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Sto let delovanja skalašev na Slovenskem
Uvodni nagovor gospoda Antona Žunterja, predsednika Slovenskega
gorniškega klub Skala – zveze gorniških klubov na prireditvi v počastitev
stote obletnice delovanja skalašev na Slovenskem v soboto, 30. oktobra
2021, v konferenčni dvorani Karantanija Hotela Lev v Ljubljani.

»Spoštovani predsednik Vlade RS, predsednik DS RS, cenjeni gostje, dragi
gorniški prijatelji in znanci.

Letos praznujemo 100. obletnico delovanja skalašev na Slovenskem. Na
svečnico, 2. februarja 1921 je bil v Prešernovi sobi restavracije Novi svet v
Ljubljani – današnja lokacija hotela Lev, v katerem se nahajamo ustanovljen Turistovski klub Skala.
Ustanovni člani se seveda niso imeli za turiste, pač pa tiste, ki se
odpravljajo na zahtevne visokogorske ture. Svoj klub so ustanovili kot
alternativo takratnemu Slovenskemu planinskemu društvu ali, če si
sposodim besede dr. Miha Potočnika, »bili so kot mlado vino, ki je vrelo v
pretesnih starih sodih SPD, dokler jih na koncu ni razneslo«. Skalaši so
zagovarjali idejo elite, vendar ne v smislu premožnosti ali družbenega
ugleda, ampak v smislu maloštevilnega in v gorniškem pogledu vsestransko
angažiranega izjemnega članstva. Biti član Skale je bila čast, gorništvo pa
način življenja. Odlikovala jih je ljubezen do gora, idealizem, neupogljiv
značaj, načelnost in tovarištvo, v stenah pa pogum, železna volja ter
iskanje skrajnih meja. Iz njihovih vrst so izšli vrhunski smučarji, fotografi,
gorniki in gorski reševalci, pravzaprav vsa največja gorniška imena tistega
časa kot so Joža Čop, Stanko Tominšek, dr. Miha Potočnik, Uroš Župančič
Mira Marko Debelak, Pavla Jesih in mnogi drugi. Njihov idejni in filozofski
vodja je bil najprej dr. Klement Jug, po njegovi prezgodnji smrti pa velik
domoljub in izjemen izobraženec tistega časa dr. Henrik Tuma. V naših
gorah so splezali najtežje smeri in slovenski alpinizem takrat pripeljali do
meja možnega. V gorah so gradili znamenite bivake, leta 1931 so posneli
prvi slovenski celovečerni film »V kraljestvu zlatoroga« ter tri leta kasneje
postavili legendarni križ na Škrlatici v spomin na žrtve gora. Že leta 1923 je
bila ustanovljena zelo dejavna jeseniška podružnica Skale, leta 1931
savinjska podružnica s sedežem v Lučah, kasneje pa še nekatere druge, ki
pa zaradi izbruha vojne niso prav zaživele. V začetku 2. svetovne vojne so
skalaši iz Rima prejeli dopis, naj pristopijo h Clubu Alpino Italiano. Takrat
so izpričali svoje domoljubje in se raje sami ukinili.
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Po vojni, ko je bila zapovedana enakost, ta najbolj zlagana in najbolj
zlorabljena revolucionarna vrednota, sta postala ekskluzivnost in elitizem
skalašev nezaželena in preganjana. Še več, leta 1953 je bil podrt 6 metrov
visok skalaški križ na Škrlatici in vržen v severozahodno ostenje Škrlatice.
Približno v istem času je bila uničena tudi kapela na Molički planini nad
Lučami, pa na Uskovnici in Kredarici. Ta nacionalna sramota je potem
desetletja pričala o neciviliziranem režimu v deželi pod Triglavom in šele po
osamosvojitvi Slovenije smo jo, kljub nekaterim odporom, uspeli popraviti.
Skalaški duh pa je medtem tiho tlel naprej in julija 1995 so trije srčni
možje, ki so oblikovali sedanjost in videli v prihodnost, sklenili, da je
dozorel čas, da ga znova oživijo. To so bili Janez Janša, dr. Anton Jeglič in
Bojan Pograjc, ki jih danes lahko upravičeno imenujemo očete
novodobnega skalaštva. Še isto leto smo ustanovili prvi gorniški klub in ga
poimenovali po dr. Henriku Tumi, sledil je GK Savinjske doline s sedežem v
Lučah, pa GK Gornjesoške doline v Bovcu, GK Karavanke v Radovljici, GK
Limberk v Grosupljem in Ivančni Gorici, GK Jakob Aljaž v Medvodah, TK
Gora v Ljubljani, GK Vrhnika, pa GK jadralnih padalcev in GK gorskih
kolesarjev Volja. Aprila leta 1997 smo na Knezovi domačiji v Robanovem
kotu svečano podpisali listino o ustanovitvi zveze gorniških klubov Skala in
junija istega leta v Ljubljani tudi ustanovili Slovenski gorniški klub Skala –
zvezo gorniških klubov.
V zadnjih 25 letih smo po slovenskih gorah, zlasti tistih ob meji, postavili
številne miniaturne Aljaževe stolpiče z vpisnimi knjigami, da bi tako sebi in
drugim na najlepši možen način označili meje svoje domovine. V
organizaciji GK iz Luč vsako leto najbolj zaslužnemu med nami podelimo
Kocbekovo priznanje. Toda tisto, kar je največ vredno in kar po mojem
mnenju tehta največ – izoblikovali smo lik gornika, lik poštenega,
pogumnega in požrtvovalnega človeka, prežetega z ljubeznijo do
slovenstva, gora in domovine, ki lahko danes mnogim služi kot vzor. Zato
se imamo slovenski gorniki upravičeno za moralne in duhovne dediče
skalašev in preko nas se bo njihov duh ohranjal tudi poznejšim rodovom.«

Anton Žunter – Tonč,
predsednik SGK Skala – zveze gorniških klubov
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Slovenski gorniški klub Skala − zveza gorniških klubov
naslov: Cankarjeva 11, 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
(Turistovski klub Skala)
datum ustanovitve po Zakonu o društvih: 23. junij 1997
(Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov)
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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
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Anton Jeglič (predsednik)
Dinko Bertoncelj
Metod Humar ϯ
Janez Janša
Bojan Pograjc
France Sevšek
Gregor Gomišček
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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,
Tel.: 01 43 22 191
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
Tonika Nadvežnik, 041 457 085, tonica.nadveznik@gmail.com
Bojan Okrogar, 031 382 295, bojan.okrogar@hotmail.com
TRR št.: SI56 0485 1000 2938 276
3. GK Gornjesoške doline, Čezsoča 112 A, 5230 Bovec
Miloš Gabrijelčič, 041 664 565, milos.gabrijelcic@gmail.com
Brigita Klavora, 041 371 130, brigita.klavora@gmail.com
TRR št.: SI56 0475 3000 1344 615
4. Turni klub Gora, Žaucerjeva 18, 1000 Ljubljana
tkgora@turni-klub-gora.si, www.turni-klub-gora.si
France Sevšek, france@turni-klub-gora.si
TRR št.: SI56 0317 1100 0441 817
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 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
Mateja Žabjek – Kobe, 051 772 907
TRR št.: SI56 0202 1009 1949 510
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7. GK Limberk, Ljubljanska cesta 2B, 1295 Ivančna Gorica
kontakt@limberk.si, www.limberk.si
Janez Mežan, 070 600 890, 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
13. Gorniški klub Velika Gora (v ustanavljanju)
Iniciativni odbor: Rajko Peterlin, 031 383 444
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Prireditev v počastitev stote obletnice delovanja
skalašev na Slovenskem

Jubilejna značka ob 100-letnici delovanja
skalašev na Slovenskem.

Zaradi vseh omejitev, ki jih je povzročila pandemija Covid-19 in težav v
zvezi s tem, nam je 30. oktobra 2021, po dveh odpovedih - tako kot pravi
star slovenski pregovor »V tretje gre rado« - končno uspelo izpeljati
prireditev ob stoti obletnici delovanja skalašev na Slovenskem.
V nadaljevanju vam predstavljamo sinopsis (besedilo, ki ga bere
povezovalec) in nastopajoče na slavnostni prireditvi. Moto praznovanja je
zadnja vrstica refrena skalaške himne: »Kvišku kakor skala, vodi naša pot!«
avtorja Toneta Berlota.

Prireditev je povezoval
slovenski gledališki igralec
Pavle Ravnohrib
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Danes, ko obeležujemo »Sto let delovanja skalašev na Slovenskem«, smo
se zbrali v konferenčni dvorani Karantanija, v hotelu Lev v Ljubljani, ki stoji
na istem mestu, kot je stalo gostišče Novi svet. Tam, v Prešernovi sobi, je
bil 2. februarja 1921 ustanovni zbor Turistovskega kluba Skala.
Veliko je dogodkov in dejanj skalašev, ki so se nanizala v zadnjih sto letih
in o katerih bi bilo potrebno govoriti, a o tem bodo kasneje govorili naši
govorniki.
Mi pa bomo danes skušali pričarati kulturni duh skalašev, ki jih je delal tako
drugačne od takratnih gornikov - planincev, zbranih v Slovenskem
planinskem društvu. Nosilec tega novega duha je bil mladi rod gornikov skalašev. In predvsem ti mladi, ki so se zavedali svoje moči in bodočnosti,
so se zavezali, da bodo v slovenske gore vrezali svoje ime. Skalaš!

Oktet Žetev iz Luč zapoje Skalaško himno. Besedilo himne zapisal Tone Berlot, uglasbitev
neznana. Pevci jo pojejo po ustnem izročilu.

Slovenska gorniška filozofija uči, da le altruistično, čisto in naravno,
predvsem pa kulturno osvajanje gora pomeni napredek. Napor v steni,
osvajanje novih smeri, predvsem pa čista duhovnost in zdrav telesni napor,
dajo dobre, za družbo in narod pozitivne rezultate.

Skala 2022

13

Stanič, Aljaž, Kugy, Jug in Tuma, piparji, drenovci, vsi, prej in v času
organiziranja prvih planincev - gornikov in skalašev, pa tudi danes, smo
prepričani, da le kulturno in sonaravno, s telesnim naporom in umskim
pristopom opravljeno delo, da prave rezultate ter vrednost našemu delu.

Kvartet Deseti brat
zapoje »gorniško
himno« Oj Triglav
moj dom. Avtor
besedila Matija
Zemljič, uglasbil
Jakob Aljaž.

Najpomembnejši dejavnik v prvih desetletjih delovanja pa je bil kulturni
pristop k razvoju slovenske visoke turistike, danes imenovane alpinizem, ter
sonaravno delovanje v gorah in naravi nasploh. Skalaško kulturno
udejstvovanje je bilo namenjeno predvsem gojenju umetniške gorniške
fotografije. Tako so, v zanosu ter predanosti slovenskim goram in ljudem,
skalaši posneli tudi prvi slovenski film V kraljestvu Zlatoroga.

Odlomke iz prvega
slovenskega filma
V kraljestvu
Zlatoroga je
glasbeno poživilo
izvajanje
ponarodelih viž,
solistke na
violinskih citrah
Veronike Zajec.

V kraljestvu Zlatoroga je naš prvi dolgometražni film, posnet v naravnem
okolju, njegova posebna vrednost je ravno v tem, da je posnet v realnih
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razmerah. Film posnet leta 1931 je mejnik slovenske filmske in gorniške
umetnosti, glasnik slovenske narodne identitete, neizogibno povezane z
naravo, gorami ter začetki slovenskega filma in alpinizma.
Skalaši za seboj niso zapuščali velikih gradbenih del, široko nadelanih poti,
niti velikih spomenikov svojega delovanja. V gore so vrisali plezalne smeri,
v suhi skali in zimskih razmerah, mnogo ponovitev in še več prvenstvenih
vzponov. Za potrebe tur, kot so imenovali svoje plezalne podvige, so
zgradili prve bivake v naših gorah. Tudi Skalaški dom na Voglu je bil večji
bivak.
Svetla izjema je bila zaobljubljena postavitev križa na Škrlatici, znamenje v
spomin na padle plezalne »tovariše«. Da, med seboj so se imenovali
tovariš, čeprav je nekdo, v nekih drugih časih, ta naziv grdo onečastil. Tudi
križ je bil v teh istih časih v napoto in je žalostno končal v razu pod
Škrlatico.
Danes, na srečo in v zahvalo sodobnih skalašev, stoji na Škrlatici njegova
nova replika.
Tako, kot je križ na vrhu Škrlatice naš vodnik na zemeljskih poteh v višave,
tako naj nas tudi duhovna pot vodi navzgor, k Njemu, ki je naš Oče in
vodnik.

