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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 Bojan Rotovnik.

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 287 društev (planinskih društev, klubov, postaj GRS) s 55.150 članov posame-
znikov (podatek za 2016), 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 55 tisoč članov je dobrih 17.000 mladih planincev, od predšol-
skih otrok do starosti 26 let.

Planinska društva upravljajo 181 planinskih koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči in 
več kot 10.000 sedišči. Slovenske gore letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev, ki jim je 
na voljo mreža 2.002 planinskih poti v skupni dolžini 10.064 kilometrov po vsej Sloveniji. Za 
planinske poti po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti znotraj planinskih 
društev, v letu 2016 je bilo 774 registriranih markacistov PZS. Planinska društva vzdržujejo 
tudi 80 planinskih veznih poti – obhodnic; med njimi je najstarejša planinska vezna pot v 
Sloveniji, Evropi in tovrstna na svetu: Slovenska planinska pot, ki je bila ustanovljena leta 
1953. Leta 2007 je bil sprejet Zakon o planinskih poteh.
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DRAGE PLANINKE, SPOŠTOVANI PLANINCI - 
PREJEMNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Slovenija se je z velikimi koraki in ponosno postavila na svetovni zemlje-
vid  turističnih destinacij, ki jih svetovni turistični operaterji s takšnimi 
in drugačnimi marketinškimi prijemi priporočajo svojim obiskovalcem 
spletnih strani kot dežele, ki jih je potrebno obiskati. Temu se pri nas pri-
družujejo še domače turistične organizacije, ki poudarjajo naše naravne 
lepote in gorski svet z vsemi možnostmi in priložnostmi, ki jih ponuja 
obiskovalcem; tistim, ki si želijo odkrivati še zadnje kotičke neokrnjene 
narave, prisluhniti življenjskemu utripu njenih prebivalcev in spoštljivo 
spoznavati njihovo etnološko in kulturno dediščino, pa tudi tistim, ki si 
želijo le na hitro napolniti adrenalinske baterije, saj jim gorski svet z vsemi 
modernimi športnimi in turističnimi napravami predstavlja zgolj kuliso 
za polepšanje ponosnih osebnih sporočil o njihovih »gorniških« dosežkih  
prijateljem, znancem in drugim adrenalinskim navdušencem. Opredelje-
vati se zgolj za eno ali drugo vrsto obiskovalcev gorskega sveta pomeni 
tvegati oznako konservativnega idealizma ali pa naravovarstvenega neo-
liberalizma.

Zgodovinsko gledano so bile planinske organizacije, predvsem pa njeni 
člani in zanesenjaki, nosilci razvoja turizma v gorskem svetu in so za nje-
gov uspešen vzpon z velikim zanosom, navdušenjem, predvsem pa pro-
stovoljnim delom gradili planinske koče in poti, usposabljali prostovoljne 
vodnike ter z izdajo vodnikov in zemljevidov odpirali gorski svet prvim 
turistom. Vzporedno s tem se je razvijal alpinizem z močno poudarjenim 
etičnim odnosom plezalca do gore, razvijala pa sta se tudi gorsko reševanje 
kot elementarna oblika humanosti in solidarnosti ter načrtna vzgoja in 
usposabljanje mladih. Ob poudarjeni odgovornosti do varstva narave so 
vse naštete dejavnosti prispevale ne le k ugledu slovenskega planinstva in 
gorništva ter organizacije, ki na tem področju deluje, pač pa tudi k prepo-
znavnosti Slovenije kot dežele, kjer je planinstvo najbolj množična oblika 
rekreacije in ki se ponaša z vrhunskimi alpinističnimi dosežki. Seveda ne 
smemo spregledati dejstva, da je bila PZS med pobudniki ustanovitve Tri-
glavskega narodnega parka, našega edinega nacionalnega parka.

