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Spoštovani skalaši! 
 
 

Urednik me nagovarja, naj vendar že napišem uvodnik za naš zbornik 

Skala, kot to počnem že vrsto let. Toda o čem naj pišem, kaj vam naj kot 

predsednik sporočim? Iskreno rečeno nimam nobene ideje. In kadar sem 
brez ideje, je najbolje, da se odpravim v hribe. Sam. Tam lahko razmišljam, 

lahko prosto asociiram, lahko pa tudi samo hodim brez misli, v stanju 
globoke meditacije, povsem zlit z naravo. 

Pa si rečem, da bo najbolje, če se odpravim na Raduho, na mojo najljubšo 

in najbolj domačo goro. Na njenem vrhu sem doslej stal že precej več kot 

stokrat; ko sem še živel v Lučah včasih tudi večkrat na teden. Nekoč 
davno, v času najlepše mladosti, sem v njenih kamnitih stenah skoraj pustil 
svoje življenje. 

Vreme za obisk gora sicer ni najbolj primerno, nizki oblaki se plazijo po 
grebenih in morda bo pričelo deževati. Pa se kljub temu odpravim. Ko se 

sredi dopoldneva vzpenjam skozi vlažen gozd, je v njem skoraj tema. 

Tišina in samota ustvarjata vzdušje, primerno za globoko kontemplacijo, če 
to besedo razumemo kot stanje najvišje popolnosti. Sprašujem se, kaj 

urednik pravzaprav pričakuje od mene. Karkoli bom hotel povedati, bodo za 
to potrebne besede. Brez njih se ne moremo sporazumevati, ne moremo 

posredovati svojih misli in čustev, brez njih bi bili nemi kot ribe. In 

spomnim se, kaj je zapisano v Janezovem evangeliju: »V začetku je bila 
Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog«. Torej v začetku, v 

času stvarjenja sveta, je bila Beseda in ne naključje ali nuja. In Beseda je 
bila Bog, ni bil Bog Beseda. Bog je veliko več kot to – Bog ni le Beseda, je 

Beseda, ki je podarjena drugemu, je torej Ljubezen in je Beseda, ki je 
meso postala, je torej Stvarnik. Tako je bilo v začetku in potem skozi vso 

zgodovino. Tudi naša domovina je postala država na tak način: najprej je 

bila 57. številka Nove revije, torej beseda, misel ali ideja. Šele kasneje, s 
plebiscitom in vojno se je udejanjila, je meso postala. Šli smo po poti 

Božjega stvarjenja in moralo nam je uspeti. Čas, ki ga živimo zdaj, spet 
kliče po razmisleku o besedi, o tisti, ki ruši in ubija in tisti, ki nam pričara 

ljubezen in lepoto. Na nas je, da  svojo domovino, rojeno iz besede, 

negujemo in ohranimo, prav tako kot moramo storiti vse, da ohranimo 
Božje stvarstvo, to je naš planet. Oboje bo vse prej kot lahka naloga. Srčno 
upam, da jo bomo zmogli. 
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Nenadoma se zavem, da me le še nekaj korakov loči od vrha. Globoko pod 

sabo zagledam Solčavo, droben alpski biser z majhno cerkvico sredi vasi. 
Za mano je še en prelep dan, kakršnih doživimo premalo, vendar imamo 
prav zaradi njih radi to življenje. 

Želim vam vse dobro! 

 

 
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) 

http://www.sgk-skala.si/
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Organi Slovenskega gorniškega kluba Skala 
(izvoljeni na skupščini Skale 11. maja 2022) 

 

 

Upravni odbor 

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

podpredsednik:  Miloš Gabrijelčič (GK Gornjesoške doline) 
član:   Janez Mežan (GK Limberk) 

član:   Miha Kuhar (GK TK Gora) 

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

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

 
Nadzorni odbor  

predsednik:   Andrej Hude (GK Karavanke) 

član:    Silvo Klemenčič (GK dr. H. Tuma) 
član:    Bine Mlač (GK dr. H. Tuma) 

član:    Pavle Budna (GK Jadralnih padalcev) 
član:    Janez Kocjan (GK Jadralnih padalcev) 

dodatni član:  Andrej Hernec (GK Limberk) 

 
 

Častno razsodišče  
predsednik:  France Urbanija (GK Jakob Aljaž) 

član:    Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline) 
član:    Franci Jesenik (GK Karavanke) 

član:   Aljoša Belingar (TK Gora) 

član:   Bojan Okrogar (GK Savinjske doline) 
dodatni član:  Jožef Poje (GK Jadralnih padalcev) 

 
 

Častno predsedstvo 

   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 

(skrbnik arhiva Slovenskega gorniškega kluba Skala) 

 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 

 
 

mailto:info@rick.si
mailto:bruna.dekleva@gmail.com
mailto:tonica.nadveznik@gmail.com
mailto:bojan.okrogar@t-1.si
mailto:milos.gabrijelcic@gmail.com
http://gmail.com/
mailto:tomaz.mis@evj-kabel.net
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7. GK Limberk, Ljubljanska cesta 2B, 1295 Ivančna Gorica 
 gk.limberk@gmail.com, 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:gk.limberk@gmail.com
http://www.kgkvolja.si/
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Slovenski gorniški klub Skala prejel državno 

odlikovanje - red za zasluge  

 

 
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 9. novembra 2022 na 

posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki ga 
je prejel tudi Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov. 

Foto: STA / Daniel Novakovič 

Ob stoletnici delovanja je Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških 

klubov prejel red za zasluge za izjemni prispevek k poznavanju in 
spoštovanju slovenskih gora.  

 
V imenu prejemnika je odlikovanje prevzel njegov predsednik Anton 

Žunter, ki je ob tem dejal, da priznanja ne razume zgolj kot priznanje 

slovenskih gornikom zdajšnje generacije, ampak tudi in predvsem kot 
priznanje predvojnim skalašem, kot so bili dr. Henrik Tuma in drugi, 

"katerih vrednote želimo nadaljevati in gojiti". Slovesnosti so se udeležili 
tudi predstavniki gorniških klubov in vodstva Skale. 
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Utemeljitev: 

Za izjemni prispevek k poznavanju in spoštovanju slovenskih gora prejme ob 
stoletnici delovanja Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov 
red za zasluge. 

Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov je trdna planinsko-
športna in kulturno-vzgojna organizacija. V Skali so se združevali in se še 

vedno združujejo ljudje različnih družbenih slojev, poklicev, starosti ter 
političnih, verskih in svetovnih nazorov. 

 

Delovanje skalašev na Slovenskem se je začelo z ustanovitvijo 
Turistovskega kluba Skala 2. februarja 1921 v Ljubljani. Čas ustanovitve 

Skale je bil poseben čas. Končala se je prva svetovna vojna, ki je 
spremenila meje med nekdanjimi imperiji in oblikovala nove države. 

Slovensko planinsko društvo je dobilo v oskrbo propadajoče planinske koče 

in zapuščene poti. Prva odgovornost planincev je bila zato obnova. Hkrati 
pa so tedaj povsod v alpskem svetu še zlasti mladi želeli še drugačno 

doživljanje gora, stran od uhojenih poti, čez divjo skalo in v vsakem letnem 
času. Iz teh hotenj je nastala Skala. V dveh desetletjih do nove vojne so 

skalaši preplezali številne prvenstvene smeri pri nas, pa tudi drugje v 
Alpah, izdajali so knjige, pisali prispevke v planinske in druge revije ter 

posneli “V kraljestvu Zlatoroga”, prvi slovenski celovečerni film. Vzgajali so 

mlade v alpinizmu, jih učili smučanja, fotografije ter odnosa do narave in 
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domovine in tako nadaljevati dela Kugyja, Tume in drugih. S Skalo smo se 

Slovenci enakopravno pridružili naprednemu evropskemu delovanju v 
gorah, začetna nesoglasja med njo in Slovenskim planinskim društvom pa 

so bila sčasoma presežena. 
 

V ta čas pa je zarezala nova vojna. Ob italijanski zasedbi Ljubljane naj bi se 

Skala pridružila italijanskemu alpinističnemu klubu. Skalaši so na to zahtevo 
odgovorili tako, da so raje vsi izstopili iz kluba in ga razpustili. Do nastanka 

samostojne Slovenije so delovali kot posamezniki, brez formalne 
organizacije, leta 1995 pa je gorniški klub začel znova delovati in se leta 

1997 z več drugimi novonastalimi klubi po Sloveniji povezal v Slovenski 
gorniški klub Skala – zvezo gorniških klubov. 

 

Slovensko gorniško izročilo in domoljubna zavest sta se v vrednotah in 
tradiciji Skale ohranila do danes in tako skalaška miselnost še vedno živi in 

osvežuje delovanje slovenskega človeka v gorah. 
 

Za izjemno delo in prispevek k spoštovanju in poznavanju gora se 

Republika Slovenija Gorniškemu klubu Skala – zvezi gorniških klubov 
zahvaljuje z redom za zasluge. 
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Podelitev Kocbekovega priznanja za leto 2020 

 
Kocbekovo priznanje podeljuje Slovenski gorniški klub Skala – zveza 

gorniških klubov za doprinos k delovanju skalašev, širjenju njihovih vrednot 
in ciljev. 

 
V organizaciji GK Savinjske doline je Kocbekovo priznanje za leto 2020 na 

Veliki planini prejel Silvo Klemenčič za dolgoletno predano delo v GK dr. 

