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Drage gornice in gorniki, spoštovani prijatelji gora! 
 
 

Prišlo je že nekako v navado, da se vsako leto v našem zborniku oglasi tudi 
predsednik Skale. To je lahko kot pogled nazaj, na preteklo leto, na vse 

skupaj prehojene poti in skupna doživetja, lahko pa je tudi pogled naprej, v 

prihodnje leto, na vznemirljive ture, ki jih načrtujemo in objavljamo v 
svojem zborniku. 

 
Meni pa je najljubši pogled navzdol, pogled na čudežno lepoto dežele pod 

menoj. Izbrano imam posebno goro in posebno mesto, od koder je ta 
pogled najlepši. Deželo, ki jo vidim od tu, že stoletja naseljujemo Slovenci, 

ki v svoji dolgi in burni evropski zgodovini nikdar nismo, opasani z orožjem, 

premikali mejnih kamnov svoje domovine proti severu, zahodu ali jugu. Do 
nedavnega smo živeli kot sestavni del različnih imperijev in vladali so nam 

najrazličnejši oblastniki: od dobrodušnih senilnih monarhov do 
najokrutnejših diktatorjev prejšnjega stoletja. Skupno jim je bilo le to, da 

so bili vedno tuji in da so vsak po svoje klestili naše narodno telo. Nobena 

od vojn, ki so divjale po Evropi, nam ni prizanesla, pa vendar smo kljub 
svoji majhnosti uspeli obraniti svoje nacionalno ozemlje in z izjemno 

biološko vitalnostjo ohraniti svojo narodno bit. 
 

In razmišljam naprej, zroč na deželo pod seboj, kako bo s tem v prihodnje, 
v času, ko mlajše generacije zanemarjajo svojo kulturno identiteto in se 

domoljubje razume kot nekaj nazadnjaškega in zato nezaželenega, v času, 

ko letno umre več Slovencev, kot pa se jih rodi. Se še lahko zanesemo na 
svojo trdoživost ter na svojo ljubezen do domovine in slovenstva, kar je 

doslej veljalo za naše najučinkovitejše samoobrambno orožje? Se res lahko 
zanesemo? 

 

In tu na vrhu, od koder pogled seže v šir in dalj, se začaran z lepoto in 
zazrt v skrivnosti stvarstva nenadoma zavem svoje kozmične neznatnosti in 

časovne omejenosti. To so trenutki, ki po svoji dragocenosti visoko 
presegajo ugodje materialno požrešnih ljudi. Poznamo jih le tisti, ki smo 

zanje pripravljeni žrtvovati svoj čas in napor. Zato je prav, da gorniki na 

lestvici moralnih vrednot visoko postavljamo ljubezen do gora in domovine, 
pa tudi do, nekaterim tako tuje in nedojemljive duhovne svobode, zaradi 

katere je v življenju vredno zastaviti svojo besedo in svoj pogum. 
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Takšne ljudi vedno znova srečujem na naših skupnih gorniških poteh, zato 
se že veselim naših prihodnjih tur, bodisi tistih, opisanih v tem zborniku, 

kakor tudi tistih, ki jih vsak zase sanjamo v svojem intimnem, notranjem 
svetu. 

 

 
Anton Žunter – Tonč 

             predsednik Skale 
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Organi Slovenskega gorniškega kluba Skala 
(izvoljeni na skupščini Skale 15. decembra 2017) 

 

 

 
Upravni odbor 

predsednik:   Anton Žunter (GK Savinjske doline) 
podpredsednik:  France Sevšek (TK Gora) 

podpredsednik:  Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline) 

član:   Janez Mežan (GK Limberk) 
član:   Bojan Pograjc (GK Dr. H. Tuma) 

član:   Vladimir Cindro (Klub gorskih kolesarjev Volja) 
tajnik:   Samo Butkovič (GK Limberk) 

blagajnik:  Gregor Gomišček (GK Dr. H. Tuma) 
 

Nadzorni odbor  

predsednik:   Andrej Hude (GK Karavanke) 
član:    Silvo Klemenčič (GK Dr. H. Tuma) 

član:    Bine Mlač (GK Dr. H. Tuma) 
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:   Aljoša Belingar (TK Gora) 
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 0485 1000 2938 276 

 

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 
Brigita Klavora, 041 371 130, prevozi_klavora@yahoo.com 

Miloš Gabrijelčič, 041 664 565, milos.gabrijelcic@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
mailto:prevozi_klavora@yahoo.com
mailto:milos.gabrijelcic@gmail.com
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7. GK Limberk, Ljubljanska cesta 2B, 1295 Ivančna Gorica 
 kontakt@limberk.si, www.limberk.si 

 Janez Mežan, 041 395 001, janezmezan@gmail.com  
Samo Butkovič, 041 621 801, samo.butkovic@gmail.com 

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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Dinko Bertoncelj 90-letnik 

 

 
Oktobrski upravni odbor Skale leta Gospodovega 2018 bi bil še eden od 
tistih neobhodnih funkcionarskih srečanj, če ne bi dobil zadolžitve, da 

napišem zapis o Dinku Bertonclju kot 90-letniku za brošuro Skala 2019, ki 
jo pravkar držite v rokah. Koliko misli in spominov me je prešinilo v tistem 

trenutku! 

 
Dinka, spiritusa movensa andinistov med slovenskimi izseljenci iz 

Argentine, člana častnega predsedstva Skale, častnega člana Združenja 
vojaških gornikov Slovenije in dobitnika zlatega kondorja, najvišjega 

priznanja za vojaške gornike oboroženih sil Republike Argentine, sem imel 
čast osebno srečati med njegovim obiskom v njemu tako ljubi domovini 

Sloveniji. A tudi z njim preživeti nekaj čudovitih dni z nepozabnim 

smučarskim dnem leta 1999 v smučarskem centru Cerro Catedral v 
neposredni bližini njegovega domovanja v San Carlos de Bariloche 

(slovenjeno Bariloče) v Argentini. »Ne, ne, to ne bo dovolj«, sem si dejal. 
Ob tem pa v roke vzel ponovno Dinkovo knjigo Dhaulagiri, zbornik V 

kraljestvu kondorjev in neviht iz 2007 urednika Marijana Eiletza in deskal 

po prispevku Mateje Gruden na spletni strani http://www.gore-
ljudje.net/novosti/54700/ z naslovom Dinko Bertoncelj, prvi Slovenec v 

Himalaji. Vse navedene vire še kako priporočam v branje tudi vsakemu 
izmed vas! Obenem pa sem se skušal spomniti vseh e-pošt, ki sva si jih 

pošiljala v zadnjih letih. »Joj, tole pa ne bo tako lahko kot so si zamislili 

moji skalaški odborniki«, me je začelo prevevati. Le kratek čas, na plan so 
kmalu skočile moje izkušnje za potrebno presoje situacije in neobhodne 

najdbe zmagovite variante delovanja, pa naj si bo v vlogi pripadnika 
Slovenske vojske ali gorskega vodnika. 

 
* * * 

Dinko, prvi slovenski himalajec, verjetno prvi Slovenec na Antarktiki, 

andinist in pisatelj se je v mladosti uril v športni kulturi od namiznega 
tenisa, lahke atletike do orodne telovadbe. Kljub življenju v taborišču Špital 

ob Dravi po svojem sedemnajstem letu od 1945 do 1948, se je po 
kakovosti zavihtel na avstrijsko državno raven. Vsem naštetim športom pa 

dodal še tekmovalno smučanje. Po odhodu v Argentino se je naselil v 

Bariločah. Tam je nadaljeval z uspešnim tekmovanjem v alpskem smučanju 
(šest let v argentinski državni reprezentanci), smučarskih tekih, hkrati pa 

plezal v Andih. V letih 1952−1960 je bil tako že med najuspešnejšimi 
argentinskimi plezalci. Opravil je številne prvenstvene vzpone v bariloških 
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gorah, prvega na Campanile Esloveno in Torre Tuma. Bil član več odprav in 
1952 opravil prvi pristop na San Valentin, najvišji vrh Patagonije. 

 
Leta 1954 je bil član prve argentinske vojaške odprave v Himalajo na 

osemtisočak Dhaulagiri, kjer je dosegel višino preko 7600 m, kar je bil 

takrat slovenski višinski rekord. 
 

V letih 1956−1959 je živel in delal v argentinski bazi na Antarktiki. Od 1961 
pa je bil dolga leta gorski vodnik in smučarski učitelj. Med drugim je 

organiziral in vodil prvo argentinsko smučarsko šolo Cluba Andino 
Bariloche, saj je bil z avstrijsko in ameriško diplomo strokovno usposobljen, 

da je lahko organiziral državne tečaje za smučarske učitelje in trenerje v 

Argentini. Kot ravnatelj teh tečajev je deloval 25 let, nastavljen s strani 
Vzgojnega ministrstva, ki ga je imenovalo za profesorja. 

 
Na pobudo argentinske kopenske vojske je skupno s še dvema 

argentinskima Slovencema, Tončkom Pangercem in Frenkom Jermanom, 

postal eden strokovnih svetovalcev argentinske vojaške gorske šole, ki je 
bila ustanovljena v Bariločah. Dinko je soavtor prvega gorniško-

smučarskega priročnika argentinske vojske. 
 

Z razvojem slovenskega alpskega smučanja v osemdesetih letih je bil 
pobudnik prvih treningov slovenskih smučarjev na južni polobli. Takoj po 

formiranju Slovenske vojske leta 1991 je bil oče sodelovanja z argentinsko 

vojsko na gorniškem področju in kasneje sodelovanja gorskih šol obeh 
vojska. 

 
Skozi vsa ta leta je bil Dinko aktiven sodelavec pri plezalnih tečajih, kot 

organizator in inštruktor, v smučariji pa odkar je sam nehal s tekmovanjem, 

kot organizator državnih, klubskih in mednarodnih tekem. 
 

V svojem 70. letu je plezal za TV program »Gore in ljudje« (Marjete Keršič 
Svetel) na Slovenski zvonik po njegovi prvenstveni smeri iz leta 1952 

(soplezalec je bil Ivan Arnšek, kasneje pevec v ljubljanski operi, snemalec 

pa Silvo Karo). 
 

Dinku je še danes v največje zadoščenje zavest, da je bil aktivni pobudnik 
za dve slovenski stezi, zavetišče »Pod skalco« na Catedralu in »Bivak 

Slovenija« na gori Capilla, kjer bo za vedno zapisano slovensko ime. 
 

* * * 
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Od tu naprej pa vas vabim, da se Dinku priklonite za njegovo domoljubje, 
gorniške in smučarske dosežke tako, da mu poleg iskrenega voščila za 

njegovih devetdeset let podarite kar svoje branje odlomka v nadaljevanju iz 
gorniške črtice njegovega soplezalca Tončka Arka Moj prvi izlet z Dinkom 

(Gore št. 4, 1982, str. 5-7). Saj, ko nekdo iz »prvega oprimka« oriše 

svojega gorniškega tovariša v najžlahtnejšem pomenu te besede, vtkanega 
v plezalni vzpon, ni več kaj za dodati, še manj česarkoli odvzeti.  

 
Naslednji dan sva spet zgodaj na nogah. Zdaj sva se namenila na Slovenski 
zvonik (Campanile Esloveno), ki se tako imenuje po prvem vzponu 
»bratov« Dinka Bertonclja in Franceta Jermana (13. 2. 1952). … S trohico 
sreče najdeva hiter prehod skozi gozdiček pritlikave lenge, saj začeti 
plezarijo kar po tej gošči in že grabnu bi bila precej sitna zadeva. Po uri 
hoje prispeva do velike Skale nad dolino Campanila. Pod to skalo so 
dostikrat spali plezalci pri svojih poskusih na Slovenskem stolpu. Tukaj sta 
se nastanila in prespala Dinko in Jose Luis Fonrouge, ko sta preplezala obe 
najtežji in najlepši smeri v vzhodnih stenah Campanila. Midva pa sva se 
namenila plezati navadno smer, zato sva se usmerila proti južni steni 
stolpa. 
 
