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Brez pisnega dovoljenja Planinske zveze Slovenije so prepovedani reproduciranje,  distribuira-
nje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v 
kakršnem koli obsegu ali postopku, tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. 
Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih 
pravicah, kršitev avtorske pravice.

PREDSTAVITEV

Planinska zveza Slovenije je ena največjih in najbolj množičnih nevladnih, prostovoljskih 
organizacij v Republiki Sloveniji. Je organizacija s tradicijo, saj je naslednica Slovenskega 
planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno 27. 2. 1893. Predsednik PZS je Jože Rovan.

PZS je prostovoljna zveza društev. Njena glavna dejavnost je povezovanje društev in zagota-
vljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Goji slovensko planin-
sko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu in 
kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva. Poslanstvo Planinske zveze Slovenije in 
celotne planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja. Častni kodeks slovenskih 
planincev pa vrednota, ki jo spoštuje in uresničuje planinska organizacija. Načela delovanja 
planinske organizacije so: celovito planinstvo in njegova promocija, usmerjenost k 
društvom, usposabljanje obiskovalcev gora za varnejše gibanje v gorah, varovanje gorske 
narave, strokovnost in sodelovanje, preglednost delovanja in vključevanje javnosti v spreje-
manje odločitev.

PZS združuje 285 društev (planinskih društev, klubov, postaj GRS) s 57.148 članov posame-
znikov (podatek za 2017), tako članov A, B, članov B1 (starejši od 65 let), članov S + Š 
(študentje in srednješolci) ter mladih članov P + O (predšolski in osnovnošolski otroci). 
Glede na število prebivalcev Republike Slovenije to pomeni okrog 2,6 odstotka vsega 
prebivalstva. Od malce več kot 57 tisoč članov je dobrih 17.000 mladih planincev, od predšol-
skih otrok do starosti 26 let.

Planinska društva upravljajo 179 planinskih koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči in 
več kot 10.000 sedišči. Slovenske gore letno obišče okoli 1,7 milijona obiskovalcev, ki jim je 
na voljo mreža blizu 2.000 planinskih poti v skupni dolžini več kot 10.000 kilometrov po vsej 
Sloveniji. Za planinske poti po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti znotraj 
planinskih društev. Planinska društva vzdržujejo tudi 79 plninskih veznih poti – obhodnic; 
med njimi je najstarejša planinska vezna pot v Sloveniji ter ena najstarejših v Evropi in na 
svetu: Slovenska planinska pot, ki je bila ustanovljena leta 1953. Leta 2007 je bil sprejet Zakon 
o planinskih poteh.



1

DRAGE PLANINKE, SPOŠTOVANI PLANINCI - 
PREJEMNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Živimo v času novih tehnologij, ki jim komaj sledimo, v svetu, kjer razda-
lje postajajo vse manj pomembne, različnosti med ljudmi in narodi pa do-
bronamerno sprejemamo kot nekaj, kar nas bogati. Slovensko planinsko 
društvo je nastalo v povsem drugih časih, toda njegove temeljne vrednote 
so še kako žive tudi danes, obogatene z novimi spoznanji, predvsem z za-
vedanjem, kako krhka je narava, ki jo želimo ohraniti za zanamce.
Širina planinske dejavnosti nas, tudi tiste, ki smo planinci od mladih nog, 
še vedno včasih preseneti. Pričenjamo v nahrbtniku enega od staršev, na-
daljujemo že peš na bližnji hribček, potem pa se razpre množica naših 
športnih dejavnosti. Hodimo, plezamo, turno smučamo, turno kolesari-
mo, tekmujemo v planinski orientaciji, pa še marsikaj bi se našlo. Vse to v 
čudovitem naravnem okolju, kot nam velevata letni čas in trenutni navdih. 
Vse to, če je le mogoče, v dobri družbi.
Planinske dejavnosti so vse po vrsti povezane z določenimi tveganji, zato 
je pomemben del naših aktivnosti namenjen usposabljanju, tako strokov-
nih kadrov kot tudi splošnega članstva. Pri tem smo zelo uspešni, na pla-
ninskih turah, ki jih vodijo naši vodniki, skoraj ni nesreč.
Planinska dejavnost pa seveda ni omejena le na športne aktivnosti, skr-
bimo tudi za številne koče, pota in plezališča, za infrastrukturo, ki je nuj-
no potrebna za izvajanje naših športnih dejavnosti. Naša pota so varno 
prehodna, koče pa nam nudijo prijetno zavetje po zaslugi požrtvovalnega 
prostovoljnega dela številnih markacistov in gospodarjev koč. Poleg naših 
članov pa srečujemo v gorah tudi mnogo številčnejše druge obiskovalce, 
kar pomembno poveča predvsem potrebo po vzdrževanju planinskih poti 
in s tem nastale materialne stroške. Vsa naša infrastruktura je vsem obi-
skovalcem na voljo tako rekoč brezplačno, zato v prihodnje pričakujemo 
izdatnejšo podporo s strani države in turističnega gospodarstva. Športne 
dejavnosti  po navadi spodbudijo z njimi povezan nastanek strokovne lite-
rature, raziskovalne dejavnosti, knjižnih izdaj, filmov in predavateljske de-
javnosti. V planinstvu je zaradi naše širine dejavnosti in dolgoletne tradi-
cije nekaterih športov nastala že skoraj nepregledna množica knjig, nastali 
so prvi slovenski igrani filmi in seveda Planinski vestnik, ki nas spremlja 
že skoraj od samega začetka delovanja Slovenskega planinskega društva. S 
tem kulturni utrip še ni izčrpan, imamo tudi pevske zbore, številne razsta-
ve in seveda naš pomnik, Slovenski planinski muzej.
Zgodilo se je davno, pa vendar smo še danes ponosni, da smo bili pobu-
dniki ustanovitve Triglavskega narodnega parka. Danes smo v gorah pred 
novimi izzivi, želimo biti branik pretiranega vdora civilizacijskih razvad 
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v gorski svet. Iščemo tisto težko določljivo ravnovesje med še dopustnim 
vplivom človeka, ki so mu gore morda potrebne bolj kot kdaj koli prej, in 
željo po ohranitvi naravnega okolja.
Začeli smo pred 125 leti in nikakor nismo na koncu poti. Sodobni človek 
išče sprostitev v naravi, gore so mnogim najboljše zdravilo proti vsako-
dnevnemu stresu. Naša paleta dejavnosti, tako rekoč vse, kar pretirano ne 
obremenjuje naravnega okolja, je še kako privlačna. Ponujamo športne 
aktivnosti za vse generacije in vse letne čase in še mnogo tistega »za dušo«.
Dragi prejemniki najvišjih priznanj, vsega tega ne bi bilo brez vas. Tu se 
zberete vsako leto tisti, ki ste s svojim delom, s svojo pripadnostjo planin-
skemu gibanju, pomembno prispevali k temu, da je planinsko gibanje še 
kako živo tudi po 125 letih. Številni ste prva priznanja dobili že v mladih 
letih za športne dosežke, danes pa jih prejemate za organizacijsko delo, za 
vodništvo, kot predavatelji na usposabljanjih, kot markacisti ali gospodarji 
koč, za dolgoletno delo v planinstvu. Veseli smo takšnih priznanj, saj so 
znak tega, da naši planinski tovariši cenijo naše delo. Delamo prostovolj-
no, pa vendar smo za to delo bogato nagrajeni, z zadovoljstvom ob dobro 
opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle med nami. Iskre-
ne čestitke in hvala za vse.

