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Program dela Slovenskega gorniškega kluba Skala
– zveze gorniških klubov za obdobje 2018 - 2021
Ko so me na upravnem odboru predlagali za prihodnjega predsednika
Skale, se tega zaupanja in časti nisem prav nič razveselil. Sem namreč v
tistem obdobju življenja, ko bi moral odlagati funkcije vseh vrst, ne pa si
nalagati nove. Vendar pa na sestanku v Ljubljani kar nisem našel pravih
besed in dovolj prepričljivih argumentov, da bi se temu predlogu učinkovito
uprl. Danes se zelo resno zavedam, da stopam v prevelike čevlje, da sem v
verigi dosedanjih odličnih predsednikov, samih žlahtnih ljudi, najmanj
poklican in najmanj dorasel tej funkciji. V življenju si nikdar nisem želel
razočarati ljudi, še najmanj prijateljev, zato si bom tudi to delo prizadeval
opravljati po svojih najboljših močeh. Pripravil sem nekaj izhodišč za naše
prihodnje delovanje, pri tem pa računam na vašo iskreno podporo in
izdatno pomoč.
Želim, da bi v naslednjem štiriletnem mandatu, kljub nekaterim kadrovskim
spremembam, v Skali čim bolj gladko in brez pretresov nadaljevali
dosedanje delo. Klubi se bomo trudili ohraniti doseženo stopnjo
organiziranosti in delovanja Skale v domačem in mednarodnem okolju, če
pa nam bi kadarkoli več človeških in materialnih virov to dopuščalo, bomo
naše delovanje skušali še okrepiti.
Ob spoštovanju našega statuta bomo vedno in povsod vzpodbujali
inovativno delovanje v vseh razsežnostih sodobnega gorništva v okvirih
prostovoljstva s poudarkom na klenem domoljubju. Našemu delovanju
moramo v čim večji meri dodati tudi kulturno in duhovno dimenzijo po
čemer se bomo prepoznavno ločili od ostalih planincev. To je, kar se tiče
forme. Kar pa se tiče vsebine, nas čaka še veliko dela in dodatnega
razmisleka.
Po posvetovanju z nekaterimi našimi člani predlagam sledeči program za
obdobje 2018 – 2021:
Poudarki delovanja:
1.

Vzpodbujali bomo gorniške, alpinistične, plezalne, smučarske,
pohodniške, kolesarske, padalske, gorsko reševalne in druge sorodne
aktivnosti v gorskem svetu tako na ravni skupin, kot tudi
posameznikov. Trekingi v Himalajo, Ande in druga velika gorstva so bili
doslej premalo izkoriščena možnost našega delovanja.
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2. Nadaljevali bomo z izdajanjem zbornika Skala vsako leto do Božiča za
naslednje leto. V njem bi lahko poleg letnega programa gorniških
vzponov objavili tudi literarne prispevke naših članov in tako zbornik
poleg potopisne obogatili še s kulturno noto. Želim si, da bi v letu 2018
izdali eno glasilo Skale v e-obliki, v letu 2019 dve, v letu 2020 tri in v
letu 2021 štiri.
3. V naslednjih letih do leta 2021 bomo stopnjevali priprave na proslavo
100. obletnice ustanovitve Turistovskega kluba Skala, ustanovljenega
2. februarja 1921, katerega moralni in duhovni nasledniki smo.
Dejavnostim, ki so jih izvajali skalaši do druge svetove vojne bomo
skušali poiskati sodobne nadgradnje tudi z novimi gorniškimi tiskanimi
deli.
4. Razširili in poglobili bomo sodelovanje skalašev na vsakoletnem taboru
dr. Henrika Tume v Lepeni.
5. Nadaljevali bomo z vsakoletno podelitvijo Kocbekovega priznanja, kar
je bilo med našim članstvom dobro sprejeto.
6. Vzpodbujali bomo klube k postavljanju Aljaževih stolpičev zlasti na
naših obmejnih hribih – tudi na južni meji, da tako sebi in drugim na
najlepši možni način označimo meje svoje domovine.
7. Po klubih bomo skušali čim bolj aktivno pristopiti k pridobivanju novih
članov, zlasti mlajših, pri čemer pa se moramo zavedati, da ima pri naši
organiziranosti in delovanju prednost vsestranska kakovost gorniškega
udejstvovanja, ne pa njegova množičnost. Trudili se bomo ustanoviti še
kakšen gorniški klub na področjih, kjer jih doslej še ni bilo.
8. Krepili bomo vzgojo in usposabljanje, tako klubov kakor tudi
posameznikov za vse oblike gorniške dejavnosti. V letih 2019 in 2021
bomo izvedli celoviti usposabljanji za nove prostovoljne gorniške
vodnike, v letih 2018 in 2020 pa obnovitveni usposabljanji za
dosedanje.
9. Dokončati moramo Skalaški pristop na Triglav ter skupaj z občino Luče
urediti lastništvo parcele na Molički planini, ki je še vedno v lasti
Planinske zveze. Kolikor pa nam bodo dopuščali človeški in finančni viri,
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bomo gospodarno pristopili k izgradnji, upravljanju in vzdrževanju
naših gorniških objektov.
10. Poudarjeno bomo, kjerkoli je to mogoče, skrbeli za varstvo narave in
zdravo okolje, za etičen odnos in odgovornost v gorah, kar bomo v
praksi udejanjali predvsem z lastnim osebnim vzgledom.
Okvir finančnega načrta za obdobje 2018 – 2021:
Na temelju zgledno urejenega finančno-materialnega poslovanja v skladu z
računovodskimi standardi v Republiki Slovenji ter pravično dogovorjene
delitve bremen med klubi bomo proaktivno delovali pri pridobivanju
finančnih sredstev, kot je opredeljeno v našem statutu, in sicer:
z minimalnimi možnimi prispevki klubov Skale za izvajanje skupno
dogovorjenih nalog;
z donacijami iz virov, ki jih bodo prispevala podjetja in druge
organizacije ter skupnosti;
z darili in volili;
z drugimi prostovoljnimi prispevki, zlasti 0,5% dohodnine naših članov.
Na koncu pa še nekaj osebnih misli. Ko v teh predbožičnih in
prednovoletnih dneh razmišljam o času, ki nam vsem tako hitro mineva,
imam občutek, kot da ne teče linearno – nekje iz pračasa nekam v
neskončno prihodnost - ampak, da poteka ciklično, v ponavljajočih se
krogih, kot lunine mene ali letni časi. In ti krogi se mi vrtijo vedno hitreje,
postajajo vedno manjši in vedno krajši. In čeprav nas je mnogo od tukaj
prisotnih preživelo že krepko čez polovico namenjenih nam krogov, v vaših
telesih ne opazim znamenj starosti in v vaših očeh ne vidim utrujenosti in
naveličanosti. Radi imamo življenje in radi ga imejmo tudi naprej. Želim
vam mirne in srečne božične in novoletne praznike ter veliko lepih, varnih
in duhovno bogatih poti po hribih in skozi življenje v letu 2018.
Anton Žunter – Tonč
predsednik Skale
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Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških klubov
naslov: Slovenska 55 c, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@sgk-skala.si
spletne strani: www.sgk-skala.si

davčna številka: 94156590
matična številka: 1202898
TRR: SI56 0222 2009 1003 417

datum ustanovitve: 2. februar 1921
datum ustanovitve po Zakonu o društvih: 23. junij 1997
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Organi Slovenskega gorniškega kluba Skala
(izvoljeni na skupščini Skale 15. decembra 2017)

Upravni odbor
predsednik:
podpredsednik:
podpredsednik:
član:
član:
član:
tajnik:
blagajnik:

Anton Žunter (GK Savinjske doline)
France Sevšek (TK Gora)
Mitja Šavli (GK Gornjesoške doline)
Janez Mežan (GK Limberk)
Bojan Pograjc (GK Dr. H. Tuma)
Vladimir Cindro (Klub gorskih kolesarjev Volja)
Samo Butkovič (GK Limberk)
Gregor Gomišček (GK Dr. H. Tuma)

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

Andrej Hude (GK Karavanke)
Silvo Klemenčič (GK Dr. H. Tuma)
Bine Mlač (GK Dr. H. Tuma)
Tomaž Mis (GK Jakob Aljaž)
Jožef Poje (GK Jadralnih padalcev)
Andrej Hernec (GK Limberk)

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

France Urbanija (GK Jakob Aljaž)
Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline)
Franci Jesenik (GK Karavanke)
Aljoša Belingar (TK Gora)
Bojan Okrogar (GK Savinjske doline)
Janez Kocjan (GK Jadralnih padalcev)