Pomočnik vojaškega vikarja g. Milan Pregelj moli novo skalaško molitev.
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Molitev skalašev

Nebeški Oče,
ti si Stvarnik in urejevalec vsega,
v Tebi se gibljemo in smo.
K Tebi prihajamo po različnih poteh,
naš duh se dviga k Tebi.
Stvarstvo nam govori o Tebi,
v gorskih višavah se Ti približujemo
in Ti nas sprejemaš.
Kakor si v puščavi ljudstvo
napajal z vodo iz skale,
tudi nas napolni s svojim Duhom,
da bomo prav cenili lepoto stvarstva,
skrbeli za naše domače, naš narod,
gorske tovariše in vse ljudi,
ki jih srečujemo na gorskih in gozdnih poteh,
v stenah in soteskah,
na zasneženih pobočjih in ledenikih,
v gorskih jamah in zraku.
Veličina gora naj nas navdihuje
s spoštovanjem in plemenitostjo.
Prosimo Te, naj bodo naši koraki varni,
stopi in oprimki čvrsti,
smučina brez plazov in zrak brez vrtincev,
da bomo kot zvesti sinovi domovine služili
bratom in sestram ter spoštovali vse ljudi.
Zgled tvojega Sina,
našega gospoda Jezusa Kristusa,
naj nas vodi,
da bomo pripravljeni pomagati bližnjim,
braniti šibke in varovati ogrožene.
Po Mariji, Božji in naši materi,
izročamo v Tvoje roke sami sebe
in vse nam drage
ter vse umrle skalaše.
Amen.
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Tako smo prišli do iztočnice, ko so spregovorili slavnostni govorniki.
Nagovor predsednika SGK Skala – zveze gorniških klubov je v uvodu
zbornika.

Predsednik SGK Skala –
zveze gorniških klubov
Tonč Žunter, dr. med.,
je govoril o zgodovini
skalašev.

Predsednik PZS dr. Jože Rovan,
je prenesel pozdrave sestrske
organizacije.
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Nagovor predsednika Planinske zveze Slovenije dr. Jožeta Rovana:

»Cenjeni člani SGK Skala, dragi ljubitelji gora.
Danes bo tekla beseda o gorah, s katerimi smo Slovenci še posebej tesno
povezani. Živimo na prepišnem koncu Evrope, preko katerega so se v
preteklosti preseljevali narodi, korakale so enote tujih zavojevalcev, nas
pogosto poskušale podjarmiti ali celo streti, tudi danes se včasih težko
upiramo tujim interesom. Pri tem so nam bile gore v oporo, zato ne
preseneča, da je Triglav naš najbolj razpoznaven nacionalni simbol.
Tudi pri nastanku Slovenskega planinskega društva leta 1893 je bila poleg
splošnega razvoja planinstva na prvem mestu jasno izražena volja ohraniti
slovensko lice slovenskih gora. Lastne koče in planinske poti so bile najbolj
vidno znamenje, da Slovenci želimo biti v slovenskih gorah sami gospodarji.
Prva svetovna vojna je vzela mnoga življenja tudi med planinci in gorniki,
njeno pustošenje pa je seglo tudi v gore. Slovensko planinsko društvo se je
po vojni z veliko vnemo lotilo obnove poti in koč kot tudi vzgoje članstva, v
gore je zahajalo vse več ljudi. Mladi, ki so se želeli ukvarjati tudi z
alpinizmom in turnim smučanjem, v tistih časih v SPD niso našli pravega
razumevanja, zato so ustanovili Turistovski klub Skala. Alpinizem, turno
smučanje, celo zametki tekmovalnega alpskega smučanja, pa gradnja
bivakov, ukvarjanje z umetniško fotografijo in filmsko dejavnostjo so le
nekateri izseki iz bogate palete dejavnosti tega kluba. Filma V kraljestvu
Zlatoroga in Triglavske strmine ne prestavljata samo zgodovinskega zapisa
o planinstvu in alpinizmu tedanjega časa, pač pa sta del narodne kulturne
dediščine.
Druga svetovna vojna je zahtevala visok krvni davek, tako med člani SPD
kot tudi Turistovskega kluba Skala. Slednja tudi ni podlegla pritisku
okupatorja o včlanitvi Skale v italijansko planinsko zvezo CAI in se je raje
razpustila.
Po drugi svetovni vojni je planinstvo potrebovalo kar nekaj časa, da se je iz
Fizkulturne zveze izvilo v samostojno organizacijo. Pri tem so skalaši
aktivno sodelovali v okviru Planinske zveze Slovenije in s predvojnimi
alpinističnimi dosežki postavili temelje na katerih se je razvil slovenski
vrhunski alpinizem ter posegel v sam svetovni vrh. Kodeks etike v odnosu
do gora, narave in soplezalcev, ki ga je gojila Skala, je danes sestavni del
etičnega kodeksa Planinske zveze Slovenije. Zato je potrebno izreči vse
spoštovanje in zahvalo še posebno tistim skalašem, ki so s svojim
delovanjem v okviru PZS ta plemenita načela udejanjili.
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Spoštovani, danes imamo slovenski planinci in skalaši zopet vsak svojo
organizacijo, ki se razlikujeta po organizacijski obliki, načinu in obsegu
delovanja. Vendar pa imata več od formalnih razlik skupnega – v obeh
organizacijah delujejo ljudje, ki so jim gore blizu; ki čutijo spoštovanje do
gora in narave in ki si prizadevajo, da bi kar največ bilo storjenega dobrega
za tiste, ki v gore radi zahajajo in v njih najdejo ne samo športne užitke,
ampak tudi notranje zadovoljstvo. Z združitvijo moči in energije smo skupaj
uresničili velik cilj – izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja, ki bo
ohranjal in interpretiral novim rodovom tudi velika dejanja skalašev. Naj bo
to spodbuda za naše bodoče sodelovanje pri reševanju izzivov, ki jih
prinaša sodobni čas. Če nam bodo kažipot vrednote, ki so nam v odnosu do
gora skupne, potem se nam za doseganje novih skupnih ciljev ni treba bati.
V tem duhu in s to željo v imenu PZS izražam poklon preteklemu delu
skalašev in želim veliko uspeha tudi vnaprej.«
Duh skalašev je tudi po samoukinitvi, v letu 1941, vztrajno tlel med
slovenskimi gorniki in planinci in po ustanovitvi samostojne države
Slovenije sta se duh časa in miselnost ljudi toliko spremenila, da so
razmere dozorele za ponovno nadaljevanje organiziranega dela slovenskih
skalašev.
Danes skalaši aktivno podpirajo in izdajajo gorniško literaturo, pišejo
vodnike po spominskih poteh, ki so posvečene velikanom slovenske
gorniške zgodovine, se ukvarjajo z gorniško fotografijo ter vnašajo v gore
in gorniško okolje tudi drugačen, duhovno globlji pomen svoji prisotnosti v
gorah in v naravi nasploh.

Slovenski gledališki
igralec Tone Kuntner
je občuteno
predstavil celotno
(originalno) besedilo
Prešernove Zdravlice.
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Ženski trio Mjav je
nekoliko drugače
(triglasno) zapel
Slovensko himno.

Besedo je prevzel slavnostni govornik, predsednik vlade Republike
Slovenije, gospod Janez Janša.

»Spoštovani zbrani,
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik in častni predsednik
Slovenskega gorniškega kluba Skala – zveze gorniških klubov, Anton Žunter
in dr. Anton Jeglič, predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Jože Rovan,
drugi visoki gostje, dragi skalaši.
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Prejmite najprej moje iskrene čestitke za vaš visoki jubilej častitljivega
delovanja za slovensko gorništvo, alpinizem, smučanje, skoke, sankanje,
fotografijo, film, pisano besedo, glasbo in slikarsko platno, skratka
častitljivega delovanja za slovenski narod, njegovo kulturo in domovino.
Sto let za organizacijo ni visoka starost, ampak so to predvsem lepa zrela
leta, ki so sad prizadevnega delovanja na temelju vrednot za prihodnja
leta.
Štejem si res v veliko čast, da ste me članice in člani Slovenskega
gorniškega kluba Skala – zveze gorniških klubov, Skale kot je ponarodelo
njegovo kratko ime, povabili, da vas nagovorim kot gorniške prijatelje in
znance, se pravi kot eden izmed vas.
Tisto Skalo izpred druge svetovne vojne sem začel spoznavati tako rekoč
na licu mesta. Ob plezalnih vzponih preko smeri, ki so jih prvi preplezali
prav skalaši. Ob Direktni v Špiku, ki je bila leta 1926 ena od
najzahtevnejših smeri v Alpah. Navezo je vodila skalašinja Mira Marko
Debelakova. Še danes velja ta smer za ne samo lepo, temveč tudi za
zahtevno. Pa v Čopovem stebru, ki ga je skalaš Joža Čop skupaj s Pavlo
Jesih preplezal v letu konca druge svetovne vojne. Ko smo brali opise
skalaških smeri, jih ponavljali ter brali biografije prvopristopnikov, smo
posredno odkrivali tudi takrat malo znano zgodovino Skale.
Posebno me veseli, da ste organizatorji za današnjo prireditev izbrali prav
to lokacijo. Kot smo že slišali, je bil Turistovski klub Skala ustanovljen v
gostilni Novi svet, ki je nekdaj stala na mestu današnjega Hotela Lev. Na
svečnico leta 1921 se je namreč nekaj gorniških navdušencev zbralo v
Prešernovi sobi te gostilne na ustanovnem sestanku Turistovskega kluba
Skala. Klub so tedaj imenovali turistovski, kar se je nanašalo na ture v
gorah in šele tik pred drugo svetovno vojno so se odločili spremeniti ime v
Alpinistični klub Skala.
Bila je to demokratična in domoljubna organizacija velikih duhov. Glede na
majhno število članov je bila Skala na nek način elitistična. Člane so
sprejemali glede na njihove dosežke in to ne glede na socialni sloj, poklic,
starost in politična ali verska prepričanja. Kot bi temu rekli danes, je
odločala meritokracija.
Čas ustanovitve Skale je bil precej poseben čas. Končala se je Velika vojna,
ki je pustila za seboj materialno uničenje in predvsem močan psihološki
pečat. Spremenile so se meje, nastale so nove države. Slovensko planinsko
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društvo je po prvi svetovni vojni dobilo v last propadajoče planinske koče in
zapuščene poti. Zato je razumljivo, da je bil njihov glavni cilj obnova gorske
infrastrukture. Se je pa skoraj povsod v alpskem svetu takrat močno
pojavljala tudi težnja, predvsem med mladimi, po drugačnem doživljanju
gora.
Mladi se niso več zadovoljevali s hojo po nadelanih in označenih poteh ter s
prehranjevanjem v gorskih kočah. Hoteli so plezati po skalnih stenah,
zahajati v gore ne samo poleti, ampak tudi pozimi, s smučmi in ledno
opremo. Pri nas so tako nastajale različne skupine, ki so skupaj zahajale v
gore, si izmenjevale izkušnje in alpinistično literaturo. Iz njih je nato
nastalo tudi formalno združenje - Skala. Sklenili so nadaljevati dela Kugyja,
Tume in tudi drenovcev. Poleg plezanja v gorah so gojili tudi smučanje,
fotografijo, umetnost, literaturo in sploh vse aktivnosti, povezane z gorami
in naravo. Pri tem pa niso pozabili niti na družabno plat življenja.
S Skalo smo se Slovenci enakopravno pridružili naprednemu evropskemu
delovanju v gorah. V slabih dveh desetletjih obstoja Skale so skalaši uspeli
preplezati mnoge prvenstvene smeri pri nas in drugje v Alpah, izdajali so
knjige, pisali prispevke v revije in celo posneli prvi slovenski celovečerni
film "V kraljestvu Zlatoroga". Vzgajali so mlade generacije na področju
alpinizma, smučanja, fotografije ter odnosa do narave in domovine. Skala
je torej združevala štiri temeljna področja človekovega delovanja: delo,
igro, šport in umetnost ter to prenašala na mlajše rodove in s svojim delom
seznanjala tudi širšo javnost.
Ta zelo pozitivna slika pa ima tudi temnejšo plat. Kot se občasno zgodi pri
nas, so se pojavila tudi močna nasprotovanja delovanju skalašev. Prišlo je
do polemik in velike polarizacije. Slovensko planinsko društvo je takrat
opravljalo res veliko in pomembno delo pri obnovi infrastrukture v naših
gorah. Žal pa niso imeli razumevanja za drugačen pogled na gorništvo. Le
zakaj bi nekdo lezel po skalah, če na vrh vodi lepa in tudi ustrezno
zavarovana pot? In zakaj bi zahajal v gore v neprimernih razmerah, v
snegu, ledu in slabem vremenu? In zakaj bi prenočeval v zasilnih
prenočiščih, če pa obstajajo udobne planinske koče? Skalaše so imenovali
vratolomnike in samomorilce. Pojavili so se celo predlogi, da bi razstrelili
Turnc pod Grmado in s tem preprečili mladini vadbo plezalnih veščin.
Skalaši pa so, nasprotno, SPD očitali, da gojijo le "gostilniški turizem" v
gorah.
Ta nasprotovanja so se s časom zgladila – obe organizaciji, Skala in
Slovensko planinsko društvo, sta vse tesneje sodelovali. A pričela je druga
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svetovna vojna. Z italijansko zasedbo Ljubljane je prišla tudi zahteva po
pristopu Skale k Clubu alpino italiano. Tu so skalaši pokazali najvišjo
stopnjo domoljubne drže, pa tudi modrosti. Odločili so se, da namesto
sodelovanja v društvu okupatorja raje vsi izstopijo iz Skale in tako klub
razpustijo.
Po vojni nova oblast ni imela veliko razumevanja za individualne aktivnosti.
S športnimi aktivnostmi v gorah naj bi se ukvarjal delovni človek le
kolektivno. Ukinili so sprva tudi Slovensko planinsko društvo, a so kasneje
iz Športne zveze Jugoslavije le izločili Planinsko zvezo Jugoslavije s svojimi
republiškimi podzvezami. Na srečo je bila pri nas gorniška kultura že tako
močno zasidrana, da je Planinska zveza Slovenije počasi in v okviru danih
možnosti tudi formalno vse bolj prevzemala mnoge vrednote Slovenskega
planinskega društva in tudi Skale. Ideje o ponovni oživitvi Skale so sicer
vseskozi obstajale, a jih v tedanji razmerah posameznikom, ki so še vedno
delovali na temelju skalaških vrednot, ni bilo mogoče uresničiti. Šele v
samostojni in neodvisni državi Republiki Sloveniji je bil ustanovljen leta
1995 Slovenski gorniški klub dr. Henrik Tuma in dve leti kasneje Skala, kot
zveza gorniških klubov.
Zelo me veseli, da sem bil lahko eden od sopobudnikov za to dejanje. Ko
smo namreč s Tonetom Jegličem in Bojanom Pograjcem preplezali
prvenstveno smer v trentarskih gorah, se je začela oblikovati zamisel, da bi
za 75. obletnico ustanovitve Skale, leta 1996, ponovno postavili skalaški
križ na Škrlatici, ki je bil postavljen kot simbol spomina na vse žrtve gora.
Tako se je ponovno rodila novodobna Skala, kot zveze gorniških klubov, ki
uspešno deluje že četrt stoletja in kot taka predstavlja daljše obdobje
obstoja kot Turistovski klub Skala.
Tudi pri ustanovitvi novodobne Skale je bilo nekaj nasprotovanja in
nerazumevanja. Očitali so nam vrnitev spomenika v obliki križa nazaj na
Škrlatico in seveda konkurenčnost Planinski zvezi Slovenije. Oboje se je
izkazalo za neutemeljeno. Članstvo v klubih Skale je namreč odprto za vse,
delovanje društev in zveze pa je vključujoče. Skala se skupaj z drugimi
organizacijami trudi za skupno iskanje sinergij v okviru posameznih
gorniških projektov od varovanja narave do varnosti v gorah in podobno.
Dragi skalaši!
Ob častitljivem jubileju, ob stoletnici, vam poleg vseh čestitk za doseženo
želim, da bo tudi v naslednjih sto letih veljalo skalaško geslo: "Trden, kakor
Skala, je slovenski rod, kvišku kakor Skala, vodi naša pot". Vklesali smo ga
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v apnenec in granit, v led in sneg, v oblake in v nebo. In Bog ga varuje,
kakor varuje našo domovino.
Varno in srečno, skalaši!«
Na odru so se gospodu Janezu Janši pridružili dr. France Sevšek, dr. Gregor
Gomišček, Tonč Žunter, dr. med. ter mag. Miro Eržen, ki je predsednik
uprave Ustanove Avgusta Delavca. Mag. Eržen je imenovanim, zaslužnim
članom Slovenskega gorniškega kluba Skala, podelil plakete Ustanove
Avgusta Delavca.