Jože Rovan, predsednik PZS
Miro Eržen, podpredsednik PZS
Roman Ponebšek, podpredsednik PZS
Martin Šolar, podpredsednik PZS
Irena Mrak, podpredsednica PZS
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SLAVNOSTNI GOVORNIK 

JERNEJ HUDOLIN

Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Republike Slovenije, sicer pa tudi sam plezalec, alpinist in športni plezalec. 
Leta 1989 se je zaposlil v Restavratorskem centru, ki je takrat deloval kot 
samostojni Restavracijski center RS, 1. januarja 2002 pa je kot organizacij-
ska enota prešel v okvirje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo 
kulturne dediščine. Poklicno kariero je začel kot arhitekt na Oddelku za 
arhitekturo. Sodeloval je pri pripravi velikega števila projektnih dokumen-
tacij in izvedbi različnih konservatorsko-restavratorskih projektov v Slo-
veniji, pa vse do Raba in Dubrovnika. V vsem tem času je pridobil vpogled 
v delo sorodnih institucij iz drugih nekdanjih jugoslovanskih republik, iz 
sosednje Avstrije, Italije in Nemčije.  S temi mednarodnimi stiki se je ve-
liko naučil o delu drugih zavodov za zaščito in ohranjanje spomenikov po 
svetu. 
Sicer pa ima Jernej Hudolin tudi pestro življenjsko pot na področju pla-
ninstva in alpinizma. Prve korake v svet alpinizma je opravil v domačih 
skalah okoli Ratitovca. Po včlanitvi v alpinistični odsek PD Škofja Loka, pa 
je začel opravljati resnejše vzpone v domačih in tujih gorah. Med drugimi 
je preplezal Steber revežev v Mojstrovki, Zajedo v Šitah in Krušičevo v 
Špiku, ki so v takratnem času veljale za zahtevne alpinistične vzpone. V 
Dolomitih je v navezi z Mitjem Kovačičem, Markom Čufarjem in Franci-
jem Jensterletom leta 1984 v znameniti steni Piz Ciavazesa prosto ponovil 
smer Via Irma (VII-), kar je bila takrat najvišje ocenjena preplezana smer 
v Loškem alpinističnem odseku. Skupaj je opravil več kot 300 alpinističnih 
vzponov. Opravil je številne ponovitve smeri v domačih in tujih plezali-
ščih, vse do 7c+ težavnostne stopnje. Pri tem pa ga je vedno bolj privlačilo 
športno plezanje in temu se je kasneje popolnoma predal. V veliki meri je 
oral ledino pri organiziranosti športnega plezanja pri nas.
Večletna prizadevanja Planinske zveze Slovenije za ureditev upravljanja 
Aljaževega stolpa so bila uspešno končana z imenovanjem Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine RS, kot pooblaščenega upravljalca. V konstruktiv-
nem sodelovanju z omenjeno institucijo, k čemur je pomembno prispeval 
Jernej Hudolin, se je našel pravi pristop k izvedbi projekta restavriranja 
Aljaževega stolpa, saj je bil zaradi izjemnega pomena, ki ga ima ta državni 
spomenik in simbol v srcu Slovencev, še poseben izziv.
Leto 2018, je leto evropske kulturne dediščine, ki ga je ne samo za slo-
venske planince in gornike, pač pa za vse Slovence, zaznamovala obno-
va enega naj prepoznavnejših simbolov slovenskega naroda – Aljaževega 
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stolpa. K uspešni izvedbi tega zahtevnega projekta je s strokovnim zna-
njem, ustreznim pristopom in nenazadnje tudi z zvrhano mero planinske 
vztrajnosti in predanosti veliko prispeval Jernej Hudolin.
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SVEČANE LISTINE

VINKO NOVAK
Planinsko društvo Videm Krško  

Vinka Novaka so gore zasvojile že pred šestdesetimi leti. Zanje so ga nav-
dušili prijatelji in sodelavci  iz podjetja Videm Krško, kjer je bil tedaj zapo-
slen. Ob družini je planinstvo  postalo pomemben del njegovega življenja. 
Kot večina ljubiteljev gora in planin v Posavju se je tudi Vinko najprej včla-
nil v PD Lisca Sevnica, potem v PD Bohor Senovo, leta 1989 pa so Krčani 
ustanovili svoje društvo - PD Videm Krško. Pri tem je imel Vinko Novak 
pomembno vlogo, zato je postal  prvi predsednik novo ustanovljenega 
društva. Funkcijo je opravljal od leta 1989 do 1994. 
Že ob ustanovitvi je PD Videm Krško štelo 366 članov in takoj polno za-
živelo. Organizirani so bili številni izleti za odrasle in mladino, sodelovalo 
je z Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško in kasneje še z Osnovno šolo 
Leskovec. V času Vinkovega vodenja je bila leta 1990 prvič izvedena prire-
ditev »Kresna noč na Libni«, leta 1993 pa zgrajena koča na Grmadi. Orga-
niziral je prvi mladinski tabor, te pa nato vodil kar 15 let. Od leta 1996 do 
2005 je sodeloval kot vodnik v planinskih  taborih za odrasle. Od leta 1995 
do 2001 pa je bil načelnik vodnikov in mentorjev. 
Tudi po obdobju, ko je funkcije predal naslednikom, je ostal zvest dru-
štvenemu delu. Tako je  decembra 1998 v okviru društva ustanovil skupi-
no starejših planincev, ki letos praznuje 20-letnico dejavnosti  planincev 
seniorjev.
Njegovo prostovoljno delo v PD Videm Krško sta ves čas prežemala en-
tuziazem in želja po razvoju  planinstva v Posavju, pri čemer so mu bila 
vodilo ljubezen do gora, spoštovanje narave in pretanjen  čut za vse, kar 
odlikuje dobrega planinca.

JANEZ GLAŽAR
Planinsko društvo Matica Murska Sobota

Janez Glažar je član PD Matica Murska Sobota od leta 1973. Pedagoški 
poklic mu je omogočil, da je bil veliko časa z mladimi, katerim se je neu-
trudno posvečal, jih vzgajal in v njih budil vrednote sodelovanja, tovari-
štva in ljubezni do gora. Na Ekonomski srednji šoli  je ustanovil planinsko 
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skupino in bil vse do upokojitve njen idejni vodja in mentor. Še vedno je 
načelnik Mladinskega odseka PD Matica Murska Sobota.
Kot odličen mentor nevsiljivo in vztrajno prenaša planinsko znanje na 
mlade rodove, naj si bo v planinskih šolah ali v pripravah na tekmovanja 
Mladina in gore. Nekaj časa je bil tudi sestavljalec testnih vprašanj. S po-
sebno zavzetostjo opravlja delo markacista, saj je izreden poznavalec Slo-
venije, še posebej Pomurja. Trasiral je več pohodov, nekateri so že postali 
tradicionalni.
Za planinstvo je pomembno njegovo delo na področju zbiranja, urejevanja 
in oblikovanja planinske literature, kot so zborniki ob različnih obletnicah 
in vodniki po planinskih poteh. Tako je pripravil Zbornika ob 50-letnici 
društva in 40-letnici Pomurske planinske poti.  Zbral, uredil in oblikoval 
je opise za vodnik Pomurske planinske poti, sedaj pripravlja dopolnjeno in 
popravljeno izdajo istega vodnika, ki je pomemben kamenček v mozaiku 
pomurskega planinstva. Pot prav zaradi dobrih in zanimivih opisov vsako 
leto prehodi veliko število pohodnikov. Janez Glažar je tudi soavtor vodni-
ka Po gorah severovzhodne Slovenije.
Vrsto let opravlja delo podpredsednika PD. Odlikujejo ga prijazen odnos 
do soljudi, nesebičnost in skromnost. Doslej je prejel bronasti, srebrni in 
zlati znak PZS, svečana listina pa bo še ena potrditev,  da planinci cenimo 
njegovo delo. 

JANEZ BRUNO OMAN
Planinsko društvo Zavoda za zdravstveno varstvo Celje

Janez Bruno Oman je že od mladosti planinec. Bil je včlanjen v razna dru-
štva, sodeloval je z OO ZZB za vrednote NOB Celje, kjer je skrbel za po-
hodništvo njenih članov. Vselej se je trudil ljudi ozaveščati o poslanstvu 
planinstva in liku dobrega planinca.
V PD Ojstrica Celje se je vključil leta 1992. Opravil je tečaj za planinskega 
vodnika A in B kategorije,  bil je podpredsednik društva in načelnik vo-
dniškega odseka.
Leta 2010 se je pridružil novo ustanovljenemu PD Zavoda za zdravstveno 
varstvo Celje. Že naslednje leto je bil izvoljen v odbor za propagando ter v 
komisijo za priznanja, od leta 2016 pa je načelnik vodniškega odseka. Vse 
delo opravlja vestno, skrbno in pošteno, v zadovoljstvo vseh. Prva skrb sta 
mu varnost na pohodih in dobro počutje udeležencev.
Janez Bruno Oman skrbi tudi za številčno rast društva. Z bogatimi vodni-
škimi izkušnjami  je gotovo eden tistih vodnikov PZS, ki jim planinci za-
upajo in se od njih učijo, kako skrbeti za lastno varnost in varnost drugih 
na planinskih poteh. S svojim ravnanjem je najboljši vzgled, kako varovati 
gorsko naravo, spoštovati kulturo krajine in njene prebivalce.
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ANTON SITAR
Planinsko društvo Vransko