Henrik Tuma in SGK Skala. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

V nadaljevanju podajamo vsebino listine (Kocbekovo priznanje) z 
obrazložitvijo: 
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SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA 
- krovna organizacija slovenskih gornikov – 

 

Ohranjamo tradicijo velikih mož slovenskega gorništva. V Savinjsko-

kamniškem alpskem svetu se mednje uvršča predvsem Fran Kocbek, 

idealist, neumorni vodnik gornikom njegovega časa in vzornik generacijam, 
ki mu sledijo. Ko poskušamo biti vredni njegovega spomina, vemo, da to 

lahko dosežemo le v povezavi z gorniki celotne naše domovine, ki jim je pri 
srcu gorski svet. Pomemben korak k temu cilju je bil storjen 26. 4. 1997, 

ko smo na Knezovi domačiji v Robanovem kotu podpisali listino o 

ustanovitvi krovne organizacije SKALA. 
 

Danes, ponovno zbrani, se oziramo na prehojeno pot. V posebno čast in 
veselje nam je, da za vizionarsko in požrtvovalno delo, za številne 

spodbude in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju - tudi na simbolni 
ravni - v krog naših vzornikov uvrstimo       

                             

gospoda KLEMENČIČ SILVOTA 

 
Najvišja priznanja SGK Skala so izraz spoštovanja in skromna pozornost 

posameznikom za dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih, pa 
tudi nagrada za njihovo srčnost, pogum, vztrajnost in predanost na 

področju gorništva. Vse naštete lepe lastnosti lahko najdemo pri našem 
članu, dragemu prijatelju Silvu Klemenčiču. 

 

Gospod Silvo Klemenčič je eden najaktivnejših članov Skale. Najprej je 
opravljal funkcijo podpredsednika, od leta 2009 pa je predsednik GK dr. 

Henrik Tuma v Ljubljani. Izpeljal je selitev kluba in hkrati tudi arhiva Skale 
na novo lokacijo, kjer klub deluje še danes. Dokler si Skala ne omogoči 

lastnih prostorov, ima v hrambi arhiv Skale ter skalaški prapor s trakovi. 

 
V delovanje kluba je uvedel načrtovanje in dogovarjanje. Okrepil je vlogo 

upravnega odbora pri odločanju o predlogih, ki so jih vsako leto objavljali v 
zborniku Skala, kjer je Silvo član uredniškega odbora in pisec prispevkov. 

Izdelati je dal klubsko zastavo, ki so jo blagoslovili na Zasavski Sveti gori, 
svojemu članstvu pa je priskrbel polo majice in jope z vezenim emblemom 

kluba. 

 
Po zgledu predvojnih skalašev je bil dejaven tudi na področju kulture. V 

letu 2020 je zasnoval in izvedel klubsko razstavo fotografij v Finžgarjevi 
galeriji  v Trnovem.  Poskrbel je tudi, da je rokopis dr. Toneta Strojina izšel 
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v knjigi Doživljanje narave. Knjigo je izdal GK dr. Henrik Tuma, kar je 

pionirsko delo, prvo na tem področju med skalaši. 
 

Svojo delovno vnemo obilno razdaja tudi v Zvezi gorniških klubov Skala. 
Skrbno je pripravil številna srečanja skalašev: vsakoletni piknik na Dovjem, 

predbožično srečanje skalašev, nočni pohod na svečnico na Rožnik, 

tradicionalni pohod na Slavnik itd. Bil je tudi predsednik organizacijskega 
odbora za proslavo 100-letnice delovanja skalašev na Slovenskem. Veliko 

truda je vložil v izdelavo spominske dopisnice, ki jo je Pošta Slovenije izdala 
ob tej priložnosti.   

 
Leta 2019 je vso svojo energijo usmeril v velik projekt – 14 km dolgo Pot 

suverenosti na Orlici, ki razmejuje Kozjansko in Brežiško raven. Pot je 

opremljena z geografskimi tablami, markacijami, tiskanimi informacijami in 
je v ponos GK dr. Henrik Tuma, kakor tudi celotni Skali.   

 
V imenu odbora za podelitev Kocbekovega priznanja, pa tudi vseh 

gornikov, se Ti zahvaljujemo za vse dosedanje delo in v upanju da boš tako 

tudi nadaljeval, Ti podeljujemo 
 

Kocbekovo priznanje za leto 2020. 
 

Podeljeno na Veliki planini 21. maja 2022 
 

Predsednica GK Savinjske doline               Predsednik zveze gorniških klubov Skala 
           Tonika Nadvežnik                                           Tonč Žunter dr.med.                                                                                                            

 

  



 

18                                                              Skala 2023 

 

Kje bomo polnili čutare 

Kratek uvod v novodobne nevarnosti v gorah 
 

Leta 1885, kmalu po smrti mladega dunajskega zdravnika in enega od pet 

prvih samostojnih alpinistov v visokogorju Zahodnih in Centralnih Alp Emila 
Zsigmondya (1861-1885), je izšel njegov odličen priročnik z naslovom »Die 

Gefahren der Alpen, Praktische Winke für Bergsteiger«. V njem je prvič 
med besedili opisno razčlenil subjektivne in objektivne nevarnosti v gorah 

in navedel več primerov tedanjih nesreč v gorah ter poiskal vzroke.   

 
Bolj natančne razdelitve in  strokovne razlage so se polagoma izkristalizirale  

v poznejših 22-tih izdajah. Te je urejeval poklicni geolog (in glaciolog) ter 
pionir turnega smučanja in vojaškega smučarskega alpinizma prof. dr. 

Wilhelm Paulcke (1873-1949). V zgodovini alpinizma kroži neka prigoda, 
kako  je »snežni mož« Willo Welzenbach (1900-1934) pri njem zagovarjal 

doktorat kar na ledeniku. Po uspešnem zagovoru in čestitkah članov 

komisije  sta se s profesorjem odpravila preko hudo razpokanega ledenika 
in se lotila neke »noro« težke in nevarne ledne stene (vesine). Marljivi 

profesor Paulcke je našel dovolj časa, da je prečesal pisno zapuščino Emila 
Zsigmondyja. Med njo je odkril neko vizionarsko napoved, če smemo tako 

reči, kjer je mladi zdravnik in alpinist nakazal možnost, da bodo čez kakšno 

stoletje objektivne nevarnosti, se pravi tiste, na katere gornik ne more 
vplivati, posledice drugačnih vremenskih okoliščin. Zato si slednje malce 

oglejmo z več neveselih vidikov, za iztočnico pa izberimo nekaj stavkov 
Zsigmondyjevih za dobro stoletje mlajših avstrijskih rojakov: Vremenoslovci 

so zaskrbljeni in tudi nekoliko presenečeni nad silovitostjo neurij. 
Meteorolog javne televizije ORF Erhard Berger govori o »novem tipu 

neviht«. Gre za nevihte, ki nastanejo zelo hitro, trajajo pa ne več kot 20 

minut do pol ure. V tem času pade velika količina padavin, čez nekaj ur pa 
se lahko scenarij ponovi. Za gasilce in reševalce so posledice takšnih neviht 

težak zalogaj. Komaj sanirajo stanje, že lahko grozi nova fronta. Vodja 
centra za upravljanje s kriznimi razmerami na Tirolskem Elmar Rizzoli je za 

Ö1 povedal, da bodo takšni dogodki v bližnji prihodnosti vse pogostejši.  

 
Tudi območja, kjer v preteklosti ni bilo poplav in zemeljskih plazov, morajo 

računati na ujme večjih razsežnosti. Ob povedanem se samo po sebi poraja 
vprašanje, ali bo treba učbenike, v katerih kvalificirani pisci razlagajo 

nevarnosti v gorah, vključno z vodniki neke (pod)skupine gora, dopolniti, 

spremeniti, morda nekatera poglavja celo napisati na novo. Verjetno ja, a 
to ne bo tako lahko delo.  
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Skoraj nerešljivi problemi, kot posledica za zdaj neustavljivih podnebnih 

sprememb v svetu Alp (spodaj in zgoraj), so med drugim uničujoči vplivi 
enormnih količin vode na gorske poti (mulatjere). Zdaj so tudi bolj pogosti  

podori večjih pobočij v ozkih dolinah, ki so potem zaprte za promet več let, 
pravijo poročila geologov pri naših sosedih (ni denarja za sanacijo).  

 

Zadnja leta poleg obilice naravnih katastrof vse bolj pogosti vetrolomi 
velikih razsežnosti, ki se pojavijo na desetih ali več koncih hkrati. 

Razumljivo povedano, nekaterih poti (mulatjer) na kratek rok ni mogoče 
obnoviti. Druge je treba visoko v gozdnatih pobočjih opustiti, ker podrtih 

dreves ni prav lahko  odstraniti.  Ali denimo na dolžini poldrugega kilometra 
podrtih dreves z motornimi žagami očistiti pot. Za to ni niti dovolj 

usposobljenih ljudi niti proračunskega denarja na ravni pokrajine ali dežele. 

Kljub novi tehnologiji (droni, satelitski posnetki), ki hitro najdejo in označijo 
lokacijo, novonastala situacija na mestu samem praviloma daje bolj 

porazno sliko. Zaradi vetroloma so podrta drevesa v velikih strminah za 
domačine (gozdarji, lovci, pastirji) in pohodnike smrtno nevarna. Če nas na 

takem področju dobi tema je vsa stvar še bolj nevarna, saj smo v grdi 

pasti. Poleg tega si uporabniki GPS ne bodo mogli kaj prida pomagati, saj 
nimajo nobenega znanja za gibanje po »pokošenem« gozdu. Ne nazadnje 

podrta drevesa lahko postanejo velika ovira pri sestopu iz bivaka ali 
zavetišča v dolino. Da od vode odnešene odseke poti (mulatjere) ne 

omenjamo, ki jih ni več. Seznam nevšečnosti ali novodobnega kupa  
nevarnosti lahko razširimo in si postavimo tudi drugačna vprašanja: kaj na 

primer narediti, če nas med sestopom v gozdu ulovi vetrolom? Kakšnih 

udobnih votlin ali skalnih balvanov z napušči ni na pretek. Sicer pa, ko nad 
nami v krošnjah završi, je tako (itak) prepozno. Nekaj sekund in nekaj 

hektarjev gozda se v hipu spremeni v rastreseno škatlico  vžgalic.  
 