Predsednik vlade RS Janez Janša, dr. France Sevšek in dr. Gregor Gomišček, prejemniki zlatih
plaket Ustanove Avgusta Delavca za izjemno opravljeno delo pri ustanavljanju Slovenskega
planinskega muzeja v Mojstrani.

Utemeljitev!
V odločilni fazi realizacije projekta Slovenski planinski muzej so Planinska
zveza Slovenija, Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov in
Planinsko društvo Dovje - Mojstrana ustanovili Ustanovo Avgusta Delavca z
namenom, da z zbiranjem finančnih sredstev omogoči zaprtje finančne
konstrukcije projekta in s tem pričetek gradnje. Ustanova je svojo nalogo
uspešno opravila predvsem zahvaljujoč zavzetim posameznikom, med
katerimi so v okviru SGK Skala - zveze gorniških klubov izstopali predvsem
imenovani člani in SGK Skala kot celota. Zato se je uprava Ustanove
Avgusta Delavca odločila, da se na tej svečanosti navedenim članom
zahvali za opravljeno veliko delo s podelitvijo plakete Ustanove Avgusta
Delavca.
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Plaketo prejmejo:
 gospod Janez Janša, ki prejme zlato plaketo;
 gospod Franc Sevšek, ki prejme zlato plaketo;
 gospod Gregor Gomišček, ki prejme zlato plaketo;
 Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov prejme srebrno
plaketo. Priznanje prevzame aktualni predsednik Slovenskega
gorniškega kluba Skala gospod Tonč Žunter.
Hvala Ustanovi Avgusta Delavca in predsedniku uprave gospodu Miru
Erženu za podeljena priznanja, prejemnikom pa iskreno čestitamo!
Deset aktivnih gorniških klubov in še trije v ustanavljanju širom po
Sloveniji, njihova zveza gorniških klubov - Slovenski gorniški klub Skala, tri
spominske gorniške obhodnice z več sto podeljenimi znaki za uspešno
opravljeno pot, vsakoletni natis zbornika gorniških tur, nov križ na Škrlatici,
nov skalaški prapor, velik osebni in materialni vložek članov Skale v
izgradnjo Planinskega muzeja v Mojstrani, vsakoletne svečane akademije
ob pomembnih kulturnih in gorniških pomnikih, razstave, proslave,
simpoziji, srečanja, več sto organiziranih plezalnih in pohodniških tur - to in
še mnogo kaj so rezultati zadnjih desetletij aktivnega delovanja sodobnih
skalašev.

Nastopi operni
solist Matej Vovk z
Ipavčevo
»Slovenec sem«
ob spremljavi
solista na
diatonični
harmoniki Martina
Megliča.

Pot slovenskih skalašev se ni nikoli končala in se tudi ne more končati, saj
je ljubezen do gora in do domovine Slovenkam in Slovencem položena v
zibel! Vztrajno jo gojimo, še naprej jo bomo gojili, dokler bo: »… živel ta
rod v raju pod Triglavom«!
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Plesalke in plesalci
mladinske folklorne
skupine KUD Oton
Župančič - Sora, ki
jih vodi
koreografinja Lea
Onufria Vovk, so
nam z venčkom
slovenskih plesov
pričarali vso lepoto
slovenske dežele.

Cenjene gornice, spoštovani gorniki, planinke in planinci, vsi ljubitelji gora
in domovine, zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in prijazno
naklonjenost, posebno pa se zahvaljujemo slavnostnemu govorniku,
predsedniku vlade Republike Slovenije gospodu Janezu Janši in vsem
nastopajočim za kulturno obarvano obeležbo praznika »100 let delovanja
skalašev na Slovenskem«!
Kvišku kakor skala, vodi naša pot!
In tako smo s skupinskim poklonom zaključili še en mejnik v kulturnem
delovanju Slovenskih skalašev!
Prireditev je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo RS.
Pri realizaciji in izvedbi kulturnega programa so sodelovali:
 predsednik organizacijskega odbora Silvo Klemenčič,
 člani odbora: mag. Bojan Pograjc, Tonč Žunter, dr. Anton Jeglič,
dr. France Sevšek, Rajko Peterlin, Bine Mlač, Mitja Šavli in Janez
Kocjan - JanKo.
Avtorji in oblikovalci prireditve so bili:
 producent prireditve: Slovenski gorniški klub Skala - zveza
gorniških klubov,
 avtor sinopsisa (zapis branega besedila): Janez Kocjan - JanKo,
 režiser prireditve: Roman Končar,
 tehnični vodja, scenska postavitev in oblikovanje svetlobe: Janez
Kocjan - JanKo,
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oblikovanje projekcije: France Sevšek, Jožef Poje in Janez Kocjan JanKo,
avtor fotografij prireditve: Rok Rakun.

Nastopajoči umetniki in skupine:
 dramski igralec Pavle Ravnohrib,
 dramski igralec Tone Kuntner,
 operni solist Matej Vovk, ki ga je spremljal solist na diatonični
harmoniki Martin Meglič,
 solistka na violinskih citrah Veronika Zajec,
 ženski trio Mjav,
 moški kvartet Deseti brat,
 moški oktet Žetev (nastopal je sekstet),
 mladinska folklorna skupina KUD Oton Župančič - Sora, vodja Lea
Onufrija Vovk.
Janez Kocjan – JanKo
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Dopolnilo k Prireditvi v počastitev stote obletnice
delovanja skalašev na Slovenskem
Kot vsi ostali sem tudi sam užival na prireditvi v počastitev stote obletnice
delovanja skalašev na Slovenskem in vsem, ki so bili na kakršen koli način
povezani s to prireditvijo, iskreno čestitam in se zahvaljujem. Še posebno
sem zadovoljen, ker menim, da smo tako vsaj malo omilili desetletja molka
in posledično nepoznavanje dela in pomena skalašev v Sloveniji.
Bi pa, mogoče prav zato, rad na kratko spomnil na nekaj novodobnih
skalašev, ki so ob vseh naštetih na prireditvi, prispevali pomemben delež k
razvoju Skale. Naj navedem Francija Zabukoška (ustanovnega člana in
prvega predsednika Gorniškega kluba Savinjske doline, pobudnika obnove
koče na Molički planini in idejnega vodjo Slomškove poti), Jožefa Žagarja
(ustanovnega člana in prvega predsednika Gorniškega kluba Gornjesoške
doline ter pobudnika postavitve Aljaževih stolpičev), Zvoneta Prezlja
(ustanovnega člana in pobudnika Gorniškega kluba Karavanke), mag.
Darka Korbarja (ustanovnega člana in prvega predsednika Kluba gorskih
kolesarjev Volja), Pavla Skumavca (idejnega vodjo in »motorja« lednega
plezališča v Mojstrani, ustanovnega člana in predsednika Športnega društva
lednih plezalcev Mlačca, graditelja zavetišča na Črni gori in pobudnika
Skalaškega pristopa), Doreta Verbiča (ustanovnega člana Gorniškega kluba
dr. Henrik Tuma ter zagnanega člana pri ureditvi spusta v SZ ostenju
Škrlatice in pri reševanju ostankov originalnega skalaškega križa iz nje),
Janeza Mežana (ustanovnega člana in predsednika Gorniškega kluba
Limberk ter dolgoletnega organizatorja tur Skale), prof. Haralda
Draušbaherja (ustanovnega člana Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma,
postavljalca obnovljenega križa na Škrlatici in avtorja celotne grafične
podobe novodobne Skale), Silva Klemenčiča (predsednika Gorniškega kluba
dr. Henrik Tuma in pobudnika Poti suverenosti) in mag. Andreja Herneca
(dolgoletnega urednika zbornikov Skale). Ne smemo pa pozabiti tudi na
dolgoletno podporo Krke, tovarne zdravil, ki nam pod vodstvom
generalnega direktorja Jožeta Colariča že dolga leta stoji ob strani.
Mislim, da je prav, da je to zapisano - predvsem kot izraz hvaležnosti in
tudi zato, da njihovo nesebično prostovoljno delo, energija in podpora ne
gredo v pozabo. Se pa hkrati že vnaprej opravičujem vsem tistim, ki sem
jih v svojem omejenem spominu in pomanjkanju podatkov izpustil.
Gregor Gomišček
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Podelitev Kocbekovih priznanj za leto 2019
in leto 2021
Kocbekovo priznanje je najvišje priznanje, ki ga za doprinos k delovanju
skalašev, širjenju njihovih vrednot in ciljev, podeljuje Slovenski gorniški
klub Skala – zveza gorniških klubov.
Na slovesnosti, ki jo vsako leto organizira GK Savinjske doline, sta bili
podeljeni Kocbekovi priznanji za leto 2019 in 2021. Priznanji sta prejela Ivo
Jakop (posthumno) in Janez Janša.