Anton Sitar je velik ljubitelj narave in gora. Član PD Celje je postal v 
najstniških letih. Leta1969 je bil eden od pobudnikov za ustanovitev PD 
Vransko, kateremu že skoraj 50 let daje svoje znanje in izkušnje. Vseskozi 
je prisoten v različnih društvenih organih, že od ustanovitve PD Vransko 
je član upravnega odbora, v različnih obdobjih je bil skupaj več kot 25 let 
tudi predsednik.
Zelo zavzeto je sodeloval pri izgradnji planinskega doma na Čreti, ki je bil 
odprt leta 1972, pa tudi kasneje v vseh fazah njegove širitve in adaptacije. 
V zadnjem desetletju je bil gospodar koče ter pobudnik in idejni vodja 
številnih posodobitev v koči.
V svojih naj aktivnejših planinskih letih je posegal po najzahtevnejših vr-
hovih domačih in bližnjih tujih gora, hkrati se lahko pohvali z osvojenim 
najvišjim vrhom Evrope. Toni, kot ga kličejo prijatelji, je Slovenijo preho-
dil po dolgem in počez. Leta 2006 je postal vodnik. V društvu skrbi za po-
pularizacijo in organizacijo nekaterih tradicionalnih izletov in prireditev 
in za sodelovanje s pobratenimi društvi. Od leta 1976 tudi gorski stražar. 
Še vedno je dejaven na področju varstva narave, odlikujejo ga prijazen in 
korekten odnos do soljudi, nesebičnost in skromnost. V društvu pravza-
prav ni področja, kjer ne bi bil prisoten in uspešen.
Je spoštovan in cenjen planinec, odličen sogovornik ter eden najbolj tr-
dnih in neuklonljivih podpornih stebrov društva. V 50-letni zgodovini je 
nenehno utrjeval njegove temelje in jih nadgrajeval s svojo neomajno voljo 
in zavzetim delom. Za prispevek k razvoju in popularizaciji planinstva je 
leta 2009 prejel plaketo Občine Vransko.

FRANC ČRETNIK
Planinsko društvo Liboje

Franc Čretnik je bil najprej 38 let član PD Zabukovica. Deloval je v uprav-
nem odboru in v planinski sekciji KS Liboje. Skrbel je za povezavo s PD na 
celotnem območju. Bil je tudi član komisije za PLV PD Zabukovica. V letu 
1986 je opravil tečaj za planinskega vodnika A kategorije, v letu 2000 pa še 
za vodnika B kategorije. 
Leta 1996 je  njegova pobuda o ustanovitvi PD Liboje pritegnila simpati-
zerje planinstva v KS Liboje in tako je prišlo do ustanovitve novega dru-
štva.  Na ustanovnem občnem zboru je bil predlagan za predsednika in 
društvo je nato vodil  celih 20 let.
Ob sodelovanju upravnega odbora in drugih organov društva je vseskozi 
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skrbel za take materialne možnosti, ki so omogočale izvedbo vseh široko 
zasnovanih dejavnosti društva. Pozornost je namenjal  delu z mladino, 
stalnemu izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju kadrov ter pri-
dobivanju novega članstva. 
Franc Čretnik se je zavzemal za povezovanje z drugimi društvi in širjenje 
planinske ideje tako v svojem okolju kot v širšem slovenskem prostoru, 
saj je vedno sledil in podpiral poslanstvo, kot ga zastopa krovna PZS. Nje-
govo aktivno 60-letno delo je prispevalo k uspešnemu razvoju slovenske 
planinske dejavnosti.
Za vse zasluge pri razvoju PD Liboje in planinskega doma Brnica je bil na 
občnem zboru leta 2016 imenovan za častnega predsednika društva. Poleg 
planinskih priznanj je prejel tudi posebno priznanje za dolgoletno uspe-
šno delo v športu in razvoju planinstva v občini Žalec, tj. grb občine Žalec,  
bronasti znak Civilne zaščite in odlikovanje GZS za posebne zasluge.

ANDREJ KUZMAN (posthumno)
Planinsko društvo Velenje

S šestnajstimi leti je izpod obronkov prostranih pohorskih gozdov odšel v 
svet, v Celje. Tu se je kmalu pridružil planinski skupini in z njo ob nede-
ljah zahajal na bližnje gore, ki so ga dokončno osvojile, ko je leta 1962 na 
Peci postal mladinski vodnik. V Velenje ga je kasneje zanesla poklicna pot. 
Jeseni 1970 je začel s pedagoškim delom na Rudarskem šolskem centru. V 
planinsko društvo ga je pritegnil stanovski kolega, ki je bil takrat predse-
dnik PD Velenje. Že naslednje leto je postal načelnik mladinskega odseka 
in član upravnega odbora, in to ostal vseh naslednjih 47 let.
Kot član odbora za pripravo Šaleške planinske poti je v razmeroma krat-
kem času spoznal celotno Šaleško dolino in njene hribovite obronke. Pred-
sednik društva je bil v mandatu 1978 do 1982 in nato od  leta 2016 dalje. 
En mandat je bil predsednik Savinjskega meddruštvenega odbora, bil je 
ustanovitelj planinske sekcije Podkraj - Kavče in soustanovitelj planinske 
sekcije Bolnišnice Topolšica. S svojimi izkušnjami in svetovanjem je veliko 
prispeval k delovanju sekcije, bil pa je tudi eden njihovih glavnih planin-
skih vodnikov.
Posebno poglavje v Andrejevem planinskem udejstvovanju je delo z 
mladimi. Tako je bil leta 1992 pobudnik za ustanovitev planinske šole za 
osnovnošolce, njen  vodja in predavatelj. Neprecenljiva je njegova vloga 
pri povezovanju planinskih krožkov na osnovnih šolah. Na njegovo pobu-
do, a pod vodstvom sina Uroša, so se leta 2005 povezali v akcijo, imeno-
vano »Lepi čeveljc«.
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Planinski tabori so prav tako sad njegovega dela. Prvi tabor je bil v zelo 
skromnih razmerah organiziran leta 1983. Ko je v začetku devetdesetih 
postal ravnatelj gimnazije, je skupaj s stanovsko kolegico uspešno izpeljal 
dva tabora za srednješolce: prvega na Slovaškem v Zahodnih Tatrah in 
drugega v Bavšici.
V zadnjih letih je uspešno vodil »potepanja ob sredah« in na ta način osre-
čil številne planince, ki v tretjem življenjskem obdobju še vedno hrepenijo 
po naravi. Naj omenimo še planinske plese, letos je bil že dvainštirideseti, 
Andrej je bil vedno v organizacijskem odboru.
Za svoje požrtvovalno in plemenito delo je prejel več priznanj, med njimi 
Knafelčevo diplomo in srebrno priznanje Športne zveze Velenje. Žal smo 
se marca letošnjega leta od Andreja poslovili, toda njegovo obsežno delo v 
planinski organizaciji bo ostalo z nami.

PINO GIUSEPPE RUDEŽ
Slovensko planinsko društvo Trst

Pino G. Rudež je že zelo mlad vzljubil gore, se vključil v Slovensko planin-
sko društvo v Trstu in kmalu postal član njegovega upravnega odbora. Od 
leta 1977 pa do leta 1986 je bil predsednik društva.
Pospeševal je delovanje smučarskega odseka in skrbel, da se je ustvaril ka-
der slovensko govorečih društvenih smučarskih vaditeljev, ki so v duhu 
krepitve narodne zavesti v materinem jeziku posredovali mladini smučar-
ske veščine.
Po ponovni oživitvi alpinističnega odseka je zavzeto spodbujal njegovo de-
javnost in bodril mlade perspektivne alpiniste. Podpiral je njihove začetne 
izkušnje v Himalaji, predvsem pa se je zavzel za uspeh odprave na Južno 
Anapurno (1985), ki jo je društveni alpinistični odsek, sicer z nekoliko 
zamude, organiziral v počastitev 80-letnice društvenega delovanja.
Kot poklicni šolnik je odločilno vplival na rast in razvoj društvenega mla-
dinskega odseka. Duh planinstva in ljubezen do narave je vnesel tudi v 
druge šole v zamejstvu, s svojimi dijaki se je vsako leto v mesecu septem-
bru povzpel na vrh Triglava.
Pino še vedno aktivno spremlja društvene dejavnosti in z ljubeznijo skuša 
ujeti v fotokamero vse pomembnejše društvene dogodke.
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KLAVDIJ MLEKUŽ
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana

