovanje bo trajalo do sedem ur. 

 
 

Rajko Peterlin 

 031 383 444 

 rajkoper@gmail.com 

 

mailto:rajkoper@gmail.com
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Turni klub Gora 
 
nedelja, 12. maj 2013 

Kriţ (2410 m) 
Tradicionalni turni smuk 

 
 
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 soboto 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 dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 18. maj 2013 

Ptičji vrh (1550 m) 
 
 
V svet cvetočih ključavnic in prebujene narave se bomo podali iz Planine 
pod Golico.  
 

Krenili bomo ob Črnem potoku in po cesti Savske jame, mimo Karlovega 
rovta na razgledno sedlo Kočna (1469 m). Po grebenu bomo nadaljevali 
na Ptičji vrh. Preko sedla Suha in vrha Krvavka (1784 m) bomo osvojili 
legendarno, po narcisah znano Golico (1835 m). Povratek nazaj k 
Svetemu Kriţu bo izbran po eni izmed zanimivejših stezic.  
 

Zjutraj bo ob 9. uri sveta maša v cerkvi Svetega Kriţa na Planini pod 
Golico. Ob 9.30 se bomo zbrali pred cerkvijo in se na pokopališču 
poklonili spominu na Joţa Čopa, ki je tam pokopan. 
 

Ob poti bomo videli še marsikatero znamenitost in igro narave, ki tu ni 
popisana in naj ostane za popestritev pohoda.  
 

Pot je srednje zahtevna in ni preveč naporna. Hoje je za 6 do 7 ur. 
 

 
France Urbanija 

 031 598 098 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 25. maj 2013 

Kocbekovo priznanje za leto 2012 in tura na 

Strelovec (1764 m) 
 

 

Ta dan bo podeljeno Kocbekovo priznanje za leto 2012. V Robanovem 
kotu se vsi dobimo ob 15. uri, kjer bo kratka slovesnost ob podelitvi 

priznanja. Točen kraj bo objavljen skupaj z dobitnikom priznanja 
(predvidoma na Knezovi domačiji ali kje drugje v Robanovem kotu). 
 
Za pohod na Strelovec se dobimo ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z 
avtomobili se odpeljemo do Robanovega kota. 

 
Smer pohoda in povratka pa bo določil vodnik glede na vremenske in 

sneţne razmere. Pot bo dolga pribliţno 6 ur. 
 

Priporočljive so pohodne palice in gamaše saj so lahko še zimske 
razmere.   
 

 
Tonč Ţuntar 

 031 333 776 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 

 

 

 
 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 26. maj 2013 

Svinjak (1653 m) 

 
 
Svinjak se nahaja vzhodno od Bovške kotline. Kljub razmeroma nizki 
nadmorski višini je z vrha zelo lep razgled na gore nad Sočo in nad 
Koritnico.  

 

Dobimo se ob 7. uri  na parkirišču v vasi Kal-Koritnica.  
 

Pot je strma in na nekaterih delih nekoliko izpostavljena.  
 

Hoje je za 5-6 ur. 

 
 

Dušan Ţnidarčič 

 051 691 928 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 1. junij 2013 

Storţič (2132 m) 
Tradicionalni pohod 

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

tradicionalni pohod na Storţič. Letos je to ţe šestnajstič. V primeru slabe 
vremenske napovedi v petek zvečer (TVS1), je rezervni termin v soboto 
8. 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 …). 
Vsak udeleţenec sam odgovarja za lastno varnost. 
 
Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana. 
 

 
Tomaţ 

 041 368 956 

 
JanKo 

 031 333 042 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja,  2. junij  2013 

Skutnik (2074 m), Griva (1996 m) 

 
 
To sta malo obiskana vrhova v Krnskem pogorju. Še največ ju obiskujejo 
zbiralci ostalin prve svetovne vojne. Do njiju tudi ni speljanih uhojenih 

stez. Sta pa vredna ogleda predvsem zaradi vojaških ostalin in 
drugačnega pogleda na Krn.  
 

Dobimo se ob 6.30 pri Napoleonovem mostu oz. pri kriţišču za Dreţnico,  
od koder se bomo zapeljali do Dreţniških Raven.  
 
Odvisno od stanja cestišča bo mogoč dostop do planine Zaprikraj. V 
nasprotnem jo bomo pri koritu ubrali peš do prelaza Sleme. Od tam 
naprej bomo turo prilagajali trenutnim razmeram in ţeljam. 
 

Priporočljive so pohodne palice in dobra obutev saj utegne biti na 
severnih pobočjih sneg. V nahrbtniku pa naj bo vse, kar je potrebno, saj 

na poti ni oskrbovanih koč. V primeru slabega vremena tura odpade. 

 
 

Benjamin Černe 

 031 224 114 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 8. junij  2013 

Matkova kopa (1957 m)  
Tura gorniških vodnikov 

 
 
Tura je namenjena prostovoljnim gorniškim vodnikom Skale in vsem, ki bi 
to šele ţeleli postati. 
 

Zbrali se bomo ob 6. uri na mejnem prehodu Pavličevo sedlo.  
 

Pot se bo pričela v Matkovem kotu, od tam pa nas bo brezpotje pripeljalo  
na malo obiskan vrh Matkove kope.  
 

Tura je zahtevna in primerna za tiste z dobro telesno pripravljenostjo, saj 
bomo za vzpon in sestop rabili okoli 10 ur hoje. 

 

Priporočena je uporaba palic ter zanesljive obutve, čelada pa je na turi 
obvezna.  

 
 

Janez Meţan 

 041 395 001 
 

David Sadar 

 040 604 780 


 
 
 
 



Skala 2013                                                              47 

Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 15. junij 2013  

Rzenik (1833 m)  
Tradicionalni skalaški izlet  
 
 
Zbrali se bomo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske ţičnice na Veliko 
planino. Z gondolo se bomo peljali na Veliko planino, nato pa peš čez 
planini Konjščica in Dol na planino Rzenik. Tu bo v čast sv. Bernardu 
Menthonskemu, zavetniku gornikov, ob 11. uri daroval mašo ţupnik Fran-
ce 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, za 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 dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 16. junij  2013 

Uršlja gora (1699 m) 
 
 
Uršlja gora je skrajni vzhodni mejnik Karavank in leţi med Slovenj 
Gradcem in Črno na Koroškem. Tik pod vrhom sta planinski dom in 
cerkev Svete Uršule. Na goro (kot jo tudi imenujejo domačini) vodijo poti 
iz Slovenj Gradca, Raven na Koroškem, Črne in s Slemena nad 
Šoštanjem. 
 

Predlagam vzpon z Raven na Koroškem in to v dveh variantah: 
 daljša pot: Ivarčko jezero - vrh Uršlje gore (2h 30min); 
 krajša pot: Naravske Ledine - vrh Uršlje gore (1h 45min). 