V športni dvorani v Lučah so bile podeljene tudi prve spominske značke ob
100-letnici delovanja skalašev na Slovenskem in sicer alpinistu Janezu Janši
in gorskima vodnikoma dr. Antonu Jegliču in mag. Bojanu Pograjcu.
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V nadaljevanju podajamo vsebino obeh listin (Kocbekovih priznanj) z
obrazložitvama:

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

gospoda Iva Jakopa.
Gospod Ivo Jakop je bil ustanovni član Gorniškega kluba Savinjske doline in
vrsto let njegov tajnik. Svoje delo je ves čas opravljal vestno in natančno,
pri tem pa je bil zmeraj prijazen in strpen sogovornik. Kot demokrat se je
vedno zavzemal za možnost izbire, ne le med dobrim in zlim, ampak tudi
izbire med dobrim in boljšim. Neutrudno je iskal najboljše rešitve, pri čemer
mu je bilo v veliko pomoč bogato tehnično znanje in široka splošna
razgledanost ter modrost, ki jo je pridobil v svojem duhovno bogatem
življenju. Veliko svojega časa in energije je posvetil urejanju lastništva
parcele na Molički planini in pozneje izgradnji Kocbekovega zavetišča, kjer
je izdatno pomagal ne le v organizacijskem, ampak tudi v materialnem
pogledu.
Velik del svoje delovne dobe je kot strokovnjak preživel v tujini, po
upokojitvi pa se je intenzivno posvečal čebelarjenju na svojem posestvu na
Konjskem vrhu v občini Luče. Kot dolgoletni zdomec je vedel, da je za
domovino vredno živeti, upati in se truditi in to je vedno znova dokazoval,
zato ga je GK Savinjske doline predlagal za člana programskega sveta RTV
Slovenija. Tudi to funkcijo je upravljal modro in častno.
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Zaradi rahločutnega odnosa do narave in neizmerne ljubezni do gora in
domovine smo ga imeli radi in si zasluži naše najgloblje spoštovanje in

Kocbekovo priznanje za leto 2019.
Anton Žunter, dr. med., spec. druž. med.,
predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala – zveze gorniških klubov
Podeljeno 16. maja 2021
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA
- krovna organizacija slovenskih gornikov –
V Slovenskem gorniškem klubu Skala – zvezi gorniških klubov ohranjamo
tradicijo velikih mož slovenskega gorništva. V kamniško-savinjsko alpskem
svetu se mednje uvršča predvsem Franc Kocbek, idealist, neutrudni vodnik
gornikov svojega časa in vzornik generacijam, ki mu sledijo. Ko poskušamo
biti vredni njegovega spomina, vemo, da to lahko dosežemo le povezani,
torej vsi slovenski gorniki, ki nam je pri srcu gorski svet, skupaj.
Danes se znova zbrani oziramo nazaj 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 svojih vzornikov lahko uvrstimo enega od treh ustanovnih
očetov novodobne Skale v samostojni in neodvisni državi Republiki
Sloveniji,

gospoda Janeza Janšo.
Gospod Janez Janša ima največje zasluge kot prvi in idejni vodja
ustanovnih očetov, da smo Slovenke in Slovenci po petdesetih letih
komunističnega zatiranja idej skalašev, sprva zbranih v Turistovskem klubu
Skala in nato Alpinističnem klubu Skala med obema vojnama, obudili
skalaški duh in dediščino, najprej leta 1995 v Slovenskem gorniškem klubu
dr. Henrik Tuma kot deblu drevesa, potem pa še leta 1997 v njegovi
cvetoči krošnji – Slovenskem gorniškem klubu Skala – zvezi gorniških
klubov.
Obrazložitev:
»Ne ne, ne bomo počivali, zgolj predlagati vama želim, da ustanovimo
slovenski gorniški klub, ki bo moralni naslednik Turistovskega kluba Skala
in Alpinističnega kluba Skala. S tem bomo v naši samostojni domovini
Sloveniji osvobodili gorniški duh, ki je izgubil svojo vsestransko svobodo
pred petdesetimi leti. Saj sta za to?« so besede, ki jih je Janez Janša izrekel
svojima prijateljema 31. julija 1995. Besede, ki so jih čas in kronisti zapisali
v že neizbrisno zgodovino gornikov skalašev na Slovenskem. Pa ne samo
njih, tudi Slovenk in Slovencev kot naroda gora in sinov gričev v raju pod
Triglavom nasproti žene Škrlatice s škrlatno krono, na vrhu katere se
ponosno kot branik krščanskih vrednot dviga k Bogu podoba keltskega
križa.
***
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Janez Janša je začel zahajati v gore še pred svojo polnoletnostjo. Delo na
družinski kmetiji v Žalni pri Grosupljem ga je za to utrdilo, predvsem pa v
njem zasejalo kleno ljubezen do rodne grude. Gore na obzorju so ga vabile
k preizkušanju lastne vztrajnosti in potrebnega poguma, da je lahko kot
nadobudni mladenič in mož z njihovih vrhov videl v zamejstvo, Evropo in
svet.
Njegovo šolanje na klasični gimnaziji v Stični kljub takratnim svinčenim
časom ni moglo ubežati vplivom Cistercijanskega samostana Stična, naj si
bo v mislih, molitvi ali njegovi podobi. Študij v Ljubljani je pripomogel k
odboju njegovega uma od laži in kraj takratnega političnega sistema,
obenem pa ga je še bolj približal, ne nazadnje tudi fizično, goram, ki so mu
vedno bolj bistrile duha. Planinec in alpinist z alpinističnim izpitom sta se
združila v gornika.
Janezu Janši nikoli ni bilo nič podarjeno ne glede na njegovo družbeno
vlogo. Tudi v gorah ne. Vse si je prihodil, prismučal, priplezal poleti in
pozimi v snegu in ledu sam ali v družbi žene, otrok, znancev in prijateljev.
Njegova fizična drznost, in ni je bilo malo, ni nikoli premagala občutka za
varnost. Razen seveda drznost njegovega uma, ki je nemalokrat, kot se za
velike može spodobi, kazala snop svetlobe čelne lučke naprej proti vrhu ali
nazaj v udobje doline in zatočišče družine.
Preplezane velike klasike, a tudi kakšna prvenstvena smer v slovenskih
gorah so se vrstile in postale skupaj z vzponi v Dolomitih vstopnica za
vršace Zahodnih Alp. Centralni steber v Velikem Špičju, smer Šimenc-Škarja
v Dolgem hrbtu, smer Belač-Zupan v Šitah, Direktna v severni steni Špika,
Skalaška s Čopovim stebrom v severni steni Triglava in zimsko prečenje
grebena Košute so bile velike uverture za Stüdlov greben na Veliki Klek,
prečenje masiva Mont Blanca in prvo slovensko ponovitev sploh
Welzenbachove smeri v severozahodni steni Breithorna pozimi.
In da ne bi bilo pozabljeno, je treba poudariti tudi udeležbo Janeza Janše
na kar petindvajsetih gorniških taborih Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma v
Lepeni v vlogi organizatorja in udeleženca.
In danes? Naključni gornik ne bo začuden, če bo v Janezu Janši ljubi
Lepeni, Trenti, bovški kotlini ali na Kaninu zaslišal dolenjsko narečje sredi
plezališča, na vrhu stene ali sredi smučišča. To bo zagotovo Janez Janša, ki
bo med gorniškim klepetom pripravljen deliti z njim zadnji požirek vode ali
še kako želeni ostanek dopoldanske malice, shranjen za zlato gorniško
rezervo.
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Veliko, bolje rečeno, vedno več jih je, ki so ponosni, da so lahko gorniški
sodobniki Janeza Janše. Ali kakor v skalaškem zanosu radi rečejo: »Bog
lonej, da smo pr'jatlji!«
Po vsem izrečenem smo prepričani, da gre letošnje Kocbekovo priznanje,
ko praznujemo 100-letnico delovanja skalašev na Slovenskem, od tega več
kot četrt stoletja mladosti novodobne Skale, v prave roke. V imenu Odbora
za podelitev Kocbekovega priznanja in vseh slovenskih gornikov skalašev se
ti, dragi Janez Janša, iskreno zahvaljujemo za tvoj dosedanji in, ne
dvomimo, tudi prihodnji prispevek k obstanku in razvoju skalaškega duha
na Slovenskem ter ti podeljujemo

Kocbekovo priznanje za leto 2021.
Anton Žunter, dr. med., spec. druž. med.,
predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala – zveze gorniških klubov
Podeljeno 16. maja 2021
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Ture in prireditve
v letu 2022

Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo v letu
2022 za Slovenski gorniški klub Skala predvidoma organizirali gorniški 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.
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2022
(januar - junij)
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2022
(julij - december)
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Gorniški klub Karavanke
nedelja, 2. januar 2022

Roblek (1657 m)
Za uvod v novo koledarsko leto se bomo že tradicionalno podali na
Roblekov dom na Begunjščici, ki stoji na razgledni točki zahodnega grebena
Begunjščice. Imenovan je po Hugu Robleku, pobudniku planinstva na
Gorenjskem.
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri gostišču v Dragi. V primeru ugodnih
snežnih razmer bomo turo lahko podaljšali do Begunjščice.
Priporočljive so pohodne palice, dereze, cepin in gamaše, v nahrbtniku pa
naj bo vse, kar zahteva zimska tura.
Srečno!
Ivo Jesenik

04 5333 745
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 15. januar 2022

Tirske peči in Po Janezovih poteh
Ob 7. uri se dobimo v Mozirju na parkirišču Tuš. Zapeljemo se mimo
Šmihela in parkiramo na primernem mestu ob cesti. Odvisno od snega.
Če bo kopno, se vzpnemo čez Tirske peči, drugače pot nadaljujemo po
Janezovih poteh.
Tura je primerna za pohodnike, ki so vajeni brezpotij. Rabili bomo 5 do 8
ur, odvisno od izbire poti.
Nujna je dobra obutev, palice, čelada, hrana in pijača iz nahrbtnika.
Po koncu ture je možen topel obrok v Koči na Mozirski planini.
Darja Goličnik

041 627 843
Tonika Nadvežnik

 041 457 085
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Gorniški klub Limberk
sobota, 22. januar 2022

Sveti Peter (888 m)
Sv. Peter je bila nekoč najjužnejša podružnica Žužemberške fare. S sv.
Pavlom sta bili v paru, vsaka na svoji strani reke Krke med Dvorom in
Sotesko. Cerkev na sv. Petru je bila med drugo svetovno vojno do tal
porušena. Ker so njene ruševine, gledano s severa, na prvem vrhu
Kočevskega Roga, je točka sredi 80-ih let prejšnjega stoletja postala
zanimiv pohodni cilj, hkrati pa s postavitvijo križevega pota tudi romarska
pot. Sam vzpon predstavlja polnih 680 metrov višinske razlike in je kot tak
unikat daleč naokoli.
Dobimo se ob 8. uri na parkirišču pri gostilni Blatnikov hram na Dvoru pri
Žužemberku. Od tam se bomo skupaj odpeljali na začetek poti, ki je blizu
vasi Podgozd.
Najhitrejši bodo za vzpon potrebovali 1 uro, drugi nekaj več. Na vrhu je
razgledni stolp, planinska koča in na mestu cerkvenih razvalin križ. Če bodo
vremenske in snežne razmere omogočale, bomo imeli tam mašo za srečne
rajže v letu 2022. Po maši nas bo tam čakala tudi topla hrana. V primeru,
da vreme ne bo omogočalo izvedbe maše na hribu, bo le ta v cerkvi v
Žužemberku pred pohodom. Vsi prijavljeni bodo o tej spremembi
pravočasno obveščeni.
Za sam vzpon ni potrebna kakšna posebna oprema, vsekakor pa primerno
vremenskim in snežnim razmeram, ki bodo takrat. Pohod bo ob vsakem
vremenu.
Jože Pečjak

031 673 050
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Slovenski gorniški klub Skala
sreda, 2. februar 2022

