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Drage gornice, dragi gorniki, spoštovani prijatelji gora! 
 
 

Zopet se bližamo koncu leta – upam, da ste ga preživeli v skladu z lastnimi 
pričakovanji, predvsem pa zdravo in veselo in da ga boste ohranili v lepem 

spominu. Srčno upam, da smo se skalaši tudi v tem letu veselili prijetnih 

srečanj, toplih nasmehov in tehtnih pogovorov, ki smo jih doživeli v gorah. 
Pa seveda lepih pogledov z vrhov in na igro narave med samo potjo. 

 
Program Skale je bil v preteklem letu skoraj v celoti izveden in kar je še 

bolj pomembno - nezgod ni bilo, predvsem po zaslugi preudarnih gorniških 

vodnikov ter pametnih udeležencev izletov. To nas po svoje obvezuje in 
nam daje tudi voljo, da smo pripravili nov zbornik Skala 2017.  

 
Imam občutek, da nikoli ne morem dovolj poudariti, da smo tudi ta zbornik 

lahko pripravili predvsem po zaslugi gorniških vodnikov in članov 
posameznih klubov Skale. Le-te vodi čisti idealizem in ljubezen do 

sočloveka in narave, ko vsak na svoj, poseben način, iščejo nove cilje in 

poti, za katere upajo, da bodo zanimive za gorniške tovariše. Kljub 
naporom, tveganju in ne nazadnje materialnim stroškom! In to je še 

posebej veliko vredno v časih, ko se zdi, da okolica »sili« posameznika v 
neke vrste apatijo in zapiranje v samega sebe. Ko prevladuje občutek 

individualizma in pohlepa in ne vidimo pravih zgledov medsebojnega 

sodelovanja in pomoči pri doseganju skupnih ciljev za vsem bolj prijazno 
domovino! 

 
Skalaši se zavedamo, da nas gore učijo biti načelen, tovariški, odkrit in 

pošten, spoštljiv do drugih in biti pozoren na njihove argumente. Učijo nas 

premagovati na videz nepremagljive težave in nas težavam navkljub 
navdajajo z optimizmom in notranjim mirom! In menimo, da so te lastnosti 

še kako potrebne, v »časih, ko tista domovina, kakršno imamo radi in jo 
kot največjo svetinjo nosimo v svojih srcih, kliče po razumnih, pravičnih in 

pokončnih možeh!« (Anton Žunter, ob podelitvi Kocbekovega priznanja 
2013). Da se otresemo občutka sivine, megle, ki se kar ne more razpihati 

po dolinah! 

 
Zato je prav, da se peš, s kolesom, s smučmi, s padalom ali na sankah 

odpravimo v naravo. Ure, ki jih bomo v gorah preživel v prijetni družbi, 
bodo ostale lep spomin in nam dajale energijo ter notranji mir. V zborniku 

Skala 2017 vam ponujamo lep izbor izletov v naravo, v zanimive in lepe 

predele Slovenije in tujine. Vabimo vas v dobro družbo, preživeli bomo 
veliko lepih ur v gorah, se veselili osvojenih vrhov in prijetne družbe, pa 
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tudi samote in tišine. Srčno si želim, da se bomo veselili tudi družbe otrok. 

V prihajajočem letu je tudi zadnji čas, da dokončamo skalaški pristop. 
 

Naj omenim, da v prihodnjem letu slavimo tudi 20. obletnico ustanovitve 
novodobne Skale: Slovenskega gorniškega kluba Skala - zveze gorniških 

klubov. Čas po svečanem podpisu pisma o nameri za ustanovitev 

novodobne Skale na prekrasni mizi na Knezovi domačiji nad Robanovim 
kotom in njeni uradni ustanovitvi dober mesec dni kasneje v Ljubljani je 

pokazal upravičenost ponovne obuditve Turistovskega kluba Skala. Skalaši 
se lahko pohvalimo s ponovno postavitvijo križa na Škrlatici, skalaškega 

simbola tovarištva, ki je bil nasilno porušen, z odločilno pomočjo pri 
izgradnji več desetletij pričakovanega Slovenskega planinskega muzeja v 

Mojstrani pa tudi z obnovo koče na Molički planini. Na samotne vrhove, 

predvsem na obmejnih območjih in na točkah, pomembnih za slovensko 
kulturo, smo postavili Aljaževe stolpiče, ki nas spominjajo na lepoto 

slovenskega ozemlja in pomembnost njene kulture. Naši člani so tudi uredili 
tematske poti: pot »Od doma do doma« po točkah, ki so bile pomembne v 

življenju slovenskega domoljuba, triglavskega župnika Jakoba Aljaža, 

Abramovo pot okoli Pihavca in Slomškovo pot po štajerski pokrajini, 
povezani s slovenskim rodoljubom in svetnikom Antonom Martinom 

Slomškom. Tudi na Dolenjskem smo v sodelovanju s tamkajšnjimi 
planinskimi društvi uredili pot »Prijetno domače«. Ponašamo se lahko tudi s 

klubi, ki gojijo specialne gorniške zvrsti in ki so orali ledino na tem področju 
(Turni klub Gora, Klub gorskih kolesarjev Volja, Gorniški klub jadralnih 

padalcev). Tudi dve zavarovani plezalni poti v Mojstrani, ob vhodu v Vrata 

in pod Triglavsko steno, za kateri smo se prizadevali več let, privabljata 
vsak dan več navdušencev. Predvsem pa ne gre zanemariti številnih lepih 

druženj, krasnih gorniških pohodov in stkanih novih prijateljstev tako 
članov klubov Skale kot tudi nečlanov! Velja tudi dodati, da so se odnosi 

med Planinsko zvezo Slovenije in Slovenskim gorniškim klubom Skala 

izboljšali, kar govori v prid rasti kulture med slovenskimi gorniki in planinci 
in v prid spoznanju, da različnost krepi in koristi, ne pa razdvaja! In ne 

nazadnje, uporaba besedice »gorniški« se vedno bolj uveljavlja in bogati 
slovensko izrazoslovje! Končno, ustanovitev novodobne Skale je tudi 

ponovno obudila spomin na predvojne skalaše, ki so med drugim položili 

tudi temelje alpinizma, turnega smučanja in gorske reševalne službe v 
Slovenije, a so bili v preteklem obdobju neupravičeno zamolčani in 

pozabljeni.  
 

Ob tem mojem zadnjem nagovoru kot predsednik Skale pa bi se želel tudi 
iskreno zahvaliti vsem, ki ste sooblikovali Skalo in mi v zadnjih dveh 

mandatih kot predsedniku Skale stali ob strani: predvsem 
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podpredsednikom Skale dr. Francetu Sevšku, mag. Darku Korbarju in Mitji 

Šavliju, tajniku Marjanu Permetu, ostalim predsednikom klubov Skale (mag. 
Bojanu Pograjcu in Silvu Klemenčiču, Antonu Žunterju, Tomažu Misu, Juliju 

Ulčarju in Andreju Hudetu, Janezu Mežanu, dr. Vladimirju Cindru in Slavki 
Poje), pa tudi drugim članom organov Skale. Posebno bi se rad zahvalil tudi 

Mihu Kuharju za šolanje gorniških vodnikov, mag. Andreju Hernecu za 

urejanje zbornikov in Janezu Kocjanu za organiziranje Gorniškega kluba 
jadralnih padalcev. Pri zahvali ne gre pozabiti tudi prof. Haralda 

Draušbaherja, ki je srčno in strokovno nadgrajeval celostno podobo 
novodobne Skale, še posebno prapor. Seveda pa gre zahvala tudi vsem 

gorniškim vodnikom in članov posameznih klubov Skale, ki ste v tem času 
na en ali drug način sodelovali pri razvoju Skale. NAJLEPŠA HVALA 

VSAKEMU IZMED VAS POSEBEJ! Verjamem, da boste tudi v prihodnje 

sodelovali pri razvoju Skale in se trudil v skupno dobro! In da se bomo 
veselo srečevali po gorskih poteh! 

 
Dovolite mi, da se v imenu vseh skalašev in drugih udeležencev gorniških 

tur, ponovno iskreno zahvalim vsem našim donatorjem in sponzorjem, še 

posebno Krki, d.d., tovarni zdravil Novo mesto in Zavarovalnici ERGO, 
podružnici v Sloveniji. Poudarjam, da bi brez njih, kljub izredno skromnemu 

proračunu in popolnoma prostovoljnem delu, težko shajali. Zahvaljujem se 
tudi Slovenski vojski, s katero bomo ponovno podpisali pogodbo o 

sodelovanju. Prosil pa bi tudi vse davčne zavezance, da 0,5% svoje 
dohodnine, ki jo lahko namenijo kot donacijo za financiranje splošno-

koristnih namenov, namenijo Slovenskemu gorniškemu klubu Skala – zvezi 

gorniških klubov (navodila s formularjem so natisnjena na koncu zbornika).  
 

Vabim Vas tudi, da si ogledate spletne strani Skale (www.sgk-skala.si) in 
njenih klubov - v upanju, 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.  

 
 

V upanju na številne skupne poti in varen korak,  
  

   

        dr. Gregor Gomišček, 
                  predsednik 

 
 

 

http://www.sgk-skala.si/
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Organi Slovenskega gorniškega kluba Skala 

(izvoljeni na skupščini Skale 13. decembra 2013) 
 

 

 

Upravni odbor 
predsednik:   Gregor Gomišček 

podpredsednik:  France Sevšek (TK Gora) 
podpredsednik:  Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline) 

član:   Janez Mežan (GK Limberk) 

član:   Bojan Pograjc (GK Dr. H. Tuma) 
član:   Anton Žunter (GK Savinjske doline) 

dodatni član:  Vladimir Cindro (Klub gorskih kolesarjev Volja) 
tajnik in blagajnik: Marjan Perme (GK Limberk) 

 
 

Nadzorni odbor  

predsednik:   Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev Volja) 
član:    Aljoša Belingar (TK Gora) 

član:    Andrej Hude (GK Karavanke) 
član:    Tomaž Mis (GK Jakob Aljaž) 

član:    Jožef Poje (GK Jadralnih padalcev) 

dodatni član:  Andrej Hernec (GK Limberk) 
 

 
Častno razsodišče  

predsednik:  France Urbanija (GK Jakob Aljaž) 
član:    Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline) 

član:    Franci Jesenik (GK Karavanke) 

član:   Silvo Klemenčič (GK Dr. H. Tuma) 
član:   Bojan Okrogar (GK Savinjske doline) 

dodatni član:  Janez Kocjan (GK Jadralnih padalcev) 
 

 

Častno predsedstvo 
   Anton Jeglič (predsednik) 

   Dinko Bertoncelj  
    Metod Humar ϯ 
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Klubi Slovenskega gorniškega kluba Skala 

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

 

 

1. GK dr. Henrik Tuma, Kolodvorska 18a, 1000 Ljubljana, 01 4322191 
 Silvo Klemenčič, 041 295 264, info@rick.si 

 Bruna Dekleva, 041 876 112, bruna.dekleva@gmail.com 
TRR št.: SI56 0222 2001 4831 742 

 

2. GK Savinjske doline, Luče 106, 3334 Luče 
 gorniski_klub.luce@t-1.si 

 Tonč Žunter, 031 333 776, tonc.zunter@siol.net 
 Bojan Okrogar, 031 382 295, bojan.okrogar@hotmail.com 

TRR št.: SI56 9067 2000 0453 536 
 

3. Turni klub Gora, Žaucerjeva 18, 1000 Ljubljana 

 tkgora@turni-klub-gora.si, www.turni-klub-gora.si 
 France Sevšek, 041 557 029, france@turni-klub-gora.si 

 Igor Jenčič, igor.jencic@ijs.si 
TRR št.: SI56 0317 1100 0441 817 

 

4. GK Jakob Aljaž, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode 
 gorniki@yahoo.com, www.geocities.com/gorniki/gorniki.html 

 Tomaž Mis, 041 368 956, tomaz.mis@evj-kabel.net 
 Toni Kuzele, 040 761 862, toni.kuzele@si.bosch.com 

TRR št.:  SI56 0202 1009 1949 510 
 

5. GK Karavanke, Seljakovo naselje 48, 4000 Kranj 

 Andrej Hude, 031 351 536, hude_a@yahoo.com 
 Franci Jesenik, 04 533 37 45, ivo.jesenik@gmail.com  

TRR št.: SI56 6100 0000 6449 198 
 

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.: SI56 0475 3000 1344 615 
 

 

 
 

 

mailto:info@rick.si
mailto:bruna.dekleva@gmail.com
mailto:bojan.okrogar@t-1.si
mailto:igor.jencic@ijs.si
mailto:tomaz.mis@evj-kabel.net
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7. GK Limberk, Taborska 1, 1290 Grosuplje 

 kontakt@limberk.si, www.limberk.si 
 Janez Mežan, 041 395 001, janezmezan@gmail.com  

Samo Butkovič, 041 621 801, butkovic@siol.net  
TRR št.: SI56 0202 2005 2801 037 

 

8. GK Vrhnika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika 
 Peter Mausar, 031 354 788, peter.mausar@siol.net  

 
9. Klub gorskih kolesarjev Volja, Postojnska 20, 1000 Ljubljana 

 info@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,  
Češnjice pri Zagradcu 50, 1303 Zagradec 

 gkjp2012@yahoo.com, http://gkjp2015.wix.com/home  

 Stanislava Poje, 031 573 900, slavka.poje@guest.arnes.si    
 Janez Kocjan - JanKo, 031 333 042, jankoc@yahoo.com  

TRR št.: SI56 9067 2000 0807 974 pri PBS 
 

11. Klub gorskih sankačev (v ustanavljanju)  
Iniciativni odbor: Denis Glavič - Cindro, 041 431 153 

Anja Gomišček 

 

12. Gorniški klub v Vipavski dolini (v ustanavljanju)  
Iniciativni odbor: Bogdan Ambrožič, 040 847 863,  

Gregor Gomišček 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgkvolja.si/
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Prof. Harald Draušbaher ob 20. obletnici Slovenskega gorniškega kluba 
Skala – zveze gorniških klubov v kratkem in jedrnatem sestavku podaja 
nekaj temeljnih izhodišč celostne grafične podobe novodobne Skale, ki so 
mu bila osnova in rdeča nit pri njegovem snovanju in razvoju le-te.  
 
Velja še dodati, da je celostna podoba SGK Skala, predvsem skalaška 
članska izkaznica in prapor, doživela že vrsto pohval, tako v tujini kot 
doma. Tako je bila izkaznica skalašev v mednarodni strokovni javnosti v 
Švici ocenjena z najvišjim možnim priznanjem. Čestitamo! 
 

 
 

Celostna grafična podoba Slovenskega gorniškega 

kluba Skala in njenih klubov, razlogi in izhodišča 
  

 
Na majhnem koščku planeta nam je usojeno živeti življenje mislečih bitij. 

To nas skalaše zavezuje, da v aktivnem sožitju z naravo odkrivamo 

skrivnosti gora, zavestno gojimo domoljubje in zvestobo izročilom 
skalaštva. 

 
Poslanstvo in simboliko novodobne Skale smo iskali v zgodovinskih 

izhodiščih odpora predvojnih skalašev proti hegemonizaciji takratnega 

stanja v slovenskem gorovju. Celostna zasnova je izraz emocij in pomenov 
iskanja energije, vzdrževanje telesne in duševne kondicije, zdravja in sreče. 

 
Simbol Skale in njenih klubov, ki se pne preko zastav in prapora, je 

strukturiran na izkušnjah mnogih ljudi – ustanoviteljev / skalašev. Gorskega 

orla kot fenomena legend in mitov smo izrazili skozi zgodovino povezano s 
soncem, dolgoživostjo, ljubeznijo, duhovno močjo, samopremagovanjem, 

neizprosnostjo in trdnostjo narave gora.  
 