Naveževa se tik pod ponosno špico. Danes imamo več orodja s seboj, …: 
karabince, lešnike, kladivo, stremena, pomožne vrvice itd. Tura pač vse 
zahteva. Tura zahteva?? – Hitro se spomnim, da sta Dinko in Frenk prvič 
preplezala stolp samo s petimi klini. Torej se popravim: jaz pač potrebujem 
nekaj več orodja. 
 
Prvih dvajset metrov je precej lahkih, kakšna tretja stopnja. Potem se 
začne resna plezarija, ki predstavlja najtežji raztežaj stolpa. Opazujem 
dolgo špranjo, ki se pne kvišku in je vsa nabita s klini. Dinko se čudi. Že 
precej let je preteklo, od kar ni bil več tukaj. Pa se smeje – saj on ni nikdar 
uporabljal takšne kovačije. Strinjam se z njim, vsaj polovica klinov je 
povsem odveč. Začnem se vzpenjati, težko napredujem, dobri oprimki 
manjkajo in večkrat moram zgrabiti za klin. Najslabše pa je, da je ta stena 
vedno v senci in se vanjo zaganja veter. Skala je zato strahovito mrzla in v 
roke me pošteno zebe. Po precejšnjem boju prispem pod preveso. Tukaj se 
hitro privežem na klin ter se za trenutek odpočijem. Nato snamem stremeni 
ter ju obesim na visok klin. Prestavim vrv, vpnem nov karabinec in 
poskusim naprej. Ne gre – seveda, pozabil sem se odpeti iz klina! Tako – 
zdaj stojim ali visim čisto v zraku – kako rad bi imel dva metra visoko roko., 
da bi se zagrabil tam zgoraj! Žal je nemogoče. Torej prestopim še v drugo 
streme, še en korak (po zraku) in končno sva spet skupaj s skalo. Po 
majhnem kaminu se vzpnem še štiri metre ter prispem do dobrega stojišča. 
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Povlečem za vrv, Dinko začne plezati. Ne morem ga videti in veter nama 
preprečuje pogovor. Samo vrv mi daje navodila, kaj moram napraviti. Po 
dolgem času se pokaže izpod skale Dinkov obraz. Nasmehne se in spet sva 
skupaj. Obema sta roki skoraj otrpnili od mraza. Zato jih grejeva na vse 
mogoče načine in ko se nama posreči, Dinko nadaljuje pot. 
 
Ta odsek smeri je ocenjen v plezalnem vodiču kot peta stopnja. Če gledam 
Dinka, bi sodil, da zadeva le ni tako težka. Seveda postanem drugačnega 
mnenja, ko sem sam na vrsti. Neumno gledam, kam postaviti nogo, 
poskušam najti oprimek, kjer se je on oprijel in meni manjka… Zdaj 
postane smer res peta stopnja – no, nazadnje tudi jaz opravim težavni 
raztežaj. 
 
Prispela sva do zaključnega dela stolpa. Na majhni terasi se srečava in spet 
prevzamem vodstvo naveze. Na sedlu med obema špicama pogledam na 
obe smeri, da vidim kako daleč se vidi šoder. Še nekaj metrov zelo zračno 
in izpostavljeno in dospela sva. Vrh je dosti manjši kot tisti na velikem 
katedralskem stolpu, treba se je dobro privezati. 
 
Kaj plezalec čuti, kaj počne na vrhu gore? Težko je odgovoriti. A razgled na 
okolico, veselje nad doseženim ciljem so nedvomno nekateri tistih užitkov, 
ki jih izkusi andinist ob uspehu. 
 
Opazujeva polet velikega kondorja, ki se verjetno čudi, kaj počneva v 
njegovem kraljestvu. Povprašam Dinka, kako je bilo takrat, ko sta z 
Jermanom prvič preplezala stolp, ali takrat, ko sta drugovala s Fonrougeom 
na tem vrhu. Pleteva stare zgodbe in jih primerjava z dokaj različno 
sedanjostjo. Potem se posladkava s kosom čokolade, pojeva dva bonbona, 
podpiševa se v knjižico in obljubiva, da kmalu spet prideva na »majhen 
izlet«. 
 
Sledi sestop, dolg in težaven. Saj ni še vse končano, ko prideš na vrh, tudi 
sestopiti moraš. Treba je pravilno, pozorno in natančno pripraviti spuščanje 
po dvojni vrvi. Ob vračanju je človek dokaj truden, mudi so mu priti čim 
preje na ravna ali vsaj varna tla, pa ena sama napaka takšne želje lahko za 
zmerom onemogoči. Pregledava kline in pomožne vrvice, saj to je oprema, 
na katero se bova obešala in mora držati. En, dva, tri – štirje spusti – 
dospela sva. Urno skočim po nahrbtnik, pošteno sem že lačen. Tudi Dinko 
sodeluje, a kot običajno sva premalo prinesla s seboj. Tolaživa se, da sva 
zaslužila obilno večerjo, ki nama v koči ne bo manjkala. Napotiva se torej 
proti dolini, uživava popoldansko sonce, šum potoka, pogled na letečega 
kondorja, veselje nad lepo turo. 
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To so bili prvi trije dnevi, ki sem jih preživel v hribih z Dinkom. Potem sva 
še večkrat skupaj plezala, opravila Lanin, Tronador in še marsikaj drugega. 
Zdaj lahko z veseljem povem, da sem spoznal zelo dobrega planinca in 
plezalca, a predvsem odličnega človeka. 
 

Vse najboljše za devet križev in Bog te živi legenda Dinko! 
 

 
Bojan Pograjc 

 

 
 

 
 
Dinko in Bojan avgusta 2001 v Sloveniji (Foto: Larisa Pograjc) 
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Dinko na vrhu Tronadorja (3478 m)  v argentinskih Andih 29. 02. 1996, ob 
obisku slovenskih gornikov v Bariločah (od desne proti levi so Brane, Dinko, 
Meta in Andi)
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Podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2017 

 

 
Kocbekovo priznanje za leto 2017 je prejel dr. GREGOR GOMIŠČEK.  
 

Slovesna podelitev Kocbekovega priznanja je bila 12. maja 2018 na Rogli. 
Že dopoldne je GK Savinjske doline pripravil turo na Lovrenška jezera.  

 

 

 

 

Predsednik Skale Tonč Žunter je prisotne uvodoma nagovoril z naslednjimi 
besedami: 

»Letošnja podelitev Kocbekovega priznanja mi je v posebno veselje, saj je 
dobitnik naš gorniški prijatelj in dolgoletni predsednik Skale gospod Gregor 
Gomišček. Gregor v vrsti dosedanjih predsednikov, samih čudovitih in 
žlahtnih ljudi, izstopa s svojim blagim in prijaznim značajem, zaradi česar 
nam je še posebej drag. Skalo je znal voditi na miren in povezovalen način, 
hkrati pa nam je pomenil tudi intelektualno in moralno avtoriteto.  
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Še posebej pa sem vsa ta leta cenil Gregorjev odnos do domovine. Z njo je 
zaznamovan in, kot sin materi, ji obilno vrača - zvestobo za zvestobo, 
ljubezen za ljubezen. Zanjo je pripravljen storiti vse, kar mora in kar zmore, 
da bi ji vtisnil svoj pečat za zdajšnje in za prihodne čase. S ponosom in 
neskrito ljubeznijo govori, kako lepa je naša dežela. Tu mu z veseljem 
pritegnem in dodam: ta lepota je večna. Od nekdaj je in je za zmeraj. 
 
Kar verjeti ne morem, da se po naših gorah in na podelitvah Kocbekovih 
priznanj srečujemo že dvajset let. Medtem ste se nekateri iz razposajenih 
otroških zresnili v srednja leta, drugi pa smo se postarali. Staranje pa je kot 
pot navkreber: čim više se vzpneš, tem bolj naporno postaja, vsak korak je 
težji od prejšnjega. Vendar pa z višino pridobivamo razgled in ko oko seže 
v šir in dalj, ko ni pred nami ničesar več, ko je vse le še spodaj in zadaj, 
takrat stojimo na pragu in zremo v večnost. Pot navzgor je pot k modrosti, 
je pot k smislu. Vesel sem, da sem delček te poti skozi življenje na tem 
planetu, lahko prehodil s tabo, dragi Gregor.«  
 
                                                                                   

 
 

V nadaljevanju podajamo vsebino listine (Kocbekovega priznanja) z 
obrazložitvijo priznanja: 
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA 
- krovna organizacija slovenskih gornikov - 

 

 
Ohranjamo 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 
 

 

          gospoda Gregorja Gomiščka. 
 
Gregor je z lanskim letom končal svoj osemletni mandat predsednika 

Slovenskega gorniškega kluba Skala, zveze gorniških klubov, pri ustanovitvi 
katere je pred triindvajsetimi leti aktivno sodeloval. Bil je tudi eden od 

pobudnikov ustanovitve ter ustanovni član Gorniškega kluba dr. Henrik 

Tuma in Turnega kluba Gora. 
 

Vseskozi je bil pripravljen nesebično prispevati k delovanju Skale. Sodeloval 
je pri ponovni postavitvi skalaškega križa na Škrlatici. 

 
Tako že osem let daje na razpolago svoje privatno stanovanje za sedež 

Skale, kjer se med drugim tudi sestajajo organi Skale. S svojo energijo in 

umirjenim delovanjem je dosegel, da je Skala sodelovala kot ustanovni 
partner Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. 

  
Bil je tudi pobudnik in gonilna sila pri pripravi skalaškega pristopa na 

Triglav, sodeloval je pri pripravi zavarovane plezalne poti na Grančišče nad 

Mojstrano, kjer je tudi vzpostavil zelo dobro sodelovanje Skale z lokalno 
skupnostjo. 

 
V tem mandatnem obdobju kot blagajnik skrbi za finančno poslovanje 

Skale. 
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Predvsem pa je Gregor pravi gornik - poleg svojih raznolikih vsakodnevnih 

obveznosti še vedno uspe najti čas za hojo v gore, kjer mu tudi plezanje, 
kolesarjenje in turno smučanje ni tuje. 

   

V imenu odbora za podelitev Kocbekovega priznanja, pa tudi vseh ostalih 
gornikov, se Ti iskreno zahvaljujemo za vse dosedanje delo in v 

prepričanju, da boš tako tudi nadaljeval, podeljujemo Tebi 
  

Kocbekovo  priznanje za leto 2017 
 

Podeljeno na Rogli 12. maja 2018 
 

Predsednik Slovenskega gorniškega          
kluba Skala - zveze gorniških klubov              

                             Tonč Žunter, dr. med. 
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100-letnica ustanovitve Turistovskega kluba Skala 

 

 
V katoliški Cerkvi praznujemo 2. februarja praznik Jezusovega darovanja v 
templju. Praznik je dobil tudi ime svečnica, ker se na ta dan po stari navadi 

po cerkvah blagoslavljajo sveče. Svečnico praznujemo 40 dni po rojstvu 
Jezusa. Svečnica je dan, ko sta mati Marija in sveti Jožef odnesla 

novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu za njega, 

mesijo kot luč celotnemu svetu. 
 

Redovnice in redovniki praznujejo na svečnico dan Bogu posvečenega 
življenja. To je dan zahvale, molitve za svetost, premišljevanja in 

medsebojnega srečanja. Svečnica je bila ter tudi ostala v naši ljudski 
zavesti na vsem slovenskem izjemno važen vremenski dan. 