Planinci smo torej postavili kar nekaj temeljev, na katerih slonijo turistične  
prednosti, ki so danes v svetu vedno boj iskane – ohranjena gorska narava 
in razvejana mreža planinske infrastrukture, ki omogoča ne samo obisk 
gorskega sveta, pač pa tudi  razcvet turizma v dolinskih zaledjih. Ti temelji 
so zgrajeni z delovnim elanom, pripadnostjo, predvsem pa s prostovolj-
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nim delom članic in članov v planinskih društvih, ki so temelj delovanja 
Planinske zveze Slovenije in danes v veliko krajih v Sloveniji pomenijo 
tisto izhodišče, na katerem ti kraji gradijo svojo turistično prepoznavnost. 
Tu pa imamo planinci zopet priložnost in odgovornost, da skupaj s širšo 
družbeno skupnostjo poiščemo in vzpostavimo tisto tanko mejo – ločnico 
med razvojem turizma, ki bo ohranjal zgoraj navedene prednosti, ki jih 
(še) imamo in razvojem, ki bo šel preko vseh meja. Prepričani smo, da 
mora razvojna usmeritev države na tem področju ne samo podpreti an-
gažirano prostovoljsko delo planincev, pač pa ga tudi nadgraditi povsod 
tam, kjer so razmere že zdavnaj prerasle možnosti in sposobnosti reševa-
nja problemov (zgolj) na prostovoljski osnovi.

Drage prejemnice in spoštovani prejemniki najvišjih priznanj,
izmed množice članic in članov velike planinske in gorniške družine so vas 
v okolju, kjer delujete, prepoznali kot tiste, ki ste s svojim delovanjem na 
različnih področjih planinstva in gorništva pustili globoko sled ne samo z 
vloženim trudom in prostovoljnim delom, pač pa tudi kot osebe z visoki-
mi  vrednostnimi načeli, ki so vedno krasile planince in gornike. Zato vam 
ob prejemu priznanj iskreno čestitamo z izrazi globokega spoštovanja in 
iskreno zahvalo za vaš prispevek k vsemu zgoraj navedenemu. Verjame-
mo, da ste navdih za svoje delo ter pripadnost iskali in našli pri številnih 
vzornikih iz planinske in gorniške zgodovine. Bodite ponosni na to, da ste 
s svojim delom tudi vi postali vzorniki za generacije, ki prihajajo.

Bojan Rotovnik, predsednik PZS
Roman Ponebšek, podpredsednik PZS
Tone Jesenko, podpredsednik PZS
Miro Eržen, podpredsednik PZS



3

SLAVNOSTNI GOVORNIK 

IVAN (IVČ) KOTNIK, Šaleški alpinistični odsek

Ivan Kotnik o. Ivč, kot ga poznamo v planinsko-alpinistični srenji, je eden 
tistih, ki so odločilno zaznamovali zlato obdobje slovenskega in tudi jugo-
slovanskega himalajizma v sedemdesetih in osemdesetih letih preteklega 
stoletja. Bil je del skupine sedmih vrhunskih alpinistov, ki so opravili prvi 
slovenski in seveda tudi jugoslovanski vzpon na osemtisočaka, kar se je 
zgodilo oktobra leta 1975 na 8463 m visoki Makalu in to po prvenstveni 
smeri. Ta vzpon je pomenil dokončen prodor slovenskega alpinizma v sve-
tovni alpinistični vrh, saj je bila to šele tretja preplezana stena v Himalaji. 
Ivč je to izjemno uspešno odpravo na Makalu komentiral z naslednjimi 
besedami: »Makalu je še sedaj radost, veselje, sreča, mladost in prijatelj-
stvo za vse življenje. Pomeni pa tudi dež, ki se ne ustavi ves teden, razmo-
čeno zemljo, pijavke ter dolgo in naporno pot in vmes še nosaški 'štrajk '. 
Je naš in moj prvi slovenski osemtisočak. Bil sem zraven in še na vrhu. To 
pa še zdaj tako prijetno greje.«

Ivč Kotnik se s planinstvom ukvarja od rane mladosti, z alpinizmom pa 
kot član Šaleškega alpinističnega odseka že od srednje šole. Kasneje se je 
pridružil tudi Postaji gorske reševalne službe v Celju. Od leta 1970 naprej 
se je udeleževal alpinističnih odprav v tuja gorstva, začel je z odpravo v 
norveške gore leta 1970 in na Kavkaz 1974. Kot član Jugoslovanske alpi-
nistične himalajske odprave (6. JAHO) na Makalu je 10. Oktobra 1975 
z Vikijem Grošljem osvojil vrh prvega »slovenskega« osemtisočaka. Leta 
1979 se je udeležil Jugoslovanske odprave na Mount Everest, kjer pa je 
zaradi reševanja tovariša prekinil vzpon na 8000 metrih. Kasneje je bil član 
odprave na Himalajo – Lhotse (1981), v Ande – Cordilliero Blanco (1983), 
Tien Šan (1985), Kilimandžaro (1988) in Nanga Parbat (1990).