Častno predsedstvo

Skala 2018

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
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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
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Nekaj spominov in misli ob 20. obletnici
Slovenskega gorniškega kluba Skala
Nisem ravno človek, ki bi veliko dal na obletnice – mislim namreč, da je
vsak dan pomemben in da ga je treba vsaj poskusiti živeti v skladu s
svojimi pogledi na življenje. Res pa je tudi, kot meni večina, da so obletnice
lepa priložnost za veselje in pogled v sedanjost skozi prizmo preteklosti.
Zato mi dovolite, da izlijem nekaj osebnih spominov in dodam nekaj misli
ob tej naši lepi obletnici - dvajsetletnici novodobnih skalašev.
Ko pomislim na dogajanja izpred dvajsetih let, se mi zdi, kakor da bi se
dogajalo včeraj: še dobro se spomnim, kako sem se na pol bolan, a ves
navdušen vozil z Dunaja na ustanovitev prvega gorniškega kluba – GK dr.
Henrik Tuma. Nikoli ne bom pozabil nošnje in postavitve križa na Škrlatici v
zelo slabem vremenu in čudovitega vzdušja ob njegovi blagoslovitvi 1.
avgusta 1996, ki se je je udeležilo več kot tristo gornikov v prelepem
vremenu.
Po vrnitvi s Škrlatice je za mizo na terasi Aljaževega doma v Vratih beseda
nanesla tudi na ustanovitev zveze gorniških klubov in še dobro se
spomnim, kako je Bojan Pograjc nekam skrivnostno med tem pogovorom
dodal, da že ima idejo za ime take zveze. Intenzivnost dogodkov, ki so bile
povezane z ustanovitvijo zveze gorniških klubov, se je stopnjevala pomladi
leta 1997, a kljub burnim razpravam neskladja med Francijem
Zabukoškom, predsednikom GK Savinjske doline in ostalimi glede nekaj
točk statuta nove zveze nismo uspeli rešiti do predvidenega datuma
ustanovitve novodobne Skale, ki naj bi bila meseca aprila na Knezovi
domačiji nad Robanovim kotom. Zato smo tedaj na prečudoviti mizi
podpisali le pogodbo o nameri, da ustanovimo Skalo. A znali smo se
pogovarjati in smo se tudi naučili, da moramo včasih popustiti in narediti
kompromis, s katerim smo bili kasneje vsi zadovoljni – in smo še danes! In
tako smo lahko nekaj tednov kasneje resnično ustanovili Slovenski gorniški
klub Skala. Mogoče ne bo odveč, če povem, da tudi na upravni enoti
registracija ni šla brez problemov: pristojni uradnik namreč ni hotel
registrirati zveze, če v imenu ne bi bilo besedice »zveza«, čeprav to ni bilo
zapisano nikjer… A želeli smo si, po vzoru Turistovskega kluba Skala,
ohraniti v imenu besedo klub. Pa nas je zopet rešil kompromis – k imenu
Slovenski gorniški klub Skala smo dodali »- zveza gorniških klubov« in
»volk sit, koza cela« zveza gorniških klubov je bila tudi pravno-formalno
ustanovljena in registrirana!
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Še živo se spominjam pogovorov, ki sva jih imela s Francetom Sevškom ob
najinem skupnem službovanju na Inštitutu za biofiziko, kjer je dozorevala
ideja za ustanovitev Turnega kluba Gora. Pripravljalni sestanek je France
organiziral v planinskem domu na Rašici, prisotnih je bilo veliko turnih
smučarjev, celo g. Dinko Bertoncelj, naš rojak iz Argentine je z veseljem
prišel na ta sestanek. Še dobro imam v spominu moje blatne hlače, ko smo
v poznih nočnih urah vračali po razmehčanih poteh z ustanovitvenega
sestanka na Šmarni gori! Sledilo je še več klubov, ustanovitve GK
Karavanke in GK Vrhnika se še dobro spomnim. Nikoli tudi ne bom pozabil,
ko se je name obrnil Marjan Perme in me zaprosil za podporo pri
ustanavljanju gorniškega kluba na Dolenjskem – kar malo sem se muzal, a
člani GK Limberk s svojimi aktivnostmi dokazujejo, da se Marjan takrat ni
motil. Na skupnih kolesarjenjih z Darkom Korbarjem po gozdovih na Rašici
se je tudi porodila misel za ustanovitev Kluba gorskih kolesarjev. Veseli me
tudi GK jadralnih padalcev, ki ga je Janez Kocjan – Janko ustanovil šele
pred časom in je sicer še maloštevilen, a statistika njihovih preletov je
osupljiva! In tako je Skala rastla, se razvijala in dozorevala.
Tudi število izletov se je povečevalo – v začetku smo imeli le manjše število
izletov – toliko, da je bil vsak član na vsak izlet povabljen z osebnim
pismom. Nato so sledila mesečna pisma z več vabili in končno zbornik z
izleti za celo leto. Naj povem, da je bilo ob prvi izdaji celoletnega zbornika
veliko pomislekov, češ, ljudje bodo pozabili nanj in jih ne bo na izlete…
Moram priznati, da sem bil tudi sam zelo skeptičen, a organizacijsko sploh
ni bilo več mogoče drugače. A smo se dvomljivci zelo motili – zborniki Skale
so še kako iskani in tudi pogled na lepo zbirko teh knjižic nas lahko navdaja
s ponosom!
A kaj vidim sam kot največji prispevek Skale v mojem življenju? Brez
dvoma in brez kančka premišljanja – spoznal sem veliko dobrih ljudi in v
njihovi družbi sem prebil številne urice, predvsem na čudovitih poteh v
naravi, ki jih drugače sigurno ne bi! In za to sem najbolj hvaležen vsem, ki
so karkoli prispevali v teh dvajsetih letih, da je Skala zaživela in se razvijala.
In ki še sedaj to počno – brez plačila, iz veselja do sočloveka in narave!
Drugače pa smo, po mojem mnenju, naredili ali pa smo vplivali, da se je
naredilo tudi precej pomembnih stvari. Če začnemo le pri gorniških poteh:
Abramova pot okoli Pihavca, Pot od doma do doma po Gorenjski v čast
Jakoba Aljaža, Slomškova pot po Štajerski, pot Prijetno domače po
Dolenjski in zavarovane plezalne poti v Mojstrani so le nekatere od teh. Ne
smemo pozabiti tudi lednega plezališča v Mlačci v Mojstrani, ki ga je s svojo
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idejo in neutrudnim delom razvil skalaš Pavel Skumavc. To dejavnost bomo
lepo zaokrožili z dokončanjem Skalaškega pristopa na Triglav.
Velja tudi omeniti, da smo s ponovno postavitvijo skalaškega križa na
Škrlatici slovenskim ljubiteljem gora, pa tudi širši javnosti pokazali, da
kulturen človek spoštuje tradicijo, delo in stvaritve predhodnikov in da ni
treba, da posledice nasilnih in nekulturnih dejanj trajajo večno.
Postavljanje malih Aljaževih stolpičev, ki so jih prvi postavili člani GK
Gornjesoške doline na samotne vrhove na zahodni slovenski meji, sledili pa
so jim kasneje drugi klubi, odraža predvsem skalaško domoljubje in
zavezanost kulturi našega naroda. Podobno mislim, da tudi ni nobenega
dvoma o vlogi skalašev pri izgradnji Slovenskega planinskega muzeja v
Mojstrani. Vsem nam, ki so nam gore in slovenski narod pri srcu, je ta
muzej lahko le v ponos!
Mislim tudi, da smo dokazali, da uporaba besede »gornik« nobenemu ne
škodi, še več, je eden izmed lepših slovenskih izrazov za ljubitelja gora…
Tudi vedenje, da smo imeli Slovenci pred drugo svetovno vojno alpiniste,
gorske reševalce in turne smučarje, ki so se lahko enakovredno kosali z
ostalimi narodi, nas lahko navdaja s ponosom! In ne tako kot do pred nekaj
časa, ko se o predvojnih skalaših praktično ni nič slišalo ali smelo slišati…
Moramo se tudi zavedati, da raznovrstnost, ki je pripravljena sodelovati, se
medsebojno spoštovati, se poslušati ter si pomagati, lahko le dopolnjuje
ljudi, nikakor pa ne škoduje - s tem pa krepi in razvija narod! Bi pa dodal
še nekaj – v relativno dolgem obdobju zorenja Skale in klubov je
razumljivo, da pride do različnih misli in tolmačenj različnih dogodkov ter
pričakovanj v prihodnosti, pokažejo pa se tudi različni karakterji ljudi. Trdno
sem prepričan, da se moramo skalaši zavedati, da le pogovori in trdna volja
za razumevanje sogovornika s postavljanjem v njegov položaj lahko
privede do pozitivnih rešitev. In tu moramo biti skalaši vzgled, ne pa padati
v sivino obnašanja v Sloveniji, ki velikokrat ne koristi nobenemu!
Naj se na koncu, po nekaj res neizdelanih in bolj navrženih spominih in
mislih, resnično še enkrat iz srca zahvalim vsem, ki ste prispevali, ki
prispevate in ki boste tudi v prihodnosti prispevali k razvoju Slovenskega
gorniškega kluba Skala. Je vredno in, če drugega ne, boste sami pri sebi
poplačani za ves trud in energijo, ki ste jo vložili v Skalo in ki ste jo porabili,
da ste pripravili skalašem, pa tudi drugim ljubiteljem narave, veliko veselja.
Gregor Gomišček
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20 let Turnega kluba Gora
Že skoraj 23 let je minilo od začetka našega turnosmučarskega druženja na
spletu, ki je nato leta 1997
preraslo v idejo o ustanovitvi
kluba. In tako se je rodil Turni
klub Gora, ki letos praznuje
dvajseto obletnico neprekinjenega
delovanja.
Področja
naše
dejavnosti so pestra in niso
omejena samo na turno smučanje.
Druži nas veselje do zahajanja v
naravo, predvsem gorsko, če pa je
to mogoče početi s smučmi, še
toliko bolje.
Od ustanovitve dalje je bil predsednik in zakoniti zastopnik kluba France
Sevšek, blagajniške posle je do leta 2009 opravljal Gregor Sever, nato pa je
prevzela blagajno Mojca Krivec. Tajnik kluba je bil ob ustanovitvi Matija
Medved, od 2001 dalje Jurij
Mlinar in nato do leta 2010 Aljoša
Belingar, od tedaj pa te posle
opravlja Mišo Jenčič. Predsednik
Komisije za razvoj je vse od leta
2005 Boris Milikič, poverjenik za
plezanje pa je od leta 2010
Andrej Lavrenčič. Uradni sedež
kluba je bil ob ustanovitvi na
sedežu Skale (Ob Ljubljanici 42),
ko pa je ta opustila svojo pisarno,
smo sedež kluba prenesli na
naslov stanovanja predsednika od leta 2003 do 2012 je bil na Ulici bratov Učakar 44, nato pa na
sedanjem naslovu, Žaucerjeva 18.
Avgusta leta 2007 nam je na podlagi naših preteklih dejavnosti Ministrstvo
za šolstvo in šport priznalo statusu društva, ki deluje v javnem interesu. Ta
status ni pomemben samo za našo večjo verodostojnost pri dogovarjanju z
drugimi organizacijami ampak omogoča našim članom in somišljenikom
tudi to, da se odločijo za nakazovanje do 0,5 % odmerjene dohodnine v
dobro našega kluba.
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Člani Turnega kluba smo bili tudi aktivni pri delovanju Skale, ki je naša
zveza gorniških klubov. Do sedaj je že 15 članov Turnega kluba uspešno
opravilo izobraževanje za gorniškega vodnika Skale in ti so tisti, ki pogosto
vodijo naše vnaprej razpisane ture. Bili smo tudi vodilni pri organizaciji
prireditev ob 85-letnici in 90-letnici Skale ter nekaterih drugih skalaških
akcij. Vsa leta sodelujemo tudi pri pripravi vsakoletnega zbornika Skale in
dva naša člana sta že opravljala funkcijo predsednika Skale.
Prav nič nenavadno ni, da je bil Turni klub Gora že od samega začetka
prisoten tudi na internetu, saj od tam vendar izhaja osnovna ideja o
njegovi ustanovitvi. Poleg spletne strani našega kluba, ki je dosegljiva na
naslovu www.turni-klub-gora.si, so naši člani postavili in vzdržujejo še
spletne strani gorniških oglasov (oglasi.e-gora.si) ter od leta 2002 dalje tudi
spletni portal za alpinistično smučanje, imenovan Gosak (gosak.turni-klubgora.si). Najbolj obiskano pa je še vedno moje prvotno spletišče, kjer
gorniki poročajo o razmerah v gorah - to je dostopno na naslovu:
razmere.e-gora.si. Če sem bil v prvih letih zadovoljen z desetimi obiski
spletišča dnevno pa je danes, na začetku turnosmučarske sezone, število
dostopov do tega spletišča preseglo nepojmljivih 225 tisoč dnevno z več
kot 15 GB prenesenih podatkov.
Ob ustanovitvi kluba smo se
odločili, da bodo četrtkovi
večeri naši - da se bomo
srečevali, se pogovarjali in
organizirali
tudi
različna
predavanja
gorniška,
popotniška in strokovna. In
tako se že dvajset let vsak
četrtek zvečer srečujemo za
pogovor in pogosto tudi na
predavanjih. Med počitnicami
in prazniki nas je res malo
manj, a vsak četrtek se
dobimo! Prepričan sem, da je
to eden od najpomembnejših uspehov Turnega kluba Gora. V letu 1998
smo se pričeli srečevati v gostilni na Rožniku. Bila je to res lepa točka, a
kaj, ko osebje gostilne ni bilo kaj prida gostoljubno. Zato smo se oktobra
1998 preselili le nekaj minut proč - v okrepčevalnico turističnega društva v
Mostecu. To je oaza miru sredi gozda, in vendar zelo blizu središča
Ljubljane. Osebje v Mostecu nas je zelo prijazno sprejelo in vse do junija
1999 smo bili tam redni četrtkovi gosti. Opažali pa smo, da obisk naših
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srečanj ni in ni mogel dovolj narasti. Marsikdo se je pritoževal, da je moral
do okrepčevalnice pešačiti in to skozi gozd. Morda to ponoči in v slabem
vremenu res ni bilo prav prijetno za vse. Poleg tega so okrepčevalnico
zvečer zelo zgodaj zapirali - do pol devetih smo morali svoja srečanja
zaključiti - pogosto prav tedaj, ko se je diskusija šele prav razvila. V
začetku leta 2000 smo zato četrtkove večere TK Gora preselili v drugi del
Ljubljane - v okrepčevalnico Žibert na Brodu pod Šmarno goro - zopet bliže
našim začetkom. Ali je bila preselitev vzrok, ali pa je informacija o
turnosmučarskih srečanjih počasi le prodrla do dovolj velikega števila
gorniških navdušencev, ne vem. Vsekakor pa se je takoj po preselitvi obisk
naših srečanj močno povečal. Od tedaj se predavanj na četrtkovih večerih
po navadi udeležuje od dvajset do trideset ali celo več ljudi. Naša srečanja
seveda niso namenjena samo članom Turnega kluba, ampak so odprta za
vse. Nanje vabimo gornike preko spletnih strani, elektronske pošte in
množice različnih medijev, ki povzemajo naša obvestila. In predavatelji na
naših srečanjih zelo pogosto sodijo v sam vrh na svojem področju
delovanja.
Seveda pa se naš klub ne
imenuje zastonj "turni klub".
Skoraj
ves
prosti
čas
preživimo v gorah, od tega
na turnih smučeh skoraj vsak
konec tedna od prvega snega
pa do sredine julija - včasih
pa si vzamemo čas za turno
smuko tudi med tednom.
Taki "ukradeni" dopoldnevi ali
večeri imajo še poseben čar.
Za
ture
se
praviloma
dogovarjamo na četrtkovih
večerih, nekaj tur letno pa
razpišemo tudi preko interneta in obvestil Skale. V letu 2004 smo se
poskusili tudi v smučanju po meliščih - zelo uspešno smo se udeležili
slovenskega "kamnski" prvenstva na Ljubelju. Prav zanimivo pa je bilo leta
2000 tudi smučanje s saharskih sipin v Maroku. Smo pa gore, kot se
neformalno imenujemo člani TK Gora, tudi navdušeni spoznavalci sveta.
Smučali smo skoraj v vseh evropskih deželah, od Španije na zahodu do
Romunije in Grčije na vzhodu ter od Norveške do Sicilije. Bili smo s smučmi
na Visokem Atlasu, smučali smo z vulkanov osrednje Anatolije in Južne
Amerike, bili s smučmi v indijski Himalaji in še marsikje.
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Ko se sneg umakne previsoko in postanejo
ledeniki zares ledeniki, gremo v gore peš. Pri
tem z veseljem splezamo tudi kakšno skalno
smer. Svojo plezalsko "formo" ohranjamo z
občasnimi obiski plezališč, predvsem pa z
rednim tedenskim plezanjem na umetni
plezalni steni. Na podlagi pogodbe o
sodelovanju med Ministrstvom za obrambo
in Skalo lahko kot društvo, ki deluje v
javnem interesu, že od leta 2009 dalje, z
manjšimi prekinitvami, enkrat tedensko
uporabljamo plezalno steno v vojašnici
Edvarda Peperka za vadbo gorniških veščin.
Za koordinacijo te dejavnosti je znotraj
Skale odgovoren prav Turni klub Gora.
V kopnem letnem času pogosto hodimo tudi na daljše pohode po
oddaljenih krajih od Himalaje do Patagonije ter Avstralije in obeh Amerik.
Tudi daljše kolesarske ture po zanimivih krajih nam niso tuje, pa naj bo to
po Evropi ali Aziji. O svojih izkušnjah in spoznanjih redno objavljamo
poročila na spletnih straneh ter poročamo na naših četrtkovih srečanjih.
Marsikaj se je še dogajalo v teh dvajsetih letih. Med drugim smo se vsako
leto srečevali ob obletnici ustanovitve našega kluba na Šmarni gori, ob
veselem pogovoru in tradicionalnem obredu sprejema novih članov v klub.
Letos pa je bilo to srečanje še posebej slovesno, saj smo praznovali okroglo
obletnico in ob tej priložnosti izdali tudi zbornik.