 

Ob 8. uri se bomo zbrali na avtobusni postaji na Ravnah na Koroškem in 

oblikovali dve skupini (za daljšo in krajšo pot). 
 

Ob povratku se lahko ustavimo pri Ošvenu pod Uršljo goro na kmečkem 
turizmu. 

 
 

Marjan Senica 

 041 329 285 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 22. junij 2013 

Ţagana peč (808 m), Kalška gora (2047 m) 
 
 
To je pot za sladokusce in ljubitelje neokrnjene narave, saj je pot zelo 

slikovita in v zgornjem delu polna gorskega cvetja. 
 

Zborno mesto je ob 6. uri na parkirišču pred Domom v Kamniški Bistrici.  
Z avtomobili se odpeljemo do Ţagane peči, kjer parkiramo. Od tu sledimo 
lovski stezi strmo navzgor vse do Lovske koče na višini cca 1300 m 

(mestoma zahtevno in izpostavljeno). Tu se odpre razgled v Kurjo dolino 
in na vrhove Mokrica, Kompotela, Koren in Jermanov turn. Po kratkem 

počitku sledimo lovski stezi naprej mimo Čmaţevškega turna na Kalce, 
kjer se priključimo markirani poti, ki nas popelje na greben in na vrh 
Kalške gore. Do tu smo porabili 3,5 do 4 ure. 

 
Za povratek se lahko odločimo po smeri vzpona ali pa po markirani poti 
na Kokrško sedlo in v dolino. Če prespimo v Cojzovi koči na sedlu lahko 
ta dan obiščemo še Kalški Greben, drugi dan pa se povzpnemo na 
Grintovec.  

 
Za pot so potrebne pohodne palice in dobra obutev, za vzpon na Kalški 
Greben in Grintovec  pa je potreba tudi čelada.  
 

Tura je srednje zahtevna, v zgornjem delu pa zelo zahtevna. 

Za celotno pot porabimo pribliţno 7 do 8 ur hoje.    
 

Bojan Okrogar  

 031 382 295 

 bojan.okrogar@t-1.si


mailto:janezmezan@gmail.com
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Gorniški klub dr. Henrika Tuma 
 
nedelja, 23. junij 2013 

Slomškova pot   
Dramlje – Brdce – Ţička kartuzija – Dramlje 

 

 
Gremo na romanje na pot, da se razveselimo, 

gremo na romanje na pot, da nas Slomšek varuje zmot! 
 

Slomškova pot je bil projekt, ki smo ga zasnovali v Gorniškem klubu 
Savinjske doline iz spoštovanja Slomškove pesnitve »Slovo Solčavskim 
planinam«. To je neke vrste gorniška oporoka Slovencem. Na tem delu 

poti je od leta 1999 za drţavni praznik pohod v čast blaţenemu Slomšku. 
V spomin na njegove zasluge za narod izkoristimo priliko, da par dni pred 

pohodom, gorniki počastimo zasluţnega  Slovenca. 

 
Zberemo se ob 8. uri pri bencinski črpalki Dramlje na štajerski avtocesti.  
 
Od tu se zapeljemo v vinorodne Grušce, kjer začnemo pohod po 
razglednem grebenu-razvodju med Savo in Dravo do Brdc, rojstnem kraju 

Slomškove matere. Od tu nadaljujemo pot v Črešnjice in Ţičko kartuzijo, 
ki je bil prvi kartuzijanski samostan v neromanski deţeli izven Francije. 

Menihi so skoraj 600 let skrbeli za kulturo tega področja. Od tu se 
vrnemo v drameljske Grušce po avtomobile. 
 
Tura s postanki bo trajala 6 ur in je primerna tudi za druţine.  
Obvezna je prijava udeleţbe! 
 
 

Franc Zabukošek 

 031 691 940 

 fzabuko@gmail.com 

 

mailto:%20fzabuko@gmail.com
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
torek, 25. junij  2013 – Dan drţavnosti 
Remšendol (Valromana) – Mangrtska planina 

 
 
Remšendol je samotna dolina Belega potoka, ki se od severozahoda 
zajeda proti Mangrtski dolini, od nje jo loči greben Bukovnika in Poldnika  
ter divje oblikovana veriga Breitkofla in sosednjih vrhov. Zahodni bok 

doline tvorijo Rabeljske špice, peteroglavi greben nad Rabljem. 
Najslikovitejša gora nad dolino je Puher, v neposredni bliţini naše Skale. 
 

V iztek doline pripelje cesta, ki se od glavne ceste odcepi pred Trbiţem 
(kaţipot Rutte / male Rovte). Dno Remšendola napolnjuje prostrano belo 
prodišče, ki je videti kot ledenik. Od tu se vije več poti proti zahodnim 
pobočjem, zahtevna pot na Poldnik, prav tako pa tudi na Vraško škrbino 
in čez Stoţe na Mangrtsko planino. Kljub svoji skromnosti je Remšendol 
prikupna dolina, kjer »je doma gorski mir« (Tine Mihelič). 
 

Zbrali se bomo ob 6.30 pri odcepu ceste za vas Male Rovte (Plezzut), 2 

km iz Trbiţa proti Predelu.  
 

Hoje s postanki, z vzponom čez  Stoţe do Mangrtske planine bo za dobrih 
5 ur.  

 
Pri naši brunarici na planini pa bomo 
nadaljevali s prijetnim gorniškim 
druţenjem.  
 

 
Mitja Šavli                                           

 031 325 938 


 



52                                                 Skala 2013 

Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 29. junij 2013 

Pohod na Dobrač (2166 m) 
 
 
Gora Dobrač se nahaja na slovenskem Koroškem v Avstriji. Peljemo se do 
Podkloštra (Arnoldstein) in naprej do kraja Čajna (NQtsch im Gailtal). Tu 
se začne lepa markirana pot, ki nas pripelje po zahodni strani do 

slovenske cerkvice in planinske koče na vrhu Dobrača.  
 

Pot je zelo lepa, razgled z vrha je krasen. Navzgor bo hoje pribliţno 3,5 
ure. Skupen pohod bo s počitkom trajal pribliţno 7 ur. 
 

Zbor udeleţencev bo ob 6.30 na starem mejnem prehodu Podkorensko 
sedlo. 

 

Priporočljive so pohodne palice, v nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva 
ne preveč zahtevna tura.  
 
 

Andrej Hude 

 031 351 536 ali 04 23 12 421 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 6. julij 2013 

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

 
 
Ob 9. uri bo slavnostna akademija s kulturnim programom v počastitev 
obletnice rojstva Jakoba Aljaţa in podelitvijo častnega znaka vsem, ki so 
v pretekli sezoni opravili Aljaţevo pot od doma do doma ter počastitvijo 
občinskega praznika občine Medvode. 
 