Poleg tega je preplezal severne stene Zadnjih treh problemov Alp, torej Ei-
gerja po Japonski  direttissimi (leta 1969 s Francijem Verko – prva ponovi-
tev), Matterhorna po Schmidovi smeri (leta 1976 z Nejcem Zaplotnikom), 
ter Grandes Jorasses po Walkerjevem stebru (leta 1988 skupaj z Gregom 
Justinom). Z a uspehe na področju alpinizma je prejel številna priznanja, 
med drugimi tudi Red zaslug za narod z zlato zvezdo (1971), Bloudkovo 
nagrado (1975, kot član 6. JAHO), Zlati častni znak PZS (1975) ter prizna-
nje Športnik Občine Velenje (1979).

Celotno poklicno pot je posvetil pedagoškemu delu; od leta 1998 pa vse 
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do letošnje upokojitve je opravljal delo direktorja Šolskega centra Vele-
nje, kjer je ves čas spodbujal izvajanje planinskih aktivnosti, še posebej 
športnega plezanja. V zadnjih letih se aktivno ukvarja predvsem s turnim 
kolesarjenjem in turnim smučanjem, ter je aktiven član Šaleškega alpini-
stičnega odseka in Celjske postaje gorske reševalne službe. Leta 1994 je 
izšla njegova knjiga Dotik neba, ki spada med slovenske klasike v alpini-
stični literaturi.

Ivč Kotnik in Viki Grošelj po vrnitvi z Makaluja (vir arhiv 6 . JAHO)



5

SVEČANE LISTINE

RUDOLF AMBROŽ  (19. 4. 1950)
Planinsko društvo Radlje ob Dravi  

Rudolf Ambrož je član PD Radlje ob Dravi že 50 let. S svojim znanjem in 
izkušnjami je veliko prispeval k razvoju društva, saj je bil vseskozi prisoten 
v  organih društva, kot član UO PD, 10 let je bil gospodar koče Pesnik, en 
mandat predsednik PD, 20 let načelnik vodniškega odseka, dolga leta pa je 
bil aktiven tudi v mladinskem odseku.
Kot vodnik PZS kategorij A, B in D ter inštruktor planinske vzgoje je vodil 
nešteto izletov v planine. Ob tem je svoje znanje razdajal tako mladim kot 
starejšim udeležencem. Še vedno deluje kot IPV in je član vodstva na naj-
različnejših izobraževanjih. V tem mandatu je načelnik OVO MDO Ko-
roške. Svoje vodniške sposobnosti je nadgrajeval z obnavljanjem licence, 
aktiven pa je tudi z vodenjem planinskih izletov drugih društev.
Rudolf je bil eden od pobudnikov pri organizaciji gradnje planinske koče 
Pesnik.
Zaslužen je za sodelovanje s sosednjimi društvi in tudi z društvi izven me-
ja Slovenije.

JANEZ BROJAN  (10. 12. 1947)
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana

Janez Brojan je zrasel v družini znanega alpinista in reševalca Janeza Bro-
jana st., dolgoletne gonilne sile na področju reševanja v Mojstrani. Zato se 
je tudi sam že zelo zgodaj zapisal goram in je eden izmed članov naveze 
mojstranskih veveric. V najbolj aktivnih letih je posegel po najzahtevnej-
ših smereh v domačih gorah in pa tudi v Centralnih Alpah in Dolomitih. 
Bil je član zmagovite odprave na Istor-o-Nal v Hindukušu, kasneje pa član 
prvih jugoslovanskih odprav v Himalajo.
Janez je bil več kot 30 let član UO PD, bil je načelnik alpinistov v društvu. 
Ves čas alpinističnega delovanja pa je posvetil najbolj humanemu poslan-
stvu – gorskemu reševanju. Leta 1978 je prevzel vodenje postaje GRS Moj-
strana in jo vodil polnih 26 let. Je eden izmed pionirjev reševalcev-letalcev, 
ki so utirali pot sodobnemu reševanju s pomočjo helikopterja. Kot na-
čelnik podkomisije za letalsko reševanje je prispeval strokovno literaturo 
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za izvajanje usposabljanja s tega področja. Deloval je tudi v mednarodni 
organizaciji IKAR.
Janez je bil odličen smučar, prav po njegovi zaslugi v Vratih že 45 let pote-
ka memorialno srečanje gorskih reševalcev-smučarjev v spomin na pone-
srečene in preminule člane GRS Mojstrana.
Janez Brojan je prejemnik številnih priznanj PZS, GRS, CZ pa tudi Reda 
dela s srebrnim vencem, Zlatega znaka zaslug za varnost, Bronastega grba 
Občine Kranjska Gora. Prav posebno mesto pa ima Mednarodno prizna-
nje Solidarnosti v gorah Targadar.