France Sevšek

22

Skala 2018

20 let od ustanovitve GK Karavanke
20. oktobra 1997 je bil sklican iniciativni odbor za pripravo ustanovitve
gorniškega kluba Karavanke v sklopu zveze SGK Skala, ki naj bi nadaljeval
delo predvojnega uspešnega in domoljubnega kluba Skala. Uradni
ustanovni dan je bil 4. december istega leta. Odziv je bil presenetljivo
dober in 26 članov je podprlo ustanovitev. Tu bi predvsem veljalo spomniti
tisti čas najbolj aktivne, kot so bili: Zvone in Milena Prezelj, Stanko Kofler,
Julij Ulčar, Anton Globočnik ter Andrej in Marjana Potočnik. Sedež kluba je
bil registriran v Radovljici, takratno članstvo je zajemalo predvsem gornike
s področja gornje Gorenjske.
Vodstvo kluba je takoj pričelo pripravljati primerne ture za člane skalaških
klubov. Poleg tega smo v nadaljnjih letih organizirali ture z avtobusom tudi
v gore sosednjih dežel kot so Piz Boe, Hafner, Peralba, Monte Coglians,
Hollbruck-Helm, Schusterplatte in Hochkӧnig.
Nekateri člani so že pred ustanovitvijo kluba sodelovali pri ponovni
postavitvi križa na Škrlatici. Ta je bil vedno posvečen preminulim skalašem.
Postavili smo tudi aljažev stolpič na vrhu Požgane Mlinarice. Sodelovali smo
pri obnavljanju grebenske poti od muzeja v Mojstrani preko Požgane
Mlinarice in naprej proti Staničevi koči. Vsako leto organiziramo dan pred
dnevom mrtvih komemoracijo za preminule gornike. Udeležili smo se
parade, ki je bila ob stoletnici gorske reševalne službe v Kranjski gori.
Zadnja leta smo vedno prisotni na srečanju zamejcev, ki s križem priromajo
preko Jepce v Dovje. Pri spomeniku Jakoba Aljaža imamo kratko spominsko
slovesnost. Zadnjo soboto v juliju se z istim križem odpravimo na romanje
iz Dovjega do Jepce, kjer se srečamo z zamejci iz treh dežel. Na tem mestu
želijo korošci ponovno postaviti nekoč priljubljeno kočo Ana-Hűtte.
Žal smo v teh letih izgubili tudi tri zelo aktivne člane: Antona Globočnika,
Franca Šolarja in Stanka Koflerja, ki je bil motor našega kluba.
Pred petimi leti smo našo dejavnost razširili na vso Gorenjsko in prenesli
sedež kluba v Kranj.
Rad bi omenil še, da so do sedaj trije naši člani prejeli Kocbekovo priznanje
(Stanko Kofler, Julij Ulčar in Marija Jesenik). Vsak izmed njih je na
svojevrsten način prispeval k uveljavitvi našega kluba v okviru SGK Skala.
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Za zaključek bi rad poudaril, da se skladno s stalnim pohodništvom nevede
spreminjata naš odnos do narave in skrb za ohranjanje zdravja.
Spoznavamo ne le našo lepo domovino, ampak tudi naše sosednje dežele.
Člani smo starosti vseh vrst, različnih poklicnih usmerjenosti, ki se redno
srečavamo na pohodih, gojimo prijateljstvo in nenehno pridobivamo
predvsem ljubezen in spoštovanje do narave.
Andrej Hude
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20-letnica Slovenskega gorniškega kluba Skala in
podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2016
Osrednjo slovesnost ob 20-letnici Skale je pripravil Gorniški klub Savinjske
doline v Lučah. Že dopoldne so se gorniki udeležili ture na Kašni vrh,
Lepenatko in Rogatec. Na Knezovi domačiji nad Robanovim kotom je
gospod France Urbanija daroval sveto mašo v spomin podpisa ustanovne
pogodbe zveze gorniških klubov. Kocbekovo priznanje za leto 2016 so
prejeli LUČKI PEVCI za dolgoletni prispevek pri ohranjanju glasbene
gorniške tradicije.

Vsebinsko bogato slovesnost v dvorani v Lučah so sooblikovali pevski zbor
Žetev, Lučki pevci, recitator Tone Kuntner, osnovna šola Luče, citrar Matk,
Ljudski godci iz Luč. Slavnostni govornik je bil dr. Anton Jeglič, prvi
predsednik Skale. Zbranim se je za vse opravljeno delo zahvalil predsednik
Skale dr. Gregor Gomišček. Predsednik GK Savinjske doline Tonč Žunter pa
je prisotne nagovoril z naslednjimi besedami:

»V ljubezni do gora se težko kdo kosa z domačini. Oni se rodijo med
gorami, živijo z njimi in na njih. V teh grapah in dolinah, na sončnih rebrih
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in v temnih izbah je tisočletja tekla zibel – tebi dragi ded, meni in vsem, ki
imajo korenine v teh hribih, ki so najinega srca in govore najin jezik. Tu ni
bilo prostora za šibke in pomehkužene, preživeli so le pogumni in odločni
možje silnih rok in velike pameti. Iz teh zibeli so prihajali številni pastirji in
divji lovci, ki so bili v resnici prvopristopniki na vrhove Grintavcev, kasneje
pa prvi gorski vodniki, ki so po naših gorah vodili Kocbeka, Frischaufa in
druge. Med njimi so zlasti izstopali Matijovec in Žmavc iz Luč, stari Roban iz
Robanovega kota ter Janez Piskernik iz Logarske doline. Takšnih pogumnih
in srčnih ljudi pogrešamo danes, ko nas kot narod vse bolj ogrožajo
nadnacionalne korporacije ter tuje civilizacije in religije. Najbolj pa se, s
prenizko rodnostjo in brezbrižnostjo do otrok in domovine, ogrožamo sami.
Samobitnost v Evropski uniji, katere obstoj ni več tako samoumeven kot
pred leti, bomo lahko ohranili le s kulturno identiteto, saj je prav kultura za
Slovence v preteklosti vedno bila – in je še danes – izrazito samoobrambno
orožje. Gorniška tradicija je nedvomno močan element naše narodne
identitete in znotraj te tradicije zaseda posebej častno mesto slovenska
pesem. Zato se mi zdi ne le upravičeno, ampak kar samoumevno, da
letošnje Kocbekovo priznanje ob dvajseti obletnici ustanovitve Skale in GK
Savinjske doline prejmejo lučki pevci – gorniki. Za vse, kar so storili, zase in
za nas, za svoj kraj in svojo domovino, bi se jim rad zahvalil z besedami
našega prijatelja Toneta Kuntnerja:
Zahvaljeni presrčno za ljubezen,
gorečo brez vračila in plačila
(saj bi drugače ne bila ljubezen),
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ki ste jo živeli in živite,
ki ste z njo gradili in gradite
dom in domovino!
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V nadaljevanju podajamo vsebino listine (Kocbekovega priznanja) z
obrazložitvijo priznanja:

SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA
- krovna organizacija slovenskih gornikov Ohranjamo tradicijo velikih mož slovenskega gorništva. V Savinjskokamniškem 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