Iz simbolike letečega orla smo razvili aplikacije, skalaško izkaznico kot 
temelj, v kateri se izraža popolno stvarjenje duhovnosti in identifikacija 

vsakega posameznika. Celostno podobo smo razvili preko barve (oranžna - 

sonce), saj je najbolj žareča med barvami in simbolizira ravnotežje med 
duhom in zmernostjo v ljubezni in radodarnosti. Oranžna barva izraža 

bogastvo in toploto, delovanje srca. Je barva sredi poti med rdečim in 
rumenim.  
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Prav ta celostna grafična podoba izraža malo revolucijo v mednarodnem 

delovanju naše krovne organizacije. Celostna podoba je vendarle tudi 
projekcija prihodnosti, je idealizirana slika naše vizije in dejanskosti, ki se 

izraža v predanosti slovenstvu, ki so jo gojili in udejanjali naši predniki 
skalaši in temelji na vključenosti in zavesti vseh generacij. 

 

 
Harald Draušbaher 

 
 

 

                                                
 

 
 

 

 
 



Skala 2017                                                                            17 

 

Gorniški klub Jakob Aljaž – ob 20. obletnici 

obstoja in dela 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pobudo za ustanovitev Gorniškega kluba Jakob Aljaž, sta na občinski ravni 

pripravila spomladi leta 1997 prof. Anton Lah in Gašper R. Modic iz 
Medvod. Že pred slavnostno akademijo, ki se je zgodila 5. julija 1997 pred 

Aljaževo rojstno domačijo, je bil ustanovljen iniciativni odbor, ki ga je vodil 
Gašper R. Modic tako, da je po končani slavnostni akademiji podpisalo 

pristop iniciativnemu odboru za ustanovitev gorniškega kluba kar 33 tam 
prisotnih posameznikov. Med njimi so bili tudi medvoški kulturni delavec dr. 

Ivan Vivod, poznavalec Jakoba Aljaža in njegov idejni naslednik na Dovjem, 

župnik France Urbanija, alpinist in gorski reševalec Stanko Kofler, Aljaževi 
daljni sorodniki iz Pirnič in Vikrč ter mnogi drugi domačini in na slavnostni 

akademiji prisotni gorniki. V tistem letu je tudi občina Medvode sprejela 
Aljažev rojstni dan za občinski praznik. 

 

Že 16. decembra 1997 je bil v knjižnici Na sotočju v Medvodah ustanovni 
občni zbor, kjer je več kot 60 prisotnih gornic in gornikov iz vse Slovenije 

ustanovilo Gorniški klub Jakob Aljaž, za prvega predsednika pa je bil 
izvoljen Gašper R. Modic. Že na istem zboru je bil sprejet sklep o vključitvi 

Gorniškega kluba Jakob Aljaž v Zvezo gorniških klubov imenovano 

Slovenski gorniški klub Skala, sprejeti pa so bili tudi statut in pravila 
Gorniškega kluba Jakob Aljaž ter program dela. 
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Na prvem zasedanju upravnega odbora GK Jakob Aljaž v januarju leta 1998 

je bil sprejet program dela in obravnavan projekt vzpostavitve vezne 
spominske gorniške poti z imenom »Aljaževa spominska pot«, ki ga je že v 

letu 1997 pripravil Janez Kocjan – JanKo. Na seji UO je Kocjan idejo 
podrobneje predstavil članom Upravnega odbora, ki so jo soglasno sprejeli 

in umestili v program dela Gorniškega kluba Jakob Aljaž, kot večletno 

akcijo pod imenom Spominska gorniška pot - Aljaževa pot od doma do 
doma. 

 
V prvem letu svojega delovanja je gorniški klub že organiziral svojo prvo 

turo na Storžič, ki je ostal tradicionalni prvi letni pohod v visokogorje, prvo 
soboto v juliju pa svečano akademijo pred Aljaževo rojstno hišo, ki je v 

vseh teh letih prerasla v tradicionalno osrednjo občinsko kulturno prireditev 

ob občinskem prazniku in je letos že enaindvajsetič. V začetku avgusta je 
bil organiziran prvi pohod po celotni Aljaževi poti od doma do doma, ki se 

tako od leta 1998 kontinuirano odvija vsako leto. 
 

Tako kot je bilo na upravnem odboru dogovorjeno, so se takoj pričela dela 

za vzpostavitev Aljaževe poti od doma do doma. Že pred praznovanjem 
Aljaževega rojstnega dneva, so bile pripravljene prve oznake in žigi na 

nekaj spominskih točkah, po svečani akademiji, pa je bil že organiziran prvi 
pohod iz Zavrha na Šmarno goro in do Smlednika. Do 5. septembra 1999 je 

bila celotna pot označena s posebnimi oznakami, ki sta jih oblikovala Hari iz 
Studia za oblikovanje "Breg" in JanKo. V planinskih kočah in domovih je pot 

opremljena s posebnimi žigi, na gorskih vrhovih pa se za evidentiranje 

pristopa uporabi žig, ki ga je na vrh vgradilo lokalno planinsko društvo. V 
letu 1999 sta prejela prvi častni znak za uspešno prehojeno pot dva 

gornika, do danes, pa je pot opravilo že več kot 550 gornikov in planincev 
iz Slovenije in tudi iz tujine. 

 

GK Jakob Aljaž je v dvajsetih letih delovanja mnogokrat organiziral in vodil 
ture na vse spominske točke Aljaževe poti, vsako leto od vzpostavitve, pa 

je tudi organiziral vodenje po celotni Aljaževi spominski poti, od začetka do 
konca v enovitem pohodu. Za pohod od Zavrha do Triglava je veliko 

zanimanje, a le malo je tistih, ki se odločijo za tako zahtevno večdnevno 

turo. 
 

Da pa ne bi govorili samo o Aljaževi poti, naj omenim še prvo javno 
pobudo, ki so jo pripravili, predsednik Gorniškega kluba Gašper R. Modic in 

člani kluba, France Urbanija, Janez Kocjan - JanKo in sosed Aljaževe 
domačije Boštjan Mis ter jo naslovili na občino Medvode. V njej so 

občinskemu svetu predlagali, da se Aljaževa rojstna hiša ohrani kot kulturni 
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spomenik, ki naj ga odkupi in prevzame v upravljanje občina Medvode. 

Leta 2000, ko smo praznovali 155 letnico rojstva Jakoba Aljaža, se je to 
tudi zgodilo. Aljaževa domačija je v lasti občine in kot se lahko danes 

prepričate tudi sami, že gradbeno sanirana in na zunaj odlično urejena. 
Verjamem, da bodo tudi vsebine, ki jo bodo v prihodnje zapolnile, po obliki 

in vsebini, primerne človeku, ki se je rodil v tem idiličnem delu naše občine. 

 
24. aprila 2001 je na občnem zboru svoj prvi mandat zaključil prvi 

predsednik in vodja iniciativnega odbora za ustanovitev Gorniškega kluba 
Gašper R. Modic. Na istem zboru je bil izvoljen novi predsednik Tomaž Mis 

ter nova upravni in nadzorni odbor, ki uspešno vodijo klub z manjšimi 
spremembami članov še danes. 

 

Največji dosežek v letu 2001 pa je zagotovo izid Vodnika po Aljaževi poti od 
doma do doma, ki ga je z veliko truda in odrekanja pripravil avtor ideje 

Janez Kocjan - JanKo. Besedilo je bilo pripravljeno za tisk že v jubilejnem 
letu 2000, a ga žal zaradi pomanjkanja finančnih sredstev klub ni uspel 

natisniti. V letu 2001 pa je Gašerju R. Modicu, ki je prevzel dolžnosti 

blagajnika kluba, uspelo pridobiti toliko mecenov in podpornikov, da se je 
tisk vodnika lahko realiziral. Tako lahko dokončno ugotovimo, da je projekt 

Spominske gorniške poti imenovane Aljaževa pot od doma do doma v letu 
2001 zaključen in je potrebno samo še vzdrževanje poti in oznak na poti ter 

vzpodbujati nadaljno rast in povečevanje obiska. Tako nam je v letu 2007 
uspel ponatis dopolnjenega ter s fotografijami Franceta Urbanije 

razširjenega Vodnika po Aljaževi poti od doma do doma. 

 
Delo kluba se je v naslednjih letih še inteziviralo in pridobivalo na kvaliteti, 

zato je občinska komisija za praznovanje občinskega praznika, na podlagi v 
več letih uspešno organiziranih svečanih akademij, v letu 2003 prvič 

zaupala Gorniškemu klubu Jakob Aljaž tudi organizacijo osrednje občinske 

kulturne prireditve ob občinskem prazniku. Na svečani akademiji 5. julija 
2003 je bila pred Aljaževino postavljena miniatura Aljaževega triglavskega 

stolpa, ki se uporablja kot skrinjica za vpisno knjižico. Podobne so postavili 
tudi drugi gorniški klubi na kar nekaj slovenskih vrhov, predvsem v 

Posoških gorah in Karavankah. Na tej svečani akademiji v organizaciji 

Gorniškega kluba Jakob Aljaž je bil tudi prvič slavnostni govornik župan 
občine Medvode. Ob tej priložnosti je klub pripravil in izdal tudi zgibanki, 

Naš Aljaž in Aljaževa pot od doma do doma. Zgibanki v zgoščeni obliki 
predstavljata Jakoba Aljaža in Spominsko gorniško pot imenovano Aljaževo 

pot od doma do doma vsem obiskovalcem Aljaževine in turističnega 
Informacijskega centra v Medvodah, kjer sta obe zgibanki še vedno na 

razpolago.  
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Leta 2005, ko smo Slovenci praznovali 15 let samostojne države in prvo 

obletnico vstopa v Evropsku zvezo, smo slovenski gorniki skupaj z vsemi 
državljani praznovali tudi 160 let od dneva rojstva Jakoba Aljaža ter 110 let 

od njegove postavitve, po njem imenovanega Aljaževega stolpa vrh 
Triglava. Ob takih obletnicah pa se že spodobi v goste - na svečano 

akademijo, povabiti tudi kakšnega eminentnega gosta. Avtorju prireditve in 

glavnemu organizatorju, tajniku Gorniškega kluba Jakob Aljaž je uspelo 
prepričati ministra za kulturo Republike Slovenije, da je svečana akademija 

ob rojstnem dnevu Jakoba Aljaža zadosten razlog, da se nam pridruži v 
vlogi slavnostnega govornika. Takratni minister za kulturo, dr. Vasko 

Simoniti nas je počastil s svojo prisotnostjo ter iskrivim in modrim 
nagovorom. 

 

Čeprav smo v zadnjih dvajsetih letih člani upravnega odbora Gorniškega 
kluba Jakob Aljaž pogoltnili marsikatero pikro in neumestno v zvezi z našo 

organiziranostjo in delovanjem, bomo s svojim delom in organizacijo 
svečane akademije ob spominu na rojstvo Jakoba Aljaža nadaljevali, saj 

nam Aljaž kot človek in njegovo delo, s katerim nas je zadolžil, pomeni 

veliko več kot posameznikom, ki se danes kot pomembne ocenjujejo sami, 
njihovo resnično vrednost pa bo določil le čas. 

 
Tako bomo tudi letos, prvo soboto v juliju, ko bomo gorniki, ki smo 

organizirani v Gorniškem klubu Jakob Aljaž, praznovali dvajset let obstoja in 
dela, pripravili svečano akademijo pred Aljaževino. Na prireditvi bomo 

obeležili že 171 let od dne, ko se je rodil Jakob Aljaž, 4. maja letos pa je žal 

minilo tudi že 90 let od njegove smrti. Letos bo slovesnost 1. julija 2017, 
zato ob 9. uri z veseljem vabimo vse ljudi dobre volje, ljubitelje pristne 

ljudske pesmi in kulture, da se nam pridružijo in z nami uživajo še eno lepo 
praznično dopoldne. Po akademiji se bomo v skupinskem pohodu odpravili 

k sv. maši na Šmarno goro, ki jo bo za pokojne gornike in planince, že 

enaindvajsetič, daroval župnik France Urbanija. 
 

Člani Gorniškega kluba Jakob Aljaž bomo tudi v bodoče skušali ohraniti 
tradicionalne pohode na Storžič, Šmarno goro in druge spominske točke 

Aljaževe spominske poti. Vsako leto, prvo soboto v juliju, pa bomo 

organizirali svečano akademijo pred Aljaževo rojstno hišo. Za ohranjanje 
spomina na Jakoba Aljaža pa bomo poskrbeti še z drugimi akcijami in 

pobudami.  
 

Janez Kocjan - JanKo 
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Rzenik – praznovanje 25. obletnice samostojnosti 

Slovenije 

 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Člani gorniškega kluba Skala smo se tudi letos, tako kot vsako leto, tretjo 

soboto v juniju zbrali na planini Rzenik pri sv. maši. Letos smo se še 
posebej spomnili 25-letnice samostojnosti Republike Slovenije. To 

praznovanje je slovesno oplemenitila Mengeška godba. Na Rzeniku je prvič 
in upamo, da ne zadnjič, glasno zadonela slovenska himna. 

 
Da bo ta naša slovenska samostojnost trdna in trajna kot skala, smo vzidali 

v Mlakarjevo bajto grb države Slovenije, ter ga odkrili pred začetkom svete 

maše. Mengeška godba nas je s koračnico pospremila pred slovenski grb. 
Misli velikega Slovenca Ivana Cankarja pa so nas ozavestile, da smemo in 

moramo biti ponosni na domovino, ki je raj pod Triglavom. Vsak je 
odgovoren, da ohranja lepoto tega raja za čas, ki nam je podarjen in za 

naše vnuke. Potem, ko je grb odkril eden od najstarejših članov Skale, 

alpinist in znani obiskovalec Himalaje dr. Damijan Meško, smo s Cankarjem 
podoživljali lepoto domovine. 
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O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je 
rekel: »Tod bodo živeli veseli ljudje!« Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil 
po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl 
nanje – puste leže tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. 
Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, 
od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in 
je rekel: »Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo 
vriskanje!« Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in 
je rodila – vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi 
pred tem čudom božjim, srce vztrepeče od same sladkosti; zakaj gore in 
poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino, veselemu rodu, 
blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. 
 
Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same 
zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli 
poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, 
pozdravljena iz veselega srca. 
 
Narod, enkrat blagoslovljen, devetkrat obsojen, kako si živel, kaj si doživel? 
V curkih je tekla kri iz tvojih žil, napojila je zemljo za več klafter globoko; 
zato je ta zemlja rodila; in kadar si jedel sužni kruh, si jedel sam svoje 
meso in pil svojo kri. Močan si, o slovenski narod! Tisoč in petsto let 
krvaviš, izkrvavel nisi! Narod mehkužnik bi dušo izdihnil, še sveče bi mu ne 
žgali, še bilj bi mu ne peli – ti pa tisočkrat ranjen, v trpljenju utrjen, ti 
komaj zmaješ z rameni pod težko sovražno pestjo in praviš: »Nikarte! Ta 
burka je stara že tisoč let!« 
 
Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma 
vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in 
poplačano s stoterimi obrestmi! Naša domovina je boj in prihodnost; ta 
domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke 
trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina: vsa ta 
lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogastvom. Tedaj bodo le še grenak 
in grd spomin te gosposke domovine, na suženjstvu zidane, s krvjo in 
solzami gnojene, sramota človeštvu, zasmeh pravici… 
 
Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže 
vso; ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj 
pozneje. Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva; v en sam kratek utrip  
srca je stisnjeno vse – mati, domovina, Bog. 
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Slovenski grb, ki smo ga tisto soboto odkrili, je narejen iz trdega kraškega 

kamna, prepojen z znojem in krvjo Slovencev. Ti so se na zahodni meji 
slovenstva stoletja borili za svoj jezik in samostojnost. Napis spodaj »25« 

pa je narejen iz peska, prinešenega s Sinajske puščave. Od tam, kjer je 
Mojzes svoj narod učil samostojnosti in neodvisnosti ter jim s sinajske gore 

prinesel deset božjih zapovedi, temeljno ustavo, ki je zagotavljala 

samostojnost izvoljenemu izraelskemu ljudstvu in je porok tudi za našo 
samostojnost. 