 

Da je bil ustanovni občni zbor Turistovskega kluba Skala sklican ravno na 
svečnico leta Gospodovega 1921 ob pol deseti uri v »Prešernovi sobi« 

restavracije »Novi svet« v Ljubljani, torej nikakor ni naključje. Pravzaprav 
bi lahko rekli, da je simboliziral ter udejanjil modrost in videnje luči 23 

ustanovnih članov na poti v daljavo od cilja do cilja, od uspeha do uspeha v 

delovanju – od vrha do vrha, pa naj si je bil kopen ali zasnežen, po koncu 
morije prve svetovne vojne. Po kasnejšem pričevanju skalaša dr. Vladimirja 

Kajzelja so sklenili sistematično nadaljevati delo dr. Julijusa Kugyja, dr. 
Henrika Tume in prve slovenske organizirane gorniško-plezalske družbe 

Dren, se pravi samostojno plezanje, zimsko turistiko in smučanje. 
Odcepljenost in osamosvojitev od takratnega Slovenskega planinskega 

društva pa za njih nikakor ni predstavljala tudi prekinitve sodelovanja z 

njim. 
 

Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov z vsemi svojimi klubi 
in njihovimi članicami in člani bo zato imel kot moralni naslednik 

Turistovskega kluba Skala z vsemi izpeljankami tega imena do njegove 

domoljubne razpustitve* v letu 1941 kot Alpinističnega kluba Skala 
privilegij, predvsem pa imenitno obvezo, da bo 2. februarja 2021 slovesno 

praznoval 100-letnico ustanovitve Turistovskega kluba Skala. Čeprav se vidi 
dotično leto še kar oddaljeno, pa bodo morale seveda naše priprave steči 

simbolično med svečnico 2019 ali najkasneje štiri mesece kasneje, 26. maja 

2019, ko se je leta 1919 sestal pripravljalni odbor Skale. Prisrčno vabljeni 
vsi, ki menite, da lahko prispevate z idejami, delom ali viri! 

 
Je pa prav, da se na tem mestu spomnimo na predvečer velike stoletnice, 

vsaj datumsko za pobeg pozabljanju, tudi očetov in začetkov od mrtvih 
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vstale novodobne Skale, zakaj po drugi svetovni vojni do slovenske 
osamosvojitve v letu 1991 za njeno delovanje ni bilo možnosti**. Kajti kar 

nekako nam je ušlo, da ta danes obstaja že dalj časa kot njena 
predhodnica. Za slednjo lahko naštejemo 20, ali s pripravami na 

ustanovitev 22 let, med tem ko bo novodobna v letu 2019 štela že 23 let. 

Potem, ko je 31. julija 1995 med tremi prijatelji, gorskima vodnikoma dr. 
Antonom Jegličem in Bojanom Pograjcem ter alpinistom Janezom Janšo, ko 

so se po uspešno preplezani Tumovi smeri v Velikem Špičju vračali čez 
Ravni dol, dozorela odločitev o njeni ponovni oživitvi, je bil v 28. septembra 

1995 v Ljubljani ustanovljen najprej prvi Slovenski gorniški klub dr. Henrik 
Tuma. Upravna enota občine Ljubljana ga je nato registrirala 15. marca 

1996. Temu pa je že 23. junija 1997 sledil slovesni podpis pogodbe o 

pristopu novo ustanovljenih gorniških klubov in njihova združitev v 
Slovenski gorniški klub Skala – zvezo gorniških klubov, ki je bila od oblasti 

registrirana 15. novembra istega leta. 
 

 

Anton Žunter - Tonč 
 

 
 

* Klub je v aprilu, takoj po začetku druge svetovne vojne, iz Rima prejel 
dopis, naj člani sodelujejo s sorodnimi italijanskimi organizacijami oziroma 
pristopijo h Clubu alpino italiano. Tajnik Skale Edi Keržan je kolegom 
svetoval, naj na mesto tega raje vsi po vrst izstopijo iz kluba, saj ga mora 
oblast v primeru premajhnega števila članov razpustiti. (Vir: Gradnik, 

Mikša, Trden kakor Skala, 2017, str. 99.) 
 

** V povojnih razmerah, ki niso bile naklonjene nikakršni razvojni eliti in v 
katerih je bila vsakršna individualnost nezaželena, poudarjen pa 
kolektivizem, Skala ni mogla ponovno oživeti in nadaljevati svojega dela. 
(Vir: Jeglič, Bilten Slovenskega gorniškega kluba Skala, avgust 2001, str. 
3.) 
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20 let Gorniškega kluba Limberk 

 

Gorniški klub Limberk, ki je bil ustanovljen v aprilu 1998, je praznoval svojo 

dvajsetletnico delovanja. Prvi predsednik in ustanovitelj kluba Marjan 
Perme je klub uspešno vodil dolga leta. Delovanje kluba se je širilo in tako 

se je pokazala potreba po ustanovitvi sekcije v Ivančni Gorici. Klub je 
pridobival nove člane, tudi med mladimi. Veliko truda smo usmerili v 

izobraževanje gorniških vodnikov, ki so steber našega kluba. Zelo smo 
ponosni tudi na naše štiri prostovoljne gorniške vodnice, ki skupaj z 

moškimi kolegi uspešno vodijo naše člane in druge gornike, da lahko vedno 

znova in znova odkrivamo najlepše dele naše domovine, naj si bodo 
gozdovi, planine, brezpotja, stene ali vrhovi. Vedno se vračamo srečni, 

polni vtisov in novih želja za prihodnost.  

 
Osrednja slovesnost ob praznovanju 20-letnice Gorniškega kluba Limberk je 

bila 21. aprila 2018 - odkritje Aljaževega stolpiča z vpisno knjigo 

obiskovalcev na južni slovenski meji, ob Tonglovem stebru pod Boričem, 
nad vasico Srobotnik ob Kolpi (občina Kostel). 

 
Odkritja stolpiča se je udeležilo preko 70 gorniških prijateljev in domačinov. 

Zaključno slovesnost so sooblikovali županja občine Kostel ga. Lilijana 
Butina s sodelavci in Šentviški slavčki, katerih ubrane melodije so 

simbolično izpričale dediščino Jakoba Aljaža (Oj Triglav moj dom…).  

 
Eden od ciljev Skale je spodbujanje klubov k postavljanju Aljaževih 

stolpičev zlasti na naših obmejnih hribih, da tako sebi in drugim na najlepši 
možni način označimo meje svoje domovine. Postavljanje malih Aljaževih 

stolpičev, ki so jih prvi postavili člani GK Gornjesoške doline na samotne 

vrhove na zahodni slovenski meji, kasneje pa so jim sledili drugi klubi, 
odraža predvsem skalaško domoljubje in zavezanost kulturi našega naroda. 

Gorniški klub Limberk je ob 15-letnici delovanja jubilej obeležil z odkritjem 
in blagoslovom dveh Aljaževih stolpičev z vpisnima knjigama obiskovalcev 

na območju občin Grosuplje in Ivančna Gorica, kjer deluje naš gorniški 
klub. S tem smo se pridružili klubom Skale, ki negujejo tradicijo 

postavljanja Aljaževih stolpičev.  

 
Če sta bila prva dva stolpiča postavljena ob kulturnih znamenitostih, pa ta 

tretji stolpič stoji ob Kolpi, ob svojevrstni naravni posebnosti, 38 m visokem 
kamnitem Tonglovem stebru (611 m), s tremi bori in slovensko zastavo na 

vrhu, za kar je bil potreben pravi alpinistični podvig. S tem je tudi južna 

meja dobila »svoj« Aljažev stolpič. 
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Ob praznovanju 20-letnice Gorniškega kluba Limberk se zahvaljujemo vsem 
članom, gorniškim prijateljem, s katerimi se srečujemo na turah in 

prireditvah Slovenskega gorniškega kluba Skala in številnim podpornikom, 
ki v našem delu prepoznavate ljubezen do sočloveka, lepot narave, 

gorskega sveta.  

 
Veselimo se novih izzivov in prihodnjih srečanj na skupnih poteh. Vabimo 

vas, da se nam pridružite, mi smo v gorah vse leto! 
 

 
Janez Mežan 
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France Urbanija - gornik, skalaš, zlatomašnik 

 
Sončen dan, 31. oktober 2018 

se je izluščil iz deževne sivine 
kot blagoslov, kot darilo našemu 

gorniškemu prijatelju Francetu 
Urbaniji, triglavskemu župniku, 

zlatomašniku, ob njegovem 
jubileju: 50-letnici pastoralnega 

dela. 

 
Skalaši smo ta spoštljivi jubilej 

proslavili nad Dovjem, na 
Radotovem rovtu, 1000 m 

visoko, kjer smo se zbrali v 

velikem številu. Bilo je 
praznično. Srce je zaigralo, ko te 

je oko popeljalo po že 
zasneženih očakih. V daljavi nas je pozdravljal s soncem obsijani Triglav, pa 

še Stenar, a Škrlatica s skalaškim križem je bila odeta v megleno kopreno. 
 

Naravni ambient na rovtu je spodbuden, navdihujoč, primeren za hojo po 

poteh, kjer nam je France dal in še daje duhovno oporo: Škrlatica, kapela 
Cirila in Metoda v Vratih, kjer je blagoslovil skalaški prapor, Kredarica, 

Mlakarjeva bajta na planini Rzenik, Višarje s križevim potom, Sv. Križ pod 
Golico, Šmarna gora za slovenski kulturni praznik, Dovje, Radotov rovt in še 

bi lahko naštevali. 

 
Na vzpetini pod velikim križem, na obrobju gozda, je France daroval, rekli 

smo - skalaško mašo v počastitev jubileja.  
 

V skromno zahvalo in za spomin na skupne poti je v imenu SGK Skala njen 

podpredsednik Mitja Šavli izročil Francetu Urbaniji lično okrašeno zastavo 
SGK Skala. Tudi klubi in Jožica Milavec iz Sežane so izkazali hvaležnost 

Francetu s simboličnimi darili.  
 

Piknik v organizaciji GK dr. Henrik Tuma je bil pika na i prijazni prireditvi. 
 

 

Silvo Klemenčič 
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Ne pozabljamo prizadevnih  
 

Priznanje Franju Brataševcu in veliki klubski znak 

zaslužni članici Mariji Brataševec 

 

Tradicionalni pohod na Slavnik, 
kjer v Tumovi koči počastimo 

spomin na dr. Henrika Tumo, 
katerega ime nosi naš klub, smo 

28. aprila 2018 zaključili v Kopru. 

Na grobu Franja Brataševca smo 
obudili njegovo široko podporo in 

zavzetost za gorništvo. V zelenem 
okolju domačije Brataševec, kjer 

so za logistiko poskrbele naše 

koprske članice, smo posthumno 
priznanje Franju Brataševcu za 

predano organizacijsko in vodniško delo ter za izjemno materialno podporo 
skalaštvu izročili vdovi Mariji Brataševec. Za svoje požrtvovalno sodelovanje 

je Marija Brataševec prejela veliki klubski znak Gorniškega kluba dr. Henrik 

Tuma kot zaslužna članica. 

       
 

Priznanje Martinu Janžekoviču 

 

 
 

 
Na občnem zboru SGK Skala 18. decembra 

2017 smo Pavli Janžekovič izročili posthumno 
priznanje GK dr. Henrik Tuma, namenjeno 

njenemu pokojnemu možu Martinu 

Janžekoviču, za dolgoletno delo, vodenje po 
slovenskih gorah in nesebično vsestransko 

podporo klubu.  
 

 

 
 

Silvo Klemenčič 
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Ture in prireditve 

leta 2019 

 

 
 

 
 

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

2019 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. 