Rožnik (391 m)
Tradicionalni nočni pohod ob obletnici ustanovitve Turistovskega
kluba Skala
Na svečnico 1921. leta so se v Prešernovi sobi gostilne Novi svet v Ljubljani
zbrali mladci, ki jim je bila hoja po ustaljenih planinskih poteh pretesna, na
ustanovnem občnem zboru. In rodil se je Turistovski klub Skala. O tedanjih
skalaših, o njihovem življenju in delu je bilo v preteklih zbornikih Skale
napisanega že veliko.
Zbrali se bomo ob 19. uri pri Muzeju novejše zgodovine v Tivoliju. S
svetilkami bomo odšli do Marijine cerkve na vrhu Rožnika in obudili
spomine na pionirsko delo skalašev na mnogih področjih. Kot ponosni
nadaljevalci skalaških idej si napravimo tudi to jubilejno svečnico prijazno in
povezljivo. Srečno, se vidimo!
Silvo Klemenčič

041 295 264
Gregor Gomišček

041 678
716
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
torek, 8. februar 2022

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, priporočava vodotesne, toplejše čevlje in smučarske
palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni ogrevana, svetujeva tudi toplejša
oblačila.
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet je v lepem vremenu primeren za družine
z otroki.
Franci Črček

041 647 246
Gregor Gomišček

041 678 716
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Športno društvo lednih plezalcev Mlačca in
Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 12. februar 2022

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 v Mojstrani 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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Gorniški klub Limberk
sobota, 19. februar 2022

Po Velikolaških poteh
Velike Lašče se prvič omenjajo leta 1145 v listini oglejskega patriarha
Peregrina, ustanovitelja stiškega samostana, kot »villa Lasis«. Pristavo v
Laščah je stiškemu samostanu podaril eden izmed gospodov Višnjegorskih.
Izraz villa, ki je latinski, pomeni veliko kmetijo, kakršne so ustanavljali kralji
in drugi posvetni in cerkveni mogočneži, da bi jim prinašale dohodke. Drugi
del Lasis pomeni krčevino oziroma laze, saj je naselbina nastala na izkrčeni
površini. V stiškem urbarju iz leta 1505 so Lašče poimenovane
nemško »Groslasitsch«, oziroma »Grosslaschitz«.
Velike Lašče je leta 1857 prizadel hud požar. Zgorelo je 44 hiš in 80
gospodarskih poslopij. Nove hiše, ki so nastale na pogorišču, so bile vse
zidane. Iz tega časa izhaja današnja dvostolpna župnijska cerkev
Marijinega rojstva, zgrajena v novo romanskem slogu. 10 let pozneje so
podrli tabor okoli cerkve. Z materialom tabora so nasuli trg. Leta 1913 so
Velike Lašče postale trg. Dobile so tudi svoj grb, na katerem je bil
upodobljen srebrni pegaz, ki ponazarja pesniški in pisateljski utrip teh
krajev. Zaslovele so predvsem po Primožu Trubarju, Franu Levstiku, Josipu
Stritarju in v naselju rojenem Jožetu Javoršku. Zaradi teh znamenitih mož,
ki so se rodili v kraju in bližnji okolici, so dobile vzdevek slovenske Atene.
Dobimo se ob 7.45 pred župnijsko cerkvijo Marijinega rojstva v Velikih
Laščah. Darovana bo sv. maša za vse gornike in srečno gorniško sezono.
Nato pot nadaljujemo do Svetega Gregorja. Celotno potovanje bo trajalo
približno 4 ure.
Rajko Peterlin

031 383 444
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Gorniški klub Limberk
sobota, 26. februar 2022

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 Gornjesoške doline
nedelja, 6. marec 2022

Gomila - Podlaška gora (816 m)
Dobimo se ob 8. uri v Grgarju pri športnem igrišču.
Pot bomo pričeli Na Borovi poti in si ogledali vojaško pokopališče in
starodavno cerkvico sv. Petra. Nadaljevali bomo do zaselka Fobca in Fobški
kal, se povzpeli na Gomilo v grebenu Podlaške gore. Na vrhu je piramida iz
prve svetovne vojne v spomin gen. Achileju Pappi. Z vrha je tudi lep
razgled proti morju in Krnskemu pogorju. Vračali se bomo mimo zaselka
Madoni, Zabrda in Biteža na izhodišče. Marsikaj zanimivega bomo videli ob
sami poti.
Pot nam bo vzela kar nekaj časa, zato naj bo v nahrbtniku dovolj zaloge.
Benjamin Černe

031 224 114
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Gorniški klub Limberk
sobota, 12. marec 2022

Jakobova pot IV. Vavta vas - Vrhtrebnje
Spomladansko Jakobovo pot bomo nadaljevali v Vavti vasi, pri cerkvi sv.
Jakoba. Tam se nadaljuje jesenski del poti s ciljem v vasi Vrhtrebnje.
Dolžina poti je približno 19 km.
Dobimo se pri cerkvi v Vavti vasi ob 8. uri.
Uhojeni pohodni čevlji, hrana in pijača iz nahrbtnika. Vreme ne vpliva na
našo namero!
Magda in Samo Butkovič

041 621 801
031 621 801
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Gorniški klub Limberk
sobota, 19. marec 2022

Pristava nad Stično (694 m) z okolico
Pristava je majhna vasica na vzpetini nad Stično. Je priljubljena izletniška
točka. S Pristave je lep razgled po bližnjih vaseh, vidi se velik del naših
planin. Okrog nje je napleteno ogromno stezic, po katerih ni težko nabrati
kilometrov in višincev za lepo turo.
Naša pot bo trajala 4 - 5 ur, turo pa bomo zaključili v Doživljajskem parku
Cukarca, kje se bo možno preizkusiti na najvišji plezalni steni na prostem v
Sloveniji, če nam bodo to dopuščale vremenske razmere.
Dobili se bomo ob 8. uri na parkirišču pokopališča v Šentvidu pri Stični. Od
tam se bomo zapeljali še dober kilometer in začeli našo turo.
Tura je tehnično nezahtevna. Priporočam primerno obutev in pohodne
palice. Vse kar rabite za tako pot, pa naj bo v nahrbtniku. Tura bo v
vsakem vremenu.
Rado Kralj

040 537 740
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 26. marec 2022

Polhograjska Grmada (898 m) in Tošč (1021 m)
Gre za lažjo pohodniško turo v Polhograjske Dolomite. Tošč predstavlja
njihov najvišji vrh in je primeren za vse vrste pohodnikov. Tura je lahka in
bo trajala s postanki vred približno od 4 do 5 ur.
Dobili se bomo na parkirišču v naselju Topol pri Medvodah ob 8. uri, do
katerega se lahko pride iz dveh smeri:
 Iz smeri Ljubljane se peljemo preko Dobrove proti Polhovem
Gradcu. Pri naselju Hrstenice sledimo kažipotnim oznakam za
naselje Topol pri Medvodah. Po približno štirih kilometrih se dobimo
na večjem parkirišču v vasi Topol.
 Iz smeri Medvod se peljemo proti vasi Sora, kjer se usmerimo na
križišču za Topol.
S parkirišča se bomo odpravili proti vasi Belo in zavili na gozdno pot proti
Grmadi. Pot preči pobočje brez večjih sprememb višine, le na koncu pod
vrhom je nekaj strmine. Z Grmade se bomo spustili do turistične kmetije
Gonte in nadaljevali vzpon preko Malega Tošča na Tošč. Po kratkem
počitku se vrnemo proti Gontam, kjer je predviden postanek v turistični
kmetiji. Od tam se vračamo na izhodišče našega pohoda.
V primeru slabega vremena bo tura odpadla.
Andrej Hude

031 351 536
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 2. april 2022

Volnik - Monte Lanaro (546 m)
Na Volnik se bomo povzpeli iz slikovite kraške vasi Pliskovica. Vas je dobila
ime po drobni ptici pliski. Znana je tudi po mokriščih - kalih. Obnovljeni kal
Mlačna bomo videli kmalu po začetku poti na Volnik.
Na vrhu Volnika, kjer je nekoč stala italijanska karavla, stoji sedaj nizek
razgledni stolp, s katerega se odpre razgled od Tržaškega zaliva do Julijskih
Alp. Poleg razglednega stolpa je na vrhu še kamnito obeležje rojaku,
zaslužnemu planincu. Je v obliki črke V kot puščica v smeri proti Triglavu,
kar kaže na zavedne Slovence, ki še vedno v teh krajih ohranjajo slovensko
narodno zavest.
Z vrha je lep pogled na Repentabor, naselje v zamejski Sloveniji. To bo naš
naslednji cilj. Občina Repentabor spada med najmanjše v Tržaški pokrajini.
Večina prebivalcev je slovenske narodnosti. Po ogledu utrdbe Tabor in
svetišča Marije Vnebovzete sledi zadnji del naše poti z zaključkom v
Tomaju. Iz Tomaja bo organiziran prevoz voznikov v Pliskovico.
Nezahtevne hoje je 6 do 7 ur.
Zbrali se bomo ob 8. uri na parkirišču pod vasjo Pliskovica, kjer se nahajajo
informativne table in izklesan lik vola.

Bruna Dekleva

041 876 112
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 9. april 2022

Slavnik (1018 m)
Tumova koča na Slavniku nas tradicionalno vabi v svoje zavetje. Spodobi
se, da najstarejši klub v SGK Skala, ki nosi ime po narodnem buditelju in
alpinistu dr. Henriku Tumi, tu na vrhu Slavnika opravi duhovno povezavo s
svojim vzornikom.
Tokrat se dobimo na parkirišču v Podgorju ob 9. uri.
Avtocesto proti Kopru zapustimo takoj, ko pridemo skozi predor Kastelec. Iz
Ljubljane do Podgorja je približno uro vožnje.
Slavnik bomo lagodno dosegli v dveh urah. Na povratku se bomo ustavili v
Kopru, kjer si bomo ogledali Škocjanski zatok – rezervat ptičev.
Pohod je primeren za vse.
Silvo Klemenčič

041 295 264







52

Skala 2022

Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 10. april 2022

Soteska Doblarce in Avške police
Dobimo se ob 8. uri na križišču ob glavni cesti pod vasjo Doblar.
Zapeljali se bomo še par 100 m do parkirišča in začeli raziskovati globoki
kanjon Doblarce. Preko Avških polic in Globočaka se bomo povzpeli do
vasice Srednje. Na izhodišče se bomo vrnili po eni od mnogih stezic oz.
poti.
V nahrbtniku naj bo vse, kar je potrebno za večurno turo.
V primeru slabega vremena tura odpade.
Emil Tomazetič



051 691 926
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 23. april 2022

Čemšeniška planina - Črni vrh (1204 m)
Ob 7. uri se dobimo pri cerkvi Marijinega brezmadežnega srca na LokahKisovec.
V Kisovec lahko pridemo iz več smeri. Iz Ljubljane po avtocesti na izvoz
Trojane ali izhod Krtina in skozi Moravče ter Zagorje v Kisovec.
Šli bomo skozi sotesko Graški graben in se povzpeli na vzpetino proti
razvalinam gradu Gamberg (1040-1880 leta). Tam pa se nam že pokaže
Čemšeniška planina, naš cilj.
Na razpotju se obrnemo proti sv. Primožu, kjer naredimo krajši počitek.
Nato pa pogumno preko razglednega trebuha planine na vrh, kjer je tudi
koča dr. Franca Goloba. Za vrnitev v Kisovec je več variant.
Hoje je za okoli 7 ur.
Pohod je primeren za vse.
Miran Kmetič

 040 950 269
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 30. april 2022

Romanje sosedov
Vljudno vabljeni na pohod iz vasi Spodnje Rute (Untergreuth) pod Kepo na
avstrijski strani Karavank do Aljaževega spomenika na Dovjem! Vljudno
vabljeni tudi, da se udeležite le lepe zaključne prireditve ob Aljaževem
spomeniku, če ne greste na pohod! 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.
Zbor udeležencev je pred cerkvijo v Spodnjih Rutah (Untergreuth) ob 7.45,
lahko pa se udeležite tudi svečanega zajtrka, ki je ob 7. uri.
Pot tehnično ni zahtevna, je pa v primeru zimskih razmer potrebna
primerna oprema. Po turi se bo možno z avstrijskimi romarji peljati nazaj v
Avstrijo po avtomobile. Zato prosimo za predhodno prijavo najmanj dva dni
prej.
Vinko Gartner

040 380 056
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Gorniški klub Karavanke
ponedeljek, 2. maj 2022

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 daroval g.
župnik France Urbanija. Vsako leto se te slovesnosti udeleži veliko število
pohodnikov, zato ste vabljeni tudi vi.
Jože Benedik