 
Po odkritju in blagoslovu slovenskega grba smo se za lepšo prihodnost 

naroda zbrali pri sv. maši, ki smo jo začeli z uvodno mislijo. 
 

»Kamorkoli se ozremo, občudujemo lepoto božjega stvarstva. Od ruševja, 

planinskega cvetja, skalnih grebenov do Slovenije kot celote. Vse to priča o 
delu božje naklonjenosti. Bog nam na vsakem koraku sporoča: z vami sem 

vedno in povsod. Ta zvesti Bog bo danes pri tej maši živ med nami in nas 
vabi: kakor vas jaz ljubim, tudi vi ljubite drug drugega!« 

 

Pri maši smo se hvaležno spomnili samostojnosti Slovenije, vseh živih in 
pokojnih skalašev ter ostalih gornikov. Prav posebej pa tudi dveh umrlih 

velikih prijateljev Rzenika: duhovnika Štefana Steleta, ki je ometal 
Mlakarjevo bajto in Vinka Tratarja, mizarja, ki je skupaj s svojo družino 

nesebično in požrtvovalno pomagal graditi kočo. 
 

Jože Urbanija 
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Podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2015 

 

 
Kocbekovo priznanje za leto 2015 je prejela Marija Jesenik. 

 

 
 
Kot uvod v podelitev najvišjega priznanja Skale za leto 2015 je GK 

Savinjske doline pripravil turo na Dobrovlje – Tolsti vrh. Navdihujoči 

razgledi, ogledi cerkvic in zlasti spust v jamo Štebirnico so bili za 
udeležence nepozabni. Slovesnost podelitve Kocbekovega priznanja je 

potekala na Čreti nad Vranskim.  
 

  



26                                                              Skala 2017 

 

V nadaljevanju podajamo vsebino listine (Kocbekovega priznanja) z 

obrazložitvijo priznanja: 

 
SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA 
- krovna organizacija slovenskih gornikov - 

 
ohranja tradicijo velikih mož slovenskega gorništva. V Savinjsko-kamniškem 

alpskem svetu se mednje uvršča predvsem Fran Kocbek, idealist, neumorni 
vodnik gornikom njegovega časa in vzornik generacijam, ki mu sledijo. Ko 

poskušamo biti vredni njegovega spomina, vemo, da to lahko dosežemo le 
v povezavi z gorniki celotne naše domovine, ki jim je pri srcu gorski svet. 

Pomemben korak k temu cilju je bil storjen 26. 4. 1997, ko smo na Knezovi 
domačiji v Robanovem kotu podpisali listino o ustanovitvi krovne 

organizacije SKALA. 

 
Danes, ponovno zbrani, se oziramo na prehojeno pot. V posebno čast in 

veselje nam je, da za vizionarsko in požrtvovalno delo, za številne 
spodbude in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju - tudi na simbolni 

ravni - v krog naših vzornikov uvrstimo idealistko sedanjega časa   

 

gospo Marijo Jesenik. 
 
Najvišja priznanja SGK Skala so izraz spoštovanja in skromna pozornost 
posameznikom za dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih, pa 

tudi nagrada za njihovo srčnost, pogum, vztrajnost in predanost na 
področju gorništva. Vse naštete lepe lastnosti lahko najdemo pri naši 

članici, naši dragi prijateljici Mariji Jesenik, ki bo letos dopolnila častitljiv 
jubilej – 80 let. Doslej sta nam bili njena zvestoba in stalnost vedno za 

vzor, s katerim nas je opogumljala in navduševala ter nam vedno znova 

dokazovala, da se je tudi v zrelih letih življenja vredno potruditi, da velja 
odhajati v naravo in uživati v pohodništvu po hriboviti pokrajini ali v 

vzponih na naše čudovite gore. Tam se spreminja naš odnos do lepote, do 
življenja, pa tudi krepi naša volja in ohranja zdravje. Ob odkrivanju 

neznanega in novega se pogosto pojavi tudi želja po samopotrjevanju, 

morda po umiku v samoto, ali pa nasprotno, želja po druženju v naravi. 
Zato smo se tudi združili v klube, kjer imamo možnost spoznavanja lepot 

ne le naše domovine, temveč tudi sosednjih dežel. Čeprav smo člani 
različnih starosti in različnih poklicev na naših skupnih pohodih gojimo 

pristno prijateljstvo in odkrivamo spoštovanje in ljubezen do narave. Letos 

bomo s Kocbekovim priznanjem počastili našo drago Marijo, ki nam je v 
vsem tem svetel vzgled. Njena vztrajnost, sproščenost in dobra volja nam 

vedno znova dokazujejo, da leta niso pomembna, pomembna sta le volja in 
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veselje do pohodništva. In ljubezen do življenja. Marija je naša članica že 

od leta 2000. Tudi svoja dva sinova je lepo vzgojila v spoštovanju narave in 
čistega okolja in sta nam vsem dobra prijatelja, ki prav rada priskočita na 

pomoč, kadar je to potrebno. 

 

V imenu odbora za podeljevanje Kocbekovega priznanja, pa tudi vseh 

ostalih gornikov, se Ti iskreno zahvaljujemo za skupaj prehojene poti in 

druženja in naši Mariji Jesenik kot simbolu za dolgoletno in zdravo 
pohodništvo podelimo  

                    
Kocbekovo  priznanje za leto 2015 

 
Podeljeno na Čreti nad Vranskim 21. maja 2016 

 
 

Predsednik Slovenskega gorniškega         Predsednik Gorniškega kluba 

kluba Skala - zveze gorniških klubov             Savinjske doline, Luče 
         dr. Gregor Gomišček                    Tonč Žunter, dr. med.                
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Aljažev stolpič v Argentini – 65 let SPD Bariloche 

 

 

5. marca 2016 je Franci Zabukošek v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu v 

izčrpni razpravi predstavil razvoj slovenskega gorništva in planinstva doma 
in zunaj naših meja. Začenši s Triglavskimi prijatelji iz leta 1872, prek SPD 

– Slovenskega planinskega društva iz leta 1893, Turistovskega kluba Skala, 
ustanovljenega 2. februarja 1921 in novodobne Skale iz leta 1997.  

 

Zanimivi predstavitvi so prisluhnili skalaši kot tudi povabljeni gostje, sinovi 
in hčere naših rojakov iz Argentine. Osnovni namen tega dogodka je bil 

proslaviti 65 let Slovenskega planinskega društva – SPD Bariloche v 
Argentini in predstaviti simbolno darilo Aljažev stolpič, ki smo ga kasneje 

ponesli v Bariloche.  

 
Zvestobo planinsko gorniški tradiciji Slovencev so naši rojaki v Argentini 

ohranjali in ohranili z ustanovitvijo SPD Bariloche leta 1951. Bili so začetniki 
andinizma. Osvajali so vrhove v Andih in bili prvopristopniki na zahtevnih 

vrhovih. Dinko Bertoncelj in France Jermen sta posnela svoj prvi pristop v 
pogorju Catedral. Postavili so križ na Capillo, uredili Slovensko stezo na 

Catedral in zavetišče Petriček. Pod Capillo so postavili bivak Slovenija, ki se 

od leta 2001 imenuje dr. Vojko Arko. Po slovensko so poimenovali več 
prvopristopnih vrhov v Andih in Patagoniji. 

 
Tudi v literaturo so se zapisali. Robert Petriček se je v svoji knjigi vprašal 

»Zakaj SPD v Argentini?«, zvestobo skalaštvu je izpričal dr. Vojko Arko v 

»Naročilu Klementa Juga«. S svojimi dejanji so argentinski Slovenci 
dokazali svojo zvestobo slovenstvu in ljubezen do gora kot del slovenske 

identitete. Izpostavimo misel Roberta Petrička: »Za našega človeka je 
nujno, da ostane zvest tradicijam svojega naroda, ki je narod hribolazcev.« 

 
Aljažev stolpič z vgraviranim posvetilom v slovenščini in španščini je že v 

Argentini. Z njim izrekamo našim dragim rojakom zahvalo za zvestobo 

slovenstvu in goram. Pridružujemo se vzkliku Marka Kremžarja: »Slovenija, 
moj dom brez mej, ker nosim te s seboj, kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, 

tam si Slovenija.« 
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Ob 65 letnici Slovenskega planinskega društva Bariloche v Argentini smo se 
oktobra 2016 z dobrimi voščili pridružili praznovanju tudi skalaši. Alenka 
Jeraj, članica Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma, je izročila predsedniku 
SPD Bariloche Milanu Magistru miniaturni Aljažev stolpič - simbol 
slovenstva. Priložili smo tudi vpisno knjigo. Blagoslov in vso srečo na 
vršacu, kjer bo postavljen, je opravil in zaželel prisotni škof dr. Peter 
Štumpf. 

 
 

Silvo Klemenčič 
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Slovo od gorniških prijateljev s skalaškim 

praporjem 

 

V letu 2016 smo izgubili  dva prizadevna člana Gorniškega kluba dr. Henrik 

Tuma in SGK Skala. Julija smo se poslovili od dr. Toneta Strojina. Za svoje 
književno delo o dr. Henriku Tumi smo mu še lani, ob 20 letnici kluba, 

podelili priznanje. Septembra pa smo spremili na zadnji poti Martina 
Janžekoviča, vsestransko angažiranega gorniškega vodnika.  

 

Tonetu Strojinu v slovo 

 

»Ne boš iskal tišine več steza in ne več molka večnega gora,  
ne boš v naročju zeleneče ruše šepet poslušal svoje duše… » (A. Gradnik),  
 

so zapisali tvoji otroci v slovo. 
 

 

 
 

 
Dragi Tone! Bil si planinec in gornik, saj si verjel »da gore povzdigajo 

Slovencem bistre glave, za vredne sine Slave« (A. M. Slomšek). Kot 
planinca se še nisva poznala, čeprav sem te spoštoval kot strokovnega 

sodelavca v mladinski komisiji PZS, kot inštruktorja pri vzgoji mladinskih 
vodnikov za področje zgodovine planinstva in etike, katerima si posvečal 

svoje gorniško udejstvovanje. Ravnal si v duhu gesla SPD: »O gore naše, 
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naše ve planine, slovenske zemlje čudoviti kras, za njo, za vas, naj nam 

ljubezen vroča preveva dušo in srce vsak čas. To bodi geslo naše, to 
potreba živa, saj le v gorah neskaljeno veselje, saj le v gorah prostost se 

vsa uživa«. 
 

V tem smislu sva se zbližala, ko sem te povabil na obisk SPD Bariloche v 

Argentini, ki je leta 1996 praznovalo 45 letnico uspešnega delovanja s 
postavitvijo križa in bivaka Slovenija na gori Capillja. Ti kot velik poznavalec 

SPD z Jakobom Aljažem in skalašev z dr. Henrikom Tumo in PD Celje z 
Adijem Vrečarjem, sta na srečanju v Barilochah predstavljala domovinsko 

planinstvo in gorništvo, ki se je znova popestrilo s tradicionalnim  
skalaštvom in predala gornikom v Barilochah priznanje iz domovine, za 

zvestobo in uspehe v andinizmu, s katerimi so zvesto nadaljevali tradicijo 

slovenskega planinstva in skalaštva. Tako sva se spoznala in sprijateljila kot 
člana novodobne Skale in SSK, pri katerih sva sodelovala in ohranjala 

tradicijo slovenskega gorništva, domoljubja in rodoljubja, ki so posebej 
specifični v mitu Triglava, ki je simbol slovenstva po doživljajski pesmi 

Jakoba Aljaža »Oj, Triglav moj dom« in preroški pesmi Semrajc-Fleišmana 

Triglav, po kateri na »Gorenjskem Triglava blešče se vrhovi in proti  
jasnemu nebu kipi velikan, ki gleda, kaj delajo njega sinovi. On videl je 

zgodbo Slovenje otrok, je slišal njih petje, njih vrisk in jok, ko je vihar vse 
razdjal. Toda narod je zmeraj stal in gledal nad Triglavom neba obok.«  

 
Tvoje delovanje kot pravnik, je bilo v planinstvu in gorništvu v doživljanju 

gora kot etičnega in svobodnega sprejemanja življenja kot vir sreče, lepote 

in dostojanstva, ki plemenitijo človeka. Pisal si številne zgodovinske, etične 
in doživljajske knjige, članke in eseje. V tem smislu si spisal svojo zadnjo 

knjigo leta 2015 kot labodji spev goram »Doživljanje narave«. Knjigo je 
izdal Gorniški klub dr. Henrik Tuma.  

  

Naj se torej tvoje spodbude dotaknejo številnih ljudi in naj se tvoj moto 
knjige »Doživljanje narave« po Jeanu Jacquesu Rousseauju: »Vse knjige 

sem zaprl, ena sama ostane, vsem očem odprta za vselej - knjiga narave!«, 
čim bolj vtisne v spomin in vodilo življenja. Ker smrt ne more biti konec 

tako bogatega in ustvarjalnega življenja, zaključujem z blaženim A. M. 

Slomškom: »Gore, doline pokrivajo svet, prijatelji med njimi se snidejo 
spet!« 

 
Zbogom, počivaj v miru v domači zemlji, ki si jo neizmerno ljubil!  

 
Franc Zabukošek 
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Naš Martin je odšel 

 

 
»Ko srce popusti, popustijo tudi drugi 
organi in tako je Martin nepričakovano v 
snovanju gorniških tur za naslednje leto 
odšel od nas. Bil je dolgoletni odbornik v 
Gorniškem klubu dr. Henrik Tuma in 
prostovoljni gorniški vodnik, vedno 
pripravljen na delo, akcijo – nič mu ni bilo 
težko: dežurati v klubskih prostorih, biti 
blagajnik na občnem zboru kluba ali z 
nasmehom in dobro voljo popeljati 
prijatelje in skalaše v gore, ki jih je imel 
neizmerno rad.  
 
Ni mu bilo vseeno, ko se je postavljal za 
resnico in pravico, ko je s pesmijo 
spodbujal, da Slovenci vztrajamo pri svojih 
koreninah, veri, domoljubju, da ohranjamo 

svoje vezi, kjerkoli po svetu smo. Tujino je skusil v desetletju zdomstva in 
toliko bolj mu je bila pri srcu domovina in rodna Bela Krajina.  
 
V okrilje Kočne in Grintovca, na Češko kočo, kamor nas bi naj 3. septembra 
vodil, več ni šlo, bolezen je udarila premočno, prehitro, usodno, dokončno. 
Martin, ostal boš z nami, ko bomo hodili po naših in tvojih gorskih poteh. 
Tvoj zgled nas bo krepil. Hvaležni smo Ti za vse, kar si za nas in širše 
nesebično storil. 
 
Iskrena hvala, Martin, naj Ti bo lahka slovenska gruda!« 
 

 
Te besede je Martinu v slovo napisal Silvo Klemenčič, predsednik 
Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma, kluba, v katerem je Martin vsa ta leta 

deloval. Zaradi bolečine ob hudi izgubi, ki stiska grlo in hromi jezik, me je 
prosil, da sestavek preberem jaz. To najbolj pristno govori o tem, kako 

hudo izgubo čutimo gorniški prijatelji ob Martinovem odhodu. 
 

Dovolite pa mi, da še sam dodam nekaj osebnih misli v imenu vseh 

skalašev. Bom kratek in jedrnat, tak kot je bil Martin.  
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Pošten,  delaven,  predvsem  pa  dober  -  to so tri lastnosti, na katere 

najprej pomislim, ko razmišljam o Martinu. V vseh letih, ki sva jih prebila ob 
delu v Skali ali pa na izletih v gorah, se ne spomnim trenutka, ko bi 

pomislil, da bi Martin lahko storil kaj bolje ali se lepše vedel do sočloveka. 
Ko sva se srečala, nisva veliko govorila, a poslavljal sem se od njega vedno 

vesel in v upanju, da se čim prej zopet vidiva. 