Ob 11. uri bo spominska sv. maša na Šmarni gori, ki jo bo ţe 
tradicionalno daroval naš prijatelj 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 Gornjesoške doline 
 
nedelja, 7. julij 2013 

Po dolini Belega potoka – pot stoletnice (2206 m) 

 
 
Dolina Belega potoka (Val di Riobianco), ki se od jugovzhoda zajeda v 

gorsko skupino Viša (2666 m), je ena najslikovitejših dolin v Zahodnih 
Julijskih Alpah. Obdajajo jo številni vrhovi z navpičnimi stenami 
dolomitskega značaja in je zato zelo priljubljena med plezalci. 
 
Tura je označena kot zelo zahtevna označena pot, je pa zelo zanimiva, 
razgibana in dobro zavarovana ferata. Dostopi so dolgi, zato moramo biti 
dobro telesno pripravljeni.  

 

Dolţina ture je 7 ur. Potreben je samovarovalni komplet in čelada, v 
predoru skozi katerega poteka pot je obvezna svetilka. 

 
Dobimo se ob 6. uri na kriţišču ceste Trbiţ – prelaz Predel s cesto, ki 

pelje na Nevejsko sedlo in se od tam odpeljemo do izhodišča. 
 
Nekaj kompletov za samovarovanje imamo na razpolago tudi v klubu. 

 
Zaradi teţavnosti ture je priporočljiva predhodna najava!   
 
 

Miloš Gabrijelčič 

 041 664 565 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 13. julij  2013 

Košutica (Ljubeljska Baba) (1968 m) 

  

 
Izhodišče: Ljubelj pred tunelom ob 7.  uri. 

 

Čas hoje: 5 ur. 
 

Pot nas bo vodila po stari cesti do mejnega prehoda z Avstrijo. Nato 
poteka po drţavni meji do Košutice. 
 
Vračamo se do koče na Korošici, nato po lovski poti na izhodišče. 
 

 
Martin Janţekovič 

 0331 527 069 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
od petka do nedelje, 19. - 21. julij  2013 

Grandes Jorasses  
 
 

Dobimo se v petek, 19. julija, ob 6. uri na parkirišču pred trgovino Spar v 
Ajdovščini, ki je ob izvozu z avtoceste. 
 
Pot nas bo vodila po avtocesti preko severne Italije do Aoste, kjer 

pustimo avtomobile. Z ţičnico se povzpnemo do Rifugio Torino. Od tam 
pa do sedla na ledeniku, kjer bomo bivakirali v šotorih. Naslednje jutro 
bomo “naskočili” dva štiritisočaka: znameniti Velikanov Zob (4013 m) in 

njegovega soseda Auguille de Rochefort (4001 m). 
 

Tura je zelo zahtevna. Priporočljiva je le za vodnike, ki obvladajo zimske 

vzpone in plezanje v steni. 
 

Obvezna oprema: dereze, cepin, čelada, plezalni pas in ostala oprema za 
gibanje po ledeniškem svetu. 
 

Za podrobnosti se dogovorimo pred turo.  
 

Obvezno najavite udeleţbo vsaj dva tedna pred odhodom! 
 

 
Bogdan Ambroţič 

 040 847 863 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 27. julij 2013 

Jepca (1610 m) 

 
 
Na Jepco se podajajo romarji peš in s kolesi vsako leto na dan 2. maja od 

leta 2004, ko je bila Slovenija sprejeta v Evropsko Unijo.  
 

Koncem julija je god Sv. Ane, zato se zadnjo soboto v mesecu obhaja 

ţegnanjski dan pri ostankih Anine koče (Annahütte 1587 m). Romarji 
pohodniki prihajajo iz Slovenije in Avstrije in ne glede na to, če govorijo 
slovensko ali nemško, se vsi dobro razumejo. Duhovni vodja poti bo g. 
France Urbanija. 

 

Pot nas bo vodila iz Dovjega ob potoku Belca, mimo Planine Belca po 
kolovozih in stezah. Pridruţite se nam lahko kjerkoli ob poti. Lahko 
pridete tudi ţe z vrha Kepe. Ob 12. uri bo pri Annahütte ţegnanjska 
maša. Po maši bo moţen vzpon še na kakšen vrh. 
 

Zbrali se bomo v Dovjem pri cerkvi ob 7. uri. Hoje bo za 6 do 7 ur. 
 

Posebno lepo vabljeni kolesarji. Z avstrijske strani so običajno kar 
številni. 
 
 
Joţe Benedik 

 040 837 510 

 

Marjan Perme 

 031 203 546  
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
četrtek, 1. avgust 2013 

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 moţ-
nosti 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 Aljaţ 
 
sreda, 7. avgust 2013 

Po Aljaţevi poti od doma do doma 

 
 
Ţe šestnajsto leto zapored člani GK Jakob Aljaţ organiziramo pohod po 
celotni Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaţeva pot od doma 
do doma«. 
 

Tura se prične v sredo 7. avgusta 2013, ob 5. uri zjutraj, pred Aljaţevino 
v Zavrhu pod Šmarno Goro in nas v šestih do sedmih dneh, vodi po 
celotni spominski »Aljaţevi poti« do Aljaţevega doma v Vratih. Po 
predvidevanjih se prenočuje na Kališču, na Brezjah, na Stolu, na Dovjem 
v ţupnišču in po potrebi v Staničevem domu. V primeru zelo slabe 

vremenske napovedi za celotni teden v naprej, se začetek ture prestavi 
za en teden, to je na 14. avgust 2012.  

 
Tura je dolga in naporna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo zahtevna. Po 

načrtu se vsa potrebna oprema in hrana nosi na celotni turi v nahrbtniku, 
spi pa se le 5 do 6 krat. Vsak 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 in priimek ter redna 

številka, ki jo dobi vsak prejemnik znaka.  

 
 

Tomaţ 

 041 368 956 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 10. avgust 2013 

Lučki dan s turo na Kriţevnik (1910 m) 
 
 
V okviru Lučkega dneva organizira Slovenski gorniški klub Skala pohod na 

Kriţevnik. Po povratku s ture se pohodniki pridruţimo praznovanju 
Lučkega dneva na prizoriščih v Lučah. 
 

Zborno mesto je ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se 
odpeljemo do izhodišča za pot na Kriţevnik. 
 
Smer pohoda in teţavnost bo izbral vodnik glede na število in izurjenost 
pohodnikov ter vremenske razmere.   

 
Za turo je potrebna dobra obutev, priporočljive pa so tudi pohodne 
palice, za steno pa je potrebna tudi čelada.  
 

Tura je zelo zahtevna. Za celotno pot porabimo pribliţno 6 ur hoje.   

 
 

Tonč Ţuntar 

 031 333 776 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 

 

 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 11. avgust 2013 

Kriška jezera - Razor (2601 m) 

 
 
Podali se bomo v enega najlepših predelov naših gora. Po postanku pri 
Pogačnikovemu domu se bomo povzpeli na najvišji bliţnji vrh Razor.  
 