Seveda tudi toča po novem ni več tisto, kar je včasih bila. Zdaj je mnogo 

večja in »udarnejša«. Ako, bi rekli naši stari, ji po sreči uidemo na prostem 
(dolg greben priostren na obeh straneh, dolgo in široko melišče iz kamnov 

različnih izmer), nikjer ne piše, da so ji ušla tudi naša vozila na štirih 
kolesih. Lepo urejena parkirišča na zelenih travnikih nimajo nobenih 

zaščitnih streh. Strele in njen spremljevalec grom, ki nam kaj hitro 

naženejo strah v kosti, kakopak ne vsem junakom triglavskih strmin,  je na 
pragu drugega tisočletja nekoliko več, zatrjuje stroka. Kar pomeni, da bo 

verjetnostni račun moral dobiti kakšen popravek navzgor. To pa za nas 
pohodnike ni najbolj razveseljiv podatek. Ker se Sahara hitro širi, pravi ena 

od kataklizmičnih teorij, bodo Evropejci deležni še bolj ekstremnih 
temperatur, ki bodo trajale daljša obdobja.  
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Treba bo najti novo strategijo. Recimo zgodnje vstajanje, turo na odprtem 

opraviti do 10.-11. ure po sončni uri, sestopiti skozi zračne gozdove in 
nedaleč vodotok (če jih bo še kaj ostalo). Več bo treba piti elektrolitov, a 

vse njihove sestavine niso za vse. Na primer kalij, magnezij ali natrijev 
klorid.   

 

Iz zvezka zapiskov, kjer sem si 27 let v Karnijskih Alpah in Karnijskih 
Predalpah (in Furlanskih Dolomitih) skušal zbrati čim več relevantnih (in 

življenjsko pomembnih) podatkov naj omenim še vodo, vključno s 
»prajuho« življenja, ki postaja vse bolj sladka, ponekod pa pospešeno 

izginja z obličja planeta Zemlja. »Voda (vodni tok) združuje, povezuje, voda 
spodrinja, voda zbira (op. hidrografinja dr. Roberta Manzi).« Večplastno in 

večstransko pomenljiv stavek, mar ne? Na žalost vodni viri v gorah izginjajo 

še nekajkrat hitreje, »kot smo mislili doslej (švicarski glaciologi iz Berna)«.   
 

Takole iz prve roke: ponekod je gorskih potočkov vse manj, podobno je z 
izvirčki in studenci. Kako se bodo znašli kartografi in ažurirali topografske 

karte, da ne bodo usodno zavajale, ali kje bodo pohodniki napolnili svoje 

plastenke, sta na primer le dve zgodbi, ki prav tako postajajo vse bolj 
pereči.  

 
Seveda tokrat se klopov, strupenih kač in komarjev ne bomo dotaknili. 

 
Bine Mlač  
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Z Vodnikom v Brežicah 
 

V Triglavskem narodnem parku je na višini 1817 m locirana koča Vodnikov 
dom, znana postojanka za pohodnike po Triglavskem pogorju in na poti na 

Triglav. Nisem prepričan, da bi vsi vprašani z lahkoto odgovorili, da ima 
koča ime po Valentinu Vodniku, ki je oral ledino na področju planinske 

poezije in preučevanja gorskega sveta. Vodnikov mecen in mentor baron 

Žiga Zois mu je v pismu zapisal: »Vaša vnema za preučevanje gorskega 
sveta presega vsa pričakovanja.« Valentin Vodnik, ki je kot kaplan deloval v 

letih 1792-1796 na Koprivniku in Gorjušah, je Žigo Zoisa popeljal tudi na 
Triglav.  

 
Skalaško občudovanje in 

spoštovanje široke dejavnosti 

Valentina Vodnika in novo 
ustvarjene vezi s Posavjem, 

kjer smo v navezi s 
Turističnim društvom Pišece 

leta 2019 zasnovali in v 

uporabo predali znamenito 
Pot suverenosti, je pripeljalo 

do velikega dogodka, 
odkritja spominske plošče 

Valentinu Vodniku na 
pročelju Gimnazije Brežice, 

nekdanjem frančiškanskem 

samostanu. Tu je v letih 
1781-1782 deloval Valentin 

Vodnik, ko je študiral 
teološke študije. Skalaši iz 

Gorniškega kluba dr. Henrik 

Tuma smo se udeležili svečanega dogodka. Predsednik kluba je imel čast 
sodelovanja pri odkrivanju plošče. Na njej je napis, da je Valentin Vodnik, 

prvi slovenski pesnik in časnikar, frančiškan, duhovnik, narodni buditelj, 
šolnik, pisec, mož mnogih dejavnosti tu deloval v letih 1781-1782. 

 

Topel je občutek, ko zaznavamo, da je spomin na velike Slovence med 
nami, da ga ohranjamo in z dejanji, kakršno je gornje, še krepimo.  

 
Silvo Klemenčič 

 



 

22                                                              Skala 2023 

 

Tekmovanje gorskih nosačev  

Od Podvežaka do Moličke planine  
 

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 slovensko 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 na herojsko delo teh 

žena so člani Gorniškega kluba Savinjske doline v soboto, 13. 8. 2022 v 
okviru praznovanja Lučkega dne organizirali tekmovanje gorskih nosačev. 

 
Ob sedmi uri zjutraj smo se zbrali pri pastirski koči na planini Podvežak. 

Tam je bil start tekmovanja, cilj pa pri Kocbekovem zavetišču na Molički 
planini. Tekmovali smo posamično, v štirih starostnih kategorijah, ženske in 

moški ločeno. Vsak tekmovalec si je sam izbral težo tovora, vendar je bila 

najmanjša možna teža 10 kg, navzgor pa ni bilo omejitve. Nosili smo pijačo 
v plastenkah za potrebe koče na Molički planini. Tekmovalcu se je za vsak 

kilogram tovora od doseženega časa odbila ena minuta in zmagal je tisti, ki 
je imel najboljši tako izračunan čas. 

 

Kljub vetru in dežju, ki je ponagajal organizatorjem, je na pot krenilo 
osemnajst nosačev. Med ženskami je zmagala Sušnik Mojca, ki je 12 kg 

prinesla v 46 min. in 51 sek., med moškimi pa je bil absolutni zmagovalec 
Boštjan Pahovnik, ki je s 37 kg težkim tovorom pot prehodil v  45 min. in 

54 sek. Od članov GK Savinjske doline je bila najbolj uspešna naša 
predsednica Tonika Nadvežnik, ki je zmagala v svoji starostni kategoriji. Vsi 

zmagovalci v posameznih starostnih kategorijah so za nagrado prejeli 

planinske nahrbtnike. 
 

Tekmovanje, kakršnega doslej še nikjer ni bilo, si je zamislil in  organiziral 
predsednik Zveze gorniških klubov Skala Tonč Žunter. Vabila na tekmo smo 

poslali vsem gorniškim klubom, vsem planinskim društvom Zgornje 

Savinjske doline ter Alpinističnemu klubu Rinka, vendar nikjer niso premogli 
junaka, ki bi se upal pomeriti z lučkimi nosači. Mogoče pa bo v letu 2023 

drugače. 
 

Prireditev je kljub slabemu vremenu zelo dobro uspela in sodelujoči so 

obljubili, da se naslednje leto spet snidejo. 
                                                                             Anton Žunter – Tonč 
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Gorniški klub jadralnih padalcev  -  naše prvo 

desetletje 

 
Gorniški klub jadralnih padalcev 

(GKJP) je bil ustanovljen v rojstni 
hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu pod 

Šmarno goro v decembru leta 
2012. Že od ustanovitve ima klub 

svoj sedež v občini Ivančna 

Gorica. Bili smo zadnji od desetih 
gorniških klubov, ki smo vstopili v 

Slovenski gorniški klub Skala - 
zvezo gorniških klubov. V teh desetih letih smo člani GKJP izvedli večino 

aktivnosti, ki smo jih načrtovali na svojih občnih zborih in sejah upravnega 
odbora, se udeležili mnogih prireditev in tur drugih gorniških klubov 

združenih v Skali ter sodelovali na športnih prireditvah in srečanjih drugih 

jadralno-padalskih (JP) klubov v Sloveniji. Aktivno smo delovali tudi v 
organih krovne zveze gorniških klubov - SGK Skala. 

 
V nadaljevanju so navedene le najodmevnejše akcije kluba in nastopi 
članov GKJP na srečanjih in tekmovanjih drugih JP klubov v času od 

ustanovitve konec leta 2012, pa vse do zadnjega občnega zbora kluba ob 

koncu leta 2022, ko smo obeležili deseto leto uspešnega delovanja. 

 
V letu 2012 so člani iniciativnega odbora za ustanovitev GKJP dr. Gregor 

Gomišček, takratni predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala, Jožef 
Poje, jadralni padalec in župnik v Cerkljah na Gorenjskem ter jadralni 

padalec - gornik Janez Kocjan - JanKo. pripravili vso potrebno 
dokumentacijo za ustanovitev Gorniškega kluba jadralnih padalcev. Tako je 

bil 17. decembra 2012 na Aljaževini v Zavrhu pod Šmarno goro organiziran 

ustanovni zbor, ki se ga je udeležilo enajst jadralnih padalcev in gornikov. 
Na zboru je bil sprejet statut in Pravila delovanja GKJP, klub pa je bil s 

sklepom formalno ustanovljen 20. decembra 2012. Nekaj dni kasneje sta 
klubu s prijavnico poslano po pošti pristopila še dva člana. Tako nas je bilo, 

za srečni začetek delovanja, skupina trinajstih! 