Klavdij Mlekuž se je v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja pričel ak-
tivno ukvarjati z alpinizmom in kmalu postal steber alpinistične dejavno-
sti v Mojstrani. Že leta 1963 je opravil vzpon na Mont Blanc in Ortler, za-
tem opravil več prvenstvenih vzponov v domačih gorah, plezal v ostenjih 
Centralnih Alp in Dolomitov. Leta 1969 je bil član odprave JAHO III. na 
Anapurno.
Leta 1963 se je pridružil gorskim reševalcem. Sodeloval je v številnih re-
ševalnih akcijah v ostenju Triglava, pa tudi v večjih reševalnih in iskalnih 
akcijah na širšem področju Julijskih Alp. Z razvojem helikopterskega reše-
vanja se je usposobil za reševalca – letalca.
Po zaključku aktivnega udejstvovanja v alpinizmu se je vključil v organi-
zacijsko delo v domačem PD. Pomagal je pri vzgoji mladih alpinistov in 
gorskih reševalcev, kot član nadzornega odbora pa je spremljal in usmerjal 
delo društva tudi na drugih področjih.
Kot načelnik izletniško-pohodniškega odseka  je organiziral številne dru-
štvene izlete po domačih  in tujih planinskih poteh. Prav tako je bil dejaven 
pri pripravi in izvedbi planinskih prireditev v okviru MDO PD Gorenjske, 
ob srečanju z zamejskimi planinci in ob dnevu planincev v okviru PZS. 
S svojim delom je bil velik vzornik članom PD, mladim alpinistom in gor-
skim reševalcem. Klavdij je prejemnik več priznanj: je nosilec častnega 
znaka GRS, medalje zaslug za narod, srebrnega znaka Civilne zaščite, pred 
nedavnim pa je postal še častni član PD Dovje-Mojstrana.

ANTON NASTRAN
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki

Anton Nastran se je s planinarjenjem srečal po končani osnovni šoli, ko je 
s sovrstniki pričel osvajati hribe, ki obkrožajo Selško dolino. Še posebej se 
spominja, da je bil prisoten ob otvoritvi po vojni zgrajene Krekove koče na 
Ratitovcu. Takrat še ni bil član PD, to je postal  leta 1960.
Njegovo aktivnost in ljubezen do gora so kmalu opazili takratni člani planin-
skega društva in ga v letu 1979 izvolili v upravni odbor, katerega stalni član je 
bil vse do leta 2014. V društvu je opravljal različne funkcije: bil je predsednik 
društva, blagajnik in predsednik nadzornega odbora. V mandatnem obdobju 
2015–2019 je član gospodarskega odbora za upravljanje Krekove koče na Ra-
titovcu. Vse zadolžitve je opravljal oz. jih še opravlja z veliko mero odgovor-
nosti in tudi uspešno. 
Velike zasluge ima za izgradnjo tovorne žičnice na Ratitovec z objekti na 
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zgornji in spodnji postaji le-te, pri dograditvi prvega prizidka h koči, izgra-
dnji sanitarnega bloka in dodatnih rezervoarjev za vodo. V teh pridobitvah je 
vloženih nešteto ur Antonovega prostovoljnega dela. Med svoje večje uspehe 
pa sam uvršča svoj delež pri elektrifikaciji Krekove koče na Ratitovcu.

IVAN EDER
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Maribor

Ivan Eder se je že zgodaj spogledoval z gorami, leta 1972 je postal mladinski 
vodnik za letne razmere, leto kasneje še za zimske. Leta 1977 je opravil tečaj 
za inštruktorja vodnikov PZS, nato pa je že prav kmalu vodil prve tečaje kot 
inštruktor v Bavšici ter drugje po Sloveniji.  Inštruktor in predavatelj na  teča-
jih za usposabljanje planinskih vodnikov je še sedaj, za njim je več kot 45 let 
aktivnega dela na področju planinskega vodništva.
V PD Matica Maribor je opravljal delo načelnika mladinskega odseka ter 
vodje gospodarske komisije. Ko se je včlanil še v PD Pošte in Telekoma Ma-
ribor, je kot planinski vodnik predano in z vso ljubeznijo več desetletij vodil 
in organiziral izlete ter sodeloval pri organiziranju srečanj planincev Pošte 
in Telekoma Slovenije. Je tudi dolgoletni predsednik omenjenega društva ter 
član upravnega odbora. 
Podal je številne pobude, kako povečati število udeležencev na izletih in kako 
priti do večje prepoznavnosti Poštarskega doma pod Plešivcem, za katere-
ga  skrbi ves čas njegove obnove. Svoje znanje in izkušnje z velikim veseljem 
prenaša na mlajše generacije, predvsem pa je zelo zaslužen, da živi izletniška 
dejavnost v njihovem planinskem društvu. Vsa leta si je prizadeval, da bi v 
vrste članov vključili čim več mladih ljudi. 
Ivan je cenjen planinec in inštruktor, ki pušča neizbrisen pečat na področju 
slovenskega planinstva . 
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SPOMINSKE PLAKETE 
65 LET 

ANTON PEČOVNIK
Planinsko društvo Luče

Anton Pečovnik je postal član PD Luče že v osnovnošolskih letih in vse od 
tedaj je v njem tudi aktiven. Že kot mlad fant je sodeloval pri organizaciji 
zimovanja na Loki za osnovnošolce in pri organizaciji veleslaloma za Le-
tnarjev pokal, prav tako na Loki. V PD je opravljal različne funkcije: dolga 
leta je bil tajnik društva, nato njegov predsednik, nekaj časa je uspešno 
opravljal vlogo gospodarja Koče na Loki in še marsikaj bi se našlo. Pred 
leti je bil tudi član gospodarske komisije pri PZS.
V obdobju, ko je bil tajnik društva, sta si s takratnim predsednikom priza-
devala za izgradnjo fotovoltaike in čistilne naprave v Koči na Loki. Anton 
je takrat urejal prijave na razpise PHARE in po njegovi zaslugi je bila koča 
ena izmed prvih ekološko saniranih v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Danes Anton Pečovnik predseduje častnemu razsodišču PD Luče. Še ve-
dno je prisoten na delovnih akcijah, pa naj gre za pomoč markacistom, 
za dela na koči ali za urejanje administrativnih zadev. Vsako delo opravi 
zanesljivo, v duhu planinskega poslanstva in razvoja PD Luče.

MIRO ŠTEBE
Planinsko društvo Onger Trzin

Miro Štebe je alpinist, gorski reševalec in naravovarstvenik po duši. Kot 
novinar RTV Slovenija pripravlja tudi različne prispevke o planinstvu, s 
katerim je povezan že od osnovnošolskih let, ko se je včlanil v PD Janez 
Trdina Mengeš. Leta 1973 se je vpisal v alpinistično šolo, opravil izpit za 
alpiniste in leta 1978 še izpit za alpinističnega inštruktorja. Postal je pri-
pravnik GRS Kamnik in po še enem opravljenem izpitu gorski reševalec. 
Še vedno je član GRS, ni pa več aktiven reševalec.
V začetku osemdesetih let, ko so se v Trzinu pojavile želje po ustanovitvi 
lastnega društva, je aktivno sodeloval pri uresničitvi te namere. Kot pred-
sednik sekcije je vodil organizacijske priprave za ustanovitev trzinskega 
društva in ko je bilo leta 1983 ustanovljeno, je  postal prvi predsednik PD 
Onger, hkrati pa je bil podpredsednik PD Janez Trdina iz Mengša. Kasne-
je je mesto predsednika predal, ostal pa je podpredsednik društva, član 
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upravnega odbora in načelnik propagandnega odseka. Sodeloval je pri 
urejanju društvenega časopisa Ongrčki, vrsto let je urejal občinsko glasilo 
Odsev, v katerem je vedno našel prostor za planinske teme.
Nekaj let je bil član Komisije za alpinizem pri PZS in član njene INDOK 
službe. Miro zna preplesti poklicno novinarsko pot s planinskimi prispev-
ki, pa naj bodo to poročanja o »cvetoči« Veliki planini ali  reportaže s tek-
movanj Mladina in gore. Pisal je v Alpinistične novice in v rubriko Gore 
in ljudje, na radiu je imel redno tedensko informativno oddajo Novice iz 
planinskega in alpinističnega sveta. Njegove planinske prispevke lahko 
beremo v več knjigah, pretresljivo branje pa je avtobiografsko delo »Preiz-
kušnje«, v katerem je spregovoril o tragičnih doživetjih, ki so zaznamovala 
njegovo življenje. 
Sam je opravil okoli 300 alpinističnih vzponov, od tega okoli 20 prvenstve-
nih. Razen v slovenskih je plezal v gorah Grenlandije, Pakistana, Kitajske, 
Južne Amerike, ZDA, da ne omenjamo vzponov na Durmitor, Prokletije, 
Pireneje, Tatre ... 
Za svoje delo je prejel številna priznanja, med njimi častni znak GRS, sre-
brno plaketo Društva novinarjev Slovenije, jubilejno priznanje GRS Ka-
mnik in srebrno plaketo Občine Trzin.
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SPOMINSKE PLAKETE 
70 LET 