Seveda pa se lahko kdo odloči tudi za drugo varianto, saj okoliških manj 
obiskanih vršacev ne manjka. Lahko pa se kdo odloči tudi za poleţavanje 
pred kočo ali bliţnjih jezerih.  
 
Čas ture in vrnitev v dolino se bo določal glede na vzpon na Razor. 
 

Dobimo se ob 6. uri  na parkirišču pri vhodu v dolino Zadnjico. 
 

Priporočljive so pohodne palice, v nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva 
visokogorska tura.  

 

V primeru slabega vremena tura odpade. 
 

 
Emil Tomazetič        
 051 691 926 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 15. avgust 2013 

Molička peč (1780 m)  
Iz Robanovega kota čez Ţviţgavec 

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

odpeljemo proti Robanovem kotu, kjer parkiramo. 
 

Pohod pričnemo pri kmetiji Roban po kolovozu na Robanov travnik in 
naprej  v Robanov kot. Tu se pripravimo za pot naprej, ki je strma in 

izpostavljena, vendar označena in zavarovana. Za ta del poti porabimo 
skoraj 2 uri. Ko doseţemo sedlo med Velikim vrhom in Moličko pečjo, 
smo po kratkem spustu pri obnovljeni Kocbekovi koči in pri kapelici Cirila 
in Metoda. Tu bo ob 12. uri tudi bogosluţje. 
 

Za manj izkušene priporočamo običajno pot iz Podveţaka, ki jo 

uporabljajo tudi domačini in vodenje ni potrebno.   
 

Vračamo se po poti vzpona ali pa se z domačini dogovorimo za povratek 
mimo Inkreta na planino Podveţak in naprej do parkirišča, kjer bo ta dan 
veliko avtomobilov.   

 
Priporočljive so pohodne palice in dobra obutev, za steno pa je potrebna 
tudi čelada. Tura je zelo zahtevna. Za celotno pot porabimo pribliţno 7 ur 
hoje.   

 
 

Tonč Ţuntar 

 031 333 776 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 

 

 

mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 17. avgust 2013 

Velika Bavha (Monte Robon) (1980 m) 

 
 
Velika Bavha je zanimiv vrh severno pod Kaninskim pogorjem in obenem 

juţno pod lepim ostenjem Montaţeve in Viševe skupine. Tik pod vrhom 
stoji speleološki bivak Modonutti-Savoia (1908 m), veliko objektov iz I. 

svetovne vojne, obenem pa so prelepi razgledi po veličastnih okoliških 
gorah. 
  

Do bivaka je pot popolnoma nezahtevna in prav nič naporna. Za končni 
vzpon (dobrih 15 min) na vrh rabimo nekaj občutka za orientacijo ter 

nekaj več pazljivosti pri vzpenjanju po majavih skalah med razpokami 
kraškega labirinta. 
 

Dobimo se ob 6. uri  na velikem parkirišču pri spodnji postaji kaninske 
ţičnice na Nevejskem prevalu. 
 

Hoje bo pribliţno pet do šest ur.  
 

Priporočljiva je zanesljiva obutev, pohodne palice, osebni dokument in 
dovolj pijače in hrane, ker ob poti ni oskrbovanih koč. V primeru deţja 
tura odpade. 
 

 

Irma in Stane Erjavc 

 031 282 401 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 25. avgust 2013 

Mangrtska planina, Skala (2133 m) 
Tradicionalno srečanje 

 
 
Dan je zamišljen brez strogo določene ture. Odvijalo se bo nekako po 

lastni izbiri. Zagotovljeno bo vodstvo na Skalo, Mangrt po ferati Via Italia 
in mogoče še kaj. Lahko pa se bo tudi samo poleţavalo na Mangrtskem 
sedlu ali pred našo brunarico. Vsekakor pa bo popoldne sledilo druţenje 
pred njo. 

 

Dobimo se ob 7.30 uri  na kriţišču predelske z mangrtsko cesto. 
 

V primeru slabega vremena dogajanje odpade. 

 
 
Dušan Ţnidarčič      
 051 691 928 

 

Benjamin Černe      
 031 224 114 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 31. avgust 2013 

Kompotela (1989 m) 

 

 
Kompotela je ob primernem vremenu zelo razgleden vrh v skupini 

Krvavec. Z njenega travnatega temena seţe pogled proti vzhodu na 
Lučkega Dedca in Zeleniške špice, nato proti Ojstrici, Planjavi in vsem 

ostalim Kamniškim Alpam in dalje proti severu proti Karavankam, na 

zahodu pa vidimo veduto Julijskih Alp. Nekaj metrov višji Vrh Korena 
(1999 m) nam spet nudi čudovite poglede, posebno na Kalški greben, 

Grintavec in Kočni.   
 

Tura bo potekala čez planino Košutno, na Kompotelo in Vrh Korena ter po 

skalnatem grebenu Jeţ na Zvoh in Krvavec. Na grebenu Jeţ bomo 
gruščnati ţleb premagali s pomočjo nekaj klinov in jeklenice.  
 
Pot je srednje zahtevna in ni preveč naporna. Hoje je za 5 do 6 ur. 
 

Zbrali se bomo ob 7. uri nad vasjo Ambroţ pod Krvavcem tik pred Kriško 
planino na parkirnem prostoru pri plačljivi zapornici.  
 
Dostop: avtocesto zapustimo na odcepu za Vodice v smeri Spodnji in 

Zgornji Brnik do Cerkelj na Gorenjskem in v vasi Grad zavijemo desno v 
smeri Krvavca, mimo Ambroţa do zbirnega mesta. 

 

Priporočamo pohodne palice in dovolj pijače, ker je prva koča Dom na 
Krvavcu šele proti koncu poti. Tura bo samo v lepem vremenu. 
 
 

Marjan Perme 

031 352 046 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 7. september 2013 

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

 
 
Tako kot vsako leto ob koncu poletne sezone, člani GK Jakob Aljaţ 
organiziramo jesensko turo v Kamniške Alpe. Če bo vreme primerno (brez 
snega), bo pohod na načrtovan vrh, če pa vremenske razmere tega ne 
bodo dopuščale, bomo organizirali turo na Kriško goro, ki je 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 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. Vsak 
udeleţenec sam odgovarja za lastno varnost. 
 

Na turi na Grintavec 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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Turni klub Gora 

 
sobota, 14. september 2013 

Skuta (2532 m) čez Dolgi hrbet  

 
 
Dolgi Hrbet se nahaja med Grintovcem in Skuto in ima najvišjo steno v 
teh Alpah (skoraj 1000 m).  Skuta je gora v osrčju Kamniško Savinjskih 
Alp.  

 

Zbrali se bomo ob 6.30 na parkirišču pri domu Kamniški Bistrici, od koder 
se bomo odpeljali v Konec (če ne  bo zapore),  do parkirišča nad spodnjo 
postajo tovorne ţičnice na Kokrsko sedlo. 
 