 040 837 510
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Gorniški klub Limberk
petek, 6. maj - nedelja, 8. maj 2022

8. 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 dvanajstih 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

070 600 890
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Gorniški klub Limberk
sobota, 14. maj 2022

Sveta Ana nad Ribnico (920 m)
Ribniško polje na zahodu Dolenjske je ujeto med razpotegnjena kraška
hrbta: na eni strani se nad njim dviga 1254 metrov visoka Velika gora, na
drugi pa slabih tristo metrov nižja Mala gora. Ta je imela nekoč pomembno
vlogo, saj je ob turških vpadih na njej zagorel kres, ki je novico o bližajoči
se »hudi uri« sporočil naprej proti Ljubljani. Veliko zanimivega bi nam lahko
povedala tudi cerkev sv. Ane, ki je danes priljubljena izletniška točka.
Od jamarskega doma, ob katerem se nahaja Francetova jama, se bomo
povzpeli do cerkve sv. Ane, nato pa se bomo spustili do spomenika, ki je
posvečen TIGR-u.
Letos bo minilo 81 let od prvega spopada na slovenskih tleh po razkosanju
predvojne Dravske banovine, saj je 13. maja 1941 prišlo do boja med
okupatorjem in borci za svobodo. Italijanska karabinjerska patrulja je
namreč v Lovšinovi lovski koči na Mali gori nad Ribnico presenetila tri dobro
oborožene pripadnike primorske narodnoobrambne organizacije TIGR. V
spopadu je padel vojaški vodja tigrovcev Danilo Zelen. Italijani so zajeli
hudo ranjenega Ferda Kravanjo, Anton Majnik pa jim je zvezan ušel.
Dobimo se ob 10.00 uri na parkirišču pred cerkvijo v Ribnici. Hoje s
postanki bo približno 3 ure. Priporočljive so pohodne palice, v primeru
dežja pa še gamaše.
Predvidoma ob 16. uri bo pri kapelici v gozdu sv. maša in nato pri
spomeniku ob 17. uri spominska slovesnost.
Rajko Peterlin

031 383 444
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 21. maj 2022

Kocbekovo priznanje za leto 2020 ter tura na
Veliko planino (1666 m)
Zborno mesto je ob 7. uri pri cerkvici sv. Antona v Podvolovljeku.
Dostop je iz Luč ali iz Kamnika preko Kranjskega Raka v Podvolovljek.
Skupaj se odpeljemo 1,5 km do kmetije Selišnik, kjer parkiramo
avtomobile.
Peš se odpravimo do Seliške planine po strmi gozdni poti približno 1 uro.
Od tam nadaljujemo na Malo planino in po pašnikih do kapele Marije
Snežne na Veliki planini. Obiščemo še Gradišče, vrh Velike planine.
Vračamo se mimo Črnuške koče in Male planine nazaj na kmetijo Selišnik.
Skupne hoje je približno 5 ur. Pot je nezahtevna in primerna za vse.
Vse gornike vabimo, da se nam pridružijo med 10. in 11. uro pri kapeli na
Veliki planini, kjer bo po sv. maši podelitev Kocbekovega priznanja za leto
2020.
Tonč Žunter

031 333 776
Bojan Okrogar

031 382 295
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Gorniški klub Limberk
sobota, 28. maj 2022

Skradski vrh in Vražji prolaz (1044 m)
Ko so leta 1884 prvič omenili Vražji prolaz (Hudičev prehod), so zapisali, da
je namenjen le najbolj pogumnim izletnikom. A danes pogum ni potreben,
saj so poti po kanjonu lepo urejene.
Sprehodili se bomo ob potoku Curak do koče Zeleni vir ter od tam vstopili v
kanjon Vražji prolaz. Mimo Muževe hišice bomo prišli do železniške postaje
Skrad, od koder nas pot pripelje do Skradskega vrha.
Ob spustu v dolino bomo šli mimo 70 m visokega slapa Curak in
hidroelektrarne Munjara, ki je bila zgrajena leta 1921, takrat kot prva v
Gorskem Kotarju.
Zbrali se bomo ob 7. uri, takoj na desni za mejnim prehodom Petrina.
S seboj imejte veljaven dokument in čelno svetilko. Vstopnina za kanjon
Vražji prolaz je 25 kun in ne sprejemajo evrov.
Majda in Polde Sadar

041 295 685
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Gorniški klub Gornjesoške doline
sobota, 4. junij 2022

Kobesnock (1820 m) - Ziljske Alpe
Kobesnock je manj poznan vrh, ki se nahaja zahodno od masivnega
pogorja Dobrač. Z vrha, na katerem je križ, je lep razgled na že omenjeni
Dobrač, Spodnjo Ziljsko dolino, del Julijskih Alp, Karnijske, Ziljske Alpe in
ob lepem vremenu na del Visokih Tur.
Dobimo se ob 7. uri na večjem parkirišču pred Trbižem. Od tam se
zapeljemo v Ziljsko dolino na Vršje / Windische Hohe (1110 m), kjer bomo
parkirali.
S turo začnemo v smrekovem gozdu v smeri severovzhoda, večkrat
prečimo gozdno cesto, nato proti severu do Dovške planine / Wertschacher
Alm (1672 m). Sestop po isti smeri do izhodišča.
Za nezahtevno turo bomo rabili približno pet ur. Če bomo ob pravem času,
bomo doživeli vrh v cvetenju rumenih avrikljev.
Oprema: običajna planinska, primerna letnemu času, osebni dokument,
hrana in pijača iz nahrbtnika.

Slavica Boljat

051 622 962




Skala 2022

61

Gorniški klub Karavanke
sobota, 11. junij 2022

Panoramska krožna pot po Železni Kapli ali
Božičev vrh (1228 m)
Dobimo se ob 6. uri pri Mercatorju v Kranju. Preko mejnega prehoda
Jezersko se odpeljemo do Železne Kaple.
Približno 16 km dolga krožna pot vodi po mirni, pestri in slikoviti pokrajini
Železne Kaple. Iz doline se vzpenja skozi višje ležeče mešane gozdove,
prečka visokodebelne travniške sadovnjake in pisane cvetlične travnike.
Bogatijo jo stare kmečke hiše, kapelice, križpotja in drugi pričevalci
človekove preteklosti (turški okopi, rudniški rovi). Nešteta počivališča in
razgledišča ob poti vabijo k opazovanju, uživanju in sprostitvi. Panoramska
krožna pot je s številnimi vzponi in spusti izredno razgibana. Nanjo se je
mogoče priključiti na več mestih, saj povezuje različne sprehajalne in
planinske poti.
Bolj pogumni pa bi se na lastno odgovornost odpravili na Božičev vrh po
izredno zahtevni ferati. Nujna je uporaba samovarovalnega kompleta in
čelade, prav tako plezalnih rokavic zaradi precej ostre nove jeklenice. Tura
zahteva izjemno moč v rokah in vzdržljivost, saj se najtežje mesto nahaja v
zadnjem delu smeri.
Jože Benedik

 040 837 510
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 12. junij 2022

Plezanje za naše najmlajše I.

Otroci radi plezajo po drevesih ali igralih. Nekateri iz veselja, drugi
preizkušajo svoj pogum. Dajmo jim priložnost, da skozi igro spoznavajo
plezanje in varno gibanje v skali. S tem razvijajo motorično sposobnost,
čustveno stabilnost, sposobnost sodelovanja v skupini in še marsikaj.
Plezanje bo potekalo v enem od primorskih naravnih plezališč. Odvisno od
trenutnih vremenskih razmer. Obvezno je spremstvo staršev, ki se bodo
tudi lahko preizkušali v veščinah v skali.
Zaradi prevelikega števila in zadostnega števila vodnikov ter opreme je
potrebna predčasna prijava.
Miloš Gabrijelčič

041 664 565
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 18. junij 2022

Jezersko (889 m), Goli vrh (1787 m)
Tradicionalni skalaški dogodek

Zbrali se bomo na Zgornjem Jezerskem ob 8. uri pri Gostišču ob
Planšarskem Jezeru.
Preko Jenkove planine se bomo povzpeli na Goli vrh ali do katere od
bližnjih koč (Češka koča). Zmeren, nezahteven pristop na Goli vrh zahteva
tri ure, za sestop pa bomo potrebovali še dodatno uro in pol. Lahko pa
bomo le pohajkovali v prelepi naravi Zgornjega Jezerskega.
V Gorniškem centru Davo Karničar bo ob 14. uri g. France Urbanija daroval
sv. mašo za našega prijatelja, svetovno znanega alpinista, smučarja in
gorskega reševalca Dava Karničarja, ki nas je nesrečno in nepričakovano
zapustil ter v čast sv. Bernardu Menthonskemu, zavetniku gornikov.
Gregor Gomišček

041 678 716
France Urbanija

031 598 098
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Gorniški klub Limberk
sobota, 25. junij 2022

Rjavina (2532 m) čez Teme
Rjavina se nahaja med alpskima dolinama Kot in Krma. Z vrha, ki ima
vpisno knjigo, je zelo lep pogled proti Triglavu, Rži in ostalim vrhovom
okrog Triglava. Lepo se vidijo tudi vrhovi nad dolino Vrat. Tam je najvišja
Škrlatica.
Dobimo se ob 6. uri na parkirišču v dolini Krma pri zapornici.
Sama pot poteka po markirani in nemarkirani poti, od Temena pa do vrha
Rjavine pa po brezpotju.
Pot je dolga in naporna, potrebovali bomo približno 10 do 11 ur hoje.
Čelada je obvezna. Malica in pijača v nahrbtniku.
V primeru slabega vremena tura odpade.
Janez Perko

031 538 017
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Gorniški klub Jakob Aljaž
sobota, 2. julij 2022

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

Ob 9. uri bo pred »Aljaževino« v Zavrhu pod Šmarno goro slavnostna
akademija s kulturnim programom, v počastitev obletnice rojstva Jakoba
Aljaža ter občinskega praznika Občine Medvode, ki ga praznujemo 6. julija,
na rojstni dan Jakoba Aljaža.
Na akademiji bo tudi podelitev častnega znaka vsem, ki so v preteklem
obdobju opravili Aljaževo pot od doma do doma.
Ob 11. uri bo na Šmarni gori spominska sv. maša, ki jo tradicionalno daruje
častni član GK Jakob Aljaž 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.
Janez Kocjan - JanKo

031 333 042



66

Skala 2022

Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 9. julij 2022

Križevnik (1909 m)
Ob 6. uri se dobimo na parkirišču pri kmetiji Roban v Robanovem kotu.
Sledimo poti proti Robanovi planini, pred leso se spustimo v strugo Bele,
jo prečimo in poiščemo vstop v grapo. Sledi strm vzpon s plezalnimi vložki
II. težavnostne stopnje, vse do prečnice, kjer se priključimo stezici, ki nas
privede na sedlo pod Križevnikom.
Sestopimo pod Poljskimi devicami in čez Veliki vrh do Moličke planine in po
markirani poti nazaj na izhodišče.
Priporočljive pohodne palice, obvezna čelada. Hrana in pijača iz nahrbtnika.
Trajanje ture približno 10 ur.
Primerno za dobro kondicijsko pripravljene pohodnike, vajene brezpotij.
Maja Kogej
Tonika Nadvežnik

 041 457 085
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 16. julij 2022

Zagorelec (2090 m)
Trentarskih gora se nikoli ne naveličaš. Vedno presenetijo s svojo divjo
lepoto, z razgledi, ki razveselijo še tako razvajeno oko.
Torej, gremo na obisk, Zagorelec nas vabi v goste. Upamo, da gre v tretje
rado.
Ob 6. uri se snidemo na parkirišču v Zadnji Trenti.
Hoje bo okoli 7 ur.
S seboj vzemite čelado, če nas premami še kakšen vrh v bližini, kar je
močno verjetno...