 



Skala 2019                                                                            31 

 

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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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2019  

(januar -  junij) 
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2019      

(julij -  december) 

 

MESEC DAN DATUM TURA GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 6.7.2019 Krnička gora (2061 m) Gorniški klub Savinjske doline Tonika Nadvežnik, Andrej Jeraj

sobota 6.7.2019 Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro Gorniški klub  Jakob Aljaž Tomaž Mis, Janez Kocjan - Janko

sobota 13.7.2019 Lopič (1958 m) Gorniški klub Limberk Irma in Stane Erjavc

sobota 20.7.2019 Reisskofel (2371 m) Gorniški klub Karavanke Vinko Gartner

sobota 27.7.2019 Jepca (1610 m) Slovenski gorniški klub Skala Franci Jesenik, Gregor Gomišček

četrtek 1.8.2019 Škrlatica (2738 m) Slovenski gorniški klub Skala Samo Butkovič, Gregor Gomišček

četrtek 8.8.2019 Po Aljaževi poti od doma do doma Gorniški klub  Jakob Aljaž Tomaž Mis, 

sobota 10.8.2019 Lučki dan in tura na Lučki Dedec (2023 m) Gorniški klub Savinjske doline Tonč Žunter, Bojan Okrogar

nedelja 11.8.2019 Mangartska planina Gorniški klub Gornjesoške doline Dušan Žnidarčič, Benjamin Černe

četrtek 15.8.2019 Molička peč (1780 m) Gorniški klub Savinjske doline informacije Tonč Žunter

nedelja 18.8.2019 Storžek (2110 m) in maša na Okrešlju Gorniški klub Savinjske doline Tonika Nadvežnik, Tone Primožič

sobota 24.8.2019 Viš (2666 m) Gorniški klub Limberk Majda Sadar

nedelja 1.9.2019 Ankogel (3250 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bojan Pograjc

sobota 7.9.2019 Plešivec (2005 m) - balkon nad Trento Gorniški klub Karavanke Franci Jesenik

sobota 14.9.2019 Osorščica - otok Mali Lošinj Gorniški klub Limberk Magda in Samo Butkovič

sobota 21.9.2019 Okoli Vrtaškega vrha Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

sobota 28.9.2019 Pot suverenosti - iz Pišec od Pleteršnika do Velikega vrha na Orlici Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

sobota 28.9.2019 Grintavec (2558 m) ali Tolsti vrh (1715 m) in Kriška gora (1471 m) Gorniški klub  Jakob Aljaž Tomaž Mis

sobota 5.10.2019 Travna gora Gorniški klub Limberk Rajko Peterlin

sobota 12.10.2019 Kamniški vrh (1259 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franci Črček

sobota 19.10.2019 Mala Ponca (1925 m) Gorniški klub Limberk Andrej Hernec

četrtek 31.10.2019 Komemoracija na Dovjem Gorniški klub Karavanke Julij Ulčar

november nedelja 17.11.2019 Kras v zaledju Tržiča Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin in Helena Černe

petek 13.12.2019 Tradicionalno predbožično srečanje Slovenski gorniški klub Skala Organizacijski odbor

sreda 25.12.2019 Ogled živih jaslic v ledu (Mlačca, Mojstrana)
Slovenski gorniški klub Skala, Klub lednih 

plezalcev Mlačca
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček

četrtek 26.12.2019 Tradicionalni pohod na Sv. Jakoba Gorniški klub  Jakob Aljaž Tomaž Mis

december

julij

avgust

september

oktober
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Gorniški klub Karavanke 

 
sreda, 2. januar 2019 

Roblek (1657 m) 

 

 
Roblekov dom na Begunjščici je planinska postojanka, ki stoji na razgledni 

točki zahodnega grebena Begunjščice. Imenovan je po Hugu Robleku, 

pobudniku planinstva na Gorenjskem. Tudi mi se bomo, na drugi dan 
novega leta, podali v enega najbolj opevanih kotičkov naše domovine. 

 
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri gostišču v Dragi. V primeru ugodnih 

snežnih razmer bo tura lahko podaljšana do Begunjščice.  
 

Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše, v nahrbtniku pa 

naj bo vse, kar zahteva zimska tura.  
 

Srečno! 
 

Franci Jesenik 

04 5333 745 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 12. januar 2019 

Špilk (957 m) 
 

Med Črnim grabnom in Tuhinjsko dolino se je zleknilo hribovje, ki se vleče 

od Starega gradu nad Kamnikom do Ločice pri Vranskem. Na prevalu 
Kozjak je pripeto na Menino, s Trojan pa se nadaljuje proti Čemšeniški 

planini in Mrzlici. Številne slikovite gručaste vasi so se ugnezdile po 
slemenih in na sončnih bregeh nad Črnim grabnom, komaj kakšna pa je na 

osojni in strmejši tuhinjski strani. Dve daljši vezni poti, Domžalska in 

Rokovnjaška, obiščeta nekaj teh starožitnih naselij in tudi Špilk, najvišji vrh 
hribovja med Trojanami in Kozjakom. 

 
Izhodišče poti je Krašnja (370 m). Zavihtimo se na Konja, pozidan in z 

ograjami prepreden hrbet zahodno nad vasjo. Pot nato pripelje na Vrh nad 
Krašnjo. S travnate vzpetine nad vasjo vidiš pol Slovenije. Pozimi si smemo 

kar prek travnikov utreti bližnjico v sosednjo Gabrovnico in naprej do 

Češnjic. Na sedelcu za Karmelsko goro najdemo prijetno pozabljeno stezo, 
ki pelje na Mali Rakitovec. Nadaljujemo na Veliki Rakitovec. Po daljšem 

času spet hodimo po odseku Rokovnjaške poti na bližnji Špilk, z ličnim 
majhnim zavetiščem. Če je še dovolj dneva, nadaljujemo kar po slemenu 

Špilka na Šerjanc, mimo samotnega križa na Kočni, še čez Reznarco in 

Javorje, odkoder se podamo naravnost na Trojane. Če nam grozi noč, je s 
Špilka bolje sestopiti na označeno gozdno cesto, ki mimo planine Lipovec in 

ob potoku Bolski varno pripelje na Trojane. 
 

Nasvidenje ob 8. uri v Krašnji. Avtocesto zapustite v Lukovici oziroma 
Blagovici.  Priporočava pohodne palice in gamaše. 

 

 
Tone Primožič 

041 729 925 
 

Bojan Okrogar 

031 382 295 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 19. januar 2019 

Veliki Javornik (1024 m) – pogorje Bohor 

 

Veliki Javornik (1024 m) je najvišji vrh na območju Bohorja, ki leži severno 
od Krškega oziroma Senovega.  

 

Dobimo se ob 8. uri pred cerkvijo v Velikem Trnu nad Rako. Z dolenjske 
avtoceste se usmerimo na izvoz Smednik/Raka. Nadaljujemo v smeri 

Zavratec, Planina pri Raki, Smečice do Velikega Trna. Tam domuje bivši 
krški župnik Marko Burger, ki bo daroval sv. mašo za varno in uspešno 

gorniško sezono. 
 

Tura bo potekala po tako imenovani Poti štirih slapov, vendar si bomo mi 

ogledali dva. Izhodišče ture je Jablance, nato prvi slap Bojanca, sledi slap 
Pekel, nato preko zanimivih točk na vrh Javornika ter mimo planinske koče 

nazaj na izhodišče. 
 

Hoja traja cca. 5 ur v obe smeri. Potrebno je imeti opremo prilagojeno 

vremenskim razmeram.  
 

 
Franc Koželj 

041 716 430 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 26. januar 2019 

Uršlja gora (1699 m) s Slemena 
 

Ob 7.30 se dobimo v Šoštanju na Tuševem parkirišču in se potem skupaj 

odpeljemo proti Črni do prelaza Sp. Sleme. 
 

Pot nas bo večinoma vodila skozi gozd, proti vrhu pa se odprejo čudoviti 
razgledi na okoliške vrhove. Tik pod vrhom stoji najvišje ležeča cerkvica sv. 

Uršule, poleg nje pa stoji planinski dom, kjer je možno dobiti toplo pijačo in 

hrano. Po vzponu na vrh do križa se spustimo proti Ivarčkemu jezeru, 
ampak samo del poti, kjer se odcepi naša pot, ki nas privede nazaj na 

izhodišče. 
 

Tura bo predvidoma trajala 5-6 ur, je kondicijsko naporna, saj moramo 
premagati kar nekaj višinskih metrov. Priporočena je dobra obutev, 

gamaše, pohodne palice in male dereze v nahrbtniku. Če bodo slabe 

vremenske razmere, bomo turo prestavili na ugodnejši čas. 
 

Tonika Nadvežnik 

041 457 085 
Andrej Jeraj 

051 419 159 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
sobota, 2. februar 2019 

Rožnik  

Nočni pohod ob obletnici ustanovitve Skale  
 

Na svečnico leta 1921 so se v Ljubljani, v Prešernovi sobi gostilne Novi 
svet, zbrali gorniški navdušenci na ustanovnem zboru Skale. Prav je, da se 

zaradi prihodnosti zazremo tudi v preteklost.  
 

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

Ljubljani pred Muzejem novejše zgodovine v Tivoliju 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 dr. Henrik Tuma  

 
petek, 8. februar 2019  

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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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 9. februar 2019 

Zimska tura v Karavanke 
 

 

Dobimo se ob 7. uri  na parkirišču na mejnem prehodu Ljubelj. 

Tura je primerna za izkušene in dobro kondicijsko pripravljene gornike. 

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 prilagodili vremenskim razmeram. 

 
 

Silvo Vrhovec 

041 716 430 
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Društvo lednih plezalcev Mlačca in 
Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 16. februar 2019 

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 



 



42                                                              Skala 2019 

 

Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 23. februar 2019  

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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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 9. marec 2019 

Jakobova pot I. Slovenska vas - Kostanjevica 
 

 

Dragi romar, 
ki stopaš na častitljivo pot! 
Bodi blagoslovljen. 
Naj sv. Jakob varuje tvoje noge, 
naj bo tvoja popotna palica, 
naj gasi tvojo žejo, 
naj te varuje pred vročino, 
naj bo tvoj tihi sopotnik... 
                            (p. Robert Bahčič) 
 
In bomo šli… iz Slovenski vasi. Preko Ponikev, Poštene vasi, Bušeče vasi, 

do Kostanjevice ob Krki. Vse zgodovinske, kulturne znamenitosti in 

zanimivosti izveste na poti, dolgi približno 28 km. 
 

Dobimo se ob 8. uri v Slovenski vasi (ob meji s Hrvaško, mimo 
meddržavnega prehoda Slovenska vas), pri hišni številki 9 zavijemo desno 

na ozko asfaltno cesto. Pred hišo je urejen prostor za počitek. 

 
Priporočljive so pohodne palice in uhojena obutev. V nahrbtniku pa kar 

potrebujemo za celodnevni pohod. 
 

 
Magda in Samo Butkovič 

 

041 621 801 
           031 621 801 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 23. marec 2019 

Sv. Jakob in Marijino Celje (677 m) 

 

 
Zbrali se bomo v Kanalu na železniški postaji ob 7. uri, od koder se bomo 

podali po pobočjih Kanalskega Kolovrata do razglednega vrha s cerkvico sv. 

Jakoba. Nadaljevali bomo po grebenu do Liga oziroma cerkve nad njim, 
Marijinega Celja, ob kateri stoji tudi naš stolpič. V Kanal se bomo vrnili po 

po drugi poti in se sprehodili skozi park Pečno.  
 

Pot ni težka in je primerna za vse. V primeru slabe vremenske napovedi 
tura odpade. 

 

 
Emil Tomazetič              

051 691 926                     

 
Dušan Žnidarčič     

051 691 928 




 



Skala 2019                                                                            45 

 

Gorniški klub Karavanke 

 
sobota, 30. marec 2019 

Sv. Jošt – Špičasti hrib – Sv. Mohor 

 
Ti trije hribi se nahajajo zahodno od Kranja, njihov obisk je primeren za 

spomladansko pohodništvo. Tura je lahka in bo trajala od 4 do 5 ur. Vsak 

vrh je samostojen, s tem, da se na vsakega povzpnemo, se nekoliko 
spustimo in nadaljujemo proti naslednjemu. Najprej se bomo povzpeli na 

Sveti Jošt (845 m), kjer je stara romarska cerkev in kjer se bomo okrepčali 
v smučarskem domu. Nato bomo pot preko Čepulj nadaljevali proti 

Špičastemu hribu (837 m) in nazadnje še proti Svetemu Mohorju (949 m). 
Od tam se bomo spustili do Nemilj in se ustavili v gostilni na Razpokah. Za 

vračanje bo organiziran prevoz voznikov do izhodišča.  