Od parkirišča se bomo usmerili pod ostenja Kogla. Nadaljevali bomo do 

markirane poti Kokrsko sedlo - Kamniško sedlo in v smeri Skute po poti 
čez kraški svet Velikih podov. Sestopili bomo po markirani poti v smeri 

Kriţa in Rink do bivaka v Ţmavčarjih. Najprej se bomo spustili po meliščih 
in nato po stezici skozi gozd v Konec. 

 
Skupna višinska razlika je 1750 m. Čas vzpona je okoli 5 ur. Celoten čas 
je 9 do 10 ur. Tura vodi po zelo zahtevni neoznačeni stezi in zahtevni 

označeni poti.  
 

Obvezna je primerna obutev in oprema: čelada, samovarovalni komplet, 
pohodne palice! Tura bo organizirana samo v primeru dobrih razmer in 

na podlagi predhodnih prijav. 

 
 

Boris Milikič 

 031 323 792 

  boris@razmere.si 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 21. september 2013 

Iz Solčave na Raduho (2063 m) po lovski in 
plezalni smeri 
Pot za ljubitelje zahtevnih brezpotij 

 

 
Zborno mesto je ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se 
odpeljemo proti Solčavi. Tu zavijemo v dolino potoka Globasnica in naprej 
po makadamski cesti do kmetije Tovstovršnik, kjer parkiramo.  
 

Turo začnemo po markirani poti proti Grohatu vse do podnoţja Raduhe, 
kjer zapustimo kolovoz in se po stmi pastirski poti dvignemo na razgledni 

greben. Pot nas nato popelje levo na več razglednih skal do naslednjega 
grebena in po tem grebenu strmo navzgor iščemo staro opuščeno pot do 
skal pod Raduho, kjer se priključimo markirani plezalni poti na Raduho.  
 
Vračamo se  preko Durc na Laneţ. Tu se vpišemo v vpisno knjigo v 
Aljaţevem stolpiču. Spustimo se še na kočo Grohat. Čaka nas še prečenje 
do kmetije Bukovnik in spust do potoka Globasnica.   

 

Celotne hoje je za pribliţno 7 do 8 ur. Priporočljive so pohodne palice in 
gamaše, za plezalni del pa tudi čelada.   
 
 

Bojan Okrogar  

 031 382 295 

Tonč Ţuntar 

 031 333 776 

 gorniski_klub.luce@t-1.si 



mailto:gorniski_klub.luce@t-1.si
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Turni klub Gora  
 
nedelja, 22. september 2013  

Pod Lipnik  
Kolesarska tura  

 
 
Lepa gorskokolesarska tura, dolga 33 km, s 1300 m vzpona in prav toliko 

spusta.  
 

Začnemo v Dunji (425 m) in se pri Pietratagliati začnemo vzpenjati po 
gorski cesti mimo planine Poccet in koče Jeluz na sedlo V Kapelu (1700 
m) pod Lipnikom. Sledi spust čez Gorenjo Lipaljsko, planino di San 

Leopoldo in čez Dol (Sella Bieliga) ter Veliko planino (Casera Bieliga) do 
Kota (Chiout) v dolini Dunje, ter po cesti do Dunje.  

 
Tura je primerna za kolesarje z gorskimi kolesi in vešče strmih spustov.  
 

Datum je informativen, prilagodili ga bomo vremenskim razmeram.  
 

 
Andrej Kelenc  

 031 29 43 42  

 paro.kelenc@gmail.com  
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 28. september 2013 

Bosljiva Loka 
Po poteh in stezicah Petra Klepca 

 

 
Deţela Petra Klepca leţi na razgibanem območju ob reki Kolpi, ki nudi 

očesu svoje čare vse leto. Ohranila je vso svojo naravno lepoto, 
predvsem s tem mislimo na visoka hribovja, skalnate previse ter številne 
potoke. 

 
Podali se bomo po kroţni poti čez prelaz Sv. Ane, se spustili do Račkega 
potoka, mimo vasi Rake in Borič, preko Kobile nazaj na izhodišče. 
 

Zbrali se bomo ob 8. uri na Gabričevi domačiji v kraju Bosljiva Loka. 
Pripeljemo se iz smeri Kočevja in pred mejnim prehodom Brod na Kolpi 
zavijemo desno proti Osilnici. 

 
Prijetne hoje bo okoli 6 ur. 

 

Priporočljive so pohodne palice, dobra obutev in vremenu primerna 
gorniška oprema. 
 
 

Samo Butkovič 

 041 621 801 

 butkovic@siol.net 

 
 
 
 
 
 

mailto:butkovic@siol.net
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 5. oktober 2013 

Lepa glava (2049 m) 

 
 
Gora z lepim imenom, ki je edini vrh nad dolino Belega potoka, na 

katerega se povzpnemo brez plezanja. Tako skozi priprta vrata pokukamo 
v plezalni raj nad bivakoma Gorica. Visoka Bela špica, Visoka polica, 
Rogljič, Velika in Mala Lojtrica je le nekaj imen sosedov in prijateljev Lepe 

glave. 
 

Vzpon tehnično ni zahteven, seveda pa je večinoma strm in naporen. 
Zanj bomo potrebovali 6 do 7 ur in bo izveden samo ob lepem vremenu. 

 

Dobimo se na mejnem prehodu Rateče ob 7. uri. Od tu se bomo odpeljali 
do Rabeljskega jezera. 

 
Ne pozabite na čelado! 
 

 
Franci Jesenik 

 04  533 37 45 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 6. oktober 2013 

Velika Montura (1985 m) 

 
 
Velika Montura je hrib nad malim Krnskim jezerom. Turo bi nadaljevali z 

jesenskim sprehodom  po kraškem svetu, naprej do Bogatinskega sedla. 
Od tam se bomo po uhojeni mulatieri spustili mimo planine Duplje nazaj 

v Lepeno. V primeru lepega vremena se bomo lahko z Bohinjskega sedla 

vzpeli še na Mahavšček. 
 

Ob poti je kar nekaj ostalin iz obdobja med vojnama, ko je tu potekala 
meja med Italijo in  Jugoslavijo. 

 

Zbrali bi se pri koči Klementa Juga v Lepeni ob 7. uri.  
 

Ocenjujem da bo tura dolga več kot 6 ur. Odvisno od ustavljanja za 
posamezne oglede. 

 

V primeru slabega vremena pohod odpade. 
 