 
Zato je, razumljivo, slovo od takega človeka še posebej boleče. Še 

posebno, ker sem globoko prepričan, da ravno te lastnosti potrebuje naša 
ljuba domovina, da se bomo lahko vsi veselili lepšega jutri. A na drugi 

strani ne smemo pozabiti, da je življenje in prijateljevanje s takim človekom 
kot je bil Martin, dar, ki se ne zgodi prav pogosto. Zato moramo biti 

hvaležni za vse lepe trenutke, ki smo jih imeli priliko preživeti skupaj. 

 
S to mislijo vam, draga Pavla, spoštovani družinski člani in ostali sorodniki, 

v imenu vseh skalašev ponovno izrekam iskreno sožalje. V veri, da to ni 
dokončno slovo! 

 

Gregor Gomišček 
 

 
 

 
 

ZAHVALA 

 
Prisrčna hvala vsem članom in prijateljem SGK Skala, ki ste nam izrekli 

sožalje, za poslovilni govor, za cvetje in darove za Anin sklad, ga pospremili 
na zadnji poti ali nam kakorkoli stali ob strani v teh najtežjih trenutkih 

slovesa. 

 
Martin ostaja z nami v najlepših spominih. 

 
Pavla Janžekovič v imenu družine  
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Ture in prireditve 

leta 2017 

 

 
 
 

 

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

2017 predvidoma organizirali klubi Skale. Ture so namenjene vsem 
gornicam in gornikom, neodvisno od članstva v klubih Skale. Udeležba na 

njih je za vse brezplačna. 
 

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

vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak udeleženec sam. 
Dolžnost udeležencev ture je, da se pred turo dobro pozanimajo o njeni 

zahtevnosti in nujni opremi ter se odločijo le za tiste ture, ki jih lahko varno 
opravijo. Če karkoli ni jasno ali ste v dvomih, se posvetujte z vodnikom ali 

organizatorjem ture. 
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2017 

(januar -  junij) 

 

MESEC DAN DATUM TURA GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 07.01.2017 Lubnik (1025 m) Gorniški klub Karavanke Andrej Hude

sobota 14.01.2017 Menina - Vivodnik (1508 m) Gorniški klub Savinjske doline Tonika Nadvežnik

sobota 21.01.2017 Pohod po dolenjskih hribih Gorniški klub Limberk Ferdinand Zajec

sobota 28.01.2017 Ledno plezanje
Slovenski gorniški klub Skala,                     

Klub lednih plezalcev Mlačca
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček

četrtek 02.02.2017 Rožnik - obletnica ustanovitve Skale Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček

sobota 04.02.2017 Ratitovec (1667 m) Gorniški klub Karavanke Vinko Gartner

sreda 08.02.2017 Šmarna gora (669 m) Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček

petek 10.02.2017 Nočno sankanje z doma pod Storžičem  (1130 m)
Slovenski gorniški klub Skala,                                 

Klub gorskih sankačev
Gregor Gomišček, Denis Glavič - Cindro

sobota 11.02.2017 Nočni pohod ob polni luni Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bogdan Ambrožič

sobota 18.02.2017 Peti skalaški zimski triatlon
Slovenski gorniški klub Skala,                     

Klub lednih plezalcev Mlačca
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček

sobota 25.02.2017 Storžič (2132 m) - zimska tura Gorniški klub Limberk Franc Koželj

Monte Rosa Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bogdan Ambrožič

sobota 04.03.2017 Pohod po Jurčičevi poti Gorniški klub Limberk Janez Mežan

sobota 18.03.2017 Komen (1684 m) in Črno jezero Gorniški klub Savinjske doline Alenka Rosenstein

sobota 25.03.2017 Doberdobski Kras Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 01.04.2017 Krniške vode Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bine Mlač

sobota 08.04.2017 Od Rabca do Skitače Gorniški klub Limberk Rado Kralj

sobota 15.04.2017 Slavnik (1018 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

sobota 22.04.2017 Po slemenih Velike gore Gorniški klub Limberk Rajko Peterlin

sobota 29.04.2017 Slomškova pot (Frankolovo-Konjiška gora-Brdce) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franc Zabukošek

ponedeljek 01.05.2017 Višarje (1766 m) Gorniški klub Karavanke Jože Benedik

petek 05.05.2017

sobota 06.05.2017

nedelja 07.05.2017

sobota 13.05.2017 Kocbekovo priznanje za leto 2016 in tura na Lepenatko (1425 m) Gorniški klub Savinjske doline Tonč Žunter, Bojan Okrogar

sobota 20.05.2017 Velika planina (1666 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

sobota 27.05.2017 Zgornja dolina But Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bine Mlač

sobota 03.06.2017 Od Rodice do Črne prsti in Novi vrh - Limberška smer Gorniški klub Limberk Silvo Vrhovec, Magdalena Butkovič

nedelja 04.06.2017 Storžič (2132 m) Gorniški klub Jakob Aljaž Tomaž Mis

sobota 10.06.2017 Suhi vrh - Nanos (1313 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bruna Dekleva

sobota 17.06.2017 Rzenik (1833 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Gregor Gomišček

sobota 24.06.2017 Jerebica  (2126 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Mitja Šavli

5. tridnevni pohod po krožni pešpoti "Prijetno domače" Gorniški klub Limberk Janez Mežan

junij

januar

februar

marec

začetek marca

april

maj
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2017 

(julij -  december) 

 

MESEC DAN DATUM TURA GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 1.7.2017 Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro Gorniški klub Jakob Aljaž Tomaž Mis

nedelja 2.7.2017 Monte Sernio (2180 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Davorin Gaberšček

sobota 8.7.2017 Poldanovec (1299 m) Gorniški klub Karavanke Jože Benedik

sobota 15.7.2017 Pohorje - Črno jezero, Osankarica iz Oplotnice Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franc Zabukošek

nedelja 16.7.2017 Koštrunove špice (2502 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Miloš Gabrijelčič, Leon Markič

sobota 22.7.2017 Jerebikovec (1593 m) Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 29.7.2017 Jepca (1610 m) Slovenski gorniški klub Skala
Franci Jesenik, Marjan Perme,            

Gregor Gomišček

torek 1.8.2017 Škrlatica (2738 m) Slovenski gorniški klub Skala Janez Mežan, Gregor Gomišček

sreda 9.8.2017 Po Aljaževi poti od doma do doma Gorniški klub Jakob Aljaž Tomaž Mis

sobota 12.8.2017 Lučki dan s turo čez Črni hriber na Ute (2029 m) Gorniški klub Savinjske doline Tonika Nadvežnik

torek 15.8.2017 Molička peč (1780 m) Gorniški klub Savinjske doline informacije Tonč Žunter

nedelja 20.8.2017 Mangartska planina Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe, Dušan Žnidarčič

sobota 26.8.2017 Kurji vrh (1762 m) Gorniški klub Limberk Andrej Hernec

sobota 2.9.2017 Ferata "Petdesetica" v  Pesarinskih Dolomitih Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bine Mlač

nedelja 3.9.2017 Grintavec (2558 m) ali Kriška gora (1471 m) Gorniški klub Jakob Aljaž Tomaž Mis

sobota 9.9.2017 Brana skozi Kotliče (2253 m) Gorniški klub Limberk Majda in Polde Sadar

sobota 16.9.2017 Tura v neznano Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 23.9.2017 Škednjovec (2309 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Andrej Šarc

nedelja 24.9.2017 Peti skalaški letni triatlon in piknik Skale Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček, Marjan Perme

sobota 30.9.2017 Krn (2244 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Franci Melink

sobota 7.10.2017 Zadnjiški Ozebnik (2083 m) Gorniški klub Limberk Irma in Stane Erjavc

sobota 14.10.2017 Slemenova špica (1911 m) Gorniški klub Karavanke Franci Jesenik

sobota 21.10.2017 Pirhovec (1663 m) Gorniški klub Gornjesoške doline Emil Tomazetič

sobota 28.10.2017 Konjiška gora - Stolpnik (1012 m) Gorniški klub Savinjske doline Bojan Okrogar

torek 31.10.2017 Komemoracija na Dovjem Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

november sobota 4.11.2017 Sv. Danijel, Škabrijel Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

petek 15.12.2017 Tradicionalno predbožično srečanje Slovenski gorniški klub Skala Organizacijski odbor

ponedeljek 25.12.2017 Ogled živih jaslic v ledu (Mlačca, Mojstrana)
Slovenski gorniški klub Skala, Klub lednih 

plezalcev Mlačca
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček

torek 26.12.2017 Iz Medvod na Svetega Jakoba Gorniški klub Jakob Aljaž Tomaž Mis

september

oktober

december

julij

avgust
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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 bo 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. 

 

  Tura je primerna za otroke nad 5 let. 

  Tura je primerna za otroke nad 10 let. 
 
Za otroke so primerni tudi nekateri izleti brez teh oznak, a se je o 

primernosti potrebno posvetovati z vodnikom ali organizatorjem izleta. 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 7. januar 2017 

Lubnik (1025 m) 

 
Lubnik je gora, ki se strmo dviga nad Škofjo Loko. Na njem stoji planinski 
dom, ki je ob vikendih za obiskovalce odprt preko celega leta. Z njega je 

lep pogled na Gorenjsko in gorovja, ki jo obdajajo. 

 
Na goro vodi več poti. Mi se bomo podali iz Škofje Loke mimo gradu na 

hrib Krancelj in nadaljevali pot preko Gabrovega na vrh. Vračali se bomo 
mimo Starega gradu na parkirišče. Hoje bo približno štiri ure. 

 
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pred bivšim hotelom Transturist, približno 

100 metrov pred glavno avtobusno postajo. S seboj imejte zaradi zimskih 

razmer ustrezno opremo (gamaše, dereze, pohodne palice). 
 

Srečno! 
 

 

Andrej Hude 

031 351 536 ali 04 23 12 421 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 14. januar 2017 

Menina - Vivodnik (1508 m)  

 

 
Vabimo vas na zimsko turo na Menino planino iz Gornjega grada mimo 
Šemprimožnika.  

 

Dobimo se ob 8. uri na avtobusni postaji Gornji grad, kjer parkiramo. 
Dovoz je po avtocesti do izvoza Šentrupert za Mozirje ali iz Kamnika preko 

Črnivca. 
 

Od tam gremo po cesti in zavijemo na označeno planinsko pot za Menino 
mimo cerkvice Sv. Florjana in Šemprimožnika do koče na Menini, ki je 

oskrbovana z dežurnimi planinci. Od tam je še 20 minut do najvišje 

vzpetine Vivodnik z razglednim stolpom. Razgledi na Rogatec, Ojstrico, 
Planjavo in Raduho so enkratni. Po počitku v koči se spustimo do Jespe, 

jame udornice in po drugi poti nazaj v Gornji grad. 
 

Za celotno pot bomo porabili od 7 do 8 ur. Višinske razlike je cca 1100 m, 

zato potrebujemo kar nekaj kondicije, dobre čevlje, gamaše in palice, v 
nahrbtniku pa naj bodo poleg hrane tudi male dereze. 

 
Če bodo vremenske razmere slabe, bomo turo prestavili na ugodnejši čas. 

 

 
Tonika Nadvežnik 

041 457 085 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 21. januar 2017 

Pohod po dolenjskih hribih 

 

  
Zbor udeležencev bo ob 8. uri v Višnji Gori na parkirišču pri železniški 
postaji.  

 
Iz Višnje Gore se bomo odpravili na krožno potepanje po bližnjih hribih. 

 

Med turo bo sv. maša za uspešno gorniško sezono. 
 

Pot je primerna za vse pohodnike, s postanki bo trajala 5 do 6 ur.  
 

Pohod bomo prilagodili vremenskim razmeram, zato imejte s seboj 
ustrezno opremo. 

  

 
Ferdinand Zajec  

031 786 139 


 

 

 

 

 

 

 

http://sv.ma/
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Društvo lednih plezalcev Mlačca in 
Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 28. januar 2017 

Ledno plezanje 

 
 
Vabimo vas na ledno plezanje, ki bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani. 
Tam se bomo lahko na varen način in pod strokovnim vodstvom naučili 

osnovnih veščin hoje in plezanja v ledu, zato to priporočamo vsem, ki se 

pozimi gibljete v gorah. 
 

Na izbiro bo več možnosti: hoja z derezami po lahki, ledeni strmini, ledno 
plezanje v lažji smeri z manjšo strmino in ledno plezanje v težji smeri z 

večjo strmino. 
 

Dobimo se ob 10. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ali 

kasneje kar v soteski Mlačca.  
 

Udeleženci naj imajo primerno opremo (dereze, čelado in plezalni pas), le 
ledna kladiva si bo možno izposoditi. 

 

 
Pavel Skumavc 

031 677 203 

 
Gregor Gomišček 

041 678 716 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
četrtek, 2. februar 2017 

Rožnik  

Nočni pohod ob obletnici ustanovitve Skale  
 

Na svečnico leta 1921 so se v Ljubljani, v Prešernovi sobi gostilne Novi 

svet, zbrali gorniški navdušenci na ustanovnem zboru Skale. Prav je, da se 
zaradi prihodnosti zazremo tudi v preteklost.  

 
Zato se bomo v četrtek, 2. februarja, na svečnico, ob 19. uri srečali v 

Ljubljani pred Muzejem novejše zgodovine v Tivoliju in z baklami odšli na 

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

somišljeniki, dvomljivci in nasprotniki. Vsi ste dobrodošli, če boste le 
prispevali k dobremu vzdušju in svežim idejam.  

 
 

Gregor Gomišček 

041 678 716 

info@sgk-skala.si 
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Gorniški klub Karavanke
 
sobota, 4. februar 2017 

Ratitovec (1667 m) 

 
 

Ratitovec je nadaljevanje grebena Spodnjih Bohinjskih gora, od katerega 

ga loči Bohinjsko sedlo blizu Soriške planine in doseže najvišjo točko v 
vrhovih Gladkega vrha (1667 m) in Altemaverja (1678 m). 

 
Zberemo se ob 8. uri pred blagovnico Mercator v Železnikih. Tam se bomo, 

glede na vremenske razmere, odločili po kateri poti bomo šli. 

 
Če bodo vremenski pogoji dobri, bomo odšli kar s parkirišča, mimo kmetije 

pri Novaku, naprej proti planini Klom do Krekove koče na Ratitovcu. Tam 
se bomo okrepili s čajem in flancatom. Vrnili se bomo preko Prtovča do 

izhodišča v Železnikih. 
 

Lahko pa se bomo odločili za krajšo pot. V tem primeru se bomo odpeljali 

na Prtovč, parkirali pri cerkvi in se po eni od poti podali na vrh Ratitovca. 
 

Priporočam primerno (zimsko) opremo glede na vremenske razmere.  
 

 

Gartner Vinko 

040 380 056 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  

 
sreda, 8. februar 2017  

Šmarna gora (669 m)  

 
Tradicionalni skalaški izlet na priljubljeno izletniško točko v okolici Ljubljane 

bomo povezali z udeležbo pri sveti maši, ki jo ob slovenskem kulturnem 
prazniku daruje g. France Urbanija, triglavski župnik in predsednik 

Častnega razsodišča Skale, v spomin na vse kulturnike (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 pridružite.  

 
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 družine 
z otroki. 

  

 
Gregor Gomišček  

041 678 716 
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Slovenski gorniški klub Skala 
Klub gorskih sankačev 
 
petek, 10. februar 2017 

Nočno sankanje z doma pod Storžičem  (1130 m) 

 
 

Sankali se bomo po cesti, ki je zadnja leta med sankači zelo priljubljena. 
Običajno je posebej pripravljena za sankanje. Koča na vrhu je ob ugodnih 

razmerah odprta in nudi dobro hrano in pijačo.  Cesta je zaprta za promet z 

motornimi vozili. 
 

Višinske razlike je 300 m. Spust zaradi steptane in široke proge ne 
predstavlja večjih težav. Potrebna pa je primerna zimska oprema, seveda 

svetilke ne smejo manjkati. 

 
En dan pred turo preverite pri organizatorju ali sankanje bo, saj je izvedba 

odvisna od vremena, še bolj pa od snežnih razmer na sankališču.  
 

Zbor udeležencev je ob 18.45 na parkirišču med Grahovšami in Slaparsko 
vasjo na levi strani ceste.  