LUČKE PEVCE
Letos že dvanajstič po vrsti podeljujemo Kocbekovo priznanje najbolj
zaslužnim gornikom, torej tistim med nami, ki so se doslej posebej izkazali
pri uveljavljanju gorniških vrednot. In najbolj izstopajoča med temi
vrednotami je ljubezen: ljubezen do domovine, ljubezen do gora, pa tudi
ljubezen do slovenske besede in pesmi. In prav zaradi pesmi, pesmi gora,
so najbolj prepoznavni naši dolgoletni gorniški prijatelji – Lučki pevci.
Z nami so bili od vsega začetka: v dneh, ko se je rojevala slovenska država
in v dneh, ko smo ustanavljali GK Savinjske doline in zvezo GK Skalo. Vsa
leta so nas spremljali in razveseljevali s svojo pesmijo. Najraje so peli o
svojem kraju, o Lučah, o Raduhi, Ojstrici in drugih Savinjskih planinah.
Številne od teh pesmi je napisal in uglasbil njihov član Anton Mlačnik.
Njihova zasluga je tudi, da se je v originalni verziji ohranila skalaška himna,
ki bi sicer verjetno že zdavnaj utonila v pozabo.
Lučki pevci so dokaz, da glasbenike in gornike nagovarja isti Bog; da v
tistih, ki ljubijo glasbo in petje, kakor tudi v tistih, ki ljubimo naravo in gore,
drhtijo enake duše, ubrane na iste božje strune. Gre preprosto za poizkus,
da se človek dotakne večnosti v času, ko smo zgubili občutek za
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duhovnost, pohlepno pa hlastamo po materialnih stvareh. Zato vabim vse
gornike, da v tem pogledu posnemamo Lučke pevce in čim večkrat
zapojemo z njimi.
Štirje, ki danes prejmejo Kocbekovo priznanje, so žal že pokojni: Bezovnik
Franc, Mlačnik Anton, Štorgel Franc in Zamernik Albin. Ostali prejemniki pa
so: Bezovnik Janez, Bezovnik Niko, Germelj Kristjan, Mlačnik Jože, Moličnik
Franc, Moličnik Albin, Moličnik Vinko, Robnik Albin in Rosc Janez.
Vsem slavljencem, našim dragim gorniškim prijateljem, ki jih z letošnjim
Kocbekovim priznanjem uvrščamo v krog naših vzornikov, želimo še veliko
mirnih, varnih in duhovno bogatih poti.
V imenu odbora za podeljevanje Kocbekovega priznanja, pa tudi vseh
ostalih gornikov, se Vam iskreno zahvaljujemo za vse dosedanje delo in v
prepričanju, da boste tako tudi nadaljevali, Vam podeljujemo

Kocbekovo priznanje za leto 2016
Podeljeno v Lučah 13. maja 2017
Predsednik Slovenskega gorniškega
kluba Skala - zveze gorniških klubov
dr. Gregor Gomišček
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Predsednik Gorniškega kluba
Savinjske doline, Luče
Tonč Žunter, dr. med.
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Ferdinandu Zajcu v spomin

Dvigujem oči
h goram,
s katerih mi
prihaja pomoč!
Moja pomoč
prihaja od
Gospoda,
ki je ustvaril
nebo in zemljo.

Ferdinand Zajec - Nande je bil med prvimi iz naših krajev, ki ga je že v rani
mladosti očaral svet gora z očakom Triglavom na čelu. Težko bi prešteli vse
njegove ture po naših prelepih gorah. Užival je v naravi in njenih lepotah.
Posebej so mu bila ljuba romanja na Marijine božje poti: Zaplaz, Svete
Višarje, Kredarico in Šmarno goro.
Z ustanovitvijo gorniškega kluba Limberk se je aktivno vključil v delo kluba,
postal prostovoljni gorniški vodnik in član upravnega odbora. S svojo
mirnostjo in preudarnostjo je bil vedno dragocen sogovornik in sodelavec.
Že tradicionalno je v januarju organiziral prvi klubski pohod po dolenjskih
gričih, na katerem je bila darovana sveta maša za srečno in uspešno
gorniško sezono. Tudi januarja 2017 naj bi bilo tako. Usoda pa je hotela,
da se je njegova pot končala prav med gorniškimi prijatelji, ko nas je še
zadnjič popeljal po dolenjski pokrajini.
Ob nenadnem slovesu se mu zahvaljujemo za preživete trenutke na
skupnih poteh, za vse opravljeno delo in njegov prispevek pri razvoju
gorniškega kluba Limberk in Skale.
Naj mu vetrič z gorskih vršacev poje zadnjo uspavanko!
Andrej Hernec

Skala 2018
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Ture in prireditve
leta 2018

Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo leta
2018 predvidoma organizirali klubi Skale. Ture so namenjene vsem
gornicam in gornikom, neodvisno od članstva v klubih Skale. Udeležba na
njih je za vse brezplačna.
Na vseh turah, razen kjer je to posebej navedeno, je poskrbljeno za
vodenje, vendar je za svojo varnost odgovoren vsak udeleženec sam.
Dolžnost udeležencev ture je, da se pred turo dobro pozanimajo o njeni
zahtevnosti in nujni opremi ter se odločijo le za tiste ture, ki jih lahko varno
opravijo. Če karkoli ni jasno ali ste v dvomih, se posvetujte z vodnikom ali
organizatorjem ture.
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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.

Skala 2018
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2018
(januar - junij)

MESEC

DAN
torek

januar

Andrej Hude

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Franc Zabukošek

sobota

20.1.2018 Po dolenjskih hribih

Gorniški klub Limberk

Janez Mežan

27.1.2018 Ledno plezanje

Društvo lednih plezalcev Mlačca
Mojstrana,
Slovenski gorniški klub Skala

Pavel Skumavc,
Gregor Gomišček

petek

2.2.2018 Rožnik - obletnica ustanovitve Skale

Slovenski gorniški klub Skala

Gregor Gomišček

četrtek

8.2.2018 Šmarna gora (669 m)

Slovenski gorniški klub Skala

Gregor Gomišček

sobota

10.2.2018 Zimska tura v Karavanke

Gorniški klub Limberk

Silvo Vrhovec

sobota

24.2.2018 Nočni pohod ob polni luni

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bogdan Ambrožič

Gorniški klub Karavanke

Andrej Hude

Šmarjetna gora - Sv. Jošt - Špičasti hrib 3.3.2018
Sv. Mohor

sobota

10.3.2018 Porčinj pri Čedadu

Gorniški klub Karavanke

Jože Benedik,
Bogdan Vidmar

sobota

24.3.2018 Boč (978 m) in velikonočnice

Gorniški klub Savinjske doline

Janko Kovačič

Gorniški klub Limberk

Rado Kralj

Gorniški klub Savinjske doline

Tonč Žunter

7.4.2018 Labinska planinska pot - 2. del

sobota

14.4.2018 Dleskovška planota - Deska (1970 m)

sobota

21.4.2018 Odkritje Aljaževega stolpiča v občini Kostel Gorniški klub Limberk

Janez Mežan

sobota

28.4.2018 Slavnik (1018 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Silvo Klemenčič

sobota

28.4.2018 Romanje sosedov

Slovenski gorniški klub Skala

Gregor Gomišček

torek

1.5.2018 Višarje (1766 m)

Gorniški klub Karavanke

Jože Benedik

petek

maj

petek

Polaganje venca na grob Jakoba Aljaža na
Gorniški klub Jakob Aljaž
4.5.2018
Dovjem
6. tridnevni pohod po krožni pešpoti
Gorniški klub Limberk
4.5.2018
"Prijetno domače"
Kocbekovo priznanje za leto 2017 in tura
na Lovrenška jezera in Roglo (1517 m)

Tomaž Mis
Janez Mežan

Gorniški klub Savinjske doline

Tonč Žunter,
Bojan Okrogar

19.5.2018 Veliki Risnjak (1528 m)

Gorniški klub Limberk

Franc Koželj

26.5.2018 Tri ferate v enem dnevu

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Slavica Dudanova,
Bine Mlač

sobota

12.5.2018

sobota
sobota
sobota

2.6.2018 Storžič (2132 m)

Gorniški klub Jakob Aljaž

Janez Kocjan - JanKo

sobota

9.6.2018 Gorniška tura v neznano

Gorniški klub Gornjesoške doline

Benjamin Černe

sobota

16.6.2018 Rzenik (1833 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Gregor Gomišček

sobota

23.6.2018 Veliki Babanjski Skedenj (2121 m)

Gorniški klub Savinjske doline

Tone Primožič,
Bojan Okrogar

25.6.2018 Velika Tičarica (1892 m), Čisti vrh (1875 m)

Gorniški klub Gornjesoške doline

Mitja Šavli

30.6.2018 Snežnik (1796 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bruna Dekleva

junij
ponedeljek
sobota
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Gorniški klub Karavanke

sobota

april

2.1.2018 Roblek (1657 m)

GORNIŠKI KLUB

13.1.2018 Veliki vrh na Orlici (701 m)

sobota
marec

TURA

sobota

sobota

februar

DATUM
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2018
(julij - december)

MESEC

DAN
sobota

julij

avgust

september

oktober

DATUM
7.7.2018

TURA
Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod
Šmarno goro

GORNIŠKI KLUB
Gorniški klub Jakob Aljaž

Tomaž Mis

sobota

14.7.2018 Po poti Saškega kralja

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Bine Mlač

sobota

21.7.2018 Reisskofel (2371 m)

Gorniški klub Karavanke

Vinko Gartner

sobota

28.7.2018 Jepca (1610 m)

Slovenski gorniški klub Skala

Franci Jesenik,
Gregor Gomišček

sobota

28.7.2018 Čez Črni Hriber na Ute (2029 m)

Gorniški klub Savinjske doline

Tonika Nadvežnik
Janez Mežan,
Gregor Gomišček

sreda

1.8.2018 Škrlatica (2738 m)

Slovenski gorniški klub Skala

četrtek

2.8.2018 Po Aljaževi poti od doma do doma

Gorniški klub Jakob Aljaž

Janez Kocjan - JanKo.

sobota

11.8.2018 Lučki dan in prečenje Olševe (1930 m)

Gorniški klub Savinjske doline

Tonč Žunter,
Bojan Okrogar

sreda

15.8.2018 Molička peč (1780 m)

Gorniški klub Savinjske doline

informacije Tonč Žunter

nedelja

19.8.2018 Mangartska planina

Gorniški klub Gornjesoške doline

Dušan Žnidarčič,
Benjamin Černe

sobota

25.8.2018 Plešivec (2005 m) - balkon nad Trento

Gorniški klub Karavanke

Franci Jesenik

sobota

1.9.2018 Lopič (1958 m)

Gorniški klub Limberk

Irma Sterle Erjavc,
Stane Erjavc

sobota

8.9.2018 Šplevta (2272 m)

Gorniški klub Limberk

Majda in Polde Sadar

sobota

15.9.2018 Veliki vrh (1768 m)

Gorniški klub Gornjesoške doline

Emil Tomazetič

sobota

22.9.2018 Po slemenih Velike gore

Gorniški klub Limberk

Rajko Peterlin

sobota

Grintavec (2558 m) ali Tolsti vrh (1715 m) in
Gorniški klub Jakob Aljaž
29.9.2018
Kriška gora (1471 m)

Tomaž Mis

nedelja

30.9.2018 Velika Baba

Gorniški klub Gornjesoške doline

Franci Melink

sobota

6.10.2018 Osorščica - otok Mali Lošinj, Hrvaška

Gorniški klub Limberk

Magda in Samo Butkovič

sobota

13.10.2018 Dvodnevni pohod po Furlanskih Dolomitih Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Slavica Dudanova,
Bine Mlač

sobota

20.10.2018 Veliki Cirnik (668 m)

Gorniški klub dr. Henrik Tuma

Silvo Klemenčič

sobota

27.10.2018 Goriški Kras, Trstelj

Gorniški klub Gornjesoške doline

Benjamin Černe

sreda

31.10.2018 Komemoracija na Dovjem

Gorniški klub Karavanke

Julij Ulčar

sobota

10.11.2018 Donačka gora (884 m)

Gorniški klub Savinjske doline

Janko Kovačič,
Bojan Okrogar

sobota

17.11.2018 Visoki Mavrinc (1561 m)

Gorniški klub Limberk

Andrej Hernec

petek

14.12.2018 Tradicionalno predbožično srečanje

Slovenski gorniški klub Skala

Organizacijski odbor

torek

25.12.2018 Ogled živih jaslic v ledu

Društvo lednih plezalcev Mlačca
Mojstrana,
Slovenski gorniški klub Skala

Pavel Skumavc,
Gregor Gomišček

sreda

26.12.2018 Tradicionalni pohod na Sv. Jakoba

Gorniški klub Jakob Aljaž

Tomaž Mis

november

december

VODNIK
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Gorniški klub Karavanke
torek, 2. januar 2018