 
Alojz Gašperčič 

 031 551 945 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 12. oktober 2013 

Od Vošce do Kresišča 

 
 
Turo bomo začeli na Srednjem Vrhu. Mimo kmetije Jureţ se bomo 
povzpeli na Jureţevo planino ter kmalu za tem tudi na Vošco (1737 m). 
Tu se začne greben, ki mu bomo sledili vse do Kresišča (1839 m). Na poti 
nas čaka najprej Blekova planina, s katere se bomo povzpeli na 
Trupejevo poldne (1931 m), zatem na Maloško poldne (1828 m), od 
koder je do Kresišča le še korak. Vseskozi se bomo gibali na meji z 
Avstrijo in vseskozi se bodo na naši levi in desni prikazovali čudoviti 
razgledi. Čez dolino imamo pred sabo Julijske Alpe, ki se od tod kaţejo z 
nekoliko drugačne perspektive.  
 
Ker bomo hodili po neoznačenih poteh, sta mir in tišina zagotovljena, saj 
sem gor ne prinese veliko ljudi, pa tudi dolinskega hrupa ne. Jesen pa 
zna macesne v teh gorah obarvati v čudovite rumene barve. 
 

Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču (kriţišču) na majhnem sedelcu na 
začetku Srednjega Vrha (pod Domom za letovanje otrok). 
 
Tura je dolga (okoli 8 ur), zato je primerna za temu primerno kondicijsko 

pripravljene gornike.  Priporočljive so pohodne palice in primerna obutev.  
 

 

Andrej Lavrenčič 

 041 743 075  
 andrej.lavrencic@guest.arnes.si 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 19. oktober 2013 

Po poteh Vinske Gore 

 
 
Ob prometni cesti Arja vas – Velenje se z desne v smeri Velenje odstre 

slikovita podoba kraja pod imenom Vinska Gora. Na razgibanem pobočju 
se je na skali iz lehnjaka usidrala cerkev sv. Janeza Krstnika na Peči. 
Najvišji točki predstavljata 970 m visok Ramšakov vrh in Radojč z 937 m, 
ki ţe tvorita prehod k Paškemu Kozjaku, na vzhodu pa je najizrazitejši vrh 
Vinska Gora z 806 m. 

 
Trasa poti okoli Vinske Gore je precej razgibana in raznolika, sicer pa v 

vsej svoji dolţini – 25 km zaobide štirinajst kontrolnih točk. Uradni 
začetek poti bomo začeli pri Gostišču Obirc (sedaj Pri Bertu), kjer se 
bomo zbrali ob 7. uri.  

 
Do izhodišča pridemo po avtocesti Ljubljana – Maribor, izvoz Ţalec, kjer 
se usmerimo levo proti Velenju. Peljemo se po glavni cesti mimo Vinske 
Gore v smeri za Velenje. Na vrhu klanca je na levi strani ceste Center za 

tehnične preglede Miklavc in Avto Igor. Pri naslednjem odcepu zavijemo 
levo za Laze, na naši desni strani je Gostišče pri Bertu. 
 

Tura je tehnično lahka, zahteva pa se vseeno primerno kondicijo, saj se 
predvideva 8-9 ur hoje. Oprema naj bo primerna vremenskim razmeram: 

uhojeni planinski čevlji, pelerina, pohodne palice. Tudi malica in pijača 
naj ne manjkata v nahrbtniku ob obilici dobre volje, da bomo skupaj 

zmogli prehoditi zastavljeno pot. 

 
 

Irma in Stane Erjavc 

 031 282 401 
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
sobota, 26. oktober 2013 

Donačka gora (850 m) 
 
 
Zborno mesto je ob 6. uri pred Aljaţevo domačijo v Zavrhu pod Šmarno 
goro. Za udeleţence iz drugih delov Slovenije pa ob 8. uri na bencinskem 
servisu v centru Celja (kriţišče Mariborske ceste in Kidričeve ulice). 
 

Pohod je primeren za druţine z otroki in manj pripravljene pohodnike. 
Tura na Donačko goro je izjemno zanimiv in prijeten jesenski izlet v 
Haloške gor(ice)e, sploh pa jeseni, ko je potrebno sprazniti posodo za 
novo trgatev. 

 

Samo pogorje Donačke gore je zanimiv biotski biser, ki poleg 
zavarovanega pragozda na pobočjih gore, nudi mnogo zanimivih 
rastlinskih (Juvanov natresk) in ţivalskih posebnosti. 
 

Malica in dovolj osveţilne pijače naj bo v nahrbtniku, čeprav so gostišča 
ob poti obilno zaloţena s Slovenskimi dobrotami. 
 

 

 
Tomaţ 

 041 368 956 
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Gorniški klub Karavanke 
 
četrtek, 31. oktober 2013 

Komemoracija na Dovjem s sredogorsko turo 

 
 
Ob ugodnem vremenu se povzpnemo (po dogovoru) na kakšen zanimiv 
vrh v okolici. 
 

Zberemo se ob pokopališču pri cerkvi na Dovjem ob 12. uri. 
 
S seboj imejte pohodne čevlje in palice. Koče so zaprte, zato hrano in 
pijačo prinesite s seboj. 
 

V primeru slabega vremena tura odpade, medtem, ko bo komemoracija 

posvečena našim zasluţnim gornikom (Jakob Aljaţ, Klement Jug, miss 
Copeland in Stanko Kofler), v vsakem vremenu. Zberemo se ob 17.30 pri 

cerkvi na Dovjem, ob 18. uri bo še maša. 
 

 

Julij Ulčar 

 04 586 20 11 (v sredo od 20. do 21. ure) 
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Turni klub Gora 
 
sobota, 2. november 2013 

Visoki Mavrinc (1561 m) 

 
 
Visoki Mavrinc (Špica v Sedelcih) je gora, ki jo s poti na Vršič večinoma 
niti ne opazimo, saj so naši pogledi usmerjeni predvsem v ostenja na 
drugi strani doline. Čeprav je Mavrinc enostavno in hitro dosegljiv od 

Koče na Gozdu, se ga bomo mi lotili niţje, z drugega ovinka vršiške ceste. 
Od tam nas vodi cesta v vzporedno dolino, kjer bomo poiskali najprej 
kolovoz, potem pa neoznačeno lovsko stezo, ki nas bo popeljala do vrha. 
Čeprav blizu civilizacije, je dolina pravi kotiček popolne tišine. Z vrha je 
čudovit razgled na vrhove okoli Vršiča. Če bo časa dovolj, se lahko 
povzpnemo še na 45 minut oddaljeno Kumlehovo glavo. Z vrha Mavrinca 
se bomo spustili do Koče na Gozdu, kamor bomo zapeljali nekaj 
avtomobilov, da nam ne bo treba sestopati po cesti nazaj na izhodišče.  
 
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri 2. ovinku Vršiške ceste (na levi 
strani ceste). 

 
Tura na Visoki Mavrinc je enostavna in kratka (2 uri) in ne zahteva ne 

posebne opreme ne izrazite pripravljenosti, kar pa ne velja za vzpon na 
Kumlehovo glavo.  