DUŠAN ŠIP
Planinsko društvo Žalec

Dušan Šip se je že prvo leto po preselitvi v Žalec pridružil PD, tako je bil 
leta 2017, ko je društvo praznovalo 50-letnico, njegov član že 40 let. Član 
upravnega odbora je od samega začetka, zato dobro pozna zgodovino dru-
štva.
Kmalu po vstopu v planinske vrste je opravil vodniški izpit in nato vse 
svoje znanje usmeril v delo z mladimi. PD Žalec je že leta 1984 začelo z 
organiziranjem mladinskih planinskih taborov in od takrat jih izvaja ne-
prekinjeno. Prav Dušan je bil dolga leta vodja taborov, to tudi šteje za svoj 
najpomembnejši prispevek k uspešnemu delu domačega društva. Orga-
nizacija taborov je bila vselej zahtevno in odgovorno delo, še posebej v 
zelo spremenjenih družbenih okoliščinah. Zadovoljstvo otrok in njihovih 
staršev je poplačalo ves trud. Da je njegovo delo zares obrodilo sadove, 
dokazujejo nekdanji udeleženci taborov, ki so postali vodniki in prenašajo 
planinsko tradicijo že na svoje otroke. Čar planinskih taborov je prav v 
tem, da združuje vse generacije – od malčkov pa do babic in dedkov.
Dušanova zasluga je tudi, da je vzpostavil delo z mladimi planinci na 
Osnovnih šolah v Petrovčah, Gotovljah, na Trju  in Ponikvi. Zavedal se 
je, da je dobro delo odvisno od zavzetih mentorjev, znal jih je poiskati, jih 
navdušiti in jim pomagati. Tako danes potekata programa Mladi planinec 
1 in Mladi planinec 2 na vseh šolah, v  zadnjih letih pa je po zaslugi pre-
dane vzgojiteljice – mentorice zaživel še program Cici planinec v vrtcu. 
Nadaljevanje takega dela je bila tudi ustanovitev seniorske sekcije, ki jo 
vodi Dušan. 
Žalski planinci cenijo njegovo prostovoljno delo pri gradnji Doma na Bu-
kovici ter sodelovanja pri organizaciji prireditve Pomlad na Bukovici. Ker 
Dušan verjame v kulturno in domovinsko poslanstvo planinstva, ne prese-
neča, da je bil med pobudniki za ustanovitev Planinskega pevskega zbora 
in med ustanovitelji planinske sekcije Galicija. 
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CVETKA JUG
Planinsko društvo Tolmin

Cvetka Jug je članica PD Tolmin od leta 1959. Ko je v letih 1970–1978  po-
učevala na Osnovni šoli Jožeta Srebrniča v Desklah, je tam ustanovila pla-
ninsko skupino Mladinskega odseka PD Tolmin. V šolskem letu 1974/75 
je vodila tudi planinsko šolo.
V obdobju 1972–1973 je postala članica upravnega odbora PD. Po nekaj-
letnem  presledku se je  leta 1989 ponovno vrnila v upravni odbor in je 
v njem še vedno aktivna. 16 let je opravljala različne naloge, tako je bila 
vzorna tajnica in podpredsednica društva ter predsednica odbora za pri-
znanja pri PD Tolmin. Že vse od nastanka društvenega glasila Krpelj v 
letu 2000 deluje v njegovem uredniškem odboru, glasilo tudi jezikovno 
pregleda. Rada pomaga pri organizaciji in izvedbi posameznih društvenih 
projektov.
Opazno je njeno prizadevanje za promocijo društva in planinstva nasploh. 
S prispevki se oglaša v društvenih planinskih novicah, v Planinskem ve-
stniku in v drugih medijih. Nepogrešljiva je pri organizaciji društvenih 
proslav, razstav in slovesnosti, naj si bodo pri koči ali v Tolminu. Zadnji 
tak podvig je bila priprava in postavitev zanimive fotografske razstave ob 
70-letnici Koče na planini Razor. 
Tolminski planinci povedo, da je Cvetka Jug v društvu nepogrešljiva. Nje-
no delo je pomembno, a tiho in na videz neopazno, kakršna je sama v svoji 
skromnosti. Vestnost, natančnost in vselej prisotna pripravljenost poma-
gati pri delu so stalnice njenega prej poklicnega in sedaj društvenega de-
la. Njena urejenost ni le navidezna zunanja podoba, zrcali se v brezhibno 
opravljenih nalogah. S svojim pomirjevalnim odnosom do ljudi pomaga 
umirjati strasti, ki se med društvenimi delavci tu in tam preveč razplamti-
jo. Včasih je zato dovolj že samo njena prisotnost. 

FRANČIŠKA VOVK
Planinsko društvo Krka Novo mesto

Frančiška Vovk, za planince kar Fanika, je članica PD že več kot 30 let. 
Pred 28 leti je prevzela evidenco članstva in vodenje društvene blagajne, 
kmalu za tem pa še knjigovodske naloge, ki jih prizadevno in uspešno 
opravlja ves čas.
 V društvo je sprejela številne člane in jim ob obisku v pisarni, kjer vsak 
torek dežura, ponudila številne praktične nasvete. Sledila je tehnološkim 
spremembam, uspešno je začela voditi evidenco članstva v Navezi in upo-
rabljati davčno blagajno.
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Fanika ves čas sodeluje pri organizaciji in vodenju izletov, o tem ažurno 
obvešča člane na oglasnih deskah, skrbi za urejenost društvenih prostorov, 
za pogostitve ob različnih dogodkih, za društveno glasilo in še marsikaj bi 
lahko našteli.
Poleg vsega dela v PD Krka Novo mesto že dolga leta organizira in vodi 
pohode Društva diabetikov Novo mesto, s čimer jim pomaga pri ohra-
njanju psihofizične kondicije. Hvaležni so ji in ji podelili zlati znak Zveze 
društev diabetikov Slovenije. Za nesebično delo na več področjih je bila 
nagrajena tudi  z bronastim in srebrnim Bloudkovim priznanjem.

FRANC KEPIC ( posthumno)
Planinsko društvo Rašica

Franc Kepic je bil član PD Rašica od leta 1966, ko se je kot elektroteh-
nik zaposlil v tovarni pletenin Rašica. Svoje strokovno znanje, pridnost 
in nešteto ur prostovoljnega dela je skupaj z drugimi člani društva vložil 
v izgradnjo planinske koče na Rašici, ki so jo postavljali v začetku 70-ih 
let. Ves elektromaterial, ki ga je vgradil v kočo, je sponzorsko pridobil v 
tovarni Rašica, ta je vseskozi podpirala delovanje planinske dejavnosti lo-
kalnega prebivalstva.
Od leta 1978 do letošnjega poletja je bil član gospodarskega odseka PD, od 
leta 1993 pa njegov načelnik. Njegovo prostovoljno delo je zaznamovano s 
skoraj s tremi desetletji skrbnega gospodarjenja s kočo na Rašici, na kateri 
je kar 25 let čez vikende in praznike opravljal delo dežurnega oskrbnika. 
Vrsto let sta z ženo Marijo v koči organizirala novoletna praznovanja, ki so 
bila nemalokrat rezervirana za celo leto vnaprej.
Preudarno gospodarjenje s kočo PD Rašica in široko prostovoljno delo 
Franca Kepica je izjemen prispevek v skoraj polstoletni zgodovini društva. 
Žal se je meseca oktobra poslovil od nas, a PD Rašica se ga bo spominjala 
kot izredno predanega člana.

DARINKA KOCBEK
Planinsko društvo Miklavž

Darinka Kocbek se je v planinsko organizacijo vključila leta 1981. V letu 
1984 je bila na osnovni šoli v Miklavžu ustanovljena prva planinska skupi-
na Mladi planinci. Z ustanavljanjem novih planinskih skupin v Miklavžu 
se je Darinka vključila v organizacijo izletov. V letu 2002 si je pridobila 
vodniška znanja, ki jih je s pridom uporabljala pri vodenju mladih planin-
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cev. Z ustanovitvijo PD Miklavž v letu 2003 so bile potrebe po vodniškem 
kadru še večje, zato je nadaljevala z usposabljanjem in si pridobila naziv 
vodnica A in B kategorije, kasneje pa je tema dodala še D kategorijo, zna-
nje o vodenju izletov v snežnih razmerah.
Z ustanovitvijo planinske veteranske skupine v Miklavžu leta 2008 je Da-
rinka prevzela polovico vodenih izletov te skupine. Prav tako sodeluje v 
veteranski skupini MDO PD Podravja, ki je začela delovati v letu 2011. 
Kot vodnica je izredno prizadevna tudi v skupinah Ciciban planinec in 
Mladi planinec.
Darinka na leto vodi več kot 50 izletov. Na mlade planince prenaša svoje 
bogate izkušnje, jim daje osnovna znanja o varni hoji v gorah in privzgaja 
odgovoren odnos do narave in ljudi, s katerimi se  srečujejo na planinskih 
poteh.
V PD Miklavž je članica upravnega odbora, pobira članarino, vnaša podat-
ke v Navezo in z vso skrbnostjo opravlja tudi ostala administrativna dela.