 

Ob tej priliki se nameravamo v planinski koči na prelazu ob primernem 
okrepčilu pogovoriti tudi o delovanju Kluba gorskih sankačev. 

 

 

Gregor Gomišček 

041 678 716 

 

Denis Glavič - Cindro 

041 431 153 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 11. februar 2017  

Nočni pohod ob polni luni 

 
 

Tura je primerna za vse, ki se ne bojite mraza, snega in vetra ter uživate v 

nočnih pohodih ob polni luni. 
 

Cilj ture bo določen glede na razmere. 
 

Vsi zainteresirani se mi javite na spodaj navedeno številko vsaj tri dni pred 

turo, da se prilagodimo vremenu in uskladimo podrobnosti. 
 

Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin, gamaše in čelna svetilka.  
 

V nahrbtniku pa naj bo vse, kar zahteva zimska tura. 
   

 

Bogdan Ambrožič 

040 847 863 
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Slovenski gorniški klub Skala in  
Društvo lednih plezalcev Mlačca 
 
sobota, 18. februar 2017 

Peti skalaški zimski triatlon 

 

Triatlon bo bolj poučnega in družabnega kot tekmovalnega značaja. 

Zmagal bo tekmovalec, ki se bo po vseh treh panogah najbolj približal 
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 lažji smeri z manjšo strmino, ledno plezanje v 
težji smeri z večjo strmino);  

 smučanje (s turnimi ali alpskimi smučmi). 

 
Ledno plezanje bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani, smučanje pa na 

smučišču v Mojstrani.  
 

Zbor udeležencev bo v Mojstrani pri Slovenskem planinskem muzeju ob 9. 

uri.  
 

Udeleženec mora imeti primerno opremo (tudi dereze, čelado in plezalni 
pas), le ledna kladiva si bo možno izposoditi.  

 

Pavel Skumavc 

031 677 203 

 

Gregor Gomišček 

041 678 716 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 25. februar 2017 

Storžič (2132 m) – zimska tura 

 

 

Storžič je najvišja gora v zahodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Vrh je 

od vsepovsod videti kot lepo oblikovan stožec, po katerem je gora verjetno 
tudi dobila ime. Na vršnem pobočju se proti jugu spuščajo travnate strmali, 

medtem ko ga nižje pokriva gozd. Proti zahodu se niža v ozkem in dolgem 
grebenu, imenovanem Psica, do prelaza Mala Poljana (1325 m). Na severu 

pada s stenami in žlebovi v dolino Lomščice, proti vzhodu pa se s krajšim 
skalnim grebenom navezuje na Bašeljski vrh (1744 m). Od osrednjega 

gorstva ga loči dolina Kokre. 

Z avtoceste Ljubljana - Jesenice (velja tudi za smer Jesenice – Ljubljana) se 

usmerimo na izvoz Kranj – vzhod. Z vožnjo nadaljujemo v smeri 
Jezerskega. Ko prispemo v Preddvor, zapustimo glavno cesto in z vožnjo 

nadaljujemo levo proti središču Preddvora, od tam pa sledimo oznakam za 
Mače. Ko prispemo v Mače, nadaljujemo na označenem križišču desno 

(levo Bašelj), ter se po ozki cesti zapeljemo nad vas (cca 250 m), kjer se 

nahaja večje označeno parkirišče. 

Tura velja na nekaterih mestih za zelo zahtevno (nevarnost zdrsa). 
Premagati je potrebno 1532 višinskih metrov in je primerna za gornike z 

dobro kondicijo in veliko »sape«.  

S seboj je potrebno vzeti zimsko opremo (dereze, cepin, čelado,...) in vse 
kar sodi k obvezni zimski opremi. Za vrv in lavinski trojček se dogovorimo 

pred turo. V primeru slabega vremena bomo turo priredili vremenskim 
razmeram. 

Dobimo se ob 7. uri  na parkirišču nad vasjo Mače. 

 

 

Franc Koželj 

041 716 430 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
  
začetek marca 2017 

Monte Rosa 

 
 
Naš cilj, ki ga lani, zaradi slabih razmer, nismo dosegli, bo južni del pogorja 

Monte Rosa.Ime Monte Rosa izhaja iz retoromanščine in pomeni Gora 

ledenikov. Ko stojiš sredi tistih ledenih prostranstev ugotoviš, da se 

boljšega imena ne bi mogli spomniti. Monte Rosa je ime cele skupine 

vrhov, med katerimi je najvišja Dufourspitze (4632 m). 
 

Termin bomo prilagodili vremenskim razmeram. 
 

Tura je primerna za dobro pripravljene in izkušene gornike, ki obvladajo 

hojo po ledeniku v zimskih razmerah.  
 

Nujna oprema: čelada, dereze, cepin in plezalni pas z vponko z matico. 
 

Za vse podrobnosti o izvedbi ture pokličite do 20. februarja. 

 
Obvezne so predhodne prijave! 

 
 

Bogdan Ambrožič 

040 847 863 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 4. marec 2017 

Pohod po Jurčičevi poti 

 

 
Zamisel o Jurčičevi poti, ki pohodnike popelje iz Višnje Gore do Muljave, se 
je porodila ob 150-letnici rojstva našega prvega romanopisca. Dežela 

Desetega brata vabi na prvo soboto v marcu na 15 kilometrov dolgo pot, 

na kateri se udeležencem predstavita tako čudovita naravna kot tudi 
bogata kulturna dediščina. Ob poti nas vseskozi spremljajo Jurčičeva 

prizorišča njegovih literarnih stvaritev. 
 

Dobimo se ob 8. uri pred Mestno hišo v Višnji gori, kjer pohodniki lahko 
poravnajo startnino (2 EUR) in opravijo prvo žigosanje pohodnega 

dnevnika. S plačilom startnine je omogočen prevoz na izhodišče z 

avtobusom. 
 

Janez Mežan 

041 395 001 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 18. marec 2017 

Komen (1684 m) in Črno jezero  

 

 
Vabimo vas na zimsko turo na Komen z obiskom Črnega jezera pod 
Krnesom. Tura je primerna tudi za turno smuko.  

 

Dobimo se ob 7.30 v Ljubnem pri cerkvi. Dovoz je po avtocesti z izvoza 
Šentrupert za Mozirje do Ljubnega. Skupaj se odpeljemo na izhodišče za 

pohod na Smrekovško pogorje, ki bo odvisen od snežnih razmer, možnosti 
dovoza in krožnega obhoda Smrekovškega pogorja. 

    
Uživali bomo v snežnih lepotah in razgledih na Raduho, Peco in Uršljo goro. 

  

Hoje bo za 6 do 7 ur, odvisno od snežnih razmer. Za pot potrebujemo kar 
nekaj kondicije, dobre čevlje, gamaše in palice, ter po možnosti tudi krplje. 

V nahrbtniku pa naj bo dovolj pijače in nekaj hrane. Ne pozabite na sončna 
očala in kremo proti soncu. 

 

Če bodo slabe vremenske razmere bomo turo prestavili na ugodnejši čas. 
 

Alenka Rosenstein 

031 716 036
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Gorniški klub Gornjesoške doline 

 
sobota, 25. marec 2017 

Doberdobski Kras 

 

 
Zapeljali se bomo na Doberdobsko planoto, to je najzahodnejši del 
matičnega Krasa, od katerega ga loči Doberdobski suhi Dol in državna 

meja. Sprehodili se bomo med ostalinami, ki nas spominjajo na 1. sv. 

vojno, saj so tam potekali najsrditejši boji na Soški fronti. Obiskali bomo 
tudi presihajoče Doberdobsko jezero in kostnico padlih vojakov v Sredipolju 

(Redipuglia).  
 

Hoje bo okoli 6 do 7 ur. S seboj imejte veljaven osebni dokument. V 
primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 

 

Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri Kompas Shopu na mejnem prehodu 
Vrtojba. 

 
 

Benjamin Černe 

031 224 114 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 1. april  2017 

Krniške vode  

 

 

Gre za zanimivo sotesko pri naših germanskih sosedih. Marsikaj, kar bomo 

tam videli, je po geološki plati staro na stotine milijonov let. Vse je naredila 
erozija vode. Tisto škodljivo, čemur rečemo posegi v naravo, pa »homo 

sapiens«. Običajno si pri umivanju rok rečemo: to nismo mi, ampak oni 
drugi. Skratka, gre za dolgo, krožno turo, ki se je splača prehoditi.  

Peljali se bomo do Šmohorja (Hermagor), tam zavili v Modrinjo vas 
(Möderndorf) in že smo pri Klammwirtu (kavica in »bojni« načrt). Morda se 
pred začetkom sezone izognemo vstopnini, ki znaša 2 evra. Najprej bomo 

prehodili vso sotesko do planine Kühweger (Alm). Pod njo sledi kratek 

počitek in potem po vijugavi cesti in gozdnih poteh nazaj.  

Pot je dolga 11 km, višinska razlika znaša 702 m. Za bolj ali manj prijetno 
hojo vzame 6 do 7 ur. S seboj bomo vzeli čelade, prav pride še kakšna 

vrvica z vponko za enokraki samovarovalni komplet (op. dolga naj bo 2 m; 
doma ponovite najlonski vozel!).  

Dobili se bomo ob 6.15  na mejnem prehodu Rateče. 

 

Bine Mlač 

031 604 311 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 8. april 2017 

Iz Rabca na Skitačo  

 

 
Turo, ki jo je lani preprečilo slabo vreme, bomo začeli v prijetnem mestu, 
biseru Kvarnerja, kot mu pravijo domačini, Rabcu. Rabac je bilo v 

preteklosti pristanišče za rudarsko mesto Labin, ki se bohoti nad njim. Prvi 

zametki turizma se pojavijo leta 1890, leta 1960 pa je bilo postavljeno 
hotelsko naselje, ki lahko dnevno sprejme do 10.000 turistov. 

 
Pot se začne v Avtokampu Oliva in se vzpne do mesta Labin. To je tudi 

najbolj strm del poti. Nadaljevali bomo po trasi Labinske planinske poti do 
Skitače (425 m). Obiskali bomo tudi vrh Oštri (531 m) in izvir sv. Lucije. Na 

poti so čudoviti razgledi.  

 
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri Lidlu, ob cesti skozi novi Labin proti 

Rabcu.  
 

Srednje zahtevne hoje bo za približno 6 do 7 ur. Priporočljive so pohodne 

palice, dobra obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika, zaščita pred soncem in 
v slabšem vremenu pred burjo ali dežjem. 

 

 
Rado Kralj 

040 537 740 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 15. april 2017 

Slavnik (1018 m) 

 

 
Tumova koča na Slavniku je naš tradicionalni pohodniški cilj, saj nosi ime 
dr. Henrika Tume, slovenskega alpinista in narodnega buditelja, kot naš 

gorniški klub. 

 
Tako kot lani se bomo tudi tokrat dobili ob 9. uri na parkirišču v Prešnici. 

Novost je v tem, da zaradi novega podhoda, ne bo treba prečiti železniške 
proge. Položna, nezahtevna pot, nas bo vodila dobri dve uri do vrha 

Slavnika.  
 

Na povratku se bomo po dogovoru ustavili v Kopru, kjer nam bodo naše 

koprske članice razkazale znamenitosti Kopra.  
 

Pohod je primeren za vse. 
 

 

Silvo Klemenčič 

041 295 264 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 22. april 2017 

Po slemenih Velike gore 

 
 

Zahodno od Ribnice je okoli 14 km dolga in čez 1000 m visoka Velika gora. 
Najvišji vrh je Turn (1254 m), na vzhodu jo obdaja Mala gora z najvišjima 

vrhovoma Črni vrh in Stene svete Ane (963 m), na severozahodu pa se 
dvigajo gričevnata Slemena. 

Pod vrhom Velike gore opazimo 50 do 60 m visoke skale, imenovane 
"Okameneli svatje". Pripoved pravi, da so čez goro šli svati z nevesto. Ker ji 
je postalo vroče, je preklela sonce, svati pa so okamneli. To so veliki skladi 

apnenca, ki štrlijo iz gozda. 

 

Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pred cerkvijo v Ribnici. 
 

Hoje s postanki bo približno 5 ur. 

 
Priporočljive so pohodne palice, v primeru dežja pa še gamaše. 

 
 

Rajko Peterlin 

031 383 444 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 

sobota, 29. april 2017 

Slomškova pot (Frankolovo-Konjiška Gora-Brdce) 

 
 

26. aprila 1997 je bila na Knezovi domačiji v Robanovem kotu podpisana 
ustanovna pogodba Slovenskega gorniškega kluba Skala - zveze gorniških 

klubov. Podpisnika sta bila Anton Jeglič za GK dr. Henrik Tuma in Franc 

Zabukošek za GK Savinjske doline. Ob gradnji Kocbekovega zavetišča na 
Molički planini in spoznanju Slomškove pesnitve »Slovo solčavskim 

planinam« je bila zasnovana vezna pešpot v čast škofa Slomška, ki je bila 
promovirana na dan državnosti 25. junija 1999. 

 
Prav je, da se spominjamo ustvarjalnih začetkov novodobnih skalašev in 

negujemo spomin na zaslužne može za slovenstvo, kot je bil škof Slomšek. 

Pred 190-timi leti, 1. maja, je začel kaplansko službo v Novi Cerkvi, po 
dveletnem stažu na Bizeljskem. Tako je po spletu dogodkov prišel blizu 

rojstnega kraja svoje matere v Brdcah pod Črešnjicami. 
 

Tura je torej spominska in v čast 20 letnice SKG Skala. 

 
Zbrali se bomo v Frankolovem ob stari cesti Celje-Maribor ob 8. uri. Tura je 

dolga 5 do 6 ur. 
 

Od tam se bomo podali na krožno planinsko spominsko pot skozi 

Bezenškovo Bukovje, Črešnjice, na Stolpnik na Konjiški gori in se vrnili 
preko razvodja Drava - Sava in skozi Brdce, ki je točka na Slomškovi poti od 

Bizeljskega do Nove Cerkve. Tu je tudi plezališče za trening alpinistov. 
 

 
Franc Zabukošek 

031 691 940 ali 03 574 36 64 
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Gorniški klub Karavanke 
 
ponedeljek, 1. maj 2017 

Višarje (1766 m) 

 

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

je umetniško ustvaril Tone Kralj, do Sv. Višarij.  

 
Več kot 650 let je že od postavitve prve cerkve na Sv. Višarjah, kjer se 

srečujejo različne narodnosti: Slovenci, Furlani, Nemci in Italijani. Prav 
raznolikost jezikov lahko obarva še tako puščoben dan.  

 

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

Hoje do vrha je za okoli 3 ure (možne so še zimske razmere), zato naj bo 
temu primerna tudi oprema.  

 
Mašo za domovino, ki bo ob 11.30, bo najbrž kot vsako leto, tudi letos 

daroval g. župnik France Urbanija. Vsako leto se te slovesnosti udeleži 

veliko število pohodnikov, zato ste vabljeni tudi vi.  
 

 
Jože Benedik 

 040 837 510  
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Gorniški klub Limberk 
 
petek, 5. maj - nedelja, 7. maj 2017 

5. tridnevni pohod "Prijetno domače" 

 

 
Krožna pešpot »Prijetno domače« je povezovalna pot po krajevnih 
skupnostih okrog občinskega središča. Na celotni poti je 12 informativnih 

turističnih točk z žigi. Pot je dolga dobrih 100 km, razkriva znamenitosti in 

lepote občine Ivančna Gorica, prehodi pa se v treh dneh. Približno tretjino 
poti je trasiral in markiral naš gorniški klub, ki ta del poti tudi vzdržuje.  

 
Pridružite se lahko tudi v posameznih dnevih in prehodite le del poti. 

Dnevno se pohod z vmesnimi postanki zaključi po dvanjstih urah hoda in 
približno 35 prehojenih kilometrih.  

 

Zbrali se bomo ob 7. uri pred občinsko stavbo v centru Ivančne Gorice. 
 