 
 

Andrej Lavrenčič 

 041 743 075  
 andrej.lavrencic@guest.arnes.si 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 10. november 2013 

Poldanovec  (1299 m), Lazna 

 

 
Poldanovec ni najvišji vrh na Trnovski planoti, je pa zagotovo najlepši 
severni razglednik. Pogled se nam odpira na dolino Trebušce in na 
Cerkljansko hribovje. Podali se bomo po poteh in stezicah Trnovskega 
gozda okoli Mojske drage in mimo Stanovega roba. O dokončni trasi ture 
se bomo odločili na dan ture. 
 

Dobimo se ob 8. uri  na parkirišču na Lokvah. 
 

Priporočljiva je letnemu času primerna oprema. V slučaju slabega 
vremena tura odpade. 
 

 
Benjamin Černe 

 031 224 114 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 16. november 2013 

Gorjanci, Trdinov vrh  (1178 m) 
 

 
Dobimo se ob 8. uri na parkirnem prostoru v vasi Gabrje. 

 

Do vasi Gabrje pridemo iz Novega mesta ali Otočca skozi vas Velike 
Brusnice. 

 
Čas hoje: 4 ure. 

 

Zahtevnost: pot je lahka in označena.  
 

V primeru snega naj bo v nahrbtniku vse, kar zahteva zimska tura 
(dereze, gamaše, pohodne palice). 
 
 
Martin Janţekovič 

 031 527 069 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
petek, 13. december 2013 

Tradicionalno predboţično srečanje  
 

 
Skozi celo leto nas zdruţuje ţelja po spoznavanju gora, deţel sveta in 
zanimivih podvigov. Ker smo si v ţelji po spoznavanju tako zelo podobni, 
je vsako naše srečanje polno iskric in navdušenja. V tem duhu bo tudi 
naše prednovoletno srečanje.  

 
Podrobnosti o kraju in uri srečanja bodo objavljene na spletni strani Skale 

in spletnih straneh gorniških klubov v začetku decembra. 
 
S seboj prinesite veliko dobre volje in ščepec humorja (saj se med 
dobrimi prijatelji nič ne zameri), da skupaj podoţivimo leto, ki mineva in 
se poveselimo novega, ki prihaja. Predlagamo, da prinesete darilce za 

srečelov (v vrednosti do 10 €). Tudi brez večerje ne gre. Dogovorili se 

bomo za meni s primerno ceno. 
 

Prosimo za nujno prijavo udeleţbe vsaj teden dni pred srečanjem! 
 

  
Marjan Perme 

 031 352 046  in 01 7872 386 

 marjan.perme@gmail.com 


 
 
 
 

mailto:marjan.perme@gmail.com
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Gorniški klub Jakob Aljaţ 
 
četrtek, 26. december 2013 

Iz Medvod na Svetega Jakoba 
Tradicionalni pohod 

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

počastitev osamosvojitve, iz Medvod na sv. Jakoba.  
 

Dobimo se v četrtek 26. decembra ob 16. uri nasproti glavne avtobusne 
postaje v Medvodah iz smeri Ljubljana (nasproti Doma upokojencev). 

 

Po sv. maši in kresovanju v počastitev osamosvojitve bo organizirana 
vrnitev v soju bakel do Medvod. Baklo (baterijo!) si priskrbi vsak 

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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Izleti  Kluba gorskih kolesarjev Volja  

 

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

naravi. Večino tur, ki potekajo kot gorsko-kolesarski izleti,  organizatorji 
pripravijo na podlagi lastnih idej na podlagi predogledov in poznavanja 

terena.  Izogibamo se ponavljanju tur, saj nudi naša okolica neizmerne 
moţnosti za kolesarjenje, na turah tako spoznamo nove naravne lepote in 
kulturnozgodovinske znamenitosti.  

 

 vladimir.cindro@ijs.si  

 041 424 868 



 pecaric.marko@gmail.com 

  041 254 594 
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GORSKOKOLESARSKE TURE V LETU 2013  

 
Predvidevamo, da bomo v letu 2013, podobno kot lani, organizirali okoli 

10 tur. Koledar tur bomo objavili na spletni strani KGK Volja 

http://www.kgkvolja.si. Po tradiciji nameravamo organizirati tudi 
večdnevno turo v eni od sosednjih drţav. Planirane ture bodo zaradi 
vremenskih razmer omejene na obdobje od februarja  do konca 
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.  
 

Posebej bi ţeleli poudariti večdnevno turo v letu 2013, ki je opisana na 
naslednji strani. 

 

http://www.kgkvolja.si/
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Klub gorskih kolesarjev Volja  

 
22. do 25. junij 2013  

KARNIJCI   

 
 
Tradicionalno večdnevno kolesarjenje bomo tokrat organizirali v 
Karnijskih Alpah. Izhodišče bo v Reziji, kjer se bomo namestili v kampu. 
Izvedli bomo 3-4 dnevne ture različnih teţavnih stopenj. Ture bodo imele 
od 1000 – 1600 višincev. Do izhodišča tur je pribliţno dve uri voţnje iz 
osrednje Slovenije, kar pomeni, da se bo moţno udeleţiti tudi 
posameznih tur. Kolesarjenje bomo izvedli kot kolesarski kamp, poleg tur 

bo pomembno tudi druţenje, izmenjava izkušenj in planiranje nadaljnega 
dela Kluba gorskih kolesarjev Volja.  

 
 
Vladimir Cindro  

 041 424 868 

 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 

 

        



88                                                 Skala 2013 

 

 
 
 



Skala 2013                                                              89 

KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2013 

(januar – junij) 

 
MESEC DAN DATUM TURA / PRIREDITEV GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 05.01.2013 Dobrča (1634 m) Gorniški klub Karavanke Franci Jesenik

sobota 12.01.2013 Zimski pohod na Kal (1005 m), Mrzlico (1121 m) in  Golavo (834 m) Gorniški klub Savinjske doline, Luče Bojan Okrogar

sobota 19.01.2013 Nočni pohod na Mali Golak (1495 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bogdan Ambroţič

sobota 26.01.2013 Šentlovrenski krog Gorniški klub Limberk Ferdinand Zajec

sobota 02.02.2013 Roţnik - nočni pohod ob obletnici  ustanovitve Skale Slovenski gorniški klub Skala France Sevšek, Gregor Gomišček

petek 08.02.2013 Šmarna gora (669 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Gregor Gomišček

sobota 16.02.2013 1. Skalaški zimski triatlon Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček

sobota 23.02.2013 Zimski pohod na Vršič (1611 m) Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 09.03.2013 Pohod iz Brezovice po obrobju Ljubljanskega barja Gorniški klub dr. Henrik Tuma Samo Zupančič

sobota 16.03.2013 Porezen (1630 m) Gorniški klub Karavanke Vincenc Gartner

sobota 23.03.2013 Površnica (602 m) Gorniški klub Limberk Majda Sadar

sobota 30.03.2013 Slavnik (1018 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