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 prelepe
Slovenije.
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!
Andrej Hude

031 351 536 ali 04 23 12 421
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 13. januar 2018

Veliki vrh na Orlici (701 m)
Pohod po poti slovenskega tolarja k spomeniku nad Osredkom
»Pohodnik ob kamnu postoj, na tolar se spomni pokojni,
nam je pomenil obstoj, z njim smo postali samostojni.«
Z letom 2018 vstopamo v 12. leto uvedbe evropske valute evro, s katero
smo potrdili našo kulturno srednje evropsko identiteto.
Seveda pa smo to prej dokazali z vredno lastno državno valuto, tolarjem.
Planinci PD Brežice in občani Kozjega iz KS Osredek so leta 2006 postavili
na Velikem vrhu na jugu Orlice spomenik edini lastni valuti, tolarju, ki je bil
1.1.2007 zamenjan z evropskim evrom.
Od takrat prirejajo tradicionalni pohod na ta vrh, ki je najvišji vrh geološke
gube Orlice, ki je nastala iz nekdaj panonskega morja. To je pustilo tu
mnogo zanimivosti, ki so značilnosti tega področja, ki je obroba morja:
repnice, vinogradi in bogata kulturna dediščina: gradovi in ustvarjalni
ljudje, kot velik slovenist Pleteršnik Maks, katerega rojstna hiša je poleg
Pišečkega gradu. To si bomo poleg zanimive ture tudi ogledali.
Zbrali se bomo v središču Bizeljskega pri znanem gostišču Šekoranja. Od
tam se bomo zapeljali v Pišece in opravili krožni pohod mimo Pišečkega
gradu do spomenika tolarju na Velikem vrhu.
Zbrali se bomo ob 8. uri v vsakem vremenu. Prijave zaželene.
Franc Zabukošek

031 691 940 ali 03 574 36 64



Skala 2018

35

Gorniški klub Limberk
sobota, 20. januar 2018

Po dolenjskih hribih
Nandetov pohod

Turo bomo opravili v spomin na našega vodnika Ferdinanda Zajca, ki se je
prav na lanski turi poslovil od nas.
Zbor udeležencev bo ob 8. uri v Višnji Gori na parkirišču pri železniški
postaji. Iz Višnje Gore se bomo odpravili na krožno potepanje po bližnjih
hribih.
Med turo bo tudi sv. maša za uspešno gorniško sezono.
Pot je primerna za vse pohodnike, s postanki bo trajala 5 do 6 ur.
Pohod bomo prilagodili vremenskim razmeram, zato imejte s seboj
ustrezno opremo.
Janez Mežan

041 395 001
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Društvo lednih plezalcev Mlačca in
Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 27. januar 2018

Ledno plezanje
Vabimo vas na ledno plezanje, ki bo potekalo v soteski Mlačca v Mojstrani.
Tam se bomo lahko na varen način in pod strokovnim vodstvom naučili
osnovnih veščin hoje in plezanja v ledu, zato to priporočamo vsem, ki se
pozimi gibljete v gorah.
Na izbiro bo več možnosti: hoja z derezami po lahki, ledeni strmini, ledno
plezanje v lažji smeri z manjšo strmino in ledno plezanje v težji smeri z
večjo strmino.
Dobimo se ob 10. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ali
kasneje kar v soteski Mlačca.
Udeleženci naj imajo primerno opremo (dereze, čelado in plezalni pas), le
ledna kladiva si bo možno izposoditi.
Pavel Skumavc

031 677 203
Gregor Gomišček

041 678 716
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Slovenski gorniški klub Skala
petek, 2. februar 2018

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 petek, 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
četrtek, 8. februar 2018

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, 10. februar 2018

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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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 24. februar 2018

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 Karavanke
sobota, 3. marec 2018

Šmarjetna gora – Sv. Jošt – Špičasti hrib – Sv.
Mohor
Ti štirje hribi se nahajajo zahodno od Kranja, njihov obisk je primeren za
spomladansko pohodništvo. Tura je lahka in bo trajala od 5 do 6 ur. Vsak
vrh je samostojen, s tem da se na vsakega povzpnemo, se nekoliko
spustimo in nadaljujemo proti naslednjemu. Najprej bomo osvojili
Šmarjetno goro (646 m), kjer bomo imeli lepe razglede na Julijce,
Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in na celotni Kranj s Sorškim poljem.
Nato 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 vrhu (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 Karavanke
sobota, 10. marec 2018

Porčinj pri Čedadu
Na god 40-tih mučencev bomo opravili romanje v Porčinj.
Mater Božjo oziroma Sveto Marijo, kot ji pravijo domačini, v Porčinju
imenujemo tudi »Marija žanjica«, ker je upodobljena s srpom v roki. Srp je
držala v roki 8. septembra 1855, na praznik Marijinega rojstva, ko se je
prikazala desetletni Terezi Dush, slovenski deklici in se je z njo pogovarjala
»po naše«, prav po domače.
Zborno mesto je v Kobaridu ob 8. uri pri župnijski cerkvi.
Obiščemo Čedad in se zapeljemo do Ahtna, kjer je za cerkvijo veliko
parkirišče. Od tam vodi pešpot do Porčinja.
Hoje je približno 2 uri.
Jože Benedik

040 837 510
Bogdan Vidmar

051 323 165
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 24. marec 2018

Boč (978 m) in velikonočnice
Vabimo vas na pomladno turo na Boč z obiskom rastišča velikonočnic blizu
planinske koče pod Bočem.
Dobimo se ob 7.30 v vasi Žiče pri cerkvi. Dovoz je po avtocesti za Maribor z
izvozom pred cestninsko postajo Tepanje za Poljčane. Skupaj se odpeljemo
na izhodišče v Zgornjih Poljčanah, kjer parkiramo.
Za pohod izberemo označeno planinsko pot čez Babo do planinskega doma
pod Bočem. V bližini doma si ogledamo še rastišče velikonočnic. Pot
nadaljujemo po desnem pobočju Boča do vrha, po plezalni ali normalni
smeri. Za razgled se povzpnemo še na stolp. Uživamo v lepotah in
razgledih na bližnjo Konjiško in Donačko goro, ter na pogorje Pohorja.
Vračamo se po drugi poti do izhodišča.
Hoje bo za 6 do 7 ur.
Za pot potrebujemo kar nekaj kondicije, dobre čevlje in palice, za plezalce
pa še samovarovalni komplet in čelado. V nahrbtniku pa naj bo pijača in
nekaj hrane.
Janko Kovačič

041 369 539
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Gorniški klub Limberk
sobota, 7. april 2018

Labinska planinska pot – 2. del
Lansko leto smo prehodili prvo polovico Labinske planinske poti (LPP), tako
da je logično, da letos prehodimo še drugi del (od Rabca do Brseča).
Startali bomo iz Brseča (Istra), se povzpeli na 835 m visoki Sisol. Od tam se
bomo spustili do 171 m visokega Plomina, se povzpeli na 474 m visoki
Standar in od tam do prijetnega primorskega mesteca Rabac.
Če bomo imeli lepo vreme, bomo lahko ves dan uživali čudovit razgled na
Kvarnerski zaliv. Dobro je nekaj dni pred turo spremljati vremensko
napoved, da se bomo temu primerno oblekli. Pot tehnično ni zahtevna,
potrebni so dobri planinski čevlji in pohodne palice, dovolj hrane in pijače v
nahrbtniku, ter primerna telesna pripravljenost.
Avtomobile bomo parkirali na parkirišču pred naseljem Brseč, iz smeri
Opatija proti Puli, kjer se dobimo ob 8. uri. Za lažjo orientacijo bom ob
smerokazu za Brseč postavil smerokaz z napisom Limberk.
V primeru močnejšega dežja, tura odpade. Za dodatne informacije sem
vam na razpolago.
Rado Kralj

040 537 740
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 14. april 2018

Dleskovška planota - Deska (1970 m)
Vabimo vas na zimsko turo na Dleskovškovo planoto, ki je primerna tudi za
turno smuko.
Dobimo se ob 7.30 v Lučah v gostišču Kmet, sedaj pri Lampi. Dovoz je po
avtocesti do izvoza Šentrupert za Mozirje oz. Logarsko dolino ali na Kamnik
preko Kranjskega Raka.
Z avtomobili se skupaj odpeljemo po novi asfaltirani cesti do Planinška, kjer
parkiramo in dobimo ključ za zavetišče na Molički peči. Od tam gremo po
cesti in zavijemo na staro planinsko pot preko Vodol na Desko cca. 2,5 do 3
ure. Razgledi so enkratni na bližnjo Ojstrico, Planjavo, Veliki vrh in Raduho.
V ugodnih razmerah obiščemo pogorišče planinskega doma na Korošici in
se spočijemo v Kocbekovem zavetišču na Molički peči. Po počitku se
vračamo po drugi poti na izhodišče. Kdor ne želi na Korošico se spusti
direktno na Moličko peč.
Višinske razlike je cca 1100 m, zato za pot potrebujemo kar nekaj
kondicije, dobre čevlje, gamaše in palice, v nahrbtniku pa naj bodo poleg
hrane tudi dereze in cepin. Priporoča se tudi krplje ali turne smuči. Turni
smučarji lahko podaljšajo bivanje v zavetišču za dan ali dva.
Če bodo slabe vremenske razmere bomo turo prestavili na ugodnejši čas.
Tonč Žunter



031 333 776
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Gorniški klub Limberk
sobota, 21. april 2018

Odkritje Aljaževega stolpča v občini Kostel
GK Limberk bo postavil tretji Aljažev stolpič, tokrat na naši južni meji ob
reki Kolpi. Doslej smo postavili dva Aljaževa stolpiča z vpisnima knjigama
obiskovalcev na območju občin Grosuplje (Tabor Cerovo) in Ivančna Gorica
(Kamni vrh).
Stolpič bo stal pri naravni posebnosti, Tonglovem stebru (611 m), 38 m
visokem kamnitem stebru, s tremi bori na vrhu. Ime je dobil po kočevarju,
ki ga je prvi preplezal.
Zbrali se bomo ob 9. uri v vasici Srobotnik ob Kolpi. Do tja se pripeljemo,
če pred mejnim prehodom Petrina (Brod na Kolpi) zavijemo desno proti
Osilnici.
Janez Mežan

041 395 001
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 28. april 2018

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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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 28. april 2018

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.
Grega Hrovat

040 534 909
Gregor Gomišček

041 678 716
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Gorniški klub Karavanke
torek, 1. maj 2018

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
petek, 4. maj 2018

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, 4. maj - nedelja, 6. maj 2018