S seboj prinesite dobro voljo in ustrezno opremo (dobra obutev, pohodne 
palice). 

 

 
Janez Mežan 

041 395 001 
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Gorniški klub Savinjske doline 

 
sobota, 13. maj 2017 

Kocbekovo priznanje za leto 2016  

in tura na Lepenatko (1425 m) 

 

 
Zborno mesto je ob 7.30 pri gostišču Kranjski Rak. Dostop z avtomobili je iz 

Kamnika ali Gornjega grada do Črnivca in Kranjskega Raka. Obiskali bomo 
vrhove Kašni vrh (1435 m), Lepenatko (1425 m), sedlo Kal (1228 m), po 

možnosti Rogatec (1577 m) in Špehov vrh. Spustili se bomo v Luče.  

 
Poti bo za 5 do 6 ur. Potrebne so pohodne palice, dobri čevlji in nekaj 

kondicije ter dobre volje. 
 

Za gornike, ki se nam pridružijo na srečanju za podelitev Kocbekovega 

priznanje bo zborno mesto v Lučah ob 15. uri. Slovesnost in program ob 
podelitvi Kocbekovega priznanja za leto 2016 bo v dvorani v Lučah.  

 
Tonč Žunter 

031 333 776 

Bojan Okrogar

031 382 295 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 20. maj 2017 

Velika planina (1666 m) 

 

 
Velika planina je turistično vse bolj privlačna, saj s svojimi značilnimi 
kočami planšarjev, pastirjev, ki poleti skrbijo za črede govedi na paši, 

privablja obiskovalce od vsepovsod. Srečujem popotnike iz Francije, Češke, 

Avstrije, Izraela in celo Kitajske. 
 

Mi se bomo temu poletnemu vrvežu izognili, naš pohod bo spomladi. 
 

Dobimo se ob 8. uri nasproti tovarne Calcit v Stahovici na začetku ceste, ki 
pelje v Kamniško Bistrico, kjer bomo pustili vozila.  

 

Pot nas bo vodila skozi vas Praprotno do cerkvice sv. Primoža, kjer se 
bomo ob čaju rahlo oddahnili. Nato se bomo vzpenjali do planine Kisovec, 

kjer v bivšem Železničarskem domu deluje gostišče. Zadnja etapa bo malo 
bolj strma pot do Male planine, kjer bo postanek pred odhodom do kapele 

Marije Snežne na Veliki planini.  

 
Vsega skupaj bo v obe smeri hoje za približno šest ur. 

 
Seveda, če bo deževno, se na pot ne bomo podali. 

 

 
Silvo Klemenčič 

041 295 264 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 27. maj 2017 

Zgornja dolina But 

 

 

Prva od sedmih karnijskih dolin se ponaša z imenom (vale del) Bût. Na 

njenem zgornjem delu je mejni prehod. Za Italijane je (passo) Monte Croce 
Carnico, za Avstrijce je Plöckenpass. Gore na njegovi desni in levi strani so 

le kratek vmesni odsek 100 km dolge verige Karnijskih Alp (Alpi Carniche). 

Na tem območju, zlasti v območju Malega Pala (Pal Piccolo; Kleiner Pal) in 
Velikega Pala, pa Freikofla, Crete di Collinette so se v prvi svetovni vojni, 

zlasti v letih 1915 in 1916, odvijali srditi boji med alpini in cesarjevimi 
gorskimi lovci.  

 

V dostopu in sestopu bomo hodili po nekdanjih vojaških mulatjerah. Zgoraj 
si bomo ogledali dve lepi kapelici, ki so ju v presledkih med boji zgradili 

vojaki - alpini. Vmes se bomo zaustavili pri zavetišču (ricovero) Pal Piccolo, 
od koder so čudoviti razgledi po ostenjih Gamspitz in Creta di Timau.  

 

Navzgor bomo šli po eni od treh mulatjer in hodili počasi, poldrugo uro. Za 
počitek bomo porabili še eno, za prečenje po poti Alpinov pol ure, za sestop 

dobro uro.  
 

Če se bomo peljali z lastnimi avtomobili, se dobimo ob 6.20 na mejnem 
prehodu v Ratečah. Če bo veliko prijav - oglasite ali prijavite se na spodnji 

telefon 14 dni prej! - pa se lahko peljemo z avtobusom. 

 
 

Bine Mlač 

031 604 311 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 3. junij 2017 

Od Rodice (1966) do Črne prsti (1844 m) 

in Novi vrh (1944 m) - Limberška smer 

 
Iz Podbrda se peljemo proti Tolminu ali obratno, a le do vasi Koritnica. V 

Koritnici bomo opazili oznako za vas Rut. Peljemo čez vas Rut in naprej po 

gozdni poti do zapornice. Tam pustimo avtomobile. 
 

Dobimo se ob 7. uri  pri zapornici za vasjo Rut. Čas hoje bo 8 do 10 ur. 
Začetni del vzpona bo skupen. Prav tako se bomo s skupino plezalcev 

združili pri sestopu, saj se bomo skupaj vračali po markirani poti z Rodice. 

  
Vzpon po poti Novi vrh - Limberška je raznolik. Občudovali bomo lahko 

lepote narave, od grmičevja do skal, hodili po markiranih poteh in 
brezpotjih, vključujoč tudi rahlo poplezavanje in zahtevno plezanje. Pot ob 

lepem vremenu ponuja čudovit razgled od Triglava do morja. Ta pot je 
zahtevna in primerna za izurjene gornike in plezalce. 

 

Pohodniki, nevešči plezanja se bomo z istega izhodišča povzpeli na Rodico, 
zelo razgledno goro v Spodnjih Bohinjskih gorah in nadaljevali pot po 

grebenu do Črne prsti. Številne planinske cvetice rastejo na tem področju. 
Tu domuje tudi vrsta metulja gorski apolon. Opravili bomo krožno pot nazaj 

do Rodice.  

 
Za plezalce je obvezna popolna plezalna oprema. Za ostale pohodnike pa 

palice, uhojena obutev in v nahrbtniku vse, kar zahteva celodnevna tura. 
 

Silvo Vrhovec 

 041 633 040 

silvo.vrhovec@siol.net 

                                     

Magdalena Butkovič 

031 621 801 

magdalena.b@siol.net 



mailto:silvo.vrhovec@siol.net
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
nedelja, 4. junij 2017 

Storžič (2132 m) 

Tradicionalni pohod 

 

 
Vsako leto v juniju, organiziramo člani GK Jakob Aljaž tradicionalni pohod 
na Storžič. Letos je to že dvajsetič. V primeru slabe vremenske napovedi, je 

rezervni termin v nedeljo 11. junija. Če je tudi za ta dan slaba vremenska 

napoved tura odpade.  
 

Udeleženci se zberemo ob 6. 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 udeleženec sam odgovarja za lastno varnost. 
 

Koča na Kališču je ob lepem vremenu odprta in oskrbovana. 
 

 
Tomaž Mis 

041 368 956 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 10. junij 2017 

Suhi vrh - Nanos (1313 m) 

  

Nanos je 12 km dolga kraška planota. Najbolj znan vrh je Pleša s TV 

oddajnikom (1261 m), najvišji pa Suhi vrh (1313 m). Prav ta, manj obiskani 
vrh, bo naš cilj. 

 
Nanj se bomo povzpeli po nezahtevnih gozdnih poteh iz vasi Strane (664 

m). V vasi raste ob cerkvi sv. Križa znamenita stara tisa, najdebelejša 
znana tisa v Sloveniji. Od tam nas bo pot vodila mimo zanimive cerkvice sv. 

Brica, lovske koče in vojaškega bunkerja na vrh, s katerega je ob lepem 

vremenu širok razgled. Sestopili bomo najprej po manj strmi stezi do 
gozdne ceste, nadaljevali po poti vzpona, na koncu pa prehodili še delček 

slovenske Jakobove poti. 
 

Hoje bo približno 5 ur. 

 
Zbrali se bomo ob 7.30 takoj po izvozu z avtoceste na Razdrtem. Od tam 

se bomo skupaj odpeljali do izhodišča.  
 

 

Bruna Dekleva 

041 876 112 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 17. junij 2017  

Rzenik (1833 m)  

Tradicionalni skalaški izlet  

 
Zbrali se bomo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske žičnice 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 župnik France 

Urbanija.  
 

Po maši se bomo lahko povzpeli na Konja ali na vrh Rzenika (dodatno slaba 
ura hoda). Sestop bomo opravili prek planine Dol in skozi Dolski graben do 

spodnje postaje gondolske žičnice. 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 žičnice, za vzpon na Rzenik v tem primeru potrebujemo od 

štiri do šest ur;  
 na planino Dol se lahko pripeljemo z avtomobilom, od tu je le 

dobra ura hoda na planino Rzenik;  

 vrnitev je mogoča prek Velike planine in z gondolsko žičnico v 

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

 
 

Gregor Gomišček  

041 678 716  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 

  
sobota, 24. junij 2017 

Jerebica (2126 m) 

Gorniški vzpon ob dnevu državnosti 
  
 

Jerebica je osamljena, mogočna gora. Njen masiv se dviga nad dolino 
Možnice in Koritnice, z italijanske strani pa od Rabeljskega jezera. Precej 

nižje poteka greben proti severu preko Planje (1692 m), Nemških glav 

(1597 m) do prelaza Predel, proti Kaninu pa se do prevala Čez Brežič (1699 
m) dviga krajši greben z nekaj vrhovi.  

 
Izhodišči za Jerebico sta iz Jezerske doline in iz Možnice. Od mosta v dolini 

Koritnice se bomo zapeljali po gozdni poti do zatrepa Možnice, prečili 
prodišče in se skozi gozd povzpeli do prvega skalnega vzpona. Višje nas pot 

popelje spet skozi gozd in kasneje na travniška pobočja, kjer gremo pod 

ostenje Mesnovke proti Jezerskemu prevalu. Od tam je pot zložnejša, sledi 
grebenskim vršičem in se za Krivim robom rahlo spusti v zadnje sedlo pod 

vrhom.  
 

Tura je tehnično nezahtevna, je pa dolga in naporna, vendar izredno lepa. 

Od mostu v Možnico je vzpona za 5 ur in 1500 m višinske razlike. Na gori ni 
vode.  

 
Dobimo se ob 6. uri pri mostu čez Koritnico - odcep v Možnico.  

 

Dostop je možen preko Predela v Log pod Mangartom ali pa mimo Bovca.  
 
 

Mitja Šavli 

 031 325 938 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 1. julij 2017 

Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro 

Praznovanje obletnice rojstva Jakoba Aljaža 

 
 
Ob 9. uri bo slavnostna akademija s kulturnim programom v počastitev 
obletnice rojstva Jakoba Aljaža, obeležjem 20. obletnice ustanovitve 

Gorniškega kluba Jakob Aljaž ter podelitvijo priznanj zaslužnim članom in 

sodelavcem kluba in podelitvijo častnega znaka vsem, ki so v pretekli 
sezoni opravili Aljaževo pot od doma do doma. 

 
Ob 11. uri bo spominska sv. maša na Šmarni gori, ki jo tradicionalno daruje 

naš prijatelj France Urbanija.  
 

Prireditev bo, ne glede na vremenske razmere (tudi če bo deževalo).  

 
Akademija je sestavni del praznovanja občinskega praznika občine 

Medvode, ki ga praznjujemo na rojstni dan Jakoba Aljaža. 
 

Vsem udeležencem sporočamo, da bo parkiranje urejeno s pomočjo 

redarjev na območju kmetije Mis! 
 

 
Tomaž Mis 

041 368 956 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 2. julij 2017  

Monte Sernio (2180 m) 

 

 

Monte Sernio je najvišji vrh manjše gorske skupine v osrednjih Karnijskih 
Alpah, ki s sosedo Creto Grauzario tvori osupljiv zid navpičnih sten in 

stolpov. 

 
Nanj se bomo povzpeli z vzhoda, mimo koče Grauzaria. Na prelazu Foran 

de la Gjaline ga bomo prvič zagledali v vsej svoji veličini. Do prelaza Forza 
Nuviernulis je pot lahka, naprej do vrha pa zahteva lažje plezanje, brez 

varoval. Vrh ponuja čudovite razglede na Dolomite, Visoke Ture ter Julijske 

in Karnijske Alpe. Sestopili bomo po isti poti s postankom v prijetni koči 
Gauzaria. 

 
Dobimo se ob 6.30 na parkirišču trgovine Spar na koncu Trbiža.  

 
Zahtevne hoje je za 8 ur. Od opreme bomo potrebovali čelado in dobro 

obutev.   

 
 

Davorin Gaberšček 

031 868 031 
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Gorniški klub Karavanke  
 
sobota, 8. julij 2017 

Poldanovec (1299 m) 

 
 

Poldanovec se nahaja v Govcih, na severnem robu Trnovske planote. Govci 

se strmo dvigajo nad dolino Gorenje Trebuše. Poldanovec ni najvišja točka, 
temveč nudi najlepši razgled proti severu. Obkrožajo ga Mojski vrh, Veliki 

Bukovec in Veliki Češevik, pod njim pa se spušča kotanja Mojske Drage.  
 

Do Poldanovca pelje več poti. Izbrana pot je kar zahtevna, slabo 

zavarovana in slabo označena (občasno t. i. možici).  
 

V bližini je slap Pršjak in izvir z žvepleno vodo, ki si ju bo po končani turi 
možno ogledati. 

 
Zborno mesto je ob 7. uri v Dolenji Trebuši, parkirišče pri mostu čez Idrijco. 

 

Hoje bo za približno 8 ur, hrana in pijača iz nahrbtnika. 
 

 
Jože Benedik 

040 837 510 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 15. julij 2017 

Pohorje - Črno jezero, Osankarica iz Oplotnice 

 

 

Za 20 letnico sodobnega skalaštva je prav, da si ogledamo biser Pohorja, to 

je Črno jezero z Osankarico. Pohorje je četrta veja slovenskih gorovij 
(Julijci, Grintovci, Karavanke) in je po svoji geološki sestavi tonalit in po 

pokrivalu (gozd) zeleni klobuk Štajerske dežele. Kot tako je izvirni del v 

vencu slovenskih gora.  
 

Temu osrčju se bomo približali po avtocesti Ljubljana-Maribor in v Tepanju 
izvozili za Oplotnico. Iz Oplotnice bomo nadaljevali vožnjo mimo Cezlaka do 

Lukanje ali se podali peš preko Treh kraljev do Črnega jezera in Osankarice. 

Odvisno od volje in vremena! 
 

Celotno pot bomo predihali v zdravem zraku v 6 urah. Markacija je lahka. 
 

Zbrali se bomo ob 8. uri v Oplotnici. 

 
 

Franc Zabukošek 

031 691 940 ali 03 574 36 64 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 16. julij 2017 

Koštrunove špice (2502 m) 

 

 
Koštrunove špice – Viševa jugozahodna soseda sestavlja dolg, raztrgan 
greben nad škrbinama Prednje in Zadnje špranje. Vršno zgradbo 

sestavljata dva vršiča, od katerih je jugozahodni nekoliko višji. Ostanki 

bojev iz prve svetovne vojne so tu še pogosteje vidni kot drugod v Viševi 
skupini.  

 
Z vrha je zlasti zanimiv pogled na bližnji Viš, ki je od tod videti kot 

nenavadno pravilna piramida. 
 

Dobimo se ob 6. uri na križišču ceste Predel -Trbiž, na odcepu za Nevejsko 

sedlo (Sella Nevea). 
 

Hoje je za 7 do 8 ur. 
 

Tura spada med zahtevne, zato je primerna za izkušene gornike z dobro 

kondicijo. Zaželjena  je predčasna prijava. 
 

 
Miloš Gabrijelčič 

041 664 565 

 

Leon Markič 

031 387 913 
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Gorniški klub Karavanke  
 
sobota, 22. julij 2017 

Jerebikovec (1593 m) 

 

Jerebikovec je gora v Julijskih Alpah, ki je obenem tudi najvišji vrh planote 
Mežakle. Lani so turo »odnesle« padavine, zato jo bomo opravili letos. 