ponedeljek 01.04.2013 Via historika Šentjur - preko Rifnika (570 m) in Resevne (641 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franc Zabukošek

sobota 06.04.2013 Nebeška gora (958 m) Gorniški klub Limberk Janez Meţan

sobota 13.04.2013 Beneška Slovenija - Kolovrat Gorniški klub Gornjesoške doline Tone Štrukelj

nedelja 14.04.2013 Treking pod vrhovi Himalaje  (do 5.483 m) predvidoma do 5. maja Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bogdan Ambroţič

sobota 20.04.2013 Krvavica (909 m) in Črni vrh / Čemšeniška planina (1204 m) Gorniški klub Limberk Andrej Hernec

sobota 27.04.2013 Po Angelski gori Gorniški klub dr. Henrik Tuma Stojan Torkar

sreda 01.05.2013 Višarje (1766 m) Gorniški klub Karavanke Joţe Benedik

sobota 04.05.2013 Terske stene in Mozirske planine / Medvedjak (1564 m) Gorniški klub Savinjske doline, Luče Tonč Ţuntar

sobota 11.05.2013 Polom Gorniški klub Limberk Rajko Peterlin

nedelja 12.05.2013 Kriţ (2410 m) - tradicionalni turni smuk Turni klub Gora Aljoša Belingar

sobota 18.05.2013 Ptičji vrh (1550 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma France Urbanija

sobota 25.05.2013 Kocbekovo priznanje za leto 2012 in tura na Strelovec (1764 m) Gorniški klub Savinjske doline, Luče Tonč Ţuntar

nedelja 26.05.2013 Svinjak  (1653 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Dušan Ţnidarčič

sobota 01.06.2013 Storţič (2132 m) - tradicionalni pohod Gorniški klub Jakob Aljaţ Janko in Tomaţ

nedelja 02.06.2013 Skutnik (2074 m) - Griva (1996 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 08.06.2013 Matkova kopa (1957 m) - tura gorniških vodnikov Slovenski gorniški klub Skala Janez Meţan in David Sadar

sobota 15.06.2013 Rzenik (1833 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Gregor Gomišček

nedelja 16.06.2013 Uršlja gora (1699 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Marjan Senica

sobota 22.06.2013 Ţagana peč (808 m), Kalška gora (2047 m) Gorniški klub Savinjske doline, Luče Bojan Okrogar

nedelja 23.06.2013 Slomškova pot  /Dramlje – Brdce - Ţička kartuzija – Dramlje/ Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franc Zabukošek

torek 25.06.2013 Remšendol (Valromana) – Mangrtska planina Gorniški klub Gornjesoške doline Mitja Šavli

sobota 29.06.2013 Pohod na Dobrač (2166 m) Gorniški klub Karavanke Andrej Hude

april

januar

marec

maj

junij

februar
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2013  

(julij – december) 

 
MESEC DAN DATUM TURA / PRIREDITEV GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 6.7.2013 Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

nedelja 7.7.2013 Po dolini Belega potoka – pot stoletnice (2206 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Miloš Gabrijelčič

sobota 13.7.2013 Košutica / Ljubeljska Baba (1968 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Martin Janţekovič

petek - 

nedelja

19.- 21.7.   

2013

sobota 27.7.2013 Jepca (1610 m) Slovenski gorniški klub Skala Joţe Benedik, Marjan Perme

četrtek 1.8.2013 Škrlatica (2738 m) Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček

sreda 7.8.2013 Po Aljaţevi poti od doma do doma Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

sobota 10.8.2013 Lučki dan s turo na Kriţevnik (1910 m) Gorniški klub Savinjske doline, Luče Tonč Ţuntar

nedelja 11.8.2013 Kriška jezera - Razor  (2601 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Emil Tomazetič

četrtek 15.8.2013 Molička peč (1780 m) iz Robanovega kota čez Ţviţgavec Gorniški klub Savinjske doline, Luče Tonč Ţuntar

sobota 17.8.2013 Velika Bavha / Monte Robon (1980 m) Gorniški klub Limberk Irma in Stane Erjavc

nedelja 25.8.2013 Skala (2133 m) - Mangrtsko pogorje - tradicionalno srečanje Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe, Dušan Ţnidarčič

sobota 31.8.2013 Kompotela (1989 m) Gorniški klub Limberk Marjan Perme

sobota 7.9.2013 Grintavec (2558 m) ali Kriška gora (1471 m) Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

sobota 14.9.2013 Skuta (2532 m) čez Dolgi hrbet (čez Gamsov skret in Ţmavčarje) Turni klub Gora Boris Milikič

sobota 21.9.2013 Iz Solčave na Raduho (2062 m) po lovski in plezalni smeri Gorniški klub Savinjske doline, Luče Bojan Okrogar, Tonč Ţuntar

nedelja 22.9.2013 Pod Lipnik - kolesarska tura Turni klub Gora Andrej Kelenc

sobota 28.9.2013 Bosljiva Loka Gorniški klub Limberk Samo Butkovič

sobota 5.10.2013 Lepa glava (2049 m) Gorniški klub Karavanke Franci Jesenik

nedelja 6.10.2013 Velika Montura (1985 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Alojz Gašperčič

sobota 12.10.2013 od Vošce do Kresišča Turni klub Gora Andrej Lavrenčič

sobota 19.10.2013 Po poteh Vinske gore Gorniški klub Limberk Irma in Stane Erjavc

sobota 26.10.2013 Donačka gora (850 m) Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

četrtek 31.10.2013 Komemoracija na Dovjem s sredogorsko turo Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 2.11.2013 Visoki Mavrinc Turni klub Gora Andrej Lavrenčič

nedelja 10.11.2013 Poldanovec (1299 m) / Lazna Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 16.11.2013 Gorjanci / Trdinov vrh (1178 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Martin Janţekovič

petek 13.12.2013 Tradicionalno predboţično srečanje Slovenski gorniški klub Skala Marjan Perme

četrtek 26.12.2013 Iz Medvod na Sv. Jakoba Gorniški klub Jakob Aljaţ Tomaţ

Bogdan Ambroţič

oktober

avgust

september

november

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

december

Grandes Jorasses -                                                                     

Velikanov Zob (4013 m) in  Auguille de Rochefort (4001 m)  -     

tura gorniških vodnikov

julij

 
 







Brezplačno nezgodno
zavarovanje vaše družine!

Ko zavarujete avto ali dom, vam 
podarimo enoletno nezgodno 
zavarovanje za vso družino*.

Obiščite www.ergo.si ali pokličite ERGO 

številko 080 60 69 in z veseljem vam 

bomo pomagali urediti zavarovanje, ki bo 

prilagojeno vašim željam in potrebam.

*Ponudba velja za PREMIUM in STANDARD paket do 
31.08.2013.  Letna premija nezgodnega zavarovanja 
znaša 40 EUR.