Franci Jesenik

04 5333 745
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 30. julij 2022

Jepca (1610 m)
Jepca je sedlo pod vrhom Kepe nad slovensko vasjo Belco in avstrijskim
Baškim jezerom (Faaker See). Na njem je nekoč stala Anina koča
(Annahütte 1587 m), ki pa je pogorela. Pot do nje vodi s slovenske strani
po slikoviti dolini potoka Belca. 26. julija je god sv. Ane, zato se zadnjo
soboto v mesecu obhaja žegnanjski dan pri ostankih Anine koče. Romarji
pohodniki prihajajo iz Slovenije, Avstrije in Italije in ne glede na to, če
govorijo slovensko, nemško ali italijansko, se vsi dobro razumejo.
Duhovni vodja poti iz Slovenije bo g. France Urbanija, ki se nam bo, če bo
le utegnil, pridružil na poti. Na romanje bomo ponesli križ prijateljstva, ki
ga prinesejo romarji z avstrijske strani na zadnjo soboto v aprilu in ga
predajo Slovencem pri Aljaževem spomeniku. Prijateljsko druženje in
pogostitev je med drugim namenjena tudi za zbiranje sredstev za ponovno
postavitev Anine koče, ki bo postala simbol dobrih medsosedskih odnosov.
Ob 12. uri bo bogoslužje Božje besede s pozdravnimi nagovori v vseh treh
jezikih in nastop pevcev ter orkestra alpskih rogov.
Zbrali se bomo pri žagi na Belci ob 8. uri. Do sedla bomo potrebovali dobre
4 ure.
Ob lepem vremenu je po prireditvi možen tudi pristop na vrh Kepe.
Grega Hrovat

040 534 909
Gregor Gomišček

041 678 716
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Slovenski gorniški klub Skala
ponedeljek, 1. avgust 2022

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. O 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.
Samo Butkovič

031 621 801
Bogdan Ambrožič

 040 847 863
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Gorniški klub Jakob Aljaž
četrtek, 4. avgust 2022

Po Aljaževi poti od doma do doma
Tudi v letu 2022 organiziramo člani GK Jakob Aljaž pohod po celotni
Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaževa pot od doma do
doma«.
Tura se prične v četrtek 4. avgusta 2022 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, v župnišču na Dovjem 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 11.
avgust 2022.
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
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 13. avgust 2022

Lučki dan in Tekmovanje gorskih nosačev
Oskrbovanje gorskih postojank s pomočjo gorskih nosačev ima v Lučah
dolgoletno tradicijo. Že od druge polovice 19. stoletja dalje so domačini
oskrbovali takrat še nemško kočo na Korošici in Kocbekovo kočo na Molički
planini in to se je nadaljevalo do današnjih dni. Zanimivo je, da so to delo
opravljale predvsem ženske, ki so iz Luč na Korošico večinoma bose, v
koših nosile tudi do 50 kg tovora. V spomin nanje bomo v okviru
praznovanja Lučkega dne organizirali Tekmovanje gorskih nosačev.
Podobnega gorskega teka z bremeni po naših informacijah doslej še ni bilo
nikjer.
Zbrali se bomo ob 7. uri zjutraj pri pastirski koči na planini Podvežak.
Start tekmovanja bo predvidoma ob 8. uri. Vsak tekmovalec si bo sam
izbral težo tovora, vendar bo najmanjša možna teža 5 kg. Navzgor ne bo
omejitve. Nosili bomo pijačo v plastenkah. Za vsak kilogram se bo od
doseženega časa odbila 1. minuta in zmagovalec bo tisti, ki bo imel
najboljši tako izračunan čas. Ženske in moški bodo tekmovali ločeno,
razdeljeni v starostne kategorije. Za zmagovalce so predvidene tudi
praktična nagrade.
Prosimo, da klubi prijavijo čim več tekmovalcev vsaj teden dni pred
startom. Natančna pravila tekmovanja bodo objavljena kasneje.
Tonč Žunter

031 333 776
Tonika Nadvežnik

041 457 085
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
od sobote 13. do sobote 20. avgusta 2022

Mont Blanc (4807 m) preko Aiguille du Goûter
Vzpon na simbol daljav, višin in veličine skalašev v Alpah ob njihovi 100letnici delovanja na Slovenskem.
Čas odhoda, zborno mesto in način prevoza do Chamonixa v Franciji bodo
določeni tri dni pred odhodom glede na število prijavljenih.
Francoska oznaka za težavnost vzpona, ki zahteva odlično telesno
pripravljenost (prvi dan 6 ur, drugi dan 12 ur) in predhodno aklimatizacijo,
je manj zahtevno na šeststopenjski lestvici med nezahtevno in skrajno
zahtevno.
Obvezna oprema so čelada, plezalni pas, dereze, cepin ter tehnična oprema
za reševanje iz ledeniških razpok in plezalna vrv na dve osebi.
Poimenske prijave zbira Janez Mežan na svoj e-poštni naslov
janezmezan@gmail.com. Ob prijavi je potrebno obvezno navesti svojo
mobilno številko in e-poštni naslov.

Bojan Pograjc

031 363 549
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Gorniški klub Savinjske doline
ponedeljek, 15. avgust 2022

Molička peč (1780 m)
Kot vsako leto se bomo tudi letos na Veliki Šmaren udeležili maše pri
kapelici Cirila in Metoda na Molički peči.
Kdor bo želel, se lahko povzpne po Kocbekovem grebenu na Malo Ojstrico
do Aljaževega stolpiča in naprej na vrh Ojstrice.
Zaradi velikega obiska vodenje ni potrebno.
Skupne hoje je približno 5 ur. Pot je nezahtevna in primerna za vse.
Tonč Žunter

031 333 776
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 21. avgust 2022

Mangartska planina

Tradicionalno druženje na planini. Vsekakor se bomo povzpeli na katerega
od okoliških vrhov.
Dobimo se ob 8. uri pred našo brunarico na Mangartski planini.

Dušan Žnidarčič

051 691 928
Benjamin Černe

031 224 114
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Gorniški klub Limberk
sobota, 28. avgust 2022

Monte Chiavals (2098 m)
Monte Chiavals je izrazita gora v glavnem grebenu Zuc dal Bora. Čeprav ni
tako drzen in nepristopen kot njegov ponosni sosed, vseeno ni od muh.
Izhodišče za turo je dolina Gleris, kamor se pripeljemo iz Pontebbe/Tablja
po cesti proti dolini Val Aupa. Vanjo je speljana ozka asfaltna cesta. Vozila
bomo pustili v zatrepu pred zapornico.
Dobimo se ob 6.30 na parkirišču trgovine Spar na koncu Trbiža.
Gre za zahtevno planinsko turo. Markacije so ponekod v precej slabem
stanju, zato je treba nekaj smisla za orientacijo. Po vršnem delu je pot
ponekod izpostavljena in je potrebna previdnost, da ne zdrsnemo.
Tura bo trajala 7 do 8 ur. Potrebujemo uhojene čevlje, pohodne palice,
priporočljiva je tudi čelada. Hrana in pijača sta 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.
Irma Sterle Erjavc in Stane Erjavc

031 282 401 in

041 588 047
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 3. september 2022

Novagiust (2129 m)
Obiskali bomo, če bodo vremenski bogovi dobre volje, jezerce Hruška,
pohlevno »vojaško« goro Navagiust in jezerce Bordaglia.
Na kratko: z mejnega prehoda po asfaltnih cestah v Tolmeč (Tolmezzo),
nato Villo Santino, mimo Forni Avoltri in po kratkem ovinku se pripeljemo v
Pierabech. Po cesti (peš!) mimo kamnoloma, izvira slovite slatine (= Goccia
di Carnia: acqua minerale naturale del Friuli Venezia ...), po travnati dolini
ob potoku (rio) Sissanis na sedlo Sissanis (1987 m). Spodaj vidimo jezerce
Hruškico, vendar mi gremo mimo vojaških ostalin na Navagiust (2129 m). Z
njega morda navzdol, morda nazaj. Kakor koli že, po eni od tamkajšnjih
poti (sentieri) do jezera Bordaglia (1750 m). Po uživaškem ogledu se
spustimo v dolino potoka (rio) Bordaglia, gremo mimo slapov, prečkamo
potok Degano (Fleons?), sledi kratek vzponček navzgor na cesto do vozil
na štirih kolesih.
Hodili bomo dobršen del dneva, če se kje ne zgubimo. In to je vse.
Pravzaprav ne. Na mejnem prehodu Rateče se dobimo ob 5.15.

Bine Mlač

031 604 311
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 10. september 2022

Debela peč (2014 m)
Po poti lovcev in alpinistov na Debelo peč iz Krme in nazaj
»Debela peč, kot najvzhodnejši dvatisočak Julijcev, kot blaga kopa sili iznad
pokljuških gozdov, v dolino Krmo pa pošilja vrtoglavo severno steno, katere
vršni del je videti v profilu z Gorenjske ravnine. Lepo oblikovano ostenje
zaljša na levi strani izrazit zob, na desni pa se nanj naslanja pravilno
oblikovani Trapez.« - tako Tine Mihelič, v knjigi Slovenske gore, opiše
Debelo peč.
Zberemo se na parkirišču pred Kovinarsko kočo v Krmi ob 7. uri.
Po lovski poti, ki ni markirana, se od Kovinarske koče povzpnemo v nekaj
serpentinah do severovzhodnega grebena severne stene Debele peči (1 h).
Pot nadaljujemo pod ostenjem Debele peči, proti zahodu, do Trapeza in po
gruščnati grapi, do izrazite grape med Trapezom in Brdi. Po grapi, kjer sta
dva izrazitejša skoka (II) nadaljujemo do rušnatega sedla, kjer dospemo do
markirane poti za Debelo peč s Pokljuke od Blejske koče na Lipanci. Do
vrha Debele peči je še 20 min. Za vzpon iz Krme do vrha Debele peči
potrebujemo dobre 3 ure.
Sestopili bomo po markirani poti, po južnem pobočju Brd, do Lipanskih vrat
in po slikoviti Kovinarski poti v Krmo (2h 30min). Kovinarska pot nudi
veličastne poglede na južno ostenje Triglava in Rjavine.
Za turo bomo potrebovali 6 do 7 ur. Priporočljive so pohodne palice,
obvezna pa je čelada in plezalni pas.
Miha Žumer

 041 603 287
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Gorniški klub Limberk
sobota, 17. september 2022

Klek (1181 m)
Naš cilj bo impresivna gora Klek v bližini Ogulina ali Gora spalnega
velikana, kot ji pravijo domačini.
Do Ogulina lahko pridemo po avtocesti do Zagreba in naprej do
Bosiljevega, tam zavijemo na avtocesto proti Splitu. Avtocesto zapustimo
pri odcepu za Ogulin. Druga možnost je po stari magistralki preko
Dolenjskih Toplic, Črnomlja in Vinice do Bosiljevega. Nato postopoma
enako kot v prvem primeru. V Ogulinu poiščemo ulico Vučići (ulica je ob
krožišču) in se po njej peljemo do manjšega parkirišča, kjer bomo opazili
planinske oznake. Tam se dobimo ob 7. uri.
V 17. stoletju je baron Janez Vajkard Valvazor napisal legendo o tem, kako
je nastala gora Klek. V tistih starih časih, ko so bogovi in velikani živeli na
zemlji, je prišlo do prepira med njimi. Razlog je v tem, da so bogovi vzeli
vso hrano in pijačo zase in pustili velikane stradati. Eden od velikanov Klek
se je uprl in se boril z bogom Volos-om. Bog Volos ga je kaznoval, ker se je
upal upreti in ga s čarobnim mečem spremenil v kamen. V težkih trenutkih
obračanja v kamen in čudovito goro je Klek obljubil, da se bo nekega dne
prebudil in se maščeval. Med nevihtnimi dnevi na Klek prihajajo čarovnice,
ki poskušajo prebuditi uspavanega velikana. Tako Ivan Valvasor.
Hoja je zahtevna (Ferdina staza) in traja s postanki približno 8 ur. Na višini
1000 m je planinska koča, ki je oskrbovana samo s pijačo. Treba je imeti
opremo prilagojeno vremenskim razmeram in manjšo zalogo kondicije.
Udeleženci pohoda nekaj dni pred pohodom obvezno pokličejo, da se
dogovorimo za obliko in način prevoza.
Franc Koželj

041 716 430
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Slovenski gorniški klub Skala
sobota, 24. september 2022

Srečanje in piknik Skale
Skalaško srečanje je že tradicionalno na rovtu pri Radotu na Spodnjih
Ravnah nad Dovjem, kjer je tudi odcep poti na Blažičevo skalo.
Do tja se pripeljemo po makadamski cesti, ki vodi z Dovjega proti Dovški
Babi. Od prvega odcepa ceste na Dovje z glavne ceste Jesenice-Kranjska
gora je do rovta 4,1 km, na vseh križiščih morate zaviti desno.
Na rovtu bo sv. mašo daroval predsednik častnega razsodišča Skale, župnik
France Urbanija, ki mu gre zahvala za bogate misli in duhovno okrepitev.
Zbrali se bomo okoli 12. ure, sv. maša pa se prične ob 14. uri.
Gregor Gomišček

041 678 716
Silvo Klemenčič

041 295 264



80

Skala 2022

Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 25. september 2022

Plezanje za naše najmlajše II.