 
Za prvo predsednico kluba, ki predseduje klubu še danes, je bila izvoljena 

jadralna padalka in alpinistka Slavka (Stanislava) Poje iz Šentvida nad 
Ljubljano, za tajnika Janez Kocjan - JanKo., za blagajničarko pa Tanja 

Vehovec iz Šenčurja. Skladno s statutom Skale je klub na ustanovnem 
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zboru tudi zaprosil za sprejem v SGK Skala – zvezo gorniških klubov in bil v 

naslednjem letu v Skalo tudi sprejet. V letu 2013 smo člani UO izpeljali vse 
postopke v zvezi z registracijo, odprtjem poslovnega računa in drugimi 

formalnostmi, ki sledijo ustanovitvi kluba. 
 

Že na začetku delovanja smo se člani aktivno vključili v delo Skale in se tudi 

začeli udeleževati tradicionalnih skalaških prireditev. Na letni skupščine 
Skale smo se ostalim udeležencem in članom klubov Skale predstavili s 

predavanjem in video posnetki letenja našega člana Jožefa Pojeta z Mont 
Blanc-a in z zimskim poletom s Kanjavca v Julijcih. 

 
V letu 2014 smo s pomočjo članov 
JP Polet Kamnik uspešno izvedli več 

delovnih akcij čiščenja po žledolomu 

polomljenih dreves na grebenu nad 
dolino Kosce v vasi Vrh pri Višnji 

Gori in tam uredili vzletišče za 
jadralne padalce. Po treh 

celodnevnih prostovoljnih delovnih 

akcijah, ki jih je s strojno opremo 
pomagal izvesti lastnik zemljišča Marjan Gros, smo 25. oktobra uradno 

otvorili novo vzletišče. Blagoslov in otvoritveni ceremonial je izpeljal naš 
član, župnik Jožef Poje. Tako ima GKJP tudi svoje »matično« vzletišče v 

domicilni občini. Vzdrževanje, košnja in čiščenja zarasti na vzletišču Vrh pri 
Višnji Gori in na vzletišču Gradišče pri Višnji Gori je permanentna naloga, ki 

jo vestno opravljamo tudi večkrat na leto. Takšne akcije se običajno 

organizirajo s sodelovanjem lokalnih pilotov jadralcev in se končajo z 
družabnim srečanjem. Če vreme omogoča pa tudi z lokalnim letenjem. Tudi 

opremljanje vzletišč in pristankov z varnostno opremo (veterne vreče)  je 
stalna naloga našega kluba. 

 
Člani GKJP se vsako leto udeležimo  

več tradicionalnih srečanj in tekmovanj 
po celotni Sloveniji, Jožef Poje pa tudi 

v tujini (»XC Rodopi« v Bolgariji), kjer 
je v zahtevni mednarodni konkurenci 

zasedel odlično drugo mesto. Jožef je 
bil tudi klubski zmagovalec prvega 

klubskega H&F (hodi in leti) 

tekmovanja pod Krvavcem. V okviru 
prireditve »Dnevi v gorah«, v 
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organizaciji kluba Skywalk Slovenija, ki se je odvijala na območju Krvavca 

in Karavank, sta bili na sporedu tudi dve disciplini jadralnih padalcev in to 
H&F (hodi in leti) in XC (prosti prelet). V prostem preletu je Janez Kocjan 

zasedel drugo mesto.  
 

Člani kluba se redno udeležujejo 

tudi H&F (hodi in leti) tekmovanj 
širom po Sloveniji, kjer tudi 

dosegajo odmevne rezultate. 
GKJP pa tudi sam organizira 

tradicionalno H&F tekmo in to 
običajno v občini Ivančna Gorica. 

Tekmovanje je organizirano s 

pomočjo »sekcije seniorjev« DJP 
Polet Kamnik, ki sočasno 

organizira tudi odprto klubsko 
»pika« (pristanek v 50 cm krog) 

tekmo. 

 
Za večjo promocijo in 

prepoznavnost kluba smo ob 
peti obletnici delovanja kluba 

pripravili polo majice s tiskom 
znaka kluba na prsih in 

občinskim grbom na rami. 

Majice so prejeli vsi člani 
kluba. V sodelovanju z DJP 

Polet Kamnik smo organizirali 
H&F (hodi in leti) srečanje 

pod Krvavcem. Srečanje je bilo izjemno uspešno, saj se ga je udeležilo več 

kot šestdeset jadralnih padalcev, osemnajst od njih pa se jih je podalo na 
pohod s pristanka v vasi Grad do kapele Marije snežne na Krvavcu. V 

izjemnem vremenu smo vsi uspešno leteli na označeno točko na uradnem 
pristanku, ob robu vasi Grad. GKJP je podelil pet priznanj za uspešen 

pohod in letenje, DJP Polet pa štiri priznanja.  

 
Zaradi izjemno slabih in nepredvidljivih vremenskih pogojev je bilo »letalno 

leto 2019« izjemno siromašno. Neglede na vse, pa smo ponovno uspešno 
izvedli delovni akciji košnje in čiščenja zarasti na vzletišču Gradišče pri 

Višnji Gori ter sodelovali tudi pri čiščenju in urejanju poseke na vzletišču 
Krka-Stene, ki je v upravljanju JPK Stična. H&F srečanj: Pozdrav pomladi v 
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marcu, Srečanje veteranov na Kamniški Planjavi v maju, Para-Lisca v 

avgustu, H&F Potoška gora in Naskok Krvavca jeseni, ki jih vsako leto 
organizirajo drugi slovenski JP klubi, so se udeležili najbolj aktivni člani 

kluba. 
 

Glede na nepredvidljive vremenske razmere zgodaj spomladi in jeseni je 

bila letalna sezona 2020 dramatično siromašna. V »koronskem« obdobju, ki 
se je pričelo že marca, smo se člani izogibali nevarnejši športni dejavnosti 

kot so ture v gore in letenje s padali. Tudi zaprte občinske meje so 
pripomogle, da smo dejavnost v tem kriznem obdobju popolnoma prekinili. 

 
Leto 2021 smo člani GKJP osnovne naloge svojega delovanja zadovoljivo 

opravili in ob vseh težavah (vremenskih in zdravstvenih - covid 19) tudi 

leteli. Celotno leto je bilo kljub še vedno trajajočim omejitvam vseeno 
veliko uspešnejše od leta 2020.  

 
Člani upravnega odbora GKJP smo aktivno sodelovali pri organizaciji in 

izvedbi prireditve, »100-letnica delovanja skalašev na Slovenskem«. Klub 

pa je financiral izdelavo estetskega podstavka za skalaški prapor, ki je bil 
uporabljen na prireditvi in je ostal v lasti Skale. 

 
Nekateri člani kluba so svoje polete 

zabeležili tudi na film ali fotografije, 
ki jih objavljajo na YouTube ali 

Google+ straneh. V letu 2013 je 

upravitelj spletne strani kluba 
http://gkjp2015.wixsite.com/home 

izdelal zgledno urejeno domačo 
stran kluba, ki jo redno vzdržuje in 

posodablja tako, da ste vsi vabljeni na njen ogled, saj se tam nahajajo vse 

bližnjice do filmov in fotografij članov kluba ter povezave do domačih strani 
drugih gorniških klubov in še mnogokaj zanimivega.               

 
Leto 2022, v katerem smo zaokrožili desetletno obdobje delovanja kluba, 

smo zaključili z volilnim občnim zborom GKJP, kjer smo za naslednji petletni 

mandat potrdili dosedanje člane IO in podaljšali mandat predsednici 
Stanislavi Poje. Trenutno klub šteje štirinajst članov in sicer šest aktivnih 

pilotov ter osem podpornih članov, ki (še) ne (ali pa nič več) letijo. 
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Zaradi izjemno dobrega sodelovanja s Klubom JP Stična, ki ima tudi sedež v 

občini Ivančna Gorica in aktivno deluje že štiri leta, smo gorniki z vodstvom 
kluba pričeli dogovore o združitvi obeh klubov v »GKJP Stična«. Seveda bi 

tako združen klub ostal vključen v SGK Skala, kot je sedaj GKJP in v ZPLS, 
tako kot je JPK Stična. 

 

Za zaključek naj navedem zbir številk, ki povedo, kako aktivni v svoji 
primarni dejavnosti smo v resnici bili jadralni padalci, člani GKJP. V obdobju 

2012/2022 smo člani GKJP skupaj izvedli 6.291 poletov, na katerih smo 
uspeli vztrajati v zraku skupaj 5.585 ur ter opravili 76.709 km po 

predispozicijah OLC tekmovanja. Dejansko smo preleteli v povprečju do 1/3 
razdalje več, kar bi zneslo približno 100.000 km, saj se po predispozicijah 

OLC-ja polet meri le v ravnih linijah med petimi (med tremi pri trikotniku) 

skrajnimi točkami poleta.  Leti pa se v krogih in ob pobočjih, kar znese 
približno 1/3 več km. 

 

 
 
V vseh teh letih in na vseh srečanjih ter skupinskem letenju smo člani kluba 

promovirali delo GKJP, Slovenski gorniški klub Skala - zvezo gorniških 

klubov, predvsem pa gorniška načela in filozofijo ter tako skušali pridobivati 
nove člane v vrste skalašev. 