 
Dobimo se ob 7.30 na Laborah pri Kranju, pri prvem semaforju na stari 

cesti iz smeri Ljubljane proti Kranju. Tisti, ki bodo prišli z avtoceste, naj z 
nje zavijejo na izvozu Kranj-vzhod in nadaljujejo v smeri proti Škofji Loki. 

Ko bodo prečkali reko Savo, naj zavijejo desno in takoj bodo prišli na 

Labore. Tik ob prvem semaforju se nahaja parkirišče, kjer se bomo zbrali.  
 

 
Andrej Hude 

031 351 536 ali 04 23 12 421 
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Gorniški klub Limberk 

 
sobota, 6. april 2019 

Učka – Vojak (1401 m) 

 
Učka ni samo gora, kot zmotno mislimo, ampak je manjše pogorje, ki 

povezuje Istro in Kvarner. Dolga je 23 km, njen najvišji vrh pa je Vojak, ki 

je obenem tudi najvišji vrh istrskega polotoka. 
 

Na Učko vodi več poti iz različnih smeri. Naša pot se bo tokrat začela v 
Šušnjevici. Šušnjevica se nahaja ob cesti Buzet - Labin. Parkirali bomo na 

parkirišču pri osnovni šoli, kjer bomo začeli s hojo. Na parkirišču se dobimo 
ob 7.30. Hoje bo za okoli 7-8 ur. Pot je tehnično nezahtevna, na polovici 

poti se je bilo med ogledno turo možno oskrbeti z vodo, hrano pa je 

potrebno imeti v nahrbtniku. Za pot potrebujemo dobro obutev, zaželene 
so pohodne palice in oblačila, primerna vremenskim razmeram. Seveda je 

dobro, da imate tudi nekaj kondicije. 
 

V primeru napovedanega slabega vremena bo tura odpovedana. 

 
 

Rado Kralj 

040 537 740 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 13. april 2019 

Lisca (948 m) po plezalni smeri 

 
Vabimo vas na pomladno turo na Lisco z obiskom rastišča svišča-encijana 

pri cerkvici sv. Lovrenca. 

 
Dobimo se ob 7.30 na železniški postaji Breg. Lahko se pripeljemo z vlakom 

ali avtomobili. Dovoz je po cesti iz Sevnice ali iz Zidanega mosta. 
  

Smerna tabla nas po markirani poti usmeri proti Lisci, mimo zaselka Razbor 
in Lisce, kjer zapustimo markirano pot in se napotimo po cesti do kraja 

Polje in po kolovozu na Cirje, kjer je izhodišče za plezalno pot. 

 
Ob plezalni poti, ki jo na več mestih lahko zapustimo, poteka tudi stara 

planinska pot, ki jo uporabimo neplezalci. Pot nas pripelje do Tončkovega 
doma na Lisci. Tam se spočijemo in okrepčamo. Za razgled se povzpnemo 

še na vrh Lisce, gremo desno ob garažah in nato po stopnicah ter mimo 

vremenske postaje, kjer se odpre razgled na Julijce, Karavanke, Kamniško 
Savinjske Alpe in bližnje hribovje. Sestopimo po lažji planinski poti mimo sv. 

Jošta za Lovrenc, da si ogledamo še zaščiten cvetlični raj. Čaka nas še 
sestop do izhodišča.  
 

Hoje bo 6 do 7 ur. Za pot potrebujemo kar nekaj kondicije, dobre čevlje in 
palice, za plezalce pa še samovarovalni komplet in čelado. 

 
 

Janko Kovačič 

041 369 539 
 

Bojan Okrogar 

031 382 295 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 20. april 2019 

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 dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 27. april 2019 

Okoli gore (monte) Flop in spotoma na enega od 

njenih dveh vrhov 

 
V Železni dolini se pri Mužcu (tudi Možac) zapeljemo v Aupaško dolino (Val 

di Aupa). Po nekaj km vožnje bomo pustili vozila pred zaselkom Gialoz. 

Mimo njega in ob potoku Cialderus, deloma po stari vojaški cesti in nato 
urejeni poti CAI-FVG št. 436 se bomo povzpeli do sirarne (casera) Zouf di 

Fau (1331 m). Od nje še malo naprej do sedla (forcella) z istim imenom in 
priimkom, kjer se bomo priključili na udobno vojaško mulatjero iz časov 

Velike vojne (Grande Guerra). Nekje vmes se bomo za trenutek odcepili in 

po stezici povzpeli na prvi vrh »vojaške« gore Flop. Po krajšem ogledu se 
spet vrnili na našo mulatjero. Sledil bo spust do sedla Foran de la Gjaline, s 

katerega so čudoviti razgledi na gori Sernio in Grauzaria. Po krajšem 
počitku bomo nadaljevali s sestopom. Šli bomo mimo koče (rifugio) 

Grauzaria, nato pod vzhodnimi in zahodnimi ostenji masiva Crete di 
Grauzaria in njeni severnim razom s sfingo, ki se je dokaj slabe volje usedla 

na njegov zgornji rob.  

 
Pot je lahka in ne bi smela kljub snežnim krpam biti daljša od petih ur hoje, 

ki dobro dene pri preganjanju spomladanske utrujenosti. Za zbiratelje 
furlanskih krajevnih pa tole: Fau (it. faggio) je bukev in Foran (it. burrone) 

globel oz. prepad. Kaj pomenita besedi Zouf in Gjaline pa razložim na 

mestu samem. Tovrstna učenost terja nekoliko več časa in potrpljenja s 
poslušalci.  

 
Dobimo se ob 6. uri zjutraj na običajnem mestu v Ratečah. 

 
 

Bine Mlač 

031 604 311 

 

Slavica Dudanova 

040 871 405 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 27. april 2019 

Romanje sosedov 
 

»… ne vrag, le sosed bo mejak« 

France Prešeren 
 

Vljudno vabljeni na romanje iz vasi Spodnje Rute (Untergreuth) pod Kepo 
na avstrijski strani Karavank do Aljaževega spomenika na Dovjem. Romarji, 

ki simbolično iz Avstrije prinesejo križ in ga pri Aljaževem spomeniku za tri 

mesece predajo v slovenske roke, s tem dejanjem simbolično sporočajo 
željo po prijateljstvu in čezmejnemu sodelovanju med tremi narodi, ki živijo 

v tem čudovitem prostoru. 
 

V organizaciji »Prijateljev nove Anine koče« se bodo romarji podali na pot 
ob 8. uri izpod severne strani Kepe v vasi Spodnje Rute (Untergreuth) nad 

Baškim jezerom (Faaker See). Romarje, ki bodo pohod pričeli s 

slovesnostjo pred tamkajšnjo cerkvijo, bo pot vodila preko sedla Jepca 
(1600 m) in po slikoviti dolini potoka Belca. Na Dovje bodo prišli ob 16. uri, 

kjer jih pri Aljaževem spomeniku vsako leto pričakajo s svečanim 
sprejemom.  

 

Pot tehnično ni zahtevna, je pa v primeru zimskih razmer potrebna 
primerna oprema. 

 
Zbor udeležencev je pred cerkvijo v Spodnjih Rutah (Untergreuth) ob 7.45 

uri, lahko pa se udeležite tudi svečanega zajtrka, ki je ob 7. uri. 
 

Po turi se bo možno z avstrijskimi romarji peljati nazaj v Avstrijo po 

avtomobile. Zato prosimo za predhodno prijavo najmanj dva dni prej. 
 

 
Vinko Gartner 

040 380 056 

 

Julij Ulčar 

04 58 62 011 (v petek od 20. do 21. ure) 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 

nedelja, 28. april 2019 

Žusem pri Loki na Slomškovi poti 
 
 

Slomškova pot je projekt, ki ga je zasnoval GK Savinjske doline leta 1999 in 

leta 2002 s pomočjo izkušenega potopisca dr. Stanka Klinarja in Mohorjeve 

družbe izdal priročnik za pešpotnike »Slomškova pot Bizeljsko-Nova 
Cerkev«, s pomembnimi kraji Slomškovega delovanja. 

 
Iz spoštovanja do zaslužnega škofa, ki je z Lavantinsko škofijo v Mariboru 

ohranil Slovencem velik del ozemlja severno od Drave, kar je potem 
general Maister z vojsko ubranil, je prav, da to negujemo in spoštujemo. 

Spodobi se, da to dediščino ohranjamo in Slomškovo pot v zasnovi kot 

znamko GK ohranjamo. 
 

Vabljeni ste torej na ogled zanimivega Kozjanskega dela Slomškove poti 
okrog Žusma pri Loki. To je postaven hrib med mnogimi sebi podobnimi, ki 

za svoj obisk obilno poplačajo znoj in trud. Odlikuje ga vrh z dvema 

cerkvama, sv. Valentina, znanilca pomladi in sv. Jakoba, zavetnika romarjev 
in popotnikov. Hrib ima tudi grajsko razvalino, katere lastniki so bili loški 

steklarji iz 15. stoletja. Vredno obiska.  
 

Dobimo se v Šentjurju ob 8. uri pri gostišču Bohorč. Od tam se zapeljemo v 

Slivnico do podnožja Žusma. Od nekdaj grajskih zaporov »Ječovo«, danes 
turističnega gostišča, se bomo mimo grajske razvaline povzpeli na vrh 

Žusma, kjer so postavili stolp ljubezni (po Valentinu). 
 

Ob povratku bo »grajska malica« in druženje. Obvezna je predhodna 
prijava. 

 

 
Franc Zabukošek 

031 691 940  
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 

 
prvomajski prazniki 2019 

Olimp (2918 m) in Meteora 

 

 
Do Olimpa bomo potovali preko Hrvaške, Srbije in Makedonije z lastnim 
prevozom (možen tudi kombi).  

 

Sam vzpon na Olimp ni tehnično zahteven, možne pa so zimske razmere.  
 

Vzpon traja dva dni - prvi dan pridemo do zadnje koče pod vrhom (5 ur), 
drugi dan pa gremo na vrh in se spustimo v dolino (2 + 6 ur). 

 

Potovanje, z ogledom Meteore in drugih znamenitosti, bo trajalo 5-7 dni. 
 

Prijave in informacije do konca marca 2019. 
 

 
Bogdan Ambrožič  

 040 847 863 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sreda, 1. maj 2019 

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 Jakob Aljaž 
 
sobota, 4. maj 2019 

Polaganje venca na grob Jakoba Aljaža na Dovjem  

 
 
Na obletnico smrti Jakoba Aljaža, ki je 4. maja, člani gorniškega kluba 

Jakob Aljaž iz Medvod, vsako leto ob 18. uri, položimo venec in prižgemo 

sveče na Aljaževem grobu na dovškem pokopališču. 
 

Na dogodek so vabljeni vsi gorniki in planinci, ki poznajo in cenijo delo 
Jakoba Aljaža! 

 
Če bo vreme in čas dopuščal, se na Dovje odpravimo že v dopoldanskem 

času in se povzpnemo na Dovško Babo, ki je tudi ena izmed spominskih 

točk, Spominske gorniške poti (SGP) imenovane Aljaževa pot od doma do 
doma. 

 
Za udeležbo na pohodu in morebitni prevoz iz Medvod, obvezno 

kontaktirati predsednika Tomaža Misa! 

 

 
Tomaž Mis 

041 368 956 
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Gorniški klub Limberk 
 
petek, 10. maj - nedelja, 12. maj 2019 

7. 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, 18. maj 2019 

Kocbekovo priznanje za leto 2018 na Mozirski 

planini in tura na Boskovec (1590 m) 

 
Zborno mesto je ob 7. uri pri cerkvici v Rečici ob Savinji. Dostop z 

avtomobili po avtocesti Ljubljana Celje izvoz Šentrupert za Mozirje ali iz 

Kamnika preko Črnivca za Gornji grad do Rečice. 
 

Skupaj se odpeljemo do zaselka Dol Suha. Po označeni strmi planinski poti  
pridemo mimo kmetije Goličnik po 3 urah hoda na Mozirsko kočo. Po 

okrepčilu obiščemo po Severjevi poti najvišji vrh Golte Boskovec. Vračamo 

se po drugi poti na Mozirsko kočo. 
  