MARJAN RUČIGAJ
Planinsko društvo Iskra Kranj 

Marjan Ručigaj se je v rani mladosti priključil planinski skupini v OŠ Sta-
neta Žagarja. Je ustanovni član PD Iskra Kranj, član upravnega odbora, 
načelnik odseka za izobraževanje, vodja fotografske skupine in seveda vo-
dnik PZS z A, B, C, D in G kategorijo.
Vodil je številne društvene izlete po naših gorah, pa tudi po gorah Špani-
je, Romunije, Poljske, Ukrajine, Albanije, v Dolomite, Centralne Alpe in 
Visoke Ture. V okviru drugih društev je vodil skupine planincev v Švico, 
Grčijo, Nepal in v bolivijske Ande.
Kot verificiran predavatelj tehničnih predmetov za izobraževanje vodni-
kov na tečajih B, C in D kategorije je vzgojil nemalo število novih vodni-
kov in jim pomagal pri njihovih prvih vodniških korakih.
V okviru svoje službe v Slovenski vojski si je pridobil nazive: vojaški gor-
nik, vojaški gorski alpinist, vojaški gorski reševalec, vojaški gorski vodnik 
in učitelj alpskega smučanja. Marjan je bil član komisije za vzgojo PLV 
in inštruktor na celi vrsti poletnih in zimskih usposabljanj za obnovitev 
licenc PLV. Je avtor članka in skic o prečenju planinskih rek in potokov 
v učbeniku PLV. Sodeloval je v kvizih Mladi in gore v osnovnih šolah v 
Šenčurju, Kranju in v Ljubljani.
Ob vsem tem je še član GRS Kranj in instruktor GRS ter od leta 2004 
prostovoljni nadzornik TNP. Za svoje delo je prejel zlati častni znak GRS 
in svečano listino PZS.
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SPOMINSKA PLAKETA 
75 LET 

JOŽE PUR
Planinsko društvo Polzela

Jože Pur se uvršča med ustanovitelje PD Polzela. Bil je prvi vodja Mladin-
skega odseka in tudi prvi je opravil izpit za planinskega vodnika. Vrsto let 
je vodil izlete šolske mladine in ostalih planincev po naših gorah.
Sodeloval je pri delovnih akcijah, ko so po požaru gradili na Loki novo, 
precej večjo kočo. Ko je društvo prevzelo staro župnišče na Gori Oljki, je 
veliko pomagal tudi pri obnovi tega objekta. 
Poleg vodenja izletov je zavzeto pomagal pri čiščenju in označevanju še 
neoznačenih poti na Vinski vrh in Goro Oljko. Polnih 26 let je sodeloval v 
odborih društva, bil je podpredsednik PD, skrbel je za pobiranje članarine 
in vabil sokrajane, ki so bili željni spoznavati lepote gora, da se mu pridru-
žijo na izletih in posledično vstopijo v PD Polzela. Dvajset let je pobiral 
članarino.
Sodeloval je v planinskih taborih in tečajih za gorsko stražo. Mnogo iz-
obraževanj je bilo izvedenih v lepo urejenem planinskem domu na Gori 
Oljki, v katerem je opravil več kot 500 ur prostovoljnega dela in odgovor-
nega dežurstva ob sobotah in nedeljah.



19

SPOMINSKE PLAKETE 
80 LET 

EDVARD PRIVŠEK
Planinsko društvo Rimske Toplice

Edvard Privšek, v društvu znan kot Edi, je član PD Rimske Toplice od 
ustanovitve leta 1953. V tistem času je bila glavna skrb društva postavitev 
zavetišča -  Koče na Kopitniku, tako da bi bili obiskovalci pod streho, da bi 
dobili skodelico čaja in nekaj malega prigrizka. Edi je bil eden izmed tistih, 
ki so uspeli preurediti in nadgraditi prej Trebežnikovo domačijo v prijetno 
planinsko postojanko. Ker je imel možnost, je preskrbel elektromaterial po 
nižji ceni, sam pa je opravil inštalaterska dela in vse potrebno za priklop na 
električno omrežje, kar je terjalo ogromno ur prostovoljnega dela.
V PD je vseskozi deloval na gospodarskem področju, z ženo sta nekaj časa 
na koči tudi dežurala. V obdobju med letoma 1985 in 1994 je opravljal 
dolžnost predsednika društva. Do letošnjega leta je bil član oz. predsednik 
odbora za priznanja.
Ob vsem tem delu ni pozabil na pohodništvo, najbližje mu je bilo Zasa-
vsko hribovje, po katerem je prehodil Zasavsko planinsko pot. Še vedno 
se rad vrača na Kopitnik in obuja spomine, kako so se včasih spopadali z 
gospodarskimi problemi. Veseli ga, da mlajši uspešno nadaljujejo 65-letno 
tradicijo PD Rimske Toplice.
Leta 1993 je prejel diplomo MDO PD Zasavja k častnemu znaku za poseb-
ne zasluge pri razvijanju planinstva v Zasavju.

MARIJA PILKO
Planinsko društvo Železničar Maribor

Življenje Marije Pilko je bilo vseskozi povezano s planinstvom. V društvu 
je opravljala administrativne naloge, bila je članica upravnega odbora, 
podpredsednica in predsednica. Od vsega pa ji je bilo najbolj pri srcu vo-
denje planinskih izletov.
Njeni izleti po slovenskih gorah so bili nekaj posebnega, saj niso bili sa-
mo hoja. Kot poznavalka zgodovine je z velikim zanosom svojo običajno 
vodniško pripoved nadgradila z zgodovinsko pomembnimi dogodki in 
kulturnimi znamenitostmi. S skupinami se je podajala tudi čez mejo - na 
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Hrvaško, Madžarsko, predvsem pa na očake avstrijske Koroške in Štajer-
ske. Vodila je res številne izlete in v vseh teh letih se nihče ni poškodoval, 
kar pomeni, da je delo vodnice opravljala zavzeto in strokovno. Z izletov 
so se pohodniki vračali zadovoljni in sproščeni, kar je bilo Mariji spodbu-
da in nagrada. 
Sama ali s skupino je prehodila vso Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Herce-
govino, Srbijo. Bila je v Nepalu, na trekingu okoli Anapurne, opazovala je 
sončni vzhod na pettisočaku v Tibetu in sončni zahod na Sinaju ... Vse to 
jo je bogatilo in ji dajalo življenjski zagon. Tisti, ki Marijo dobro poznajo, 
pravijo, da je vse življenje vandrala. Planinam je ostala zvesta tudi sedaj, 
ko se je nabralo nekaj let več. Če ne  gre drugače, je tu še vedno planinska 
ideja, njej pa je Marija predana z vsem srcem.
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MIHA LAMPREHT

Miha Lampreht (1957) se je po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Lju-
bljani zaposlil kot novinar zunanjepolitičnega uredništva na Radiu Slo-
venija. Bil je dopisnik RTV Slovenija v Moskvi (1989–1996), trenutno je 
direktor Radia Slovenija (2003–2005, 2010–), tudi član radijskega odbora 
Evropske radiotelevizijske zveze/European Broadcasting Union s sedežem 
v Ženevi. Je publicist, prevajalec iz ruščine in alpinist (član AO PD Ljublja-
na Matica). Bil je udeleženec odprave v Peru (JV stena Trapecia, 2005) in 
na Čo Oju (2010), sodeloval je na tekmah v lednem plezanju in bil žirant 
Festivala gorniškega filma. Pravi, da pleza za dušo, sicer pa se je v svo-
jih plezalnih iskanjih družil z vrhunskimi alpinisti: Pavletom Kozjekom, 
Frančkom Knezom, Zoranom Radetičem in Miho Valičem, s katerimi je 
plezal doma in na tujem. 
Leta 1986 je pripravil in vodil odmeven neposreden televizijski prenos 
Pajek pod previsom, ki ga je TV Slovenija uresničila z domiselnim režiser-
jem Benom Hvalo v veliki steni v Ospu. Po splošni oceni je bil ta projekt 
eden odmevnejših evropskih medijskih dogodkov na plezalni sceni, pri 
nas pa sploh prvi doslej. Vrhunska plezalca Tadej Slabe in Srečo Rehber-
ger sta pred očmi gledalcev prosto preplezala markantno previsno osapsko 
steno v zahtevni smeri Goba z oceno 7c. Televizijski ustvarjalci so pozneje 
prenos strnili v štiridesetminutni dokumentarec, da bi gledalci, ki nepo-
srednega prenosa niso spremljali, lahko podoživeli osupljiv plezalni mara-
ton. Avtorja dokumentarnega zapisa Beno Hvala in Miha Lampreht sta z 
ekipo petih snemalcev ustvarila presežek prikaza vznemirljivih prvin tega 
športa, za katerega so tudi najboljši plezalni filmi pogosto prikrajšani.