FRANC BRICMAN  (17. 4. 1943)
Planinsko društvo Mislinja

Franc Bricman je vstopil v PD Slovenj Gradec leta 1981. Že naslednje leto 
se je priključil novoustanovljenemu PD Mislinja. Opravil je tečaj za vodni-
ka PZS kategorij A, B in D ter vodil številne pohode v domače in tuje gore. 
Leta 1990 je bil izvoljen v UO PD in prevzel vodenje vodniške skupine. Bil 
je eden izmed najbolj aktivnih vodnikov, saj je letno vodil preko 10 organi-
ziranih pohodov. Sicer pa je bil tudi sam zelo aktiven pri osvajanju vrhov. 
5-krat je prehodil Slovensko planinsko pot, 18-krat Koroško obhodnico, 
stopil pa je tudi na kar nekaj vrhov v sosednjih alpskih državah.
Franc je bil vseskozi športnik-rekreativec. Vrsto let je bil telovadec v špor-
tnem društvu Partizan Slovenj Gradec, kjer je bil nekaj časa tudi vodnik 
za mlade športnike.
Hkrati je opravljal poverjeniško delo za spodnji del Mislinjske doline. Ta-
ko je skoraj polovico članstva za društvo pridobil Franc in vsako leto pri 
pobiranju članarine tudi obiskal svoje člane na terenu.
S ponosom in z veliko mero odgovornosti  je opravljal nalogo praporščaka 
PD Mislinja. 
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PETER ČUFER  (2. 8. 1946)
Planinsko društvo Podbrdo

Peter Čufer je planinec že skoraj celo življenje. V njegovi prvi planinski iz-
kaznici je vpisan vstop v PD Podbrdo leta 1957. S tem so se začele njegove 
brezštevilne poti na 1844 m visoko Črno prst.
Kljub mladosti je pomagal že pri prvi obnovi koče, zatem pa tudi pri njeni 
nadgradnji. Ko je Peter leta 1973 prevzel vodenje društva, je nov izziv na-
šel v izgradnji tovorne žičnice na Črno prst. Pripravil je načrte in strokov-
ne izračune tega drznega projekta ter vodil dela. Po predaji predsedniških 
nalog, leta 1984, je kar 16 let skrbel za planinski dom kot gospodar, pri 
vzdrževanju pa je zaradi svoje strokovnosti in pozitivnega odnosa do dela 
nepogrešljiv še danes.
Peter se je že zelo mlad zapisal GRS Tolmin in postal član znane podbrške 
samostojne skupine, katere vodja je že več kot štirideset let.
Pretekel je znane ravninske in gorske teke ter smučarske maratone doma 
in v tujini. Je eden od treh pionirjev prvega gorskega teka v Sloveniji, teka 
na Črno prst in je edini, ki ima v nogah vseh 24 preizkušenj.
Izkazal se je tudi kot zelo natančen zapisovalec kronologije društva. Kot 
član uredniškega odbora je leta 2006 s podatki iz svoje beležke pomembno 
dopolnil Zbornik PD Podbrdo.
Peter je eden od najtrdnejših stebrov na 60-letni poti PD. S svojo neomaj-
no voljo, dovršeno organizacijo in trdim delom je nenehno nadgrajeval 
temelje, ki so jih postavili pionirji planinstva v Baški grapi. Rad poudari: 
»Vedno sem delal v prepričanju, da bodo rezultati prinesli vsaj nekaj ko-
ristnega!«