Skupne poti do koče bo za približno 6 ur. Za pot so potrebne pohodne 
palice, dobri čevlji in nekaj kondicije ter dobre volje. 

 
Vse gornike vabimo, da se nam pridružijo ob 14. uri v planinski koči na 

Mozirski planini na podelitvi Kocbekovega priznanja za leto 2018. Tam bo 

kratka slovesnost s programom in pogostitev. 
 

Dostop na Golte je možen peš, z gondolo ali avtomobili. 
 

 

Tonč Žunter 

031 333 776 

 
Bojan Okrogar 

031 382 295 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota,  25. maj 2019 

Na gori (monte) Bivero in (monte) Clapsavon 

 

»Ta vrhova sta znamenita za nas, ker je bil prvi znani turist na njiju naš 
Valentin Stanič leta 1826.« Dr. H. Tuma, PV 1908, str. 92, 121.  

 
Našemu rojaku Valentinu Staniču (1774-1847) med iskanjem prehodov iz 

zgornje doline Tilmenta ni bilo lahko. Kako je z letnico vzpona, ki je 

verjetno starejšega datuma (op. salzburško obdobje?), pa razložim na 
travnatem sedlu Bivera. Z nami bo malo drugače: Ko zapustimo razvodje 

na meji pri Ratečah se po asfaltu peljemo po Kanalski dolini ob potoku 
Bela. Od Tablje naprej pa po Železni dolini ob reki Bela. Nato ob reki 

Tilment, pa potoku Chiarzò, ki ga nad Ovarom premostimo (ozek most) in 

nemudoma zavijemo v dolino potoka Pesarine in Ongare… in če sedlo 
Lavardet na visoko planoto (altopiano) Razzo. Po njej za kakšen km do 

planine (malga) Razzo. Nasproti trgovinice bomo namestili vozila.  
 

Po makadamu do sirarne (casera) Chiansaveit. Pri njej, ki jo je njega dni 
večkrat med sprehodi obiskal papež Janez Pavel II., se bomo pred 

naskokom na goro Bivera odpočili (nove klopi, mize, pokošena trava, bio 

gorska voda). Vzpon je lahek, vršiček Bivere zahteva nekaj pazljivosti, 
skalna prečka na Clapsavon prav tako. In to je skoraj vse! Morda v 

travnatih pobočjih naredimo kake sestopne popravke in skušamo deloma 
izogniti dostopni poti. Bomo videli.  

 

Dobimo se ob 6. uri na mejnem prehodu Rateče.  

 
Bine Mlač 

031 604 311 

 

Slavica Dudanova 

040 871 405 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 

 
sobota, 1. junij 2019 

Kucelj na Čavnu (1237 m) 

  

Kucelj je botanično bogat vrh, umaknjen povsem na rob planote, zato je 
imeniten razglednik po Vipavski dolini, Krasu in morju. 

Začeli bomo po slikoviti mestoma izpostavljeni Srednječavenski poti, ki 

preči pobočje Čavna. Po dobri uri hoje bomo to pot zapustili in se po 

kratkem strmem delu povzpeli na Malo goro, planoto, ki se skriva pred 
pogledi visoko v naročju Čavna. Tu raste veliko različnih rastlin, značilnih za 

mediteranski in tudi za predalpski svet. Po kratkem postanku sledi še pot 
na Kucelj. Ko se bomo naužili razgledov, se bomo vrnili po drugi poti: do 
koče Antona Bavčerja, nato do Predmeje in skozi tunele do izhodišča. 

Hoje bo približno 6 do 7 ur. 

Zbrali se bomo ob 7. uri pred cerkvijo v Lokavcu, od koder se bomo skupaj 
odpeljali po vzpenjajoči ovinkasti cesti proti Predjami do majhnega 

parkirišča pri kamnolomu. Do Lokavca pridemo iz centra Ajdovščine ali pa s 

stare ceste Ajdovščina - Nova Gorica, kjer pri kraju Cesta zavijemo desno. 

 

Bruna Dekleva 

 041 876 112 






Skala 2019                                                                            59 

 

Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 1. junij 2019 

Storžič (2132 m) 

Tradicionalni pohod 

 

 
Vsako leto na prvo soboto v juniju, organiziramo člani GK Jakob Aljaž 
tradicionalni pohod na Storžič. Letos je to že dvaindvajsetič. V primeru 

slabe vremenske napovedi, je rezervni termin v soboto 8. 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 

 
JanKo 

031 333 042 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 8. junij 2019 

Mali Koritniški Mangart 

 

 
Mali Koritniški Mangrt je gora oz. greben med Mangartom in Kotovo špico. 

Med alpinisti je posebej priljubljena njegova severna stena, ki se navpično 

spušča v dolino Belopeških jezer.  
 

Mi se bomo nanj povzpeli iz doline Koritnice. Pot je zahtevna, zato naj bo v 
nahrbtniku vsa oprema za visokogorje. 

 

Dobimo se ob 6. uri v Logu pod Mangartom pri mostu čez Predelnico. 
 

V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 
 

 
Benjamin Černe 

031 224 114 
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Spominska plošča Pavlu Podgorniku in Tamari Likar 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 15. junij 2019  

Jezersko (889 m), Goli vrh (1787 m) 

Tradicionalni skalaški dogodek  

 

 
Zbrali se bomo na Zgornjem Jezerskem ob 9. uri pri Gostišču ob 
Planšarskem Jezeru. Od tam se bomo po lepi naravi sprehodili do 

Gorniškega centra Davo Karničar, kjer bo v čast sv. Bernardu 

Menthonskemu, zavetniku gornikov, ob 10. uri daroval mašo g. France 
Urbanija.  

 
Po maši se bomo, po želji, povzpeli na Goli vrh, ki ga krasijo čudoviti 

razgledi na vrhove nad Jezerskim ali pa le pohajkovali v prelepi naravi 
Zgornjega Jezerskega. 

 

Zmeren, nezahteven pristop na Goli vrh zahteva dve uri, za sestop pa 
bomo potrebovali še dodatno uro in pol.  

 
 

Gregor Gomišček  

041 678 716  

 
France Urbanija  

031 598 098  
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Gorniški klub Gornjesoške doline 

 
sobota, 22. junij 2019 

Veliki Rob (1878 m), Vrh Muzcev (1864 m) 

 

 
Greben Muzcev je skalnat zid med Rezijo in Dolom po Meji, njegov osrednji 

greben pa je dolg 6 km in se razteza od Zajavorja na zahodu, do Kadina na 

zahodu. Vmes sta še dva izrazitejša vrhova, Veliki Rob in Vrh Muzcev. Prvi 
in najvišji je neizrazit travnat vrh, lahko dostopen s prelaza Sella Carnizza, 

do Vrha Muzcev pa vodi zelo zahtevna, zavarovana pot po strmem in 
prepadnem grebenu. 

 
Dobimo se ob 7. uri na prelazu Sella Carnizza. Z Gorenjske dostop preko 

Rateč, Trbiža do kraja Resiuta. Tu levo v dolino Rezije in desno, mimo 

odcepa za San Giorgio do križišča, kjer zavijete desno, za Učjo. S Primorske 
strani iz Žage, mimo mejnega prehoda do Učje, ter desno za Rezijo.  

 
Do Velikega Roba je nezahtevne hoje 2,5 ure, do Vrha Muzcev še ena ura 

zelo zahtevne hoje. Sestop po isti poti.  

 
Za pohodnike do Vrha Muzcev je obvezna čelada ter priporočljiv 

samovarovalni komplet. 
 

 

Davorin Gaberšček 

031 868 031 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
torek, 25. junij 2019 

Čadrg (685 m) - izvir Tolminke 

Gorniška tura ob Dnevu državnosti 

 
 
Čadrg. Vasica nad reko Tolminko, kjer je povsem na jugu Triglavskega 

parka v Tolminskih koritih tudi najnižja točka (180 m). Včasih je bil edini 

dostop po stezi skozi Korita, nato po strmih pobočjih do domačij, ki so iz 
doline povsem skrite. 

 
Naša pot bo vodila iz Tolmina v Korita, kjer bomo pustili avtomobile. Odšli 

bomo čez Hudičev most (60 m nad Tolminko), mimo Zadlaške jame in se 
zlagoma vzpenjali po cesti do vasi. Po stari poti bomo nadaljevali do 

planine Prodi (550 m), kjer se bomo oddahnili ob »tolminski friki«, ki nam 

jo bo pripravil domačin. Po kratkem vzponu nas čaka izvir Tolminke (650 
m), senca in hladna voda. Še kratek spust do planine Polog. Po dogovoru 

ogled spominske cerkvice iz I. svetovne vojne na Javorci, potem pa peš ali 
z orgniziranim prevozom nazaj do Korit. 

 

Pot je nezahtevna, brez večjih vzponov, skupne hoje je do 7 ur. 
 

Zbrali se bomo ob 7. uri v Tolminu na parkirišču pri semaforiziranemu  
križišču. 

 

 
Mitja Šavli 

 031 325 938 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 29. junij 2019 

Vnovič ferate na gori Peralba in Chiadenis 

 
Kot je splošno znano gre za dve »hipoteki« iz leta 2018. Kaj vsebujeta je 

lepo napisano v Zborniku Skale za leto 2018 in spričo tega bi bilo še lepše, 
ako bi končno poplačali dolg, ki ga velja pripisati slabem vremenu na točno 

določen dan v letu 2018.  

 
Skratka, ferata Sartor (it. M. Peralba, nem. Hochweisstein, srednje težka, 

do vrha 526,5 m, 1,30 – 2 ure brez sestopa z gore) in dvojna ferata po Via 
di Guerra 1915/18 (Monte Chiadenis, višina 2 X po cca 300 m, skupaj 3 – 

3,30 ure) nas pričakujejo.  

 
Da vreme mora biti brez oblakov vodonoscev je nedvomno jasno, ker 

vzpenjati se po strelovodnih žicah med nevihto ali krepko močo ni 
priporočljivo.  

 

Težava je v dejstvu, da je Sappada (nem. Plodn) precej daleč, da o dolini 
Sesis in njeni tesni cesti ne razpredamo. Morda bi kazalo, da bi se na pot 

napotili v petek pozno popoldan in zadnje sončne žarke zaužili pri koči 
(rifugio) Calvi. Seveda se »nebeški žlobudri« iz hmelja in ječmena, kot jo je 

imenovala faraonka Kleopatra VII, ne bomo odpovedali. Ste morda vedeli, 
da se je kralj in cesar Karel Veliki (Carolus Magnus) v mladosti izučil za 

pivovarja?  

 
Prespali bi na skupnih ležiščih (op. v spominu imava dokaj razumne cene za 

prenočitev). Zjutraj bi se čili in veseli odpravili v skalne navpičnice. Če 
predlog ne bi naletel na odobravanje, bi se ob 5. zjutraj dobili na mejnem 

prehodu Rateče. Kakorkoli že, en teden prej se slišimo in zmenimo. 

 
Bine Mlač 

031 604 311 

 

Slavica Dudanova 

040 871 405 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 6. julij 2019 

Krnička gora (2061 m) 

 
 

Lepota, samota, tišina... takšna je Krnička gora. Do nje vodijo zahtevna 

brezpotja, primerna samo za izurjene, brezpotij vajene gornike. 
 

Dobimo se ob 7. uri v Lučah pred Lampo. Tisti, ki pridejo preko Pavličevega 
sedla, lahko počakajo na parkirišču, ki vodi v Matkov škaf in Mrzlo goro ob 

7.20. 

Sprva hodimo po markirani poti, ki nas pripelje do lovske bajte v Matkovem 

kotu, od tam naprej pa pot zavije v gozd in neusmiljena strmina nam 

požene kri po žilah. Prečimo krušljive grape in ko smo na Matkovi planini, 
sledi vzpon na sedlo, od tam pa plezanje v razbiti in krušljivi skali. 