6. 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, 12. maj 2018

Kocbekovo priznanje za leto 2017
in tura na Lovrenška jezera in Roglo (1517 m)
Zborno mesto je ob 7.30 v kraju Frankolovo v gostišču pri osnovni šoli, kjer
spijemo jutranjo kavico.
Avtocesto Ljubljana-Celje zapustimo v Celju-center in na križišču zavijemo
desno za Vojnik in naprej po stari magistralni cesti proti Konjicam do
Frankolovega. Skupaj se odpeljemo po cesti mimo Zreč na Roglo in naprej
po cesti do planinske koče na Pesku, kjer parkiramo.
Planinske oznake nas usmerijo na pot za Lovrenška jezera. Po 2 urah
nenaporne hoje smo že pri jezerih, ki si jih ogledamo z razglednega stolpa
in po udobnih lesenih poteh. Vračamo se po drugi poti na Roglo, kjer si
ogledamo planinsko vas in novo cerkvico. Obiščemo najvišjo točko Rogle,
kjer stoji razgledni stolp in se spustimo do koče na Pesku. Tam bo tudi
kratka slovesnost in podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2017 in
pogostitev.
Za pot in ogled bomo porabili cca 6 ur. Za turo so potrebne pohodne palice
dobri čevlji in nekaj kondicije ter dobre volje.
Vse gornike vabimo, da se nam ob 15. uri pridružijo na srečanju in podelitvi
Kocbekovega priznanje v planinski koči na Pesku.
Tonč Žunter



031 333 776
Bojan Okrogar



031 382 295
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Gorniški klub Limberk
sobota, 19. maj 2018

Veliki Risnjak (1528 m)
Veliki Risnjak je eden od najslikovitejših hrvaških vrhov. Celotno področje
je bogato z raznoliko floro in zanimivim živalskim svetom ter je zaščiteno
kot nacionalni park. Z vrha Platka je krasen razgled na okoliško hribovje
Gorskega Kotorja. Ob lepi vidljivosti občudujemo tudi slovenske vrhove do
Julijskih in Kamniško Savinjskih Alp ter do Velebita na južni strani.
Dostop do izhodišča: preko mejnega prehoda Brod na Kolpi se usmerimo
proti Delnicam. Nato nadaljujemo po stari magistralki proti Reki. Cesti
sledimo preko Gornjega Jelenja v smeri Reke do odcepa desno za smučišče
Platak. Nato sledimo cesti do velikega parkirišča na smučišču, kjer
parkiramo.
Hoje po lahki označeni poti je približno 7 do 8 ur v obe smeri. Višinske
razlike je 620 m. Oprema naj bo letnemu času primerna. Na poti je
planinski dom Sušak.
Dobimo se ob 7. uri na parkirišču smučišča Platak.
Franc Koželj

041 716 430
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 26. maj 2018

Tri ferate v enem dnevu
Začeli bomo v koči Fortunato Calvi. Zeleni čaj matcha, capuccino itn. Potem
bi se podali proti prelazu Sesis in nekje na pol poti zavili levo proti vzhodni
steni gore (monte) Peralba. Pri vznožju bi vstopili v ferato Piero Sartor. Po
njej ostane še nekaj lažjega plezanja do vrha. Z njega bi sestopili po poti
papeža Janeza Pavla II. Spodaj bomo prečili pod ostenji Pic Chiadenisa in
čez pol ure vstopili v dvodelno ferato Via di Guerra 1915/18. Po eni steni
bomo šli navzgor, po drugi navzdol.
Summa summarum (»vsota vsot«): gre za tri srednje težke nadelane poti
čez stene. Poleg pridiha prve vojne (ostaline) tukaj ne manjka čudovitih
razgledov nad gorami, kot so Peralba, Rinaldo, Avanza … in masiva Siere v
smučarski Meki Sappadi ter dolini reke Piave. Slednja ima od spodnjega
parkirišča za en km naprej svoj izvir (Sorgenti di Piave). Teh si vsekakor
ogledamo.
Hodili in plezali bomo dobršen del dneva (cca 6-7 ur).
Snidemo se ob 5. uri na mejnem prehodu Rateče.
Bine Mlač

031 604 311
Slavica Dudanova

040 871 405
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 2. junij 2018

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 enadvajsetič. V primeru slabe
vremenske napovedi, je rezervni termin v soboto 9. 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, 9. junij 2018

Gorniška tura v neznano

Dobimo se ob 6. uri na parkirišču pri Mercatorju nasproti hotela Mangart v
Bovcu.
Vsekakor se bomo podali v visokogorje, zato naj bo v nahrbtniku vse
potrebno za tako pot.
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade.
Benjamin Černe

031 224 114
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 16. junij 2018

Rzenik (1833 m)
Tradicionalni skalaški izlet
Zbrali se bomo ob 7.45 na spodnji postaji gondolske žičnice na Veliko
planino. Z gondolo se bomo peljali na Veliko planino, nato pa peš čez
planini Konjščica in Dol na planino Rzenik. Tu bo v čast sv. Bernardu
Menthonskemu, zavetniku gornikov, ob 11. uri daroval mašo župnik France
Urbanija.
Po maši se bomo lahko povzpeli na Konja ali na vrh Rzenika (dodatno slaba
ura hoda). Sestop bomo opravili prek planine Dol in skozi Dolski graben do
spodnje postaje gondolske žičnice. Zmerne, nezahtevne hoje po lepih krajih
je za dve uri in pol, za sestop pa še dve uri.
Mogoče različice brez vodstva:
• po poti skozi Dolski graben se lahko vzpnemo na planino Dol brez
uporabe žičnice, za vzpon na Rzenik v tem primeru potrebujemo od
štiri do šest ur;
• na planino Dol se lahko pripeljemo z avtomobilom, od tu je le
dobra ura hoda na planino Rzenik;
• vrnitev je mogoča prek Velike planine in z gondolsko žičnico v
dolino (po poti pristopa) ali pa čez Konja in Presedljaj v dolino.
Gregor Gomišček

041 678 716
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 23. junij 2018

Veliki Babanski Skedenj (2121 m)
Z dna Bovške kotline se kot bršljan po suhem zidu prek ogromne gmote
Kaninskega pogorja, vse do kamnitega morja Kaninskih podov, plazijo
nazobčana rebra, škednji. Iz Škednjev so bili pred tremi desetletji
preimenovani v Skednje. Le zakaj ni enaka usoda prekrščevanja v
Skednjevec doletela tudi Škednjovca bliz' Triglava? Mogočni slap Boka je
spodjedel dno najzahodnejšemu tovrstnemu skednju, ki nase prvič opozori
z značilno Kopo, nato pa se ostrí in stopnjuje prek Ruše, Malega in Velikega
Babanskega Skednja. Slednji se spogleduje s sosedo, Veliko Kaninsko Babo
na meji z Rezijo. Čas za obisk tega bisera kaninskega kraljestva je pravšen.
Žejni Podi nemara še niso vsrkali vse večmetrske snežne odeje, ki je že
sredi novembra 2017 merila cel meter in ki nam bo popestrila pot in
poglede.
Planinska pot iz Bovca na Kanin se odcepi na levo skozi Gozdec, prav tako
stara, a bolje uhojena tovorna pot. Z nje pred sabo večkrat ugledamo Kopo
na začetku Babanskega Skednja. Pot se Kopi ogne, po pobočju Ruše pa se
povzpne, se prekobali prek njenega slemena že okoli 200 metrov više od
planine Baban in se nadaljuje pod sedelce Jezerca med Babanskima
Skednjema. Hvaležno je obiskati Mali Babanski Skedenj (1963 m), preden
se lotimo Velikega Babanskega Skednja (2121 m), z Aljaževim stolpičem.
Sestopimo po severozahodnem grebenu v škrbinico in iz nje na Pode pod
severno steno Skednja. Po označeni poti pod slikovitimi stenami Velikega
Skednja se po okoli 7 urah hoje vrnemo na izhodišče.
Zberemo se ob 8. uri pri spodnji postaji kaninske žičnice v Bovcu. Hrana in
pijača iz nahrbtnika. Zlasti brez slednje bi na Kaninu težko preživeli.
Bojan Okrogar

031 382 295
Tone Primožič

041 729 925
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Gorniški klub Gornjesoške doline
ponedeljek, 25. junij 2018

Velika Tičarica (1892 m), Čisti vrh (1875 m)
Gorniška tura ob Dnevu državnosti
Od Prehodavcev je razpotegnjen dolg greben zanimivih vrhov, Veliko
Špičje, Plaski Vogel, Travnik (Aljažev stolpič). Vzponi nanje so s trentarske
strani zelo dolgi in zahtevni. Stranski gorski hrbet, ki se odcepi od Vel.
Špičja, se vleče v širokem loku preko Plaskega Vršaca, Čistega vrha do
Velike in Male Tičarice. Pod temi grebeni leži prostorna, delno travnata
planjava s plitvo dolino Dol pod plazmi, Ravni dol. Na zahodnem robu
planjave, nad dolino Vrsnik, leži Vas na Skali (1000 m), dostopna iz vasi
Soča po asfaltirani cesti.
Pri vasi začnemo z našim vzponom. Kratek del po cesti, nato nas zložna
stezica skozi gozd pripelje na planino V plazeh (1548 m). Od tu nas vodi
pot rahlo navzgor do travnatih pobočij in z rušjem porasle Vel. Tičarice. Z
vrha se vrnemo po istih prehodih, nata proti Čistemu vrhu, s škrbine pod
vrhom pa sestopimo do planine.
Pot je nezahtevna, neoznačena, po slabo shojenih stezah moramo hoditi z
občutkom za orientacijo.
Skupne hoje je do 6 ur.
V prazničnem vzdušju bomo zaključili v Vrsniku, na domačiji dr. Antona
Jegliča, prvega predsednika SGK Skala.
Zbrali se bomo ob 7. uri pri mostu čez Sočo v vasi Soča, kjer je odcep za
Vas na Skali.
Mitja Šavli

031 325 938
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 30. junij 2018

Snežnik (1796 m)
Snežnik je daleč vidna, osamljena gora na robu slovenskega gorskega
sveta. Ponosno kraljuje nad prostranimi gozdovi. Tik pod vrhom se stiska
koča Draga Karolina.
O Snežniku je pisal že Janez Vajkard Valvazor: »Ta gora je pravi prebijač
oblakov. Dvigne se tako visoko, da se z njenega vrha lahko tvoje oko
sprehaja po vsej deželi daleč naokrog in da lahko tvoji vidni žarki poletijo
tudi preko morja ...«
Z izhodišča v Grdi dragi se bomo po gozdni poti mimo kapelice Marije
Snežne najprej povzpeli na Mali Snežnik, od tam pa po razglednem
grebenu med ruševjem na Veliki Snežnik. Sestopili bomo po krožni poti do
izhodišča.
Hoje bo približno 5 ur.
Zbrali se bomo ob 8. uri pri planinskem domu na Sviščakih. Do tam je iz
Ilirske Bistrice 21 km. Skupaj se bomo potem odpeljali še 2 km do Grde
drage, kjer bomo začeli naše raziskovanje snežniških lepot in zanimivosti.