Objavil je članke in recenzije /Planinski vestnik, American Alpine Journal, 
Alpinist, monografija o Pavletu Kozjeku, Založba Sidarta/, in s tem pri-
speval k popularizaciji in umestitvi gorniške literature v slovenski prostor. 
Prepričan je namreč, da v času splošnega hlastanja za dobičkom tovrstna 
literatura in alpinizem v najširšem pomenu prispevata k promociji nara-
ve in pozitivnih vrednot pa tudi k širšemu ozaveščanju tematike splošno 
znanega »osvajanja nekoristnega sveta«. Kot direktor Radia Slovenija pa 
pomembno prispeva, da ta medij uvršča aktualno dogajanje in problema-

PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 
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tiko planinstva v okvir dnevnega informiranja javnosti.

Planinska zveza Slovenije podeljuje Zlati častni znak PZS Mihu Lam-
prehtu kot priznanje za njegovo delo in prispevek na področju alpiniz-
ma, publicistične in novinarske dejavnosti in s tem povezane popula-
rizacije planinstva. 
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PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Osnovna naloga podjetja Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je omo-
gočati ljudem zdravo in kakovostno življenje. Njihova strategija temelji na 
načelih trajnostnega razvoja in se med drugim kaže tudi v skrbi za okolje 
ter sponzorski in donatorski podpori projektom, povezanim z zdravjem in 
kakovostjo življenja.
Krka d. d., Novo mesto je že leta 2009 v sodelovanju s Planinsko zvezo Slo-
venije začela obsežno družbenoodgovorno akcijo V skrbi za vaše zdravje 
skupaj osvajamo vrhove. V okviru akcije so planinska društva in Planinska 
zveza Slovenije s podporo Krke d. d., Novo mesto označili in uredili 15 
priljubljenih planinskih poti po Sloveniji, in sicer: na Šmarno goro, Tr-
dinov vrh, Lisco, Polhograjsko grmado iz doline Ločnice, Polhograjsko 
grmado iz Polhovega Gradca, v Strunjan, okoli Murske Sobote, na Pla-
nino v Podbočju, Boč, Slavnik, Čaven, Jezerski vrh, Viševnik, Raduho in 
Peco. Namen akcije je bil prispevati k ozaveščanju o pomenu lastne skrbi 
za zdravje in spodbujanje čim večjega števila Slovencev k aktivnemu pre-
življanju prostega časa.
Projekt V skrbi za svoje zdravje so v prvi vrsti vzeli za svojega zaposleni 
v podjetju Krka d. d., Novo mesto. Organizirali so 15 planinskih izletov, 
ki se jih je udeležilo 5.794 zaposlenih. Poleg zaposlenih je bila v projekt 
vključena tudi širša planinska javnost. V akciji je sodelovalo več kot 30.000 
planincev, od tega jih je 2.066 osvojilo vseh 15 označenih vrhov, 5.627 jih 
je osvojilo 10 vrhov, 8.336 je osvojilo pet vrhov in 9.687 se jih je povzpelo 
na tri vrhove.

Planinska zveza Slovenije podeljuje Zlati častni znak podjetju Krka, to-
varna zdravil, d. d., Novo mesto za uspešno izveden projekt V skrbi za 
vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove.
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PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija

Radio Slovenija že več desetletij živi s Planinsko zvezo Slovenije. Leta 1965 
je bila oddaja Odmevi z gora tista, ki je poslušalcem odkrivala gorski svet, 
ustvarjalci so hodili po markiranih poteh in obiskovali planinske koče. 
V štirih desetletjih se je zvrstilo več kot 800 oddaj. Danes, ko planinstvo 
postaja množično, skupaj z alpinizmom, športnim plezanjem in turnim 
kolesarjenjem pa vse bolj priljubljeno, Radio Slovenija spremlja delo in 
prizadevanja PZS. Spoštovanje, ohranjanje gora in varno gibanje so tema 
številnih oddaj, predvsem Studia ob sedemnajstih. Predani prostovoljci 
PZS pa so pogosto sogovorniki številnih radijskih oddaj.
Na TV Slovenija so gore in vse, kar je povezano z njimi, stalnica tako v 
dokumentarnem kot informativnem programu. Posebno odmevni so bili 
prvi televizijski prenos z vrha Triglava ob 200. obletnici prvega vzpona 
na Triglav, oddaja Gore in ljudje je kar dve desetletji odkrivala takšne in 
drugačne plati življenja v domačih in tujih gorah; štirinajst filmov v okviru 
oddaje Velikani Himalaje pa kot zaokrožena celota prikazuje ne le sloven-
ske alpinistične dosežke, ampak so ti umeščeni v največja svetovna doga-
janja na osemtisočakih. Ob tem seveda ne smemo mimo rednega obvešča-
nja javnosti o dogajanju in izzivih v številnih dejavnostih v domačih gorah 
in tudi izobraževalnih prispevkih, namenjenih varnemu obiskovanju gora.

Planinska zveza Slovenije podeljuje Zlati častni znak Javnemu zavodu 
RTV Slovenija za pomemben prispevek k informiranju javnosti in po-
pularizaciji planinstva.



25

PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Pohvala PZS 

TEJA LIČEN mag. kineziologije

Teja Ličen je že od nekdaj športna navdušenka, kar jo je pripeljalo do 
študija Kineziologije na Fakulteti za šport. Diplomirala je leta 2015 in se 
zaradi velikega zanimanja za razumevanje funkcionalnega delovanja te-
lesa vpisala na magistrski program Kineziologije. V praksi je pridobila 
mnogo izkušenj na področju teka, plavanja ter kondicijskega treniranja 
različnih starostnih skupin. V času magisterija je odšla na dvomesečno 
organizirano pripravništvo v London. Tam je pod okriljem Isokinetic 
FIFA rehabilitacijske klinike pridobila veliko znanja s področja rehabili-
tacije, izokinetike in kondicijskega treniranja. Neprestana radovednost o 
globljem razumevanju delovanja mišičnih ter živčnih struktur, jo je vodila 
v raziskovalno delo.
Konec oktobra 2018 je magistrirala na Fakulteti za šport v Ljubljani na 
temo: Vpliv akutne normobarične hipoksije na refleks H med aktivacijo 
mišice soleus. Naloga obravnava spremembe mišične aktivacije kot enega 
od ključnih živčno-mehanskih mehanizmov, ki lahko v pogojih zmanjšane 
dostopnosti kisika (nap. napor na povečani nadmorski višini) doprinesejo 
k višji mišični učinkovitosti na eni strani oziroma hitrejšemu utrujanju na 
drugi strani.
Magistrska naloga ji je odprla mnoga vrata v svet raziskovanja. Z novem-
brom je Teja Ličen zasedla mesto kineziologa na Inštitutu za športno me-
dicino v Mariboru v sklopu projekta »WIBRANT 2018 – 2021«. Ukvarja 
se s športno diagnostiko, s posebnim poudarkom na svetovanju športni-
kom za varno in uspešno vračanje v trenažni proces po poškodbah.