Nadaljevanje po grebenu, kjer je skala trdna, vse do predvrha, ko se 
priključimo krušljivi stezici, ki pripelje z Belske Kočne. Na vrhu stoji križ in 

vpisna knjiga. Sestopimo pa poti vzpona.  

Za pot bomo porabili približno 8 ur. Voda in hrana iz nahrbtnika. 

Oprema, ki jo uporabljate za visokogorje, dobri uhojeni čevlji, palice, 

obvezno čelada, priporočena tudi vrv za varovanje ob vstopu v steno. 

 

 
Tonika Nadvežnik 

041 457 085 

 
Andrej Jeraj 

051 419 159 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 6. julij 2019 

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 ter občinskega praznika Občine Medvode, ki 

ga praznujemo na rojstni dan Jakoba Aljaža. 
 

Na akademiji bo tudi podelitev 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 

častni član GKJA in gorniški prijatelj France Urbanija. Za bolne in nemočne 

bo poskrbljen prevoz s terenskim vozilom na Goro. 
 

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

Vse udeležence naprošamo, da parkirajo svoje avtomobile po navodilih 

redarjev, ki bodo urejali parkiranje pri dovozu do kmetije Mis. 
 

Tomaž Mis 

041 368 956 
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Gorniški  klub Limberk 
 
sobota, 13. julij 2019 

Lopič (1958 m) 

 

 
Lopič je najvišji vrh Muzcev in Julijskih Predalp sploh. Ko greben Muzcev  

zavije proti severozahodu, postane bolj razčlenjen in se pahljačasto razširi s 

številnimi grebeni, med katerimi se zajedajo bolj ali manj globoke doline. Z 
zahoda sta to dolini Venzonassa in Lavaruzza, s severa iz Rezije, pa se proti 

Lopiču dviga več krajših in ožjih dolinic. Čeprav ni dvatisočak, je Lopič s 
svojimi več kot 1700 m relativne višine nad sotočjem Tilmenta 

(Tagliamento) in Bele (Fella) pravi velikan, ki lahko vzbuja spoštovanje. 
 

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

 
Zaradi kar spoštljive višinske razlike – približno 1400 m, ki jo moramo 

premagati, bo tura 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. 

 
S seboj imejte veljaven  osebni dokument. Zaželena je predčasna prijava. 

 
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, 20. julij 2019 

Reisskofel (2371 m) 

 

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

 
 Odpeljali se bomo v Ziljsko dolino, mimo Šmohorja in Raisana v Raissabad 

- toplice na Jochalm planino (1490 m). Tam bomo parkirali in začeli z 
vzponom, ki bo trajal približno 3 ure.  

 

Vrnili se bomo po poti vzpona. Ob povratku se bomo ustavili še na 
planšariji, kjer imajo odličen sir.  

 
V primeru slabega vremena tura odpade ali se po dogovoru prestavi na 

kasnejši termin. 

 
 

Vinko Gartner  

040 380 056 

 


 

 
 



Skala 2019                                                                            69 

 

Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 27. julij 2019 

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, ki se nam bo, če bo 

le utegnil, pridružil na poti. 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. 
 

Tokrat se gorskim kolesarjem, ki jih z avstrijske strani vedno pride preko 

sto, ne bodo mogli pridružiti s slovenske strani, ker je bil ogromen skalni 
odlom nad vasjo Belca in je odnesel s seboj tudi odsek makadamske 

gozdne ceste na Jepco. Ob lepem vremenu je po prireditvi možen tudi 
pristop na vrh Kepe. 

 
 

Grega Hrovat 

040 534 909 

 
Gregor Gomišček  

041 678 716  
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
četrtek, 1. avgust 2019 

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 

 
četrtek, 8. avgust 2019 

Po Aljaževi poti od doma do doma 

 
Tudi v letu 2019 organiziramo člani GK Jakob Aljaž pohod po celotni 

Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaževa pot od doma do 

doma«. 
 

Tura se prične v četrtek 8. avgusta 2019, 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 15. 
avgust 2019.  

 
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, 10. avgust 2019 

Lučki dan in tura na Lučki Dedec (2023 m) 

 
 

V okviru Lučkega dneva organiziramo pohod na Lučki Dedec. 

 

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

Odpeljemo se na Dleskovško planoto. Peš nadaljujemo po poti na Desko in 

se mimo Vodotočnega jezera povzpnemo na Lučki Dedec. 

  

Vračamo se mimo požganega Kocbekovega doma na Moličko planino, kjer 

se pošteno odžejamo. 

 

Hojo končamo po približno 7 urah. Po zaključku ture se pridružimo 

praznovanju Lučkega dneva na prizoriščih v Lučah. 

 

Za turo je potrebna primerna obutev, pohodne palice ter dovolj pijače ter 

hrana iz nahrbtnika. 

 

 

Tonč Žunter 

031 333 776 

Okrogar Bojan 

031 382 295 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 11. avgust 2019 

Mangartska planina  

 

 
Tradicionalno druženje na planini. Vsekakor se bomo povzpeli na katerega 

od okoliških vrhov.  

 
Dobimo se ob 8.30 pred našo brunarico na Mangartski planini. 

 

 
Dušan Žnidarčič      

051 691 928 

 
Benjamin Černe      

031 224 114 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
četrtek, 15. avgust 2019 

Molička peč (1780 m) 

 

 
Kot vsako leto se bomo tudi letos na Veliki Šmaren udeležili maše v kapelici 

Cirila in Metoda 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 Savinjske doline 

 
nedelja, 18. avgust 2019 

Storžek (2110 m) in sv. maša na Okrešlju 
  

 

Dobimo se ob 6.30 v Lučah pri gostilni Lampa. Odpeljemo se do Logarske 
doline in parkiramo. Sledi vzpon na Okrešelj in mimo koče GRS proti 

Savinjskemu sedlu. Do tam pot ni zahtevna, potrebna je le kondicija, saj 
premagamo kar nekaj višincev. 

 
Spust proti Storžku, kamor nas pripeljejo rdeče pike - saj je to Avstrijski 
vrh. Nadenemo si čelade in rokavice in se ob precej zdelani jeklenici 

vzpnemo čez plošče. Sledi vzpon po blatni in krušljivi grapi. Potrebno je 
paziti, da ne »bombardiramo« tistih, ki so pod nami. Na vrhu ni vpisne 

knjige, lahko pa prečimo ozek greben do konca kjer stoji križ. Sestop po 
poti vzpona. Na vrh lahko plezamo (II. st.) tudi po južnem grebenu s sedla 

med Ledinskim vrhom in Storžkom. 

Tisti, ki te ture ne bi zmogli, lahko gredo na Ledinski vrh, ki je tudi lep 

razglednik. Sestop po poti vzpona. Na Okrešelj se vrnemo pred 14. uro. 

Ob 14. uri je na Okrešlju spominska sveta maša za žrtve gora. Mašo bo 

daroval župnik gospod Planinšek. Organizator je g. Primožič za PD Celje. 

Oprema: dobri čevlji, pohodne palice, čelada. Pijača in hrana iz nahrbtnika, 

pozneje se lahko dobi topel obrok na Okrešlju. 

 
Tonika Nadvežnik 

041 457 085 

 
Tone Primožič 

041 729 925 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 24. avgust 2019 

Viš (2666 m) 

 

 
Viš je lep razgledni vrh v zahodnih Julijskih Alpah, na katerem stoji kip 

svete Marije. 

 
Na pot se bomo podali od potoka Bele vode mimo koče Corsi (1874 m). Od 

koče bomo nadaljevali proti severu, kjer se pričnemo vzpenjati po delno 
travno-skalnatem terenu. Pot nas pripelje do križišča, na katerem se 

usmerimo levo na pot 627. Od tam se začne lažje poplezavanje po skalovju 
in ob pomoči jeklenice sledi prehod skozi okno, ki nas pripelje do križišča s 

potjo Anita Goitan. Nato pa nas do vrha loči še zmerno strm vzpon po 

skalnatem in  gruščnatem terenu. 
 

Vračali se bomo po poti Anita Goitan do škrbine zadnja špranja in nazaj do 
koče, nato pa po poti prihoda do avtomobilov. 

 

Pot je kondicijsko zahtevna, saj bo hoje s postanki okoli 11 ur. S seboj je 
obvezno imeti čelado in samovarovalni komplet. 

 
Zbrali se bomo ob 7. uri na parkirišču pri Beli vodi (Rio Bianco), do 

katerega zapeljemo čez mejni prehod Rateče v smeri Sella Nevea, mimo 

Rabeljskega jezera do mostu, kjer v levem ovinku cesto preči Beli potok, na 
levi strani pa boste zagledali parkirišče.  

 
 

Majda Sadar 

031 295 685 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
nedelja, 1. september 2019 

Ankogel (3250 m) 

 

 
Zmerno zahtevna kombinirana tura, za katero bomo potrebovali skupaj 5-7 

ur, brez vštetega časa za vožnjo z žičnico. Namenjena je prostovoljnim 

gorniškim vodnikom Skale kot del njihovega stalnega usposabljanja. 
 

Čas odhoda, zborno mesto, in način prevoza do Mallnitza v Avstriji bo 
določen sedem (7) dni pred odhodom glede na število prijavljenih. 

 
Poimenske prijave v imenu Bojana Pograjca zbira Janez Mežan na svoj e-

poštni naslov janezmezan@gmail.com. Ob prijavi je potrebno navesti tudi 

svojo mobilno telefonsko številko.  
 

Obvezna oprema so čelada, plezalni pas, cepin, dereze, dve vponki z 
matico, dve pomožni vrvici in ena vrv za hojo po ledeniku na tri osebe. 

 

 
Bojan Pograjc 

031 363 549 
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Gorniški klub Karavanke 

 
sobota, 7. september 2019 

Plešivec (2005 m) - balkon nad Trento 
 

 

Mojstrsko speljana vojaška cesta nas elegantno pripelje na nekdanjo 
planino Staro Utro. Od tam naprej iščemo v borbi z rušjem prehode skozenj 

vse do vrha, kjer nam širno obzorje razveseli dušo in telo. 
 

Če pozorno prisluhnemo, mogoče zaslišimo zven zvoncev že davno 

izginulega tropa ovac, uzremo senco trentarskega divjega lovca… 
 

Torej, če se ne bojite »zelene nadloge«, se ob 7. uri srečamo pri cerkvi sv. 
Marije v Trenti in se skupaj podamo novim dogodivščinam naproti. 

 
Hoje je okoli 8 ur in držite pesti za lepo vreme. 

 

 
Franci Jesenik 

04 5333 745 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 14. september 2019 

Osorščica – otok Mali Lošinj 
 

Izhodišče pohoda je nad Nerezinami, pri odcepu za zaselek Klarić. Do 

cerkve sv. Nikola (Mikula) na Osorščici se bomo povzpeli po prijetnem 
borovem gozdu. Z vrha Osorščice se razprostira neopisljiv pogled po 

celotnem lošinjskem otočju, na obalo Istre, planino Velebit, ter na otoke 
Krk, Rab, Pag, Silba… Povzpeli se bomo na najvišji vrh Televrin (588 m), se 

spustili po krajši jeklenici imenovane »slovenčica« in se ustavili v 

planinskem domu, ki so ga preuredili iz italijanske karavle in stoji na zelo 
razglednem mestu. Osorščica je znana po številnih jamah. Najbolj znani sta 

jama sv. Gaudencija in Vela jama, v kateri so najdene sledi ljudi stare 
10.000 let in več. Med potjo bomo mogoče uzrli jato delfinov, saj okoli 

Lošinja živi največja kolonija delfinov v Jadranskem morju. Srečali pa ne 
bomo strupene kače, saj jih na tem območju ni. Po legendi naj bi jih sv. 

Gaudencij preklel in odgnal. Dokler ne najdemo drugačnega pojasnila, 

lahko verjamemo legendi.  
 

Zbrali se bomo ob 7. uri v pristanišču Valbiska na južnem delu otoka Krk, 
natančen odhod trajekta proti otoku Cres bo znan v tednu pred turo. 