 

Vzpon bo potekal po lovski stezi do vrha Jerebikovca, ki slovi po lepem 
razgledu na Julijce in Karavanke. Po južni strani pa se bomo spustili do 

Zgornje Radovne, kjer bi se ustavili v prijetni kmečki gostilni Psnak. V 
kolikor se bo možno dogovoriti, bomo obiskali staro Pocarjevo domačijo. To 

je muzejsko urejena hiša, ki velja za eno najstarejših domačij v TNP. 

 
Zbrali se bomo ob 6. uri pri cerkvi sv. Klemena v Mojstrani (blizu smučišča). 

 
Tura je naporna, pot poteka tudi po brezpotju, zato je potrebna dobra  

telesna pripravljenost. Imejte dobre čevlje, pohodne palice in lastno oskrbo 
v nahrbtniku. 

 

V primeru slabega vremena tura odpade. Vsak sam odgovarja za svojo 
varnost. 

 
 

Julij Ulčar 

04 586 20 11 (sobota od 20. do 21. ure) 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 29. julij 2017 

Jepca (1610 m) 

 
Jepca je sedlo pod vrhom Kepe nad slovensko vasjo Belco in avstrijskim 
Baškim jezerom (Faaker See). Na njem je nekoč stala Anina koča 

(Annahütte 1587 m), ki pa je pogorela. Pot do nje vodi s slovenske strani 
po slikoviti dolini potoka Belca. 26. julija je god sv. Ane, zato se zadnjo 

soboto v mesecu obhaja žegnanjski dan pri ostankih Anine koče. Romarji 

pohodniki prihajajo iz Slovenije, Avstrije in Italije in ne glede na to, če 
govorijo slovensko, nemško ali italijansko, se vsi dobro razumejo. 

  
Duhovni vodja poti iz Slovenije bo g. France Urbanija. Na romanje bomo 

ponesli križ prijateljstva, ki ga prinesejo romarji z avstrijske strani na 

zadnjo soboto v aprilu in ga predajo Slovencem pri Aljaževem spomeniku. 
Prijateljsko druženje in pogostitev je med drugim namenjena tudi za 

zbiranje sredstev za ponovno postavitev Anine koče, ki bo postala simbol 
dobrih medsosedskih odnosov. Ob 12. uri bo bogoslužje Božje besede s 

pozdravnimi nagovori v vseh treh jezikih in nastop pevcev ter orkestra 
alpskih rogov.  

 

Zbrali se bomo na Dovjem pri Aljaževem spomeniku ob 7. uri. Hoje bo za 6 
do 7 ur. Pridružite se nam lahko tudi pri žagi na Belci ob 8. uri. 

 
Posebno lepo vabljeni kolesarji, z avstrijske strani jih vedno pride zelo 

veliko. Odhod kolesarjev bo ob 8.30 izpred Aljaževega spomenika na 

Dovjem. Ob lepem vremenu je po prireditvi možen tudi pristop na vrh 
Kepe. Do Jepce je možno priti tudi po makadamski cesti z avtom. 

 
Franci Jesenik 

04 53 33 745 

 
Gregor Gomišček  

041 67 87 16  
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
torek, 1. avgust 2017 

Škrlatica (2738 m)  

 

Tradicionalni skalaški izlet. Škrlatica ima za skalaše prav poseben pomen, 
saj na njenem vrhu stoji skalaški križ. Postavili so ga člani Turistovskega 

kluba Skala v tridesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je bil po drugi 

svetovni vojni porušen in vržen 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 križa, ki jo bo vodil triglavski 
župnik France Urbanija.  

 
Zbrali se bomo ob 5. uri pred Aljaževim domom v Vratih. Od tam se bomo 

napotili do Bivaka IV, nato pa po lepi zavarovani plezalni poti na vrh. Po 
vrnitvi z vrha po isti poti bo maša v kapelici sv. Cirila in Metoda v Vratih 

(približno 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 

možnosti za dodatno pijačo. Telesno slabše pripravljenim, neizkušenim in 

tistim z vrtoglavico to turo odsvetujemo.  
 

Gregor Gomišček  

01 231 90 23  

 

Janez Mežan 

041 395 001 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sreda, 9. avgust 2017 

Po Aljaževi poti od doma do doma 

 
Tudi v letu 2017 organiziramo člani GK Jakob Aljaž pohod po celotni 
Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaževa pot od doma do 

doma«. 

 
Tura se prične v sredo 9. avgusta 2017, ob 5. uri zjutraj, pred Aljaževino v 

Zavrhu pod Šmarno Goro in nas v šestih do sedmih dneh, vodi po celotni 
spominski »Aljaževi poti« do Aljaževega doma v Vratih. Po predvidevanjih 

se prenočuje na Kališču, na Brezjah, na Stolu, na Dovjem v župnišču 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 16. 

avgust 2017.  
 

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 udeleženec 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 

»Aljaževa 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.  

 

 
Tomaž Mis 

041 368 956 

 

Janez Kocjan - JanKo  

031 333 042 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 12. avgust 2017 

Lučki dan s turo čez Črni hriber na Ute (2029 m) 

 

 
V okviru Lučkega dneva organizira Slovenski gorniški klub Skala, v 
organizaciji Gorniškega kluba Savinjske doline, pohod po stari lovski oz. 

pastirski poti čez Črni hriber na stari pastirski stan na Utah, ki je delno 

obnovljen. 
 

Zborno mesto je ob 7. uri v gostilni Pri Lampi (bivši Kmet) v Lučah. 

Odpeljemo se do Robanovega kota in parkiramo pri kmetiji Roban. 

 

Peš nadaljujemo do Robanovega Kota, od tam pa po strmi lovski poti čez 

Črni hriber do pastirskega stana Ute. Obiščemo še vrh Ute, lahko pa tudi 

Krofičko. Vračamo se preko Strelovca in kmetije Knez do Robana. 

 

Tura poteka večinoma po zahtevnem brezpotju (cca 10 ur hoje), zato je 

potrebna primerna obutev, pohodne palice in čelada ter dovolj pijače. Do 

Ut ni vode, hrana iz nahrbtnika za ves dan. 

 

Po povratku s ture se pohodniki pridružimo praznovanju Lučkega dneva na 

prizoriščih v Lučah.  

 
Tonika Nadvežnik 

041 457 085 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
torek, 15. avgust 2017 

Molička peč (1780 m)  

 

 
Kot vsako leto se bomo tudi letos na Veliki Šmaren udeležili maše v kapelici 
na Molički peči. Kdor bo želel se lahko povzpne po Kocbekovem grebenu 

tudi na vrh Ojstrice. 

 
Zaradi velikega obiska vodenje ni potrebno. 

    
 

informacije Tonč Žunter 
 

031 333 776 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 20. avgust 2017 

Mangartska planina  

 

 
Tradicionalno druženje na planini. Vsekakor se bomo povzpeli na katerega 
od okoliških vrhov.  

 

Dobimo se ob 8. uri pred našo brunarico na Mangartski planini. 
 

V primeru slabega vremena dogajanje odpade. 

 
 
Dušan Žnidarčič      

051 691 928 

 
Benjamin Černe      

031 224 114 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota,  26. avgust 2017 

Kurji vrh (1762 m) 

 

Divji svet v senci Martuljških gora je gozdnat in prepreden s številnimi 
kolovozi. Višje gremo, strmejša so pobočja in vedno bolj skalnata. Če imate 

radi samoto in radi odkrivate odmaknjene predele naših Alp, potem je obisk 
Kurjega vrha prava izbira.  

Dobimo se ob 6.30 na parkirišču pri jezeru Jasna v Kranjski Gori.  

Začeli bomo mimo vikendov do Rogarjevega grabna. Pot se tam strmo vije 

v okljukih skozi gozd. Hitro pridobivamo na višini. Sčasoma se pot rahlo 

"unese". Na gozdnati ravnici bomo na skali opazili markacijo PP. Od tam 
naprej je pot vse bolj strma in naporna. Smreke zamenjajo macesni in 

pritlikavi borovci. Po dobrih treh urah bomo dosegli vrh, ki je travnat in 
razgleden. Pogled se nam bo odpiral na kolosej Martuljkovih gora.  

 

Z vrha bomo sestopili v bližnjo škrbino in nato na melišče, kjer se že vidi 
planina Jasenje. Na koncu melišča, pod Rigljico, zavije pot v gozd in se 

spusti do lovske koče. Prečkali bomo markirano pot do Izvira pri Mrzlih 
vodah. Izvir vre izpod skalovja in se igrivo preliva preko skal, poraščenih z 

mahom, zato ga imenujejo »Mahovje«. Turo bomo zaključili v Gozd 
Martuljku, od koder bo organiziran prevoz voznikov na izhodišče.  

 

Hoje s postanki bo 8 do 9 ur. Nujna je dobra obutev in pohodne palice.  
 

Andrej Hernec 

041 327 845 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 2. september  2017 

Ferata »Petdesetica« v Pesarinskih Dolomitih 

 

 

Petdesetica, izvirno Via Feratta dei Cinquanta, je zavarovana plezalna pot v 

Pesarinskih Dolomitih (Dolomiti Pesarine). Speljana je čez ostenja in 
grebene gori Riobianco in Culzei. Pa še kaj manjšega bi se našlo med 

vsiljivimi skalnimi vršaci (npr. Lastron di Culzei, Creton di Culzei). 

Petdesetica je dolga, lepa, srednje težka, skratka, postavna in mikavna. V 
njej se nekaj časa gibljemo nad dolino Pesarine, nekaj časa nad 

»smučarsko« Sappado. Po nekem času plezanja se še dvakrat ponovijo iste 
slike iz drugega zornega kota. Pridni z njo opravijo v petih urah. Počasnejši 

včasih oddelajo osemurni delavnik. Kakorkoli že, v njej se bomo dodobra 

naužili njenih prelestnih navpičnic, vršnih prehodov in enkratnih razgledov. 
Ne pozabite na kompletno feratarsko opremo!  

 
Vodnik predlaga, takrat je običajno nekje v gorah Karnije, da se dobimo v 

petek popoldne oziroma malo preden sonce zaide na parkirišču Pian di 

Casa.  
 

Prespali bomo v koči (rifugio) De Gasperi, zjutraj pa se pogumno lotili dela. 
Da ne bo zapletov: 7 dni prej se bomo slišali po e-pošti, zmenili, uredili 

logistiko … in dobili boste natančen opis za vožnjo po cestah. 

 

 
Bine Mlač 

031 604 311 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
nedelja, 3. september 2017 

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

Tradicionalni jesenski pohod 

 

 
Tako kot vsako leto ob koncu poletne sezone, člani GK Jakob Aljaž 
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 »Aljaževe poti od doma do doma«.  

 
Slaba vremenska napovedi v petek zvečer (TVS1) pomeni pohod na Kriško 

goro, ki ga prepreči le izjemno slabo vreme. 
 

Udeleženci se zberemo ob 6. 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 

udeleženec 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. 

 

 
Tomaž 

041 368 956 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 9. september 2017 

Brana skozi Kotliče (2253 m) 

 

 
Kotliški graben se ostro zarezuje med Brano in Tursko goro. Od daleč je 
videti kot neprijazna grapa, ki vabi drzne gornike in alpiniste s svojo 

temačnostjo in divjino, a vendar se najde ne prav lahek, ne pa tudi 

pretirano težak prehod skozi grapo na Kotliče, ki so ga odkrili že pastirji. 
 

Podali se bomo mimo Žagane peči, nato se bomo vzpeli po spodnjem delu 
Žmavčarjev in skrenili desno v Kotliški graben, skozi katerega bomo prišli 

po brezpotju na Kotliče, od tam pa se bomo podali po markirani poti na 
Brano. Sestopili bomo po markirani poti na Kamniško sedlo in z njega mimo 

Pastirjev v Kamniško Bistrico.  

 
Zbrali se bomo ob 6. uri na parkirišču pri izviru Kamniške bistrice. Hoje bo s 

postanki za približno 9 ur, s sabo pa morate obvezno imeti čelado, 2 vponki 
ter dve pomožni vrvici. 

 

V primeru slabega vremena tura odpade. 
 

 
Majda in Polde Sadar 

031 295 685 

031 202 949 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 16. september 2017 

Gorniška tura v neznano 

 

 

Dobimo se ob 6. uri na parkirišču pri Mercatorju nasproti hotela Mangart v 
Bovcu.  

 

Vsekakor se bomo podali v visokogorje, zato naj bo v nahrbtniku vse 
potrebno za tako pot.  

 
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 

 

 
Benjamin Černe 

031 224 114               
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 23. september 2017 

Škednjovec (2309 m) 

 
 

Škednjovec v Fužinskih gorah je Matterhornu podobna špičasta gora z 

lepimi razgledi na vse strani. Ni na označeni planinski poti. Dostop na vrh 
sodi med najtežje dostopne vrhove na območju Fužinskih planin. Na vse 

strani namreč pada s strmimi stenami in ostrimi nažaganimi grebeni. 
 

Pot nas bo vodila skozi dolino Voje in zahodno nad njo. Če gremo iz Voj do 

planine Krstenica po označeni poti, bomo potrebovali 2-3 ure, če pa si 
bomo hoteli skrajšati pot za 2 uri, se bomo z avtomobili odpeljali do planine 

Blato, do katere so Bohinjci speljali dobro vzdrževano, asfaltirano cesto. S 
parkirišča bomo odšli po neoznačeni bližnjici do planine Krstenica, dobro 

uro hoda daleč. S Krstenice, ene najlepših planin v naših gorah, s katere je 
prelep razgled na Triglav in okoliške hribe, bomo hodili slabi 2 uri preko 

opuščene planine Jezerca do poti, ki vodi z Vodnikovega doma na Velem 

polju na Mišeljski preval. Od tam bomo potrebovali po neoznačeni poti do 
južnega grebena in po njem na vrh gore še slabi 2 uri. Vračali se bomo po 

isti poti do planine Krstenica in od tam po označeni poti do avtomobilov.  
 

Dobili se bomo pri trgovini v Stari Fužini v Bohinju ob 7. uri. 

 
Udeležencem priporočam dobro telesno kondicijo, primerno gorniško 

opremo, nekaj za pod zob in dovolj brezalkoholne pijače. 
 

Vsak je odgovoren za lastno varnost! Če bo napovedano slabo vreme, bo 
tura odpadla.  

 

 
Andrej Šarc 

031 225 082 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
nedelja, 24. september 2017 

Peti skalaški letni triatlon in piknik Skale 

 
 

Triatlon se bo odvijal na področju Karavank nad Dovjem. Potek triatlona: 

   9.15 start kolesarjev z Dovjega do Hruševske planine, 

 11.00 start vseh s Hruševske planine proti Hruševskemu vrhu, 

 13.00 pričetek piknika za vse, 

 15.00 plezanje v Blažičevi skali. 

 
Zbor gorskih kolesarjev je na parkirišču pri cerkvi na Dovjem ob 9.00. Ob 

11. uri se pri planinski (planšarski) koči na Hruševski planini srečamo s 
tistimi, ki ne bodo kolesarili, temveč bodo šli peš.  

 
Za tiste, ki želijo peš na Hruševski vrh v skupini, je zbor ob 8.30 uri pri 

kampu na Dovjem, ki leži pri prvem odcepu ceste proti Dovjem z glavne 

ceste Jesenice-Kranjska Gora. Del poti se bodo nato peljali z avtomobili. 
 

Za tiste, ki bodo prišli le na piknik: piknik je že tradicionalno na Spodnjih 
Ravnah nad Dovjem na rovtu pri Radotu, kjer je tudi odcep poti na 

Blažičevo skalo. Do tja se pripeljemo po makadamski cesti, ki vodi z 

Dovjega proti Dovški Babi. Od prvega odcepa ceste na Dovje z glavne ceste 
Jesenice-Kranjska gora je do rovta 4,1 km, na vseh križiščih morate zaviti 

desno. Radotu in Marjani Baloh se najlepše zahvaljujemo za vso 
organizacijsko podporo in gostoljubnost. 