ANTON MARKO  (23. 1. 1940)
Planinsko društvo Šempeter v Savinjski dolini

Anton Marko je član PD Šempeter od njegove ustanovitve. Ob ustanovitvi 
je bil imenovan za podpredsednika društva, v obdobju 1988-1992 pa je 
društvu predsedoval. Ves čas neutrudno sodeluje v delu društva in njego-
vega UO. Prizadeva si za povečevanje članstva, za razvoj množičnega pla-
ninstva, nezamenljiv je njegov prispevek pri organizaciji in obeleževanju 
obletnic društva, občnih zborih, urejanju planinskega kozolca v središču 
Šempetra in še mnogo drugega bi se našlo. Vedno tudi poskrbi, da so o 
delu društva seznanjeni organi krajevne skupnosti in na ta način širi nav-
dušenje do pohodništva.
Tone je sodeloval pri trasiranju poti na Apno (Kale) in je med organizatorji 
vsakoletnih pohodov PD po poteh KS Šempeter, ki se je v zadnjih letih 
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razvil v pohod vseh društev Šempetra, imenovan »Od Petra do Pekla«. 
Prav tako sodeluje pri izvedbi planinskega dela športne akcije »Razprimo 
jadra«, ki je sestavljena iz več športnih prireditev v občini Žalec in že 12 let 
spodbuja k množičnemu športnemu udejstvovanju v občini.
Tone Marko ni človek, ki bi se silil v ospredje, a vendar si mnogih akcij ni 
mogoče zamisliti brez njegove prisotnosti.

LJUDMILA MERC  (16. 9. 1951)
Planinsko društvo Prevalje

Veselje Ljudmile Merc do obiskovanja gora sega v osnovnošolska leta in 
z leti je preraslo v veliko ljubezen. Ob tem pa je delo v društvu prineslo 
tudi kup odgovornosti, ki jih uspešno premaguje. Že kot mladinka je 
sodelovala pri organizaciji planinskih šol. Članica društva je od leta 1960.
Kot članica gospodarskega odbora že dolga leta vsako zimo ob vikendih 
in praznikih pomaga pri dežurstvu v Domu na Uršlji gori, brez nje pa 
ne mine tudi nobena društvena prireditev. Z njeno pomočjo je planinski 
dom na Uršlji gori sodobno opremljen, urejen in čist in je dobil tudi oba 
certifikata, Okolju prijazna koča in Družinam prijazna koča.
Drugo delo, ki pa ga tudi zelo uspešno opravlja, pa je vodenje finančno-
računovodskih del. S pomočjo računalniške pismenosti vnaša v 
delo društva novosti s tega področja. Zaradi Ljudmiline vztrajnosti, 
inovativnosti in tudi drznosti je PD Prevalje uspešno na občinskih in 
državnih razpisih za pridobitev sredstev, prav tako pa tudi pri iskanju 
donatorjev in sponzorjev.
Od leta 2012 so njene dodatne naloge še skrb za evidentiranje članstva, 
evidentiranje prostovoljnih ur in poročanje o njih. V društvu ni področja, 
kjer ne bi bilo čutiti prisotnosti njenega uspešnega dela.

FRANC ONIČ  (17. 2. 1937)
Planinsko društvo Poljčane

Franc Onič je postal član PD Poljčane leta 1953. Bil je eden od ustanov-
nih članov mladinskega odseka PD, leta 1961, ki je deloval tudi na OŠ v 
Poljčanah, kjer je bil zaposlen. Opravil je tudi tečaj za planinskega vodnika 
in to mu je dalo znanje za organizacijo številnih izletov ter pohodov mla-
dih planincev, ki jih je vodil ali pa samo spremljal. Povsod ga je spremljal 
fotoaparat, tako da se je nabrala zelo bogata zbirka planinskih fotografij.
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V zgodnjem obdobju delovanja je pričel tudi markirati poti. Z ustanovi-
tvijo odseka za planinske poti pa je postal njegov načelnik in ga vodi že od 
leta 1961. Poti pa ni samo markiral, opisal je le-te za vodnike, izdeloval je 
smerne table in napise, organiziral čistilne akcije in akcije za nadelovanje 
in vzdrževanje poti.
Nekoliko kasneje je pričel delati v skupini za orientacijo, vodil in organi-
ziral je treninge in tekmovanja. S tem se je pričela izjemno uspešna doba 
orientacistov v PD Poljčane, ki so prepoznavni po vsej Sloveniji in tudi v 
mednarodnem okolju.
Kot načelnik odseka za planinske poti deluje tudi v UO PD. Je točen, kon-
struktiven, nikoli pasiven in vedno ima na zalogi vprašanja, ki spodbujajo 
k aktivnostim. Francu nikoli ne zmanjka energije.

BOGDAN ROJC  (30. 7. 1947)
Planinsko društvo Sežana

Bogdan Rojc se je davnega leta 1960 priključil PD Sežana. Vseskozi je bil 
aktivni član društva in s svojim delom mnogo pripomogel pri razvoju dru-
štva. Opravljal je funkcijo člana nadzornega odbora, dalj časa je bil član 
UO PD, od leta 1992 do leta 1996 pa je društvu predsedoval.
Bogdan je vodnik PZS kategorij A, B, D in G. Njegovo bogato življenje je 
prepleteno z aktivnostmi, kot je vodenje planinskih taborov za odrasle. 
Mnogokrat je sodeloval kot predavatelj v planinskih šolah v naravi in s 
svoje znanje predajal naslednjim generacijam. S svojim delom ni bogatil 
samo PD Sežana, ampak je poznan na širšem območju Primorske.
Bogdan Rojc je za svoje delo prejel  nešteto priznanj. Med drugim sta tudi 
zaslužni vodnik PZS in častni vodnik PZS.