 

Na določenih mestih zahtevne hoje bo približno 7 do 8 ur. Priporočljive so 
pohodne palice, dobra obutev, pijača in hrana iz nahrbtnika. 

 
 

Magda in Samo Butkovič 

041 621 801 
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Gorniški klub Karavanke 
 
sobota, 21. september 2019 

Okoli Vrtaškega vrha  
 

Hodili bomo po manj znanem svetu med Vrtaškim vrhom (1898 m) in 

nekoliko višjim Slemenom nad Mojstrano. 
 

Turo začnemo pod skalno glavo Grančišča in nadaljujemo proti SZ v smeri  
Kranjske Gore po travnati planoti. Po 45 minutah hoje zavijemo na severno 

pobočje, kjer najdemo lovsko stezico. Slednja se vije med strmimi pečmi. 

Nad njmi je svet manj strm in nekaj višje se začne terasasti svet z drevjem 
in rušjem. Ob robu slednjega nadaljujemo po brezpotju čez plazove 

Vrtaškega vrha, proti koncu zatrepa pa navzgor. Tam se po ozkem in 
krušljivem žlebu vzpnemo na rob travnate ravnice na Njivicah, kjer poteka 

markirana pot. Po njej se spustimo na Vrtaško planino s planšarsko kočo, ki 
je v tem času zaprta. Sestopimo po strmi poti do Mojstrane (ostanki stare 

cementarne), kjer se v bližini nahaja naše izhodišče. 

 
Za turo bomo potebovali približno 9 ur (1150 m višinske razlike). Tura je 

primerna za izurjene gornike z dobro telesno kondicijo. 
 

Zbrali se bomo ob 7.30 v Mojstrani, na parkirišču pri trgovini Mercator, kjer 

bomo pustili avtomobile.  
 

Glede opreme imejte obvezno dobre pohodniške čevlje in pohodne palice. 
Hrano in pijačo prinesite s seboj, ker ob poti ni planinskih koč. V primeru 

slabega vremena, turo prestavimo na naslednjo soboto ob istem času. 
 

 

Julij Ulčar 

04 586 20 11 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 28. september 2019 

Pot suverenosti – iz Pišec od Pleteršnika do 

Velikega vrha na Orlici  
Ideja Francija Zabukoška se uresničuje 
 
 
Gorniki se pridružujemo častilcem slovenskega jezika in Maksa Pleteršnika, 

snovalca prvega slovensko – nemškega slovarja ter oboževalcem 

slovenskega tolarja, lastnega denarja v osamosvojeni, suvereni državi 
Sloveniji. 

 
V povezavi s Turističnim društvom Pišece smo zasnovali Pot suverenosti, ki 

bo proslavila simbole suverenosti: denar, jezik. 

 
Šest do sedem ur dolga krožna pot bo potekala iz Pišec, mimo domačije 

Maksa Pleteršnika, gradu Pišece, spominskega bivaka družine Maček do 
Preske in Velikega vrha (701 m) na Orlici. Tam se bomo po postanku pri 

spomeniku tolarju obrnili nazaj proti vzhodu, šli do Kerinovega spomenika 
in nato navzdol proti jugu do cerkve sv. Jedrti, kjer bomo zavili levo, 

vzhodno proti gradu Pišece. Pot bomo zaključili pod velikim kozolcem TD 

Pišece. 
 

Začetek pohoda je ob 9. uri pri Osnovni šoli Maksa Pleteršnika v Pišecah. 
Krožna pot je primerna za vse. Bodite med prvopristopniki. 

 

 
Silvo Klemenčič 

 041 295 264 
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Gorniški klub Jakob Aljaž 
 
sobota, 28. september 2019 

Grintovec (2558 m) ali Tolsti vrh (1715 m) in 

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 pomeni pohod na Kriško goro, ki 

ga prepreči le izjemno slabo vreme. Udeleženci se zberemo ob 7. uri na 
parkirišču pred Domom v Kamniški Bistrici. 

 

Zbirališče za turo na Kriško goro je ob 7. uri na urejenem 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 Mis 

041 368 956 
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Gorniški klub Limberk
 
sobota, 5. oktober 2019 

Travna gora 
 
 

Travna gora je visoka kraška planota, ki se nahaja zahodno nad Ribniškim 

poljem in predstavlja severni del pogorja Velike gore, ki se dviguje zahodno 

nad poljem med Ribnico in Kočevjem. 
 

Osrednje naselje na območju Travne gore je Travna Gora, ki pa nima 
stalnih prebivalcev in vključuje približno 30 počitniških hišic. Nahaja se 

nedaleč od znane romarske cerkve Nova Štifta.  

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

 
Iz Sodražice se odpeljemo do Uglovega laza in parkiramo avtomobile. 

Pohod bo potekal po gozdnih poteh mimo Doma na Travni Gori do Koče na 
Kamnem griču. 

 

Tam bo daljši postanek. Vrnili se bomo do Doma na Travni Gori in se 
spustili do Nove Štifte. 

 
Hoje s postanki bo približno 5 ur. 

 

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

 
Rajko Peterlin 

031 383 444 


  


 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kras
https://sl.wikipedia.org/wiki/Planota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribni%C5%A1ko_polje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribni%C5%A1ko_polje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Velika_gora&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Devje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Travna_Gora
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_Marijinega_vnebovzetja,_Nova_%C5%A0tifta
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 12. oktober 2019 

Kamniški vrh (1259 m) 

  

Jesenski izlet na Kamniški vrh bomo pričeli v Stahovici pri bivši trgovini, 
sedaj bifeju, blizu mostu čez Kamniško Bistrico ob 9. uri.  

 
Od tam se bomo zapeljali do kraja Klemenčevo, kjer bomo pustili vozila.  

 

Pot nas bo najprej vodila do znamenitih Korošaških slapov, od tam pa na 
končni cilj. Ustavili se bomo tudi pri lovski koči. Krožna pot nas bo na 

povratku pripeljala do izhodišča. 
 

V celoti bo hoje okoli štiri ure.  

 
Pot ni zahtevna, primerna je za vse.  

  

Franci Črček 

041 647 246 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 19. oktober 2019 

Mala Ponca (1925 m) 

 
Mala Ponca se nahaja med Planico in Belopeškimi jezeri. Čeprav je vrh nižji 

od sosednje Visoke Ponce, nam vseeno nudi lep razgled na Mangart, 

Vevnico, Visoko Ponco in Ciprnik. Ob lepem vremenu pa razgled seže od 
Karnijskih Alp, prek Ziljskih Alp do Visokih Tur. 

 
Dobimo se ob 7. uri pred mejnim prehodom Rateče. Odpeljali se bomo do 

parkirišča pri Zgornjem Mangartskem (Belopeškem) jezeru. 

 
S parkirišča nas razmeroma široka in dobro markirana pot v zmernem 

vzponu skozi gozd v dobri uri pripelje do planinske koče Zacchi. Gozdna pot 
nas višje vodi do razgledne točke, s katere se nam odpre pogled na 

Belopeška jezera in okoliške gore. Nekaj korakov naprej se nam z leve 
strani priključi markirana pot od Spodnjega Belopeškega jezera, po kateri 

se bomo lahko vračali v dolino. Pot nas višje pripelje do izrazite grape, ki se 

spušča skoraj z vrha Male Ponce, nato pa se povsem približamo mejnemu 
grebenu, kjer opazimo številne stolpiče. Po krajšem vzponu pridemo na vrh 

grape med dva stolpiča Male Ponce, od koder je do vrha še nekaj minut 
zahtevnejše hoje.  

 

Alternativa za povratek je spust proti Planici. V tem primeru bo organiziran 
prevoz voznikov na izhodišče. 

 
Hoje s postanki bo 7 do 8 ur. Nujna je dobra obutev in pohodne palice.  

 
 
Andrej Hernec 

041 327 845 
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Gorniški klub Karavanke 
 
četrtek, 31. oktober 2019 

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). 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 17. november 2019 

Kras v zaledju Tržiča 

 
 

Zapeljali se bomo do Štivana, kjer bomo parkirali. Ogledali si bomo izvir 

Timava, obrambne linije iz 1. sv. vojne, rimski mitrej, obiskali vrh Grmada, 
se sprehodili po Rilkejevi stezi in si mogoče ogledali ruševine starega 

Devinskega gradu. Ob poti bomo zagotovo srečali še kaj zanimivega. 
 

V nahrbtniku naj bo kaj za pod zob in dokumenti. Tura je lahka, vsekakor 
pa nam bo vzela 6 do 7 ur. 

 

Dobimo se ob 8. uri na mejnem prehodu Vrtojba pri Kompas shopu. V 
primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 

 
 

Benjamin Černe 

031 224 114 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
petek, 13. december 2019 

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 
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Društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana in  
Slovenski gorniški klub Skala 
 
sreda, 25. december 2019 

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
 
četrtek, 26. december 2019 

Iz Medvod na Svetega Jakoba 

Tradicionalni pohod 

 

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

Medvodami. 

 
Pohodniki se dobimo se v četrtek, 26. decembra ob 16. uri nasproti glavne 

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

 
Po sv. maši in kresovanju v počastitev osamosvojitve bo organizirana 

vrnitev v soju bakel do Medvod. Baklo (baterijo!) si priskrbi vsak 

udeleženec sam. 
 

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

 

 
Tomaž Mis 

041 368 956 


 
 



Skala 2019                                                                            91 

 

 
 

Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev za 

leto 2019 

 

V sezoni 2018/2019 bomo člani GKJP, tako kot do sedaj, leteli z vzletišč po 

Sloveniji in tujini, se udeleževali tur drugih gorniških klubov, združenih v 

Skali, sodelovali z drugimi JP (jadralno-padalskimi) klubi in društvi ter leteli 
z osvojenih vrhov, če bodo vremenski pogoji le dovoljevali letenje.  

 

 

 

Pri organizaciji vzponov in letenja z jadralnimi padali poskušamo pokriti 

različna področja v Sloveniji in okolici, ki so manj obiskana, pa toliko bolj 

zanimiva za letenje. Večino tur, ki potekajo kot H&F (hodi & leti), 
motivatorji pripravijo na podlagi lastnih idej in na podlagi poznavanja 

terena. Izogibamo se ponavljanju, saj naša domovina nudi neizmerne 
možnosti za vzpone in letenje. 
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Prioriteta je udeležba na tradicionalnih pohodih (turah) in srečanjih GK 

klubov in Skale. Koledar tur je objavljen na spletni Skale: http://www.sgk-

skala.si/. 

Organizirali bomo tudi tradicionalno srečanje H&F pokal »na-skok Gradišča 

- skok z Gradišča 2019«, se udeležili JP srečanj: Pozdrav jeseni, Zeleni izziv 
in Pozdrav pomladi ter drugih H&F srečanj, v organizaciji različnih klubov 

(društev) jadralnih padalcev. Informiranje o dogodkih pa bomo izvajali tako 
kot do sedaj s SMS sporočili vsem članom kluba. 

Informacije o delu in dogajanju so na domači strani GKJP: 

http://gkjp2015.wixsite.com/home. 

Predvidevamo, da bomo v letu 2019, podobno kot v preteklih letih, 

organizirali 5 do 10 organiziranih tur z letenjem. Ker pa je jadralno 

padalstvo popolnoma odvisno od primernih vremenskih pogojev, bomo 
dejavnost prilagajali vremenu in delu drugih klubov, s katerimi GKJP pri 

svoji dejavnosti sodeluje. 

 

 
 

Janez Kocjan - JanKo  

031 333 042 

jankoc@yahoo.com 




 

 

http://www.sgk-skala.si/
http://www.sgk-skala.si/
http://gkjp2015.wixsite.com/home
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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 

 


 

 
 
 



94                                                              Skala 2019 

 

GORSKO-KOLESARSKE TURE V LETU 2019  

 
 
Predvidevamo, da bomo v letu 2019, 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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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. 
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