 

Na rovtu bo sv. mašo daroval predsednik častnega razsodišča Skale, župnik 
France Urbanija, ki mu gre zahvala za bogate misli in duhovno okrepitev. 

 
Gregor Gomišček 

041 678 716 

Marjan Perme 

031 352 046 

Vladimir Cindro 

041 424 868 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 

sobota, 30. september 2017 

Krn (2244 m) 

 

Krn je najvišji vrh Krnskega pogorja, ki se strmo dviga nad osrednjim 

delom reke Soče. Z vrha, na katerem se nahaja razgledna plošča, se nam 
odpre lep razgled, ki seže od Jadranskega morja, prek Matajurja in 

Kobariškega stola do Kanina. Na severno in vzhodno stran, je lep pogled na 
najvišje vrhove Julijskih alp. Sam Krn ima tudi mogočno zahodno steno, ki 

je najlepše vidna iz Kobarida ali Drežnice. 

 
Zberemo se v mestu Kobarid na placu ob 6.30. Od tam se bomo skupaj 

peljali do vasi Kamno in kasneje nadaljevali v smeri vasi Vrsno in višje Krn 
do planine Kuhinja.  

 
S parkirišča se usmerimo na levo spodnjo cesto v smeri koče na planini 

Kuhinja. Pot nas vodi po cesti, ki se razcepi na dva dela. Izbrali bomo 

desno, ker je nekoliko krajša. Pot naprej se sprva zložno, nato pa občasno 
bolj strmo vzpenja po travnatih pobočjih in nas po približno 40 min hoje 

pripelje do starega vojaškega zaselka Slapnik. Nadaljujemo naravnost do JZ 
grebena Krna. 

 

Tura je primerna tudi za slabše fizično pripravljene, saj je zahtevnost ture 
lahka označena pot. Hodili bomo skupaj približno 6 ur (v obe smeri).  

 
Priporočljivo je vzeti dovolj veliko količino tekočine, pokrivalo (večino časa 

je sonce), kremo za sončenje, sončna očala. Tik pod vrhom je zavetišče, 
kjer si lahko privoščite topel obrok. Od zavetišča je do vrha Krna še 

približno deset minut. 

 
 

Franci Melink 

041 734 072 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 7. oktober 2017 

Zadnjiški Ozebnik (2083 m) 

 

 
Čokati, osamljeni vrh s strmimi skalnatimi in travnatimi pobočji se dviga 
visoko nad dolino Zadnjice in tvori njeno južno obzidje. Od masivov 

Kanjavca in Lepega Špičja ga ločita globeli Zadnjiškega dola na jugovzhodu 

in Trebiškega dola na jugozahodu. Prehod med njima je na sedlu Čez Dol, 
od koder se po neoznačeni stezi najlaže povzpnemo na vrh Zadnjiškega 

Ozebnika. Vrh slovi po sijajnem razgledu, podoba Triglava je z njega nekaj 
čisto posebnega. 

 
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču na začetku ceste v Zadnjico. 

 

Zaradi kar spoštljive višinske razlike - cca. 1400 m, ki jo moramo 
premagati, je tura dokaj naporna in bo trajala 8 do 9 ur. Zanjo je potrebna 

dobra kondicija, uhojeni čevlji in pohodne palice. Hrana in pijača je iz 
nahrbtnika, ker ob poti ni planinskih koč.  

 

V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 
 

 
Stane Erjavc 

041 588 041 

 

Irma Sterle Erjavc 

031 282 401  
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 14. oktober 2017 

Slemenova špica (1911 m) 

 

 
Lepo je tam gori, pravljično lepo. Kako ne bi bilo, saj tam domujejo Kekec, 
Kosobrin in ostali Vandotovi junaki. Z macesnov padajo zlate iglice, Jalovec 

ogleduje svoj obraz v jezercu in obiščemo lahko nekoga, ki je star preko 

1000 let... 
 

Na vrh se podamo čez Grlo, sestopamo pa mimo Črnih vod. 
 

V Planici ob 8. uri, hoje okoli 6 ur in seveda velja, dobra volja je najbolja. 
 

 

Franci Jesenik 

04 53 33 745 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 21. oktober 2017 

Pirhovec (1663 m) 

 

 
Dobimo se ob 8. uri  na parkirišču pred mlekarno Planika v Kobaridu (pod 
obvoznico).  

 

Z avtomobili se bomo zapeljali proti Drežnici do vasice Magozd, kjer bomo 
pričeli z našo turo. Na vrh se bomo povzpeli po vojaških in lovskih poteh 

čez pobočje Morizne. Po prihodu na cilj se bo mogoče kdo podal še na 
bližnji Veliki vrh.  

 
Pot je nezahtevna. V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 

 

 
Emil Tomazetič 

051 691 926 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 28. oktober 2017 

Konjiška gora - Stolpnik (1012 m) 

 
 

Vabimo vas na jesensko potepanje na Konjiško goro na najvišji vrh Stolpnik 

in ogled Žičke kartuzije. Avtocesto Ljubljana-Celje zapustimo v Celju-center 

in na križišču zavijemo desno za Vojnik in naprej po stari magistralni cesti 
proti Konjicam.  

 
Zbirališče je v kraju Frankolovo v gostišču pri osnovni šoli, kjer se dobimo 

ob 8. uri in spijemo jutranjo kavico. Skupaj se odpeljemo naprej po cesti in 

zavijemo desno proti vasici Črešnjice, kjer parkiramo pri cerkvici. 
  

Poiščemo markirano stezico, ki nas mimo cerkvice in po strmi poti pripelje 
na zgornji plato in po gozdu po slabih 2 urah pripelje na vrh na najvišjo 

vzpetino Stolpnik, kjer stoji kovinski stolp za razgled na Stenico, Paški 

Kozjak, Roglo in Boč. Po kratkem počitku se po slemenu spustimo do sedla 
in na cesto pri kraju Kamna gora in naprej po cesti do križišča Trije križi, 

kjer zavijemo desno navzdol proti Žičkem samostanu, ki je delno obnovljen. 
Tam zaključimo turo po 6-tih urah hoda z ogledom samostana in 

degustacijo v gostišču Gastuž, ki je najstarejša gostilna na Slovenskem iz 
leta 1467. Na avtocesto Maribor Celje se vračamo pri Tepanju ali Dramljah. 

 

Bojan Okrogar 

031 382 295 

bojan.okrogar@hotmail.com 

 

 

mailto:bojan.okrogar@t-1.si
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Gorniški klub Karavanke 
 
torek, 31. oktober 2017 

Komemoracija na Dovjem  

 
 
Ob ugodnem vremenu se lahko tekom dneva v lastni režiji povzpnemo na 

kakšen zanimiv vrh v okolici. 

 
Komemoracija posvečena našim zaslužnim gornikom (Jakob Aljaž, 

gospodična Copeland, Klement Jug in Stanko Kofler) bo v vsakem 
vremenu. 

 
Zberemo se ob 17.30 pri cerkvi na Dovjem, ob 18. uri bo še sv. maša. 

 

 
Julij Ulčar 

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








94                                                              Skala 2017 

 

Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota,  4. november 2017 

Sv. Danijel, Škabrijel 

 

 
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri športnem igrišču v Grgarju.  
 

Po grgarskih poljih se bomo podali do vasice Ravnica, kjer bomo videli eno 

najstarejših lip, mogoče najstarejšo v Sloveniji. Nadaljevali bomo do hriba 
Sv. Danijel, na katerem je bil nekoč manjši samostan. S Sv. Danijela se 

bomo spustili na prelaz Vratca in se po Poti miru povzpeli na vrh Škabrijela 
in naprej do Prevala. Na novo urejeni Poti miru, ki je bila urejena ob sto 

letnici soške fronte, je urejenih precej jarkov in ostalin iz 1. sv. vojne. S 
Prevala nas čaka še spust na izhodišče. Seveda pa bomo ob poti videli še 

marsikaj zanimivega.  

 
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 

 
 

Benjamin Černe 

031 224 114      
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
petek, 15. december 2017 

Tradicionalno predbožično srečanje  

 
 

Skozi celo leto nas združuje želja po spoznavanju gora, dežel sveta in 

zanimivih podvigov. Ker smo si v želji 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 SGK 

Skala in spletnih straneh gorniških klubov Skale v začetku decembra. 
 

S seboj prinesite veliko dobre volje in ščepec humorja (saj se med dobrimi 
prijatelji nič ne zameri), da skupaj podoživimo 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 udeležbe, vsaj teden dni pred srečanjem na 

naslov, objavljen na spletnih straneh! 
 

 

Lep gorniški pozdrav! 
 

 
Silvo Klemenčič 

041 295 264 
 
Marjan Perme 

031 352 046 
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Društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana in  
Slovenski gorniški klub Skala 
 
ponedeljek, 25. december 2017 

Ogled živih jaslic v ledu 

 
 

Vabimo vas na ogled živih jaslic v ledu, ki jih že tradicionalno organizira 
Pavel Skumavc z zagnano ekipo sodelavcev in igralcev. Potekajo v soteski 

Mlačca v Mojstrani - prav tam, kjer skalaši navadno ledno plezamo. 

 
Predstava traja 45 minut, Mojstrana pa ponuja v tistem času pred 

predstavo in po njej tudi možnost ogleda drugih stvari kot so slap Peričnik 
v ledu, Slovenski planinski muzej, vrt Viharnik in ostale prireditve.  

 

Cena za posameznike je 12 EUR, za otroke 8 EUR, za predšolske otroke 2 
EUR, skupine nad 10 oseb pa imajo vsako 10. karto brezplačno.  

 
Dobimo se pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ob 18. uri. 

Potrebna so topla oblačila, po možnosti tudi baterija ali bakla. 
 

 

Pavel Skumavc 

031 677 203 

 

Gregor Gomišček 

041 678 716 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
torek, 26. december 2017 

Iz Medvod na Svetega Jakoba 

Tradicionalni pohod 

 

 
Vsako leto 26. decembra vodi član GK Jakob Aljaž, tradicionalni pohod v 
počastitev osamosvojitve, iz Medvod na sv. Jakoba.  

 

Dobimo se v torek 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 
udeleženec sam. 

 

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

 

 
Tomaž 

041 368 956 
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Klub gorskih kolesarjev Volja  

 

 

 

 
 

Pri organizaciji gorskokolesarskih tur poskušamo pokriti različna področja v 
Sloveniji in okolici, ki so manj obiskana, pa toliko bolj zanimiva za 

kolesarjenje v naravi. Večino tur, ki potekajo kot gorskokolesarski izleti,  

organizatorji pripravijo na podlagi lastnih idej na podlagi predogledov in 
poznavanja terena. Izogibamo se ponavljanju tur, saj nudi naša okolica 

neizmerne možnosti 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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GORSKO-KOLESARSKE TURE V LETU 2017  

 

 

Predvidevamo, da bomo v letu 2017, podobno kot v preteklih letih, 
organizirali 8 do 10 tur. Koledar tur bomo objavili na spletni strani KGK 

Volja http://www.kgkvolja.si.  
 

Pri izvedbi tur se kolesarji prilagajamo vremenu nekoliko bolj kot pešci, saj 

je mokra podlaga na nekaterih terenih neprimerna za vožnjo. Planirane 
ture bodo zaradi vremenskih razmer omejene na obdobje od februarja do 

konca novembra. V obdobju, ko so noči daljše – od oktobra do konca aprila 
pa bomo nadaljevali z organizacijo nočnih tur, za katere se dogovorimo 

vsak teden posebej.  
 

 

 

 

http://www.kgkvolja.si/
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Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev za 

leto 2017 

 

V letu 2017 bomo člani GKJP, tako kot do sedaj, prosto leteli iz čim več in 

čim višjih vzletišč po Sloveniji in tujini, sodelovali na turah drugih gorniških 
klubov, združenih v Skali in leteli z osvojenih vrhov, če bodo vremenski 

pogoji le dovoljevali letenje 

Prioriteta udeležbe je na tradicionalnih pohodih (turah) kot so: 

- 1. soboto v januarju - tradicionalni novoletni pohod; 

- 2. februarja - na svečnico, tradicionalno srečanje gornikov na 

Rožniku; 

- 8. februarja - na Šmarno goro; 

- odvisno od vremenskih pogojev, udeležba na zimskem triatlonu v 

Mojstrani; 

- 1. maja – romanje na Sv. Višarje; 

- 1. sobota v juniju - tradicionalni pohod na Storžič; 

- 3. sobota v juniju – tradicionalni pohod na Rzenik (letenje z Velike 

planine); 

- 1. avgusta - tradicionalna tura skalašev na Škrlatico; 

- odvisno od vremenskih pogojev, udeležba na jesenskem triatlonu 

na Dovjem;  

- v septembru bomo organizirali srečanje padalcev na nogometnem 

igrišču v Dednem dolu in na vzletišču Gradišče pri Višnji Gori, s 

podelitvijo pokala najboljšim v H&F tekmovanju »na-skok Gradišča 

- skok z gradišča 2017«, ki je postalo celoletno tekmovanje, odprto 

za vse slovenske JP. 

- tudi udeležba na tekmovanjih »Zeleni izziv« v letu 2017«, je pravi 

izziv za člane GKJP, udeležba na tekmovanjih pa del načrta za 

prihodnje leto. 
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- v načrtu je tudi organizacija letenja s Stola in to predvidoma 3. 

soboto v septembru, na dan slovesnosti ob zaprtju koče na Stolu, 

ko blejski JP klub organizira pohod na Stol in letenje v dolino. 

- udeležba na jesenskem triatlonu na Dovjem (odvisno od 

vremenskih pogojev); 

- 31. oktobra udeležba na komemoraciji na dovškem pokolpališču 

(letenje z Babe); 

- v decembru - tradicionalno predbožično srečanje Skalašev. 

 

Seveda je to le okvirni načrt in tako kot je v uvodu že povedano, se bomo 

člani GKJP udeleževali tur drugih GK, združenih v Skali in glede na 

vremenske pogoje, tudi leteli z osvojenih vrhov. 

 

 
Janez Kocjan - JanKo  

031 333 042 

jankoc@yahoo.com 
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Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev 

dela dohodnine za donacije Slovenskemu 

gorniškemu klubu Skala 

 

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

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

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

__________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

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

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 
 
Davčna številka 

 

 

__________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 
 

ZAHTEVA 

                 za namenitev dela dohodnine za donacijeme oziroma 

naziv upravičencavčna številka upravičenca Odstotek (%) 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka 

upravičenca 

Odstotek 

(%) 

Slovenski gorniški klub Skala − 
zveza gorniških klubov 

 

94156590 0,5 
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA -  
zveza gorniških klubov 

    
   e-pošta: info@sgk-skala.si 

     www.sgk-skala.si 
 

            

 

 

PRISTOPNA IZJAVA 

(izjavo izpolnite in jo pošljite na izbrani 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 kluba (ustrezno prekrižaj): 

 
   Gorniški klub dr. Henrik Tuma    Gorniški klub Savinjske doline 

   Gorniški klub Karavanke     Gorniški klub Limberk 

   Gorniški klub Gornjesoške doline    Gorniški klub Jakob Aljaž 

   Klub gorskih kolesarjev Volja    Turni klub Gora 

   Gorniški klub jadralnih padalcev  

 

 
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 vzdrževanju gorniških 

objektov, 

 načrtovali in uresničevali gorniške projekte in prireditve, 

 sodelovali v prostorskem načrtovanju in uporabi prostora v gorah in 

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

 varnost v gorah na vseh področjih dejavnosti, 

 varovanje in prijazen odnos do gorske narave, naravne in kulturne 

dediščine, 

 življenje in preživetje 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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Skalaši s potrjeno člansko izkaznico imajo 10% popust. 

 



Skala 2017                                                                            107 
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Dobrodošli pri vašem 
partnerju za zaščito  
in varnost. 
Avtomobilska, domska, nezgodna  
zavarovanja ter optimalne rešitve  
za mala in srednja podjetja.
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Proti bolečinam 
v mišicah in sklepih.
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