 
 

Janez Kocjan - JanKo. 
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Ture in prireditve      

v letu 2023 

 

 
 

 

 
 

Na naslednjih straneh najdete seznam tur in prireditev, ki jih bodo v letu 
2023 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 2023  

(januar -  junij) 

 

MESEC DAN DATUM TURA GORNIŠKI KLUB VODNIK

ponedeljek 2.1.2023 Roblek (1657 m) Gorniški klub Karavanke Ivo Jesenik

sobota 14.1.2023 Tremerje - Malič - Šmohor - Slomnik Gorniški klub Savinjske doline Darja Goličnik, Tonika Nadvežnik

sobota 28.1.2023 Zasavska Sveta gora (852 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Miran Kmetič

četrtek 2.2.2023 Rožnik - obletnica ustanovitve Skale Slovenski gorniški klub Skala Silvo Klemenčič

sreda 8.2.2023 Šmarna gora (669 m) Slovenski gorniški klub Skala Franci Črček

sobota 11.2.2023 Ledno plezanje
Društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana,                                    

Slovenski gorniški klub Skala    
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček

sobota 25.2.2023 Zimska tura v Karavanke Gorniški klub Limberk Silvo Vrhovec

sobota 11.3.2023 Kum -  Zasavski Triglav Gorniški klub Savinjske doline Darja Goličnik, Tonika Nadvežnik

sobota 18.3.2023 Soteska potoka Konjšek, Tabor, Veliki rob Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

sobota 25.3.2023 Od Sela do Sv. Ožbolta Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

sobota 1.4.2023 Slavnik (1018 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Silvo Klemenčič

sobota 15.4.2023 Po poteh Vinske Gore Gorniški klub Limberk Rado Kralj

sobota 22.4.2023 Volnik - Monte Lanaro (546 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bruna Dekleva

četrtek 27.4.2023 Krožna pot Juliana Gorniški klub dr. Henrik Tuma Marija Bole

ponedeljek 1.5.2023 Višarje (1766 m) Gorniški klub Karavanke Jože Benedik

sobota 6.5.2023 Romanje sosedov Slovenski gorniški klub Skala Vinko Gartner

sobota 13.5.2023 Po poteh Rapalske meje Gorniški klub Karavanke Andrej Hude

sobota 20.5.2023 Kocbekovo priznanje za leto 2022 na Arehu in tura do slapov Veliki in Mali Šumik Gorniški klub Savinjske doline Tonč Žunter, Bojan Okrogar

sobota 27.5.2023 Jakobova pot VI. Stična - Velika Dobrava - Polica pri Grosuplju - Ljubljana Gorniški klub Limberk Magda in Samo Butkovič

sobota 3.6.2023 Navagiust (2129 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bine Mlač

nedelja 4.6.2023 Plezanje za najmlajše I. Gorniški klub Gornjesoške doline Miloš Gabrijelčič

sobota 10.6.2023 Klek (1181 m) Gorniški klub Limberk Franc Koželj

sobota 17.6.2023 Jezersko (889 m), Goli vrh (1787 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Gregor Gomišček, France Urbanija

sobota 24.6.2023 Vernar (2225 m) Gorniški klub Limberk Janez Perko

januar

februar

marec

april

maj

junij
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KOLEDAR TUR IN PRIREDITEV SKALE 2023      

(julij -  december) 

 

MESEC DAN DATUM TURA GORNIŠKI KLUB VODNIK

sobota 1.7.2023 Tradicionalno srečanje v Zavrhu pod Šmarno goro Gorniški klub  Jakob Aljaž Janez Kocjan - Janko

sobota 8.7.2023 Mokrica iz Kurje doline Gorniški klub Savinjske doline Tonika Nadvežnik

sobota 8.-16.7.2023 Mont Blanc (4810 m) preko Aiguille du Gouter ali čez Gonello Gorniški klub dr. Henrik Tuma Miha Žumer, Janez Mežan

sobota 22.7.2023 Krniška glavica (1889 m) Gorniški klub dr. Henrik Tuma Miran Kmetič

sobota 29.7.2023 Jepca (1610 m) Slovenski gorniški klub Skala Grega Hrovat, Gregor Gomišček

torek 1.8.2023 Škrlatica (2738 m) Slovenski gorniški klub Skala Samo Butkovič, Bogdan Ambrožič

četrtek 3.8.2023 Po Aljaževi poti od doma do doma Gorniški klub  Jakob Aljaž Tomaž Mis

sobota 5.8.2023 Lučki dan in Tek gorskih nosačev Gorniški klub Savinjske doline Tonč Žunter

sobota 12.8.2023 Triglavska severna stena – Slovenska smer Gorniški klub dr. Henrik Tuma Miha Žumer, Janez Mežan

torek 15.8.2023 Molička peč (1780 m) Gorniški klub Savinjske doline informacije Tonč Žunter

nedelja 20.8.2023 Mangartska planina Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe, Dušan Žnidarčič

sobota 26.8.2023 Veliki Oltar (2621 m) Gorniški klub Limberk Janez Mežan

sobota 2.9.2023 Okoli, naokoli masiva Tiarfin Gorniški klub dr. Henrik Tuma Bine Mlač

sobota 9.9.2023 Strma peč (2380 m) Gorniški klub Karavanke Franci Jesenik

sobota 16.9.2023 Jakobova pot VII. Ljubljana - Blatna Brezovica - Vrhnika - Logatec Gorniški klub Limberk Magda in Samo Butkovič

sobota 23.9.2023 Srečanje in piknik Skale Slovenski gorniški klub Skala Gregor Gomišček, Silvo Klemenčič

nedelja 24.9.2023 Monte Chiavals (2098 m) Gorniški klub Limberk Irma in Stane Erjavc

nedelja 24.9.2023 Plezanje za najmlajše II. Gorniški klub Gornjesoške doline Miloš Gabrijelčič

petek 29.9.2023

sobota 30.9.2023

nedelja 1.10.2023

nedelja 8.10.2023 Velika Tičarica Gorniški klub Gornjesoške doline Miloš Gabrijelčič

sobota 14.10.2023 Pot suverenosti - po hribovju Orlice Gorniški klub dr. Henrik Tuma Franci Črček, Silvo Klemenčič

sobota 21.10.2023 Od Korenskega sedla do Nizke Bavhe Gorniški klub Limberk Andrej Hernec

nedelja 22.10.2023 Stara Gora (Castelmonte) Gorniški klub Gornjesoške doline Dušan Žnidarčič

sobota 18.11.2023 Komenski Kras - Železna vrata, Sv. Katarina, Ovčjak, grad Rihemberk, Pedrovo Gorniški klub Gornjesoške doline Benjamin Černe

nedelja 26.11.2023 Dolina reke Idrije Gorniški klub Gornjesoške doline Emil Tomazetič

petek 15.12.2023 Tradicionalno predbožično srečanje Slovenski gorniški klub Skala Organizacijski odbor

ponedeljek 25.12.2023 Ogled živih jaslic v ledu (Mlačca, Mojstrana)
Slovenski gorniški klub Skala, Klub lednih 

plezalcev Mlačca
Pavel Skumavc, Gregor Gomišček

torek 26.12.2023 Tradicionalni pohod na Sv. Jakoba Gorniški klub  Jakob Aljaž Tomaž Mis

november

december

julij

avgust

september

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

oktober
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Gorniški klub Karavanke 

 
ponedeljek, 2. januar 2023 

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, 14. januar 2023 

Tremerje - Malič - Šmohor - Slomnik 

 

 
Dobimo se ob 7. uri pri Gostišču Hochkraut v Tremerjih. 
 

Priporočene pohodne palice, gamaše, male dereze. 

 
Malica iz nahrbtnika oziroma, če bo odprt dom na Šmohorju.  

 
Tura traja 5- 6 ur. 

 
 

Darja Goličnik  

 041 627 843 

 
Tonika Nadvežnik 

  041 457 085 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 28. januar 2023 

Zasavska Sveta gora (852 m) 

 

Ob 7. uri se dobimo pri Rudarskem muzeju v Kisovcu. V Kisovec lahko 

pridemo iz več smeri: Ljubljana - avtocesta izvoz Trojane po cesti za 
Zagorje ali izvoz Krtina in skozi Moravče smer Zagorje. 

Po ogledu Rudarskega muzeja se odpravimo skozi več naselij pod severnim 

pobočjem Vežnice proti Sveti gori, kjer stoji cerkev Marijinega rojstva. Po 

sveti maši in krajšem druženju v planinskem domu pa nas pot popelje še 
po lepih Zasavskih gričih čez planoto Pleše proti vasi Jablana, do cerkvice 

Sv. Križa. Ogled cerkve, nato spust po smučišču Marela nazaj v Kisovec. 
 
Same hoje je za okrog 5 ur.  

Pohod je primeren za vse. 

 

Miran Kmetič 

  040 950 269 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
četrtek, 2. februar 2023 

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 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  

 
sreda, 8. februar 2023  

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, predsednik Častnega razsodišča Skale, 

v spomin na vse kulturnike (začetek maše je ob 11. uri).  

 
Proti vrhu se bomo podali ob 9.30 z glavnega parkirišča pod Šmarno goro, 

ob Tacenski cesti pri mostu čez Savo. Večinoma bomo sledili nemarkiranim 
in ne tako obljudenim potem. Vrnitev s Šmarne gore bo ob 13. uri prek 

Grmade.  
 

Prisrčno vabljeni tudi tisti, ki bi raje šli na Šmarno goro sami, da se nam na 

vrhu pridružite.  
 

Hoje je za dobro uro, priporočam vodotesne, toplejše čevlje in smučarske 
palice. Ker cerkev na Šmarni gori ni ogrevana, svetujem tudi toplejša 

oblačila.  

 
Lahek, nezahteven, a prijeten izlet je v lepem vremenu primeren za družine 

z otroki. 
  

 

Franci Črček 

 041 647 246 
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Športno društvo lednih plezalcev Mlačca in 
Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 11. februar 2023 

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, 25. februar 2023 

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 Savinjske doline 
 
sobota, 11. marec 2023 

Kum – Zasavski Triglav 

 

 
Dobimo se ob 7. uri na železniški postaji v Zidanem mostu.  
 

Priporočljive so pohodne palice, gamaše, male dereze.  

 
Na Kumu je možen topel obrok. 