Bruna Dekleva

 041 876 112
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 7. julij 2018

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



62

Skala 2018

Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 14. julij 2018

Po poti Saškega kralja
In za povrhu Stoletnica, če bo vreme. Po prestopu meje bomo odbrzeli do
Rabeljskega jezera in se potegnili še malo naprej. S parkirišča (Val Rio del
Lago) bomo stopili na pot (sentiero) CAI št. 625, ki bo naša vodilja v
višavje: koča (rifugio) G. Brunner (1432 m), zgornja krnica Belega potoka
(Rio Bianco) … bivak (bivacco) CAI Gorica (Gorizia).
Lega bivaka in razgledi so brez kančka dvoma enkratni in vsakokrat
ponovljivi, seveda če tod okoli ne lazi megla. Skratka, čaka nas še kratka
feratica Stoletnica (op. ne pozabite na čelado, samovarovalni komplet in
naglavno svetilko). Če bo v sestopu še kaj volje si ga bomo nekoliko
popestrili. O tem več na mestu samem (na licu mesta).
Srečamo se ob 6. uri na mejnem prehodu v Ratečah.
Bine Mlač

031 604 311
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 21. julij 2018

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.
Gartner Vinko

040 380 056
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 28. julij 2018

Jepca (1610 m)
Jepca je sedlo pod vrhom Kepe nad slovensko vasjo Belco in avstrijskim
Baškim jezerom (Faaker See). Na njem je nekoč stala Anina koča
(Annahütte 1587 m), ki pa je pogorela. Pot do nje vodi s slovenske strani
po slikoviti dolini potoka Belca. 26. julija je god sv. Ane, zato se zadnjo
soboto v mesecu obhaja žegnanjski dan pri ostankih Anine koče. Romarji
pohodniki prihajajo iz Slovenije, Avstrije in Italije in ne glede na to, če
govorijo slovensko, nemško ali italijansko, se vsi dobro razumejo.
Duhovni vodja poti iz Slovenije bo g. France Urbanija. Na romanje bomo
ponesli križ prijateljstva, ki ga prinesejo romarji z avstrijske strani na
zadnjo soboto v aprilu in ga predajo Slovencem pri Aljaževem spomeniku.
Prijateljsko druženje in pogostitev je med drugim namenjena tudi za
zbiranje sredstev za ponovno postavitev Anine koče, ki bo postala simbol
dobrih medsosedskih odnosov. Ob 12. uri bo bogoslužje Božje besede s
pozdravnimi nagovori v vseh treh jezikih in nastop pevcev ter orkestra
alpskih rogov.
Zbrali se bomo na Dovjem pri Aljaževem spomeniku ob 7. uri. Hoje bo za 6
do 7 ur. Pridružite se nam lahko tudi pri žagi na Belci ob 8. uri.
Posebno lepo vabljeni kolesarji, z avstrijske strani jih vedno pride zelo
veliko. Odhod kolesarjev bo ob 8.30 izpred Aljaževega spomenika na
Dovjem. Ob lepem vremenu je po prireditvi možen tudi pristop na vrh
Kepe. Do Jepce je možno priti tudi po makadamski cesti z avtom.
Franci Jesenik

04 53 33 745
Gregor Gomišček

041 67 87 16
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 28. julij 2018

Čez Črni hriber na Ute (2029 m)
Gorniški klub Savinjske doline organizira pohod po stari lovski oz. pastirski
poti čez Črni hriber na stari pastirski stan na Utah, ki je delno obnovljen.
Zborno mesto je ob 7. uri v gostilni Pri Lampi bivši Kmet v Lučah.
Odpeljemo se do Robanovega kota in parkiramo pri kmetiji Roban. Peš
nadaljujemo do Robanovega Kota, od tam pa po strmi lovski poti čez Črni
hriber do pastirskega stana Ute.
Obiščemo še vrh Ute, lahko pa tudi Krofičko. Vračamo se preko Strelovca in
kmetije Knez do Robana.
Tura poteka večinoma po zahtevnem brezpotju približno 10 ur, zato je
potrebna primerna obutev, pohodne palice in čelada, ter dovolj pijače. Do
Ut ni vode, hrana iz nahrbtnika za ves dan.
Tonika Nadvežnik

041 457 085
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Slovenski gorniški klub Skala
sreda, 1. avgust 2018

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, 2. avgust 2018

Po Aljaževi poti od doma do doma
Tudi v letu 2018 organiziramo člani GK Jakob Aljaž pohod po celotni
Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaževa pot od doma do
doma«.
Tura se prične v četrtek 2. avgusta 2017, ob 5. uri zjutraj, pred Aljaževino
v Zavrhu pod Šmarno Goro in nas v šestih do sedmih dneh, vodi po celotni
spominski »Aljaževi poti« do Aljaževega doma v Vratih. Po predvidevanjih
se prenočuje na Kališču, na Brezjah, na Stolu, na Dovjem v župnišču in po
potrebi v Staničevem domu. V primeru zelo slabe vremenske napovedi za
celotni teden v naprej, se začetek ture prestavi za en teden, to je na 9.
avgust 2017.
Tura je dolga in naporna, v delu vzpona na Triglav tudi zelo zahtevna. Po
načrtu se vsa potrebna oprema in hrana nosi na celotni turi v nahrbtniku,
spi pa se le 5 do 6 krat. Vsak udeleženec sam odgovarja za svojo opremo,
hrano, prenočišče in tudi za lastno varnost. Organizirano je le vodenje po
celotni poti.
Vsi, ki uspešno opravijo pohod po »Spominski gorniški poti«, ki se imenuje
»Aljaževa pot od doma do doma«, prejmejo posebni častni znak, na
katerem je na zadnji strani vgravirano ime in priimek ter redna številka, ki
jo dobi vsak prejemnik znaka.

Tomaž Mis

041 368 956
Janez Kocjan - JanKo

031 333 042
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 11. avgust 2018

Lučki dan in prečenje Olševe (1930 m)
V okviru Lučkega dneva organizira Slovenski gorniški klub Skala, v
organizaciji Gorniškega kluba Savinjske doline, prečenje Olševe.
Zborno mesto je ob 7. uri v gostilni Pri Lampi, bivši Kmet v Lučah.
Odpeljemo se do Solčave in po panoramski cesti pod Olševo ter parkiramo
na Slemenu.
Peš nadaljujemo po markirani poti in prečimo pogorje Olševe preko več
vrhov do najvišjega vrha Govce. Obiščemo še Obel kamen, Potočko zijalko
in Okna oz. Vrata na avstrijski strani Olševe.
Spustimo se do cerkvice sv. Duha in turo po približno 7 urah zaključimo v
gostišču kmečkega turizma.
Za turo je potrebna primerna obutev, pohodne palice ter dovolj pijače in
hrana iz nahrbtnika. Za pohodnike, ki bi želeli turo skrajšati, pa se
odpeljemo do cerkvice sv. Duha in obiščemo le Obel kamen.
Po povratku s ture se pohodniki pridružimo praznovanju Lučkega dneva na
prizoriščih v Lučah.

Tonč Žunter



031 333 776
Okrogar Bojan



031 382 295
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Gorniški klub Savinjske doline
sreda, 15. avgust 2018

Molička peč (1780 m)
Kot vsako leto se bomo tudi letos na Veliki Šmaren udeležili maše v kapelici
na Molički peči.
Kdor bo želel se lahko povzpne po Kocbekovem grebenu tudi na vrh
Ojstrice.
Zaradi velikega obiska vodenje ni potrebno.
informacije Tonč Žunter

031 333 776
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 19. avgust 2018

Mangartska planina

Dan bo potekal brez strogo določene ture. Odvijalo se bo po lastni izbiri.
Vsekakor se bomo povzpeli na katerega od okoliških vrhov. Lahko pa se bo
tudi samo poležavalo na mangrtskem sedlu ali pred našo brunarico.
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 Karavanke
sobota, 25. avgust 2018

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, 1. september 2018

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 Limberk
sobota, 8. september 2018

Šplevta (2272 m)
Zbrali se bomo ob 6.30 na parkirišču pod slapom Peričnik, nato pa se bomo
odpeljali do Poldovega rovta.
Usmerimo se na kolovoz, ki pelje v gozd in nato mimo manjše lovske koče,
kjer bomo nadaljevali rahlo v levo na peš pot. Skozi gozd se povzpnemo
proti Rdečem potoku kjer se usmerimo desno na pot čez Brinje. Pot se nato
prične strmo vzpenjati skozi gozd in nato zavije rahlo v desno ter nas
počasi pripelje na strma travnata pobočja. Pri Brinovi glavi (1571 m) se pot
obrne rahlo v levo in pobočja postanejo manj strma, pot naprej poteka
skozi vse redkejši gozd, občasno pa se vzpnemo po travnatem pobočju.
Takšna pot nas pripelje do melišč pod pobočji Kopic, tu se najprej
vzpenjamo po melišču. Potem se nekaj časa vzpenjamo po travnatih
pobočjih na levi strani melišča, proti koncu pa pot zavije nekoliko proti
Šplevti na levo stran doline in se po melišču vzpne vse do sedla med
Dovškim križem in Šplevto. Na sedlu se usmerimo levo in vzpon
nadaljujemo po brezpotnem svetu. Vse bolj razgledna "pot" nas po nekaj
nadaljnjih korakih pripelje na vrh Šplevte.
Vračali se bomo mimo bivaka II in po melišču v dolino do avtomobilov.
Tura je kondicijsko zahtevna in poteka po brezpotju. Za hojo bomo
potrebovali od 8 do 9 ur. Od opreme pa je priporočljiva čelada ter dobra in
zanesljiva obutev.
Majda in Polde Sadar

031 295 685
031 202 949
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 15. september 2018

Veliki vrh (1768 m)
Dobimo se ob 7.30 v Kobaridu pred mlekarno Planika (pod obvoznico).
Zapeljali se bomo do Drežniških Raven in naprej do Planine Zapleč, kjer
bomo pustili vozila. Na Veliki vrh se bomo povzpeli mimo oz. čez Krasji
vrh. Tura ni posebno zahtevna. Previdnost je potrebna le na vrhu grebena,
kjer je potrebno nekaj malega lahkega plezanja. Na pot je potrebno vzeti
dovolj pijače in hrane, saj ni oskrbovanih koč.
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade.

Emil Tomazetič

051 691 926
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Gorniški klub Limberk
sobota, 22. september 2018

Po slemenih Velike gore
Zahodno od Ribnice je okoli 14 km dolga in čez 1000 m visoka Velika gora.
Najvišji vrh je Turn (1254 m), na vzhodu jo obdaja Mala gora z najvišjima
vrhovoma Črni vrh in Stene svete Ane (963 m), na severozahodu pa se
dvigajo gričevnata Slemena.
Pod vrhom Velike gore opazimo 50 do 60 m visoke skale, imenovane
"Okameneli svatje". Pripoved pravi, da so čez goro šli svati z nevesto. Ker ji
je postalo vroče, je preklela sonce, svati pa so okamneli. To so veliki skladi
apnenca, ki štrlijo iz gozda.
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pred cerkvijo v Ribnici.
Hoje s postanki bo približno 5 ur.
Priporočljive so pohodne palice, v primeru dežja pa še gamaše.
Rajko Peterlin

031 383 444
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 29. september 2018

Grintavec (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



Skala 2018

77

Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 30. september 2018

Velika Baba
Velika Baba je najvišji vrh vzhodnega grebena nad dolino Lepene. Z vrha,
ki ima vpisno skrinjico, je lep pogled na Krn in Krnsko jezero, tudi najvišji
vrhovi Julijskih Alp ne manjkajo.
Zberemo se ob 7. uri na parkirišču pri Domu dr. Klementa Juga v Lepeni.
Od doma dr. Klementa Juga v Lepeni nadaljujemo po široki markirani poti v
smeri Krnskih jezer. Pot nas po približno uri in pol hoje pripelje do slabše
vidnega razpotja. Usmerimo se levo na slabo vidno stezico, ki se rahlo
spusti čez manjši travnik. Hodimo naprej, kjer sledi nekaj prečnih vzponov
po melišču in med ruševjem. Pot nas naprej pripelje v manjšo dolinico med
Veliko Babo na levi in Veliko Monturo na desni. Pot nas nato pripelje na
razpotje označene in neoznačene poti. Zadnji del poti postane nekoliko bolj
strm in nas ob vse lepših pogledih pripelje na vrh razgledne gore.
Glede na letni čas je priporočljivo vzeti kakšen kos obleke več in dovolj
veliko količino tekočine.
Hoje v eno smer je približno 4 ure.
Franci Melink

041 734 072
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Gorniški klub Limberk
sobota, 6. oktober 2018

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 dr. Henrik Tuma
sobota, 13. oktober 2018