ANTON ŠTERBAN  (21. 4. 1947)
Planinsko društvo Laško

Anton Šterban se je laškim planincem pridružil leta 1957. V letu 1965 je bil 
imenovan za načelnika mladinskega odbora PD, v istem letu se je usposobil 
za planinskega vodnika, tako da ima za seboj več kot 50-letni vodniški staž. 
Kot načelnik Mladinskega odbora je bil pobudnik orientacijskih tekmovanj 
in na njih tudi sodeloval.
 V letu 1971 je postal član glavnega odbora PZS in je bil član Mladinske ko-
misije PZS.
V letih 1975-1976 in 1990-1996 je opravljal delo predsednika PD Laško. Od 
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leta 1983 je praporščak PD Laško, v letu 1983 pa je ponosno opravljal delo 
praporščaka PZS. Vsa leta je zelo prizadeven član UO PD.
Od leta 2004 je vodja pohodnikov Društva upokojencev Laško in tako vsak 
mesec popelje ljubitelje narave na planinske poti po širni Sloveniji.
Anton je za svoje delo med drugim prejel priznanje zaslužni vodnik PZS in 
častni vodni PZS.

IVAN VELIKOGNE  (12. 10. 1935)
Planinsko društvo Paloma Sladki Vrh

Ivan Velikogne je bil med ustanovnimi člani PD Paloma in velik zagovornik, 
da takratna sladkogorska tovarna papirja pod svojim glavnim pokrovitelj-
stvom obnovi in prevzame v oskrbo zapuščeno Ribniško kočo. Več let je bil 
član UO PD in gospodar društva.
S pomočjo takratnega predsednika društva si je prizadeval pridobiti potrebno 
gradivo za ureditev lastništva Ribniške koče in v tej zvezi pripravil tudi vso 
dokumentacijo. Kasneje je bil pomemben člen pri obnovi in nadaljnji izgra-
dnji Ribniške koče. Brez njegove pomoči bi kočo zagotovo doletela povsem 
drugačna usoda.
Sodeloval je pri iskanju rešitev za posodobitev kurilnice, kuhinje, sob, ležišč, 
preskrbe z vodo in pri izgradnji planinskih apartmajev. Z udeležbo na udar-
niških akcijah je prispeval k realizaciji predlaganih rešitev in k temu, da pla-
ninci Ribniško kočo povsem upravičeno imenujemo kraljica planinskih koč.
Ob vseh aktivnostih je še uredil Zbornik PD Paloma 1976-2001, ki ga je dru-
štvo izdalo ob 25. obletnici svojega delovanja.
Vse naloge je opravljal s polno mero odgovornosti in kot dolgoletni član se še 
vedno zavzema za čim večje število vključenih mladih planincev v izobraže-
vanje na področju planinskih dejavnosti.
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SPOMINSKE PLAKETE 
65 LET 

MARKO DAKSKOBLER
Planinsko društvo Podbrdo

Marko Dakskobler s svojim delom že petinpetdeset let pomaga soustvarja-
ti utrip PD Podbrdo. Leta 1962 se je včlanil kot pionir, kasneje ga zasledi-
mo na delovnih akcijah, tako pri zahtevni gradnji tovorne žičnice na Črno 
prst kot pri obnovi in vzdrževanju planinskega doma.
13 let je bil član UO PD Podbrdo, od leta 2007 pa je član nadzornega odbo-
ra. S svojim znanjem in sposobnostmi vodenja sodeluje v organizacijskih 
odborih društvenih tekmovanj, prireditev, jubilejev in tudi društvenih iz-
letov. Z umirjenostjo, odločnostjo in z veliko mero taktnosti vodi občne 
zbore društva. Odlikuje ga sposobnost  vodenja, združevanja, odprtosti in 
razumevanja vseh članov društva.
Marko je eden izmed tistih, ki so zgodovino društva zaznamovali tudi na 
področju alpinizma. Izkušnje, pridobljene v domačih stenah in v klasičnih 