 
Darja Goličnik  

 041 627 843 

 
Tonika Nadvežnik 

     041 457 085 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 18. marec 2023 

Soteska potoka Konjščak, Tabor, Veliki rob 

 
 

Zbrali se bomo ob 7.30 v vasi Črniče pri osnovni šoli ob glavni cesti.  
 

Takoj čez cesto se bomo podali po soteski, ki nas bo pripeljala do 

starodavnega protiturškega Tabora, ki je še vedno poseljen. Nadaljevali 
bomo po pobočju Čavna na Veliki rob ali Sončni Školj kakor mu rečejo 

domačini. Vračali se bomo po eni od mnogih poti, ki vodijo v dolino. 
 

V nahrbtniku naj bo dovolj hrane in pijače. 
 

 

Benjamin Černe  

 031 224 114               

 

 

 

 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
                                                  slap Čeber
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 25. marec 2023 

Od Sela do Sv. Ožbolta 

Razgledna hoja po Polhograjskih Dolomitih 

 
 
Sestanemo se ob 9. uri na parkirišču Spara v Škofji Loki, ki se nahaja pri 

drugem krožišču na vhodu v Škofjo Loko, ko prihajamo od krožišča, kjer se 
srečujeta cesti iz Kranja in Ljubljane.  

 

Zapeljali se bomo v Puštal in se po dolini Hrastnice na koncu povzpeli do 
peskokopa na robu vasi Selo, kjer bomo zapustili vozila.  

 
V bližini je cerkvica sv. Jedrti, od koder vodi pot na 1021 m visoki Tošč. 

 
Lahkotne hoje in lepih razgledov bo za približno tri ure. 

 

Na povratku si bomo ogledali staro mestno jedro Škofje Loke. Tudi z manj 
kondicije se nam pridružite.  

 

 
Silvo Klemenčič 

 041 295 264 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 1. april 2023 

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 









 

Skala 2023                                                                            43 

 

Gorniški klub Limberk 

 
sobota, 15. april 2023 

Po poteh Vinske Gore 

 

 
Planinska obhodnica Po poteh Vinske Gore poteka po gričih in hribih okoli 
kraja Vinska Gora. Pot tehnično ni zahtevna, je označena, je pa dolga in 

razgibana, zato je primerna za pohodnike, ki so primerno kondicijsko 

pripravljeni. 
 

Dobili se bomo ob 8. uri na parkirnem prostoru nasproti gostilne Hof (na 
levi strani ceste). Do gostilne pridemo, če zapustimo štajersko avtocesto na 

izvozu za Velenje in se še približno 10 km peljemo po cesti proti Velenju. 
Naslov gostilne je Črnova 35a, Velenje - za uporabnike navigacije. 

 

Hoje bo za dobrih 8 ur.  
 

Hrano in pijačo prinesemo v nahrbtniku, saj ob poti ni trgovin oziroma 
lokalov, kjer bi se lahko oskrbeli.  

 

Oprema naj bo primerna za celodnevno hojo. 
 

V primeru dežja pa tura odpade. 
 

 

Rado Kralj 

 040 537 740 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 22. april 2023 

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 
 
četrtek, 27. april 2023 

Krožna pot Juliana 

 

  
Prehodili bomo del križne poti, ki nas vodi ob vznožju očakov po robu 

Julijskih Alp.  

 
Zbrali se bomo ob 7.30 na Dovjem pri spomeniku Jakoba Aljaža.  

 
Skozi vas se bomo podali pod Dovško Babo do Plavškega Rovta. V tem 

času nas bo do Planine pod Golico že pozdravljalo belo polje narcis.  
 

Nekaj časa hodimo po glavni cesti, ko se nam pogledi obrnejo v povsem 

drugo območje. Pridemo namreč na staro rudno pot. Skoraj 400 let so od 
tam prevažali rudo iz rudnikov v Savskih jamah do fužinskega naselja Stara 

Sava. Ta še danes ohranja elemente starega fužinskega naselja.  
 

Po dobri 4-urni hoji se spustimo na Jesenice do železniške in avtobusne 

postaje.  

 

 
Marija Bole 

  040 255 727 
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Gorniški klub Karavanke 
 
ponedeljek, 1. maj 2023 

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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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 6. maj 2023 

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 
 
sobota, 13. maj 2023 

Po poteh Rapalske meje 

 
Gre za lažjo pohodniško turo po poteh Rapalske meje. Skupaj bo hoje za 
cca. 4-5 ur, primerno za vse starosti. S seboj prinesite svetilke. 

 
Dobimo se ob 8.30 na parkirnem prostoru na Soriški planini. Pot nas bo 

vodila proti Možicu (1602 m) in naprej proti Slatniku (1609 m), Lajnarju 

(1549 m) in Dravhu (1547 m). Na koncu se spustimo nazaj do Litostrojske 
koče na okrepitev ali do restavracije na parkirnem mestu. 

 
Pohod nas bo vodil po poteh čudovitih panoramskih razgledov ter stare 

meje med Jugoslavijo in Italijo iz časov med obema sv. vojnama. Na poti je 
možno videti veliko zanimivih ostankov starih utrdb, vojašnic in ostalih 

objektov, ki so služili za nadziranje meje.  

 
Pridite opremljeni letnemu času primerno, s seboj prinesite tudi svetilko 

(rovi, bunkerji,...). V primeru slabega vremena bo tura prestavljena – bomo 
usklajevali po dogovoru. 

 

Andrej Hude 

 031 351 536  


  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                  Pogled iz strelske line 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 20. maj 2023 

Kocbekovo priznanje za leto 2022 ter tura do 

slapov Veliki Šumik (950 m) in Mali Šumik (890 m) 
 
Dostop je po avtocesti Ljubljana-Maribor jug, izvoz pri prvem semaforju 

levo za kraj Hoče.  

 
Zborno mesto je ob 8. uri na trgu pred cerkvico v Hočah. 

  
Skupaj se nato odpeljemo proti Arehu. Med potjo si ogledamo še slap na 

Skalci oz. Framski slap, kmalu po izviru Framskega potoka. Okoli slapu 

poteka lepo urejena pot, ki nam omogoča varen in lep pogled na 16 m 
visok slap. Pri Ruški koči na Arehu nato parkiramo in si ogledamo cerkvico 

Svetega Areha. 
 

Od tam peš sledimo vodniku, ki nas popelje po planinski poti 1 na Žigartov 
vrh, naprej po grebenu do Gomile in po spustu do ceste in križišča Bajgot. 

Spustimo se po zahtevni in spolzki poti, kjer je tudi nekaj varoval, do slapa 

Veliki Šumik (24 m) in nato še naprej ob potoku Lobnica do slapa Mali 
Šumik (9 m). Vračamo se nazaj do kraja Bajgot. Obiščemo še Tiho jezero 

oz. Falski Tajht po poti Trije žeblji. 
  

Vrnemo se nazaj na Areh, kjer bo slovesna podelitev Kocbekovega 

priznanja za leto 2022 in skromna pogostitev. 
 

 
Tonč Žunter 

 031 333 776 

 
Bojan Okrogar 

 031 382 295 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 27. maj 2023 

Jakobova pot VI. Stična – Velika Dobrava – Polica 

pri Grosuplju - Ljubljana 

 
 
Ta dan bomo najlepše začeli z jutranjo mašo v samostanski cerkvi v Stični. 

Sledil bo voden ogled bogate zbirke premične sakralne kulturne dediščine v 

Muzeju krščanstva na Slovenskem. 
 

Če nas bo na poti čevelj ožulil, če nam bo vroče ali bomo malo lačni in 
žejni, se spomnimo na srednjeveške romarje in razmere v katerih so 

romali, pa nam bo lažje. 

 
Ta del Jakobove poti je dolg približno 36 km. 

 
Dobimo se ob 7.30 na parkirišču pred Cistercijanskim samostanom Stična. 

 
Dobro uhojene pohodne čevlje, hrano in pijačo v nahrbtniku in primerno 

opremo v primeru dežja imejmo, da bo dan še lepši. 

 
Magda in Samo Butkovič 

 041 621 801 
           031 621 801 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 3. junij 2023 

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 Gornjesoške doline 
 
nedelja, 4. junij 2023 

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 Limberk 
 
sobota, 10. junij 2023 

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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Gorniški klub dr. Henrik Tuma  
 
sobota, 17. junij 2023  

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, 24. junij 2023 

Vernar (2225 m)  

 
 
Vernar se nahaja med Bohinjskimi vratci in Konjskim sedlom. Čeprav ob 

boku Vernarja poteka ena najbolje obiskanih planinskih poti (pot Pokljuka - 

Triglav), pa ta le poredko dočaka obisk. Z malo obiskanega in težko 
dostopnega vrha, se nam odpre lep razgled na Triglav, Rž, Rjavino, dolino 

Krme in vrhove, ki se strmo dvigajo na obe strani doline ter večino 
Bohinjskih gora. 

 
Dobimo se ob 6. uri na koncu ceste na Pokljuki. 

 

Za samo pot bomo potrebovali približno 8 ur.  
 

Pot poteka po markirani poti, od Bohinjskih vratc naprej pa po brezpotju. 
 

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, 1. julij 2023 

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 
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
sobota, 8. julij 2023 

Mokrica iz Kurje doline 

 
 
Dobimo se ob 5.30 v Kamniški Bistrici. 

 
Obvezna oprema dobra pohodna obutev, pohodne palice, čelada.  

 
Tura je primerna za dobro kondicijsko pripravljene pohodnike, ki so vajeni 

gibanja po brezpotjih.  

 
Hrana in pijača iz nahrbtnika. 

 
Tura traja 10 do 12 ur.  

 
Tonika Nadvežnik 

 041 457 085 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
od sobote 8. do nedelje 16. julija 2023 

Mont Blanc (4807 m) preko Aiguille du Goûter ali 

čez Gonello 

 
 
Vzpon na najvišji vrh v Alpah je v okviru stote obletnice delovanja skalašev 

na Slovenskem.  