Dvodnevni pohod po Furlanskih Dolomitih
To se pravi sprehod pod ostenji gorskih podskupin Spalti di Toro,
Monfalconi di Montanaia, Monfalconi di Cimoliana in Monfalconi di Forni. Ko
zapustimo furlansko-beneško nižino in se malo pred tržnico v mestecu
Maniago poslovimo še od njega, uberemo po cesti za vasico Barcis. Ta je v
dolini Valcellina. Po njej za ducat km do vasice Cimolias. V njej zavijemo v
dolino (val) Cimoliana. Na njenem koncu je koča (rifugio) Pordenone. In
potem takole: po dolini (val) Montanaia bi se povzpeli navzgor do
Montanaiskega stolpa (Campanile di Val Montanaia). Sledilo bo (spontano)
občudovanje in fotografiranje.
Nato bi prečili krnico, se naužili lepot, prevalili čez sedlo (forcella)
Montanaia in stopili v dolino (val) d'Arade. Dolgo časa po njej in sosedni
krnici (cadin, cijadin) d'Arade. Še čez sedlo (forcella) Monfalcon di Forni in
že smo pri bivaku (bivacco) Marchi-Granzotto. Ta kot v pravljici stoji na
skalnem pomolu. Na kratko: pri njem je ob pogledu na dolomitske stolpe in
ostrice, ki jih imamo na dlani, zares »stupendo« (noro lepo). Ah, od njega
bomo sestopali navzdol po dolini (val) Monfalcon di Forni. Čakajo nas še
dolina (val) Meluzzo in Pian di Meluuzo in na njem naša vozila na štirih
kolesih.
Pripis: če bi bil prevelik naval, sva pripravljena v te konce še dvakrat peljati
manjše skupine.
Sicer se dobimo ob 5. uri na mejnem prehodu Rateče. A pol leta prej se
nama le (neobvezno) oglasite.
Bine Mlač

031 604 311
Slavica Dudanova

040 871 405
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 20. oktober 2018

Veliki Cirnik (668 m)

Obiskali bomo dolenjsko gričevje ob vznožju Gorjancev, kjer nas spodaj
pod nami spremlja reka Krka, ki se v vasi Čatež poslovi in preide v Savo.
Zbirališče je ob 8. uri na parkirišču pri cerkvi Sv. Jurija na Čatežu ob Savi,
kjer tudi zapustimo avtocesto Ljubljana – Zagreb in se navkreber, mimo
gostilne Les, zapeljemo do cerkve.
S parkirišča se skozi mešani gozd podamo na krožno pot. Povzpnemo se
navzgor do cerkve Sv. Vida, od koder je lep razgled na Brežiško polje,
Brežice in novo hidrocentralo z akumulacijskim jezerom.
Prijetna pot nas vodi mimo Malega na Veliki Cirnik, kjer je planinsko
zavetišče in vse, kar potrebujemo za peko kostanja. V Globočicah bomo pri
kralju cvička na domačiji pri Martinovih pomalicali in se prek Mrzlave vasi
vrnili na izhodišče.
Pot je nezahtevna, primerna za vse. Trajala bo 6 do 7 ur, glede na
postanke.

Silvo Klemenčič

041 295 264
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 27. oktober 2018

Goriški Kras, Trstelj
Goriški Kras imenujemo del matičnega Krasa zahodno od Komna pa do
slovensko italijanske meje. Oktobra Kras zažari v barvah ruja in je po
mnenju mnogih tedaj najlepši.
Dobimo se ob 8. uri v Mirnu pri pokopališču oz. nekdanjemu mejnemu
prehodu, od koder se bomo zapeljali na izhodišče.
Potikali se bomo po severnih obronkih Krasa od Cerja do Trstelja. Vmes pa
bomo turo prilagajali trenutnim razmeram in razpoloženju. V nahrbtniku naj
bo vse za celodnevno pohajkovanje.
V primeru slabega vremena tura odpade.
Benjamin Černe

031 224 114
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Gorniški klub Karavanke
sreda, 31. oktober 2018

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 Savinjske doline
sobota, 10. november 2018

Donačka gora (884 m)
Vabimo vas na jesensko potepanje na krožno pot na Donačko goro.
Zbirališče je v centru Rogatca blizu cerkvice ob 8. uri.
Avtocesto Ljubljana-Maribor zapustimo v Dramljah in zavijemo na Šentjur
in Rogaško Slatino do Rogatca. Skupaj se odpeljemo naprej po cesti do sv.
Jurija kjer parkiramo pri cerkvici.
Poiščemo slabo markirano stezico, ki nas mimo cerkvice sv. Donata pripelje
na zgornji plato, na krožno pot okrog Donačke gore. Na vzhodnem grebenu
se odločimo za težjo pot z varovali ali nadaljujemo horizontalno skozi
pragozd in tik pred kočo zavijemo na vrh po lažji poti. Na vrhu pri piramidi
se ponovno združimo. Po kratkem počitku in razgledih se po lažji poti
spustimo do Rudijevega doma. Nadaljujemo krožno pot do cerkvice sv.
Donata in se spustimo nazaj na izhodišče.
Turo zaključimo po po približno 7 urah hoje.
Za pot potrebujemo kar nekaj kondicije, dobre čevlje in palice, za težjo pot
pa še samovarovalni komplet in čelado.
Janko Kovačič



041 369 539
Okrogar Bojan



031 382 295
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Gorniški klub Limberk
sobota, 17. november 2018

Visoki Mavrinc (1561 m)

Visoki Mavrinc (Špica v Sedelcih) je gora, ki jo s poti na Vršič večinoma niti
ne opazimo, saj so naši pogledi usmerjeni predvsem v ostenja na drugi
strani doline.
Čeprav je Mavrinc enostavno in hitro dosegljiv od Koče na Gozdu, se ga
bomo mi lotili nižje, z drugega ovinka vršiške ceste. Od tam nas vodi cesta
v vzporedno dolino, kjer bomo najprej poiskali kolovoz, potem pa
neoznačeno lovsko stezo, ki nas bo popeljala do vrha. Čeprav blizu
civilizacije, je dolina pravi kotiček popolne tišine.
Z vrha je čudovit razgled na vrhove okoli Vršiča. Če bodo ugodne razmere,
se lahko povzpnemo še na 45 minut oddaljeno Kumlehovo glavo. Z vrha
Mavrinca se bomo spustili do Koče na Gozdu, kamor bomo zapeljali nekaj
avtomobilov, da nam ne bo treba sestopati po cesti nazaj na izhodišče.
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri 2. ovinku Vršiške ceste (na levi strani
ceste).
Tura na Visoki Mavrinc je relativno enostavna in kratka (3 ure) in ne
zahteva posebne opreme in pripravljenosti, kar pa ne velja za vzpon na
Kumlehovo glavo.

Andrej Hernec

041 327 845



Skala 2018

85

Slovenski gorniški klub Skala
petek, 14. december 2018

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
torek, 25. december 2018

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
sreda, 26. december 2018

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 sredo, 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
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Klub gorskih kolesarjev Volja

Pri organizaciji gorskokolesarskih tur poskušamo pokriti različna področja v
Sloveniji in okolici, ki so manj obiskana, pa toliko bolj zanimiva za
kolesarjenje v naravi. Večino tur, ki potekajo kot gorskokolesarski izleti,
organizatorji pripravijo na podlagi lastnih idej na podlagi predogledov in
poznavanja terena. Izogibamo se ponavljanju tur, saj nudi naša okolica
neizmerne možnosti za kolesarjenje, na turah tako spoznamo nove naravne
lepote in kulturnozgodovinske znamenitosti.

vladimir.cindro@ijs.si
041 424 868

pecaric.marko@gmail.com
041 254 594
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GORSKO-KOLESARSKE TURE V LETU 2018

Predvidevamo, da bomo v letu 2018, 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.

90

Skala 2018

Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev za
leto 2018
V letu 2018 bomo člani GKJP, tako kot do sedaj, prosto leteli z
visokogorskih vzletišč po Sloveniji in tujini, sodelovali na turah drugih
gorniških klubov, združenih v Skali in leteli z osvojenih vrhov, če bodo
vremenski pogoji le dovoljevali letenje.
Prioriteta udeležbe je na tradicionalnih pohodih (turah) in srečanjih kot so:
- 1. soboto v januarju - tradicionalni novoletni pohod v Karavanke;
- 2. februarja - na svečnico, tradicionalno srečanje gornikov na
Rožniku;
- 8. februarja – srečanje gornikov na Šmarni gori;
- odvisno od vremenskih pogojev, udeležba na zimskem triatlonu v
Mojstrani;
- 1. maja – romanje na Sv. Višarje;
- 1. sobota v juniju - tradicionalni pohod na Storžič;
- 3. sobota v juniju – tradicionalni pohod na Rzenik (letenje z Velike
planine);
- 1. avgusta - tradicionalna tura skalašev na Škrlatico;
- odvisno od vremenskih pogojev, udeležba na jesenskem triatlonu
na Dovjem;
- v septembru bomo organizirali srečanje padalcev na nogometnem
igrišču v Dednem dolu in na vzletišču Gradišče pri Višnji Gori, s
podelitvijo pokala najboljšim v H&F tekmovanju »na-skok Gradišča
- skok z gradišča 2018«, ki je postalo celoletno tekmovanje, odprto
za vse slovenske JP.
- tudi udeležba na tekmovanjih »Zeleni izziv« v letu 2018«, je pravi
izziv za člane GKJP, udeležba na tekmovanjih pa del načrta za
prihodnje leto.
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-

-

v načrtu je tudi organizacija letenja s Stola in to predvidoma 3.
soboto v septembru, na dan slovesnosti ob zaprtju koče na Stolu,
ko blejski JP klub organizira pohod na Stol in letenje v dolino.
udeležba na jesenskem triatlonu na Dovjem (odvisno od
vremenskih pogojev);
31. oktobra udeležba na komemoraciji na dovškem pokolpališču
(letenje z Babe);
v decembru - tradicionalno predbožično srečanje Skalašev.

Seveda je to le okvirni načrt in tako kot je v uvodu že povedano, se bomo
člani GKJP udeleževali tur drugih GK, združenih v Skali in glede na
vremenske pogoje, tudi leteli z osvojenih vrhov.

Janez Kocjan - JanKo

031 333 042

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

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

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

__________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

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

Skala 2018

Davčna številka
upravičenca
94156590

Odstotek
(%)
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 Karavanke
Gorniški klub Gornjesoške doline
Klub gorskih kolesarjev Volja
Gorniški klub jadralnih padalcev

Gorniški klub Savinjske doline
Gorniški klub Limberk
Gorniški klub Jakob Aljaž
Turni klub Gora

Izjavljam, da soglašam s spodaj navedenimi načeli in cilji gorništva in da jih
bom podpiral po najboljših močeh:
Gojili bomo slovensko gorniško izročilo v duhu vrednot in tradicije
Turistovskega kluba Skala (T.K. Skala) ter:
• uresničevali gorniške dejavnosti, interese, programe in cilje,
• skrbeli za razvoj gorništva in oblikovali za to potrebne programe,
• sodelovali pri načrtovanju, izgradnji in 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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Dobrodošli pri vašem
partnerju za zaščito
in varnost.
Avtomobilska, domska, nezgodna
zavarovanja ter optimalne rešitve
za mala in srednja podjetja.
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MAGNEZIJ Krka 300

Mg+B2

Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti ter normalnemu delovanju
živčnega sistema.

e

Granulat za pripravo napitka vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.

Magnezij prispeva tudi k delovanju mišic.

www.magnezijkrka.si
Okus po pomaranči in limeti.

Brez konzervansov.

Brez umetnih barvil, arom in sladil.

Ena vrečka na dan.
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno
prehrano. Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.
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