Tudi v jesenskem času bomo organizirali plezanje za najmlajše.
Otroci radi plezajo po drevesih ali igralih. Nekateri iz veselja, drugi
preizkušajo svoj pogum. Dajmo jim priložnost, da skozi igro spoznavajo
plezanje in varno gibanje v skali.
Plezanje bo potekalo v enem od primorskih naravnih plezališč. Odvisno od
trenutnih vremenskih razmer. Obvezno je spremstvo staršev, ki se bodo
tudi lahko preizkušali v veščinah v skali.
Zaradi prevelikega števila in zadostnega števila vodnikov ter opreme je
potrebna predčasna prijava.
Miloš Gabrijelčič

041 664 565
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma
sobota, 1. oktober 2022

Pot suverenosti – po hribovju Orlice
V oktobru praznujemo Dan suverenosti. To je državni praznik, ki nas
spominja na odhod zadnjega vojaka JLA iz osamosvojene države Slovenije.
Tokrat vabimo na 4. pohod po Poti suverenosti s poudarkom na njenih
temeljih: slovenskem jeziku in slovenskem denarju – tolarju.
Z avtoceste se zapeljemo skozi Brežice in Globoko v Pišece – 15 minut
vožnje.
Krožna pot z začetkom pri vaškem kozolcu v Pišecah ob 9.30 nas bo
popeljala mimo domačije Maksa Pleteršnika, jezikoslovca, pisca prvega
slovensko nemškega slovarja do spomenika slovenskemu tolarju na
najvišjem vrhu Orlice - 701 m visokem Velikem vrhu.
Prehodili bomo približno 14 km. S postanki bo hoje okoli 4 ure.
Uveljavljamo tradicijo. Bodite zraven!
Franci Črček

041 647 246
Silvo Klemenčič

041 295 264
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Gorniški klub Limberk
sobota, 8. oktober 2022

Peč (1508 m) s Korenskega sedla
Peč (Tromeja) je vrh, ki se nahaja na tromeji med Slovenijo, Italijo in
Avstrijo. Z vrha se nam ponuja veličasten razgled na Julijske Alpe, Ziljske
Alpe, Krške Alpe, Visoke in Nizke Ture ter del zahodnih Karavank. Nahaja
se na stičišču treh narodov in kar štirih jezikov, slovenskega, furlanskega,
italijanskega in nemškega. Zaradi tega je bila uvrščena v mednarodno
verigo spomenikov posvečenih miru.
Dobimo se ob 8. uri pred mejnim prehodom Korensko sedlo, kjer bo tudi
izhodišče ture.
Na Peč se bomo podali po slovenski strani meje. Poiskali bomo že delno
opuščeno stezico, ki so jo svoj čas uporabljali v vojaške namene. Prvi
vmesni cilj bo Petelinjek (1552 m). Spustili se bomo na gozdno cesto in po
njej dosegli vrh Tromeje. Vračali se bomo po markirani poti na avstrijski
strani.
Hoje s postanki bo 5 do 6 ur. Nujna je dobra obutev in pohodne palice.
Andrej Hernec

041 327 845
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 16. oktober 2022

Korada (812 m)
Zbrali se bomo ob 7. uri na Ligu. Zapeljali se bomo do vasi Britof, kjer
bomo pričeli turo.
Na pot se bomo podali s severne smeri, kar ni ravno običajno, je pa
vsekakor bolj zanimivo.
Pot ni težka in je primerna za vse. Trajala bo približno 7 ur.
Na Koradi je ob vikendih čez celo leto odprta planinska koča, vseeno naj bo
v nahrbtniku rezerva.
V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade.
Dušan Žnidarčič

051 691 928
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Gorniški klub Limberk
sobota, 22. oktober 2022

Jakobova pot V. Vrhtrebnje - Stična
Jesenski del Jakobove poti bomo pričeli v Vrhtrebnjem in preko Sela pri
Šumberku v poznem popoldnevu prispeli v Stično. Tokratni del poti je dolg
približno 23 km.
Dobimo se ob 8. uri pri obeležju 15. poldnevnika v vasi Vrhtrebnje.
Dobro uhojeni pohodni čevlji, hrana in pijača iz nahrbtnika so del opreme,
ki jo potrebujemo. Vreme ne bo igralo ključne vloge in bomo pot prehodili v
soncu ali dežju.
Magda in Samo Butkovič

041 621 801
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 29. oktober 2022

Potep nad Planino Krstenico
Dobimo se ob 7. uri na planini Blato (plačljiva uporaba ceste 12 evrov).
Po lovski poti se usmerimo proti Planini Krstenici, sledi grebensko prečenje
Krsteniškega in Jezerskega Stoga. Spust na Jezersko sedlo in vzpon po
Evinem stebru na Evo, obisk Adama in Prevalskega Stoga, čez Mišeljski
preval na Škednjevec. Sestopimo mimo planine Jezero.
Trajanje ture 8 ur ali več.
Primerno za dobro kondicijsko pripravljene pohodnike, ki nimajo težav z
vrtoglavico in so vajeni brezpotij.
Priporočene pohodne palice in obvezna čelada. Hrana in pijača iz
nahrbtnika.
Tonika Nadvežnik

 041 457 085
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Gorniški klub Gornjesoške doline
nedelja, 6. november 2022

Kraški vrhovi nad Tržičem (Molfalconom)

Sprehodili se bomo po barvitem kraškem svetu, ki ima za sabo bogato
zgodovinsko dediščino tako iz 1. svetovne vojne kot tudi globlje v
zgodovino, v čas rimskega imperija. Pot nas bo vodila tako okoli
Doberdobskega jezera kot jezera Pietrarossa in vrhovi nad njima.
Dobimo se ob 8. uri na Petrolovem servisu na mejnem prehodu Vrtojba. Od
tam se bomo skupaj odpeljali do izhodiščne točke.
Nezahtevne hoje je 5 do 6 ur.

Miloš Gabrijelčič

041 664 565
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Gorniški klub Savinjske doline
sobota, 12. november 2022

Donačka gora (884 m) preko Resenika (735 m)
Dostop je po obvoznici mimo Rogaške Slatine, pred Rogatcem se usmerimo
pod Donačko goro do Žetal. Zborno mesto je ob 8. uri na trgu pred cerkvijo
v Žetalah.
Od tam sledimo vodniku, ki nas popelje do vznožja Resenika in nato po
brezpotju strmo navzgor do dveh vrhov. Spust navzdol je po kolovozu na
preval Medgorje in naprej po markiranem pobočju in varovalih na vrh
Donačke gore. Spustimo se do Rudijevega doma, kjer pomalicamo in si
odpočijemo. Po spodnjem markiranem kolovozu se vračamo na preval
Medgorje in pod Resenikom nazaj do izhodišča.
Tura je kondicijsko zahtevna in bo časovno dolga 8 do 9 ur.
Janko Kovačič

041 369 539
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Gorniški klub Karavanke
sobota, 19. november 2022

Rožnovenska pot
Rožnovenska pot vodi od bazilike Marije Pomagaj na Brezjah po čudoviti
naravi skozi kraje pod vznožjem Karavank ter pripelje popotnika nazaj do
Marijinega narodnega svetišča. Ta krožna, 12 kilometrska pot ima obliko
rožnega venca in je v celoti označena. Poteka po pretežno neposeljenem
ozemlju dveh občin (Tržič in Radovljica), treh far (Brezje, Kovor in Leše) in
štirih krajevnih skupnosti (Brezje, Kovor, Brezje pri Tržiču in Leše).
Kot pravi skalašica Jana Grohar, ustanoviteljica te poti in postavljalka
obnovljenega križa na Škrlatici, veznica bazilike Marije Pomagaj na Brezjah
in cerkve sv. Neže na Brezjah pri Tržiču ter veznica cerkve sv. Janeza
Krstnika v Kovorju in cerkve sv. Jakoba v Lešah tvorita križ. Z vsebino te
poti se ujema tudi konfiguracija terena - naravna razporeditev območij
gozdov, travnikov in polj, najbolj pa se v vsebino vključuje potok Peračica s
pritoki, ki predstavlja dodatno naravno danost na tem območju.
Zbrali se bomo ob 9. uri pred kipom papeža Janeza Pavla II. ob baziliki na
Brezjah. Na Brezje se bomo vrnili okrog 15. ure. Pot bo zmerna in po
nezahtevnem terenu. Tisti, ki si želijo, se lahko prej udeležijo tudi sobotne
sv. maše v baziliki ob 8.30.
Jana in Janez Grohar

041-271-635
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Slovenski gorniški klub Skala
petek, 16. december 2022

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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Športno društvo lednih plezalcev Mlačca in
Slovenski gorniški klub Skala
nedelja, 25. december 2022

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.
Predstave so ob 16., 17. in 18. uri. Potrebna so topla oblačila, po možnosti
tudi baterija.
Pavel Skumavc

031 677 203
Gregor Gomišček

041 678 716
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Gorniški klub Jakob Aljaž
ponedeljek, 26. december 2022

Iz Medvod na Svetega Jakoba (806 m)
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 v nedeljo, 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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Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev za
leto 2022

V sezoni 2021/2022 bomo člani GKJP, tako kot do sedaj, leteli z vzletišč po
Sloveniji in tujini, se udeleževali tur drugih gorniških klubov, združenih v
Skali, sodelovali z drugimi JP (jadralno-padalskimi) klubi in društvi ter leteli
z osvojenih vrhov, če bodo vremenski pogoji primerni za letenje.
Pri organizaciji vzponov in letenja z jadralnimi padali poskušamo pokriti
različna področja v Sloveniji in okolici, ki so manj obiskana, pa toliko bolj
zanimiva za letenje. Večino tur, ki potekajo kot H&F (hodi & leti),
motivatorji pripravijo na podlagi lastnih idej in na podlagi poznavanja
terena. Izogibamo se ponavljanju, saj naša domovina nudi neizmerne
možnosti za vzpone in letenje.
Prioriteta je udeležba na tradicionalnih pohodih (turah) in srečanjih
gorniških klubov. Organizirali bomo tudi lastno H&F srečanje (Na-skok
Krvavca - skok s Krvavca 2022) ter se udeležili drugih H&F srečanj v
organizaciji različnih klubov (društev) jadralnih padalcev. Informiranje o
dogodkih pa bomo izvajali, tako kot do sedaj s SMS sporočili članom kluba.
Informacije
o
delu
in
dogodkih
http://gkjp2015.wixsite.com/home.

GKJP

so

dostopne

na:

Predvidevamo, da bomo v letu 2022, podobno kot v preteklih letih,
organizirali nekaj tur z letenjem. Ker pa je jadralno padalstvo popolnoma
odvisno od primernih vremenskih pogojev, bomo dejavnost prilagajali
vremenu in delu drugih klubov, s katerimi GKJP pri svoji dejavnosti
sodeluje.
Seveda bo naše delovanje tudi v letu 2022 prilagojeno nadaljevanju
praznovanja »100 letnice delovanja skalašev na Slovenskem«.
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Tudi Gorniški klub jadralnih padalcev bo organiziral najmanj eno prireditev,
posvečeno obletnici ustanovitve prvobitne Skale.
Janez Kocjan - JanKo

031 333 042

jankoc@yahoo.com
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Klub gorskih kolesarjev Volja

Klub gorskih kolesarjev Volja goji predvsem takoimenovano turno
kolesarstvo. Izlete oziroma ture različnih stopenj težavnosti in napornosti
organiziramo na različnih področjih Slovenije in okolice. Poudarek je na
manj obiskanih poteh, kolovozih in cestah.
Ture organizatorji pripravijo na podlagi lastnih idej in 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. Ture in
tradicionalni letni tabor objavimo vnaprej na naši spletni strani, za nekatere
ture pa se dogovorimo na našem klubskem forumu. Pri izvedbi se tudi
prilagajamo vremenu, saj organizirano gorsko kolesarjenje v slabih
vremenskih pogojih ni smiselno.

vladimir.cindro@ijs.si
041 424 868

pecaric.marko@gmail.com
041 254 594
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GORSKO-KOLESARSKE TURE V LETU 2022

Predvidevamo, da bomo v letu 2022, 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.
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Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev
dela dohodnine za donacije Slovenskemu
gorniškemu klubu Skala
V skladu z določili Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec rezident
zahteva, da se do 1,0% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od
dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
splošno-koristnih namenov. To pomeni, da lahko davčni zavezanec
posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1%
dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% 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

Davčna številka
upravičenca
94156590

V/Na _______________, dne_______________

Skala 2022

Odstotek
(%)
1,0

____________________
podpis zavezanca/ke
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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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utrinki
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