 
Čas odhoda, zborno mesto in način prevoza do Chamonixa v Franciji (oz. 

Courmayeurja v Italiji) bodo določeni tri dni pred odhodom, glede na 
vremenske razmere in število prijavljenih. 

 

Francoska oznaka za težavnost vzpona, ki zahteva odlično telesno 
pripravljenost (prvi dan 5-6 ur, drugi dan 12-13 ur), je manj zahtevno in 

skrajno zahtevno na šeststopenjski lestvici.  
 

V turo je vključena tudi predhodna aklimatizacija (Breithorn – 4164 m ali 
Gran Paradiso – 4061 m). 

 

Obvezna oprema so: čelada, plezalni pas, cepin, dereze 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 telefonsko številko, e-poštni naslov in gorniške izkušnje v 
visokogorju. 

 
Rezervni termin je od sobote 2. septembra do nedelje 10. septembra 2023. 

 
Janez Mežan    

 070 600 890 

Miha Žumer    

 041 603 287 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 

 
sobota, 22. julij 2023 

Krniška glavica (1889 m) 

 
Krniška glavica je razgledni vrh, ki leži ravno nasproti severne stene 

Montaža.  Z njenega vrha pa so lepi razgledi tudi na Viš, Višarje, v dolino 
Dunje in še kam.  

 
Dobimo se ob 4.45 na mejnem prehodu Rateče (na parkirišču Kompasa). 

Pot nadaljujemo skozi Trbiž do Ovčje vasi in naprej do konca doline 

Zajezera, kjer parkiramo. 
 

Po zmerno strmi poti smo v uri hoje pri koči Fratelli Grego (1389 m). Za 
kočo, skozi gozd mimo jezerca Logetto, naša pot zavije malo bolj pokonci 

proti vrhu, kjer stoji križ in vpisna skrinjica ( cca. 1h 30 min). 

 
Po počitku sestopimo na jugozahodno stran gore, prečimo pod samo 

severno ostenje mogočnega Montaža, do bivaka bratov Stuparich. Malo 
predahnemo, nato pa se počasi pričnemo spuščati po poti Carlo Chersi v 

samo dno špranje (izpostavljena polička je zavarovana z jeklenico), kjer se 

priključimo poti iz Zajezere in nato do avtomobilov. 
 

Za turo bomo potrebovali cel dan 
(same hoje je za 6 ur).  

 
Miran Kmetič 

  040 950 269 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
sobota, 29. julij 2023 

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  
 
torek, 1. avgust 2023 

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, 3. avgust 2023 

Po Aljaževi poti od doma do doma 

 

 
Tudi v letu 2023 organiziramo člani GK Jakob Aljaž pohod po celotni 
Spominski gorniški poti (SGP), imenovani »Aljaževa pot od doma do 

doma«. 

 
Tura se prične v četrtek 3. avgusta 2023 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 10. 

avgust 2023.  
 

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, 5. avgust 2023 

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.  
 

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.  

 

Tonč Žunter 

 031 333 776 

Tonika Nadvežnik 

 041 457 085 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota 12. avgust 2023  

Triglavska severna stena – Slovenska smer 

 
Severno Triglavsko steno so prvi preplezali že trentarski divji lovci ob koncu 
19. stoletja. Že njeno ime pove, da smo dobro staro Slovensko smer 

slovenski plezalci vzeli za svojo. 

 
Zbrali se bomo ob 5.30 pred Aljaževim domom v Vratih.  

 
Podrobnosti ture bodo določeni tri dni pred turo glede na vremenske 

razmere in število prijavljenih. Število udeležencev je omejeno. Oznaka za 
težavnost vzpona, ki zahteva odlično telesno pripravljenost in gorniške 

izkušnje je II – III. Dolžina smeri je 800 m, čas plezanja je 5 ur (pristop 1,5 

ure, plezanje 5 ur, sestop 4 ure, skupaj 11 – 12 ur).  
 

Obvezna oprema so: čelada, plezalni pas, vponke, kompleti, zanke in 
plezalna vrv na dve osebi. 

 

Potrebne so prijave, ki jih zbirata Janez Mežan na e-poštni naslov 
janezmezan@gmail.com in Miha Žumer na naslov miha.zumer@gmail.com. 

Ob prijavi je potrebno obvezno navesti svojo mobilno telefonsko številko in 
e-poštni naslov. 

 

Rezervni termin je sobota 19. avgusta 2023. 

 
Janez Mežan    

 070 600 890 

Miha Žumer    

 041 603 287 

 


 

 

mailto:janezmezan@gmail.com
mailto:miha.zumer@gmail.com
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Gorniški klub Savinjske doline 
 
torek, 15. avgust 2023 

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, 20. avgust 2023 

Mangartska planina  

 

 
Dan bo potekal brez strogo določene ture. Odvijal se bo po lastni izbiri. 
Vsekakor se bomo povzpeli na katerega od okoliških vrhov. Lahko pa se bo 

tudi samo poležavalo na Mangrtskem sedlu ali pred našo brunarico. 

 
Dobimo se ob 8. 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, 26. avgust 2023 

Veliki Oltar (2621 m) 

 

 
Veliki Oltar je veličastna gora, nanj se bomo povzpeli po zelo zahtevnem 
brezpotju.  

 

Oltar zahteva izkušenega gornika, ki obvlada tudi plezanje II. stopnje. 
Višinska razlika na poti je 1680 m. Do vrha bomo potrebovali približno 6 ur. 

Pot nam nudi nepozabne trenutke v neokrnjeni naravi in nas bogato 
nagradi z enkratnimi razgledi na okoliške vršace.  

 
Dobimo se v Mojstrani pri Mercatorju ob 6. uri.  

 

Oprema: običajna gorniška oprema primerna vremenu, čelada, varovalni 
pas, hrana in pijača iz nahrbtnika.  

 
Zaželene prijave.  

 

 
Janez Mežan 

 

 070 600 890 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 2. september 2023 

Okoli, naokoli masiva Tiarfin 

 

Čudovit izlet, na meji med Cadore in Carnio, ki ga zaradi pestrosti okolja, 
botaničnega vidika in »fascinantnih« razgledov, predvsem s sedla (forcella) 

Tiarfin N, velja čim prej odkljukati. In to bomo storili. Odpravili se bomo od 

Casere Razzo (1739 m) po mulatjeri CAI-FVG 208, hodili skozi gozd in 
zgoraj po Busa di Tiarfin, obiskali Casero (zdaj malga) Tartoi (1711 m), 

malo hodili ob potoku (torrente) Tartoiana, spotoma skočili do Casere (zdaj 
malga) Tragonia (1760 m), uživali v pešačenju med zelenimi holmčki (it. 

gobba, dosso, mammellone), sestopili preko sedla Croce di Tragonia (1973 

m; tudi sedlo Risumiela – nekoč zelo zala pastirica, zaradi katere so 
pastirčki spali slabo) in se po dobrem, starem makadamu vrnili nazaj do 

Casere Razzo. 
 

In še čisto malo geografije: visoka planota (altopiano) ima ime Razzo 

(toponim nejasen), od gora je bolj skalnat Tudaio di Razzo in onstran 
potoka (torrente) Piova skupina (gruppo) Brentoni. Drugo do zadnje 

podrobnosti na mestu samem (na licu mesta). To se pravi čas hoje (dober 
kos dneva), nadmorska višina (manj kot tisoč pariških čevljev), itd. 

 
Morda še to: nedavno tega so na planoti Razzo našli ogromen skalni 

ledenik iz pradavnine (pod zemljo seveda), nek pohodnik pa izjemno star 

fosil (drag kot žafran). Res pa je, da so planšarji pretirali s cenami ovčjega, 
kozjega in kravjega sira (formaggio). 

 
In oris cestne mreže? Rateče (ob 6. uri), Tablja, Villa Santina, Ovaro, dolgi 

most preko potoka (torrente) Degano, dolina (val) Pesarina, sedlo 

Lavardet, sella (prelaz) Razzo in Casera Razzo. 

 

Bine Mlač 

 031 604 311         
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Gorniški klub Karavanke 

 
sobota, 9. september 2023 

Strma peč – Monte Cimone (2380 m) 

 

 
Doma je v zahodnem delu Montaževe skupine. Kljub besedi strma, nam na 
jugovzhodni strani kaže svoj prijaznejši obraz. Pravo nasprotje je severna 

stena, ki navpično pada v sotesko Sfonderat (Brez dna). 

 
A gremo na obisk kraljestva zlatorogov? 

 
Ob 6. uri se dobimo na parkirišču Planine Pecol. 

 
Hoje bo okoli 8 ur. 

 

V nahrbtniku naj bo čelada, na licu pa širok nasmeh! 
 

 
Franci Jesenik 

 04 5333 745 
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Gorniški klub Limberk 
 
sobota, 16. september 2023 

Jakobova pot VII. Ljubljana – Blatna Brezovica – 

Vrhnika - Logatec 

 
 
Jesenski del Jakobove poti nadaljujemo po Ljubljanskem barju. Hodili bomo 

po krajih z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, ki sega od Ivana 

Cankarja do starih Rimljanov. 
 

Ta del Jakobove poti je dolg dobrih 40 km. 
 

Dobimo se ob 7. uri pred cerkvijo sv. Jakoba v Ljubljani. 

 
Dobro uhojene pohodne čevlje, hrano in pijačo v nahrbtniku in primerno 

opremo, v primeru slabega vremena, imejmo s seboj. 