Planinska zveza Slovenije izreka Pohvalo Teji Ličen za magistrsko nalo-
go z naslovom Vpliv akutne normobarične hipoksije na refleks H med 
aktivacijo mišice soleus.
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OBČINA KRANJSKA GORA

Občina Kranjska Gora leži na severozahodu Slovenije, na tromeji z Av-
strijo in Italijo, ob vznožju Julijskih Alp in Karavank, v ožjem območju 
Triglavskega narodnega parka. Kranjska Gora je občinsko središče in naj-
večji kraj Zgornjesavske doline. Je tudi gorski turistični kraj in pomembno, 
svetovno znano zimskošportno središče. Okrog starega vaškega jedra je 
zrasel nov, turistični del naselja s hoteli, zasebnimi sobami in apartmaji, 
počitniškimi domovi, rekreacijskimi objekti in trgovskim središčem.
Kraj se je prvotno imenoval Borovška vas in je bil poseljen s Slovenci s Ko-
roškega. V času, ko je nastajala Kranjska Gora, so bili gospodarji Gornje-
savske doline briksenški in ortenburški grofje, pozneje pa so posest nasle-
dili celjski grofje. Grof Friderik II. je leta 1431 dal postaviti grad Belo peč.
V času turških vpadov je bila zgrajena prva hiša v Srednjem vrhu, kjer so 
s kresom naznanjali prihod Turkov. Hiši se še danes reče pri »Merkeljnu« 
(od glagola merkati-paziti). Leta 1870 so odprli železniško progo Ljublja-
na-Rateče-Trbiž. V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je prila-
godljivi vozni red pripomogel k naraščanju turizma, planinstva in po kri-
znem obdobju tudi k živahnemu razcvetu gornjesavskega gospodarstva. 
Začetki turizma segajo v leto 1904. Najprej se je razvijal poletni-klimatski 
turizem, pohodništvo in alpinizem, že med obema vojnama pa tudi zimski 
turizem: sankanje, skoki v Planici in smučanje. Danes ima občina Kranj-
ska Gora 4.500 turističnih postelj v hotelih, zasebnih penzionih, apartma-
jih in zasebnih sobah. 
Občina Kranjska Gora obsega 256 km2 površine in šteje nekaj več kot 
5.000 prebivalcev. Občina je bila ustanovljena leta 1995 in obsega 10 nase-
lij v porečju Save Dolinke, ki izvira v slikovitem naravnem rezervatu Ze-
lenci pod vasjo Podkoren.
Simbol Občine Kranjske gore je žival ruševec, ki simbolizira neokrnjeno 
naravo, bogastvo in ljubezen in je v teh krajih zaščitena živalska vrsta.
Občinski praznik občina praznuje 7. avgusta in sicer v spomin na zgodo-
vinski dogodek, ko je 7. avgusta 1895 Jakob Aljaž postavil stolp na vrhu 
Triglava. Ob tem je dejal: »Ta stolpič sem postavil po svojem načrtu in na 
svoje stroške, ter na svojem svetu v občo korist.«
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PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE – MOJSTRANA

Planinsko društvo Dovje-Mojstrana je bilo ustanovljeno leta 1928, leto za-
tem, ko je svojo življenjsko pot sklenil Jakob Aljaž, ki je bil vse od prihoda 
na Dovje gonilna sila planinskega, pa tudi kulturnega dogajanja v kraju. 
Ena prvih nalog, ki si jo je zadalo društvo, je bila gradnja lastne planinske 
koče. Triglavsko pogorje je bilo že prepredeno s planinskimi potmi in ko-
čami, zato se je društvo odločilo za gradnjo koče v Karavankah, na Kosma-
ti peči v bližini sedla Mlinca med Dovško Babo in Kepo. Kočo so odprli 
v letu 1938, žal pa so jo pogoltnili ognjeni zublji v času druge svetovne 
vojne. Takoj po koncu vojne  je moralo društvo začeti povsem znova. Usta-
novljena sta bila postaja GRS in alpinistični odsek, društvo je prevzelo v 
upravljanje opustošeno kočo Valentina Staniča in si obenem prizadevalo v 
svoje delovanje vključiti čim več krajanov. Po dolgoletnih prizadevanjih je 
društvo v začetku petdesetih let prevzelo v upravljanje Aljažev dom v Vra-
tih, ki ga upravlja še danes. Odkupilo je tudi Šlajmerjevo vilo, ki je postala 
prizorišče za številna usposabljanja gorskih reševalcev in alpinistov. Dru-
štvo je Aljažev dom večkrat prenovilo, najprej v letu 1978, nato še v letih 
2004 in 2010, medtem ko je bila Šlajmerjeva koča tako dotrajana, da je bila 
v letu 1998 zgrajena popolnoma nova. Velika pridobitev za delovanje obeh 
koč je bila v letu 2003 elektrifikacija doline Vrat, ki je omogočila gradnjo 
čistilne naprave in posodobitev poslovanja.

Po ustanovitvi alpinističnega odseka leta 1947 se je alpinizem v Mojstrani 
začel hitro razvijati, seveda z upoštevanjem takratnih okoliščin in možno-
sti. Poleg plezanja v domačih gorah so se kmalu podali tudi v centralne 
Alpe, Durmitor in druga gorstva. Nov rod alpinistov, ki so se poimenovali 
Mojstranške veverice, je preplezal številne zahtevne smeri v Dolomitih, 
francoskih Alpah in tudi v Hindukušu, kjer so se po prvenstveni smeri 
povzpeli na Isto-o-nal. Uspehi mojstranških alpinistov niso ostali neopa-
ženi, zato so bili med udeleženci odprav na Anapurno, Kangbačen in Ma-
kalu, velik plezalski pečat pa so pustili tudi v Severni Ameriki v ostenjih 
El Capitana in drugih gorstvih sveta. Tako da ima sedanji rod alpinistov 
veliko vzornikov in istočasno tudi veliko izzivov. Ne gre pa prezreti uspe-
šnega delovanja športnih plezalcev, saj je iz tega dela društva izšla tudi 
prva svetovna prvakinja v športnem plezanju.

Gorsko reševanje ima v Mojstrani korenine že v obdobju ustanovitve 
društva (Triglavska podružnica SPD), saj je v Mojstrani obstajala Rešilna 
postaja SPD, ki pa je bila organizacijsko podrejena reševalni postaji na Je-
senicah. Po končani drugi svetovni vojni je bila v letu 1946 ustanovljena 
postaja GRS Mojstrana. Po začetnih kadrovskih in materialnih težavah, ko 
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je morala postaja tesno sodelovati s centralo na Jesenicah, se je z vstopom 
novega vala alpinistov in izboljševanjem tehnične opremljenosti vedno 
bolj osamosvajala in kmalu postala ena izmed najbolj usposobljenih po-
staj v Sloveniji. Glede na območje, ki ga pokriva, to so doline Krma, Kot 
in Vrata s severno steno Triglava ter območje Karavank od Dovške Babe, 
Kepe itd., je takšna stopnja usposobljenosti nujna. V letu 2007 se je posta-
ja GRS izločila iz sestava PD Dovje-Mojstrana in deluje kot samostojno 
društvo. 

Začetki delovanja mladinskega odseka segajo v leto 1968, ko je bila orga-
nizirana prva planinska šola na osnovni šoli in od takrat dalje je mladinski 
odsek eden izmed najaktivnejših v društvu. Pri tem pa je treba poudariti 
izredno dobro sodelovanje  z Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana in 
številnimi mentorji in sodelavci, ki so vsa ta leta pomagali pri tem zahtev-
nem delu. Kot zanimivost velja omeniti, da mladinski odsek že tri dese-
tletja uspešno sodeluje na srečanju Alpe Adria Alpin –srečanju mladih iz 
Slovenije, avstrijske Koroške in Furlanije-Julijske krajine.

Markacisti vzdržujejo poti na Škrlatico, Križ, Sleme itd., torej na severnem 
predelu doline Vrat, in na območju Karavank - Dovška Baba, Kepa itd. 
Zaradi povečanega števila planincev, zahtevnih terenov in tudi povečane-
ga negativnega delovanja kot posledice vremenskih vplivov je obseg dela 
vedno večji, kar bo nedvomno velik izziv za prihodnost.

PD Dovje-Mojstrana je aktivno tudi na kulturnem področju. Že v se-
demdesetih letih prejšnjega stoletja je bil pri društvu organiziran odbor 
za zbiranje muzejskega gradiva s področja planinske zgodovine. Vsa ta 
prizadevanja so vodila do odprtja Triglavske muzejske zbirke leta 1984 v 
Mojstrani. Brez podpore pomembnih osebnosti iz politike in planinstva, a 
z razumevanjem Občine Kranjska Gora je društvo uspešno vodilo projekt 
gradnje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki je bil odprt leta 
2010. Društvo že štirideset let organizira slikarsko kolonijo v Vratih in iz-
delke udeležencev predstavi na vsakoletni razstavi.  

Člani in vodstvo Planinskega društva Dovje-Mojstrana smo počaščeni, da 
je letošnja podelitev najvišjih priznanj PZS v Mojstrani. Izrekamo prisrč-
no dobrodošlico vsem udeležencem prireditve, prejemnikom priznanj pa 
iskreno čestitamo.