 
Magda in Samo Butkovič 

 041 621 801 
           031 621 801 
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Slovenski gorniški klub Skala  
 
sobota, 23. september 2023 

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 
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Gorniški klub Limberk 

 
nedelja, 24. september 2023 

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 Gornjesoške doline 
 
nedelja, 24. september 2023 

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 Limberk 
 
petek, 29. september - nedelja, 1. oktober 2023 

9. 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 Gornjesoške doline 
 
nedelja, 8. oktober 2023 

Velika Tičarica (1892 m) 

 
Z imenom Velika Tičarica in Mala večina pozna vrhova nad Dolino 
Triglavskih jezer. Obstajata pa tudi vrhova z enakima imenoma na drugi 

strani iste doline, nad Sočo, točneje nad Spodnjo Trento. Velika Tičarica 

(1892 m) je najvišji vrh travnato gozdnate planote pod mogočnim ostenjem 
Velikega Špičja. Planota prepada proti Soči s strmimi pobočji, na SV strani 

je dolinica Trebiški dol, na JV je skalno ostenje Špičja, proti JZ pa se izteče 
v prostrani vasi Vrsnik ob Soči. Na planoti je Planina v Plazeh (1548 m), 

kjer so včasih pasli. Na robu planote proti Trebiškemu dolu je vrsta blagih 
sredogorskih vrhov z zanimivimi imeni: Mala (1798 m) in Velika Tičarica, 

Košutnik (1818), Šnita (1803 m), Čisti vrh (1875 m), Plaski Vršac (1868 m), 

Griva (1804 m), vmes je preval Čez Drt (1808 m). Do vrhov vodijo tri 
neoznačene stezice, ki jim je mestoma težko slediti (markacij ni nobenih!). 
 
Zaradi tega bi turo izkoristili tudi v ta namen, da bi jo za lažjo orientacijo 
označili z markacijami in tudi počistili kjer je potrebno. 
 

Dobimo se ob 8. uri  na križišču glavne ceste Bovec –Trenta in Vrsnikom pri 
turistični kmetiji Jelinc. 

 
Tura spada med orientacijsko in kondicijsko težje. V nahrbtniku naj bo 

zadostna količina hrane in pijače. 

 
 

Miloš Gabrijelčič 

 041 664 565 
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Gorniški klub dr. Henrik Tuma 
 
sobota, 14. oktober 2023 

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 5. 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, 21. oktober 2023 

Od Korenskega sedla do Nizke Bavhe 

 
Mirni svet Zahodnih Karavank od Korenskega sedla do Nizke Bavhe bomo v 
barvah jeseni raziskovali po neoznačenih graničarskih stezah. Neokrnjen 

svet, kjer narava kaže svojo moč, je bolj neobljuden kot obljuden in zato še 

privlačnejši.  
 

V verigi spokojnih karavanških pobočij se bomo povzpeli na Jerebikovec 
(1617 m), Kamnati vrh (1647 m), Visoko Bavho (1647 m) in Nizko Bavho 

(1642 m). Vračali se bomo po panoramski cesti, ki pelje s Korenskega sedla 

do Železnice. 
 

Dobimo se ob 8. uri pred mejnim prehodom Korensko sedlo, kjer bo tudi 
izhodišče ture. 

 
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, 22. oktober 2023 

Stara Gora / Castelmonte (618 m) 

 

 
Stara gora nad Čedadom ali Stara gora pri Čedadu je gora, na kateri je 
znana cerkev, ki je tudi priljubljena romarska pot.  

 

Zbrali se bomo ob 8. uri v vasici Britof, kjer bomo turo pričeli. Pot bo 
večinoma potekala po Poti treh svetišč.  

 
Hrana in pijača v nahrbtniku. Ne pozabite na osebni dokument. 

 

V primeru slabe vremenske napovedi tura odpade. 
 

 
Dušan Žnidarčič 

 051 691 928 
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
sobota, 18. november 2023 

Komenski Kras - Železna vrata, Sv. Katarina, 

Ovčjak, grad Rihemberk, Pedrovo 

 

 
Dobimo se v Dornberku na bencinskem servisu ob 8. uri. Od tam se bomo 
zapeljali pod prelaz Železna vrata.  

 

Nadaljevali bomo preko Sv. Katarine in Ovčjaka proti gradu Rihemberk in 
se sprehodili okoli njega. Vračali se bomo skozi vasico Pedrovo, ki je bila 

dolga leta zapuščena, sedaj pa jo pridno obnavljajo.  
 

V primeru slabega vremena tura odpade. 
  
 

Benjamin Černe  

 031 224 114               
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Gorniški klub Gornjesoške doline 
 
nedelja, 26. november 2023 

Dolina reke Idrije 

 

 

Reka Idrija izvira pod vrhom Klobučarji. Ima dva izvira, ki se pri vasi 
Bajtarji združita v en sam tok, v reko Idrijo. Je tudi mejna reka med 

Slovenijo in Italijo.  
 

Pot bomo pričeli v vasi Srednje in se spustili v dolino in nadaljevali proti 

Klobučarjem. Vračali se bomo po grebenu Kolovrata na izhodišče.  
 

Hrana in pijača iz nahrbtnika. S seboj imejte osebni dokument, saj bomo 
hodili po obeh straneh meje. 

 
Dobimo se na Srednjem ob 8. uri. 

 

V primeru slabega vremena tura odpade. 

  

 
Emil Tomazetič   

 051 691 926 
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Slovenski gorniški klub Skala 
 
petek, 15. december 2023 

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 
 
ponedeljek, 25. december 2023 

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
 
torek, 26. december 2023 

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 torek, 26. decembra ob 16. uri nasproti glavne 
avtobusne postaje v Medvodah iz smeri Ljubljana (nasproti Doma 

upokojencev). 
 

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

udeleženec sam. 

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

pot nezahtevna in lahka. 

 

 
Tomaž Mis 

 041 368 956 
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Načrt dela Gorniškega kluba jadralnih padalcev za 

leto 2023 

 

 
V letu 2023 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 2023) ter se udeležili drugih H&F srečanj v organizaciji različnih 
klubov (društev) jadralnih padalcev. Informiranje o dogodkih pa bomo 

izvajali z SMS sporočili članom kluba. 
 

Informacije o delu in dogodkih GKJP so na spletni strani kluba: 

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

Predvidevamo, da bomo v letu 2023, 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. 

http://gkjp2015.wixsite.com/home
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Z vodstvom JPK Stična se dogovarjamo za združitev naših dveh klubov, ki 

imata sedež v občini Ivančna Gorica. Podpisani upam, da se bomo z JPK 
Stična programsko ujeli, saj gojimo enako osnovno dejavnost, to je letenje 

z jadralnimi padali, gorniki pa jo razširjamo tudi z pohodništvom in 
plezanjem v gorah. Že do sedaj sta kluba plodno sodelovala pri izvedbi 

delovnih akcij na vzletišču Gradišče pri Višnji Gori in na vzletišču Krka-

Stene. Združitev klubov bo prioriteta v naslednji sezoni, zato upam, da bo 
tudi uspela! 

 
 

Janez Kocjan - JanKo  

 031 333 042 

 jankoc@yahoo.com 
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Klub gorskih kolesarjev Volja  

 

 

 

 
 

Klub gorskih kolesarjev Volja goji predvsem tako imenovano 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 

 





 

Skala 2023                                                                            87 

 

GORSKO-KOLESARSKE TURE V LETU 2023  

 
 

Predvidevamo, da bomo v letu 2023, podobno kot v preteklih letih, 
organizirali 8 do 10 tur. Koledar tur bomo objavili na spletni strani KGK 

Volja http://www.kgkvolja.si.  
 

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

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

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

vsak teden posebej.  
 

 

 

 

 

http://www.kgkvolja.si/
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Navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev 

dela dohodnine za donacije Slovenskemu 

gorniškemu klubu Skala 
 
V skladu 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 Davčna številka 

upravičenca 

Odstotek 

(%) 

Slovenski gorniški klub Skala − 
zveza gorniških klubov 

 

94156590 1,0 

 
 

V/Na _______________, dne_______________             ____________________             

                                                                                              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 Savinjske doline 

   Gorniški klub Karavanke     Gorniški klub Limberk 

   Gorniški klub Gornjesoške doline    Gorniški klub Jakob Aljaž 

   Klub gorskih kolesarjev Volja    Turni klub Gora 

   Gorniški klub jadralnih padalcev  

 

 
Izjavljam, da soglašam s spodaj navedenimi načeli in cilji gorništva in da jih 

bom podpiral po najboljših močeh: 

 
Gojili bomo slovensko gorniško izročilo v duhu vrednot in tradicije 

Turistovskega kluba Skala (T.K. Skala) ter: 

• uresničevali gorniške dejavnosti, interese, programe in cilje, 

• skrbeli za razvoj gorništva in oblikovali za to potrebne programe, 

• sodelovali pri načrtovanju, izgradnji in vzdrževanju gorniških 
objektov, 

• načrtovali in uresničevali gorniške projekte in prireditve, 

• sodelovali v prostorskem načrtovanju in uporabi prostora v gorah in 

gorskih dolinah, 

• vzgajali in izobraževali, zlasti mladino, za: 

• varnost v gorah na vseh področjih dejavnosti, 

• varovanje in prijazen odnos do gorske narave, naravne in kulturne 
dediščine, 

• življenje in preživetje v naravi, 

• nadaljevali slovensko gorniško izročilo in krepili spoštovanje 

gorniških vrednot, še posebno: 

• pomoč in tovarištvo, 

• ljubezen do domovine in utrjevanje slovenske narodne zavesti, 

• kulturo gorništva, 

• poglabljali razumevanje pomena in poslanstva gorništva ter 

povezanosti z naravo za fizični in duhovni razvoj posameznika po 
načelu »zdrav duh v zdravem telesu«. 

 
 

Kraj, datum in podpis:  
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Skalaši s potrjeno člansko izkaznico imajo 10% popust. 

 
 

 



 

92                                                              Skala 2023 

 

 



Skalaški utrinki 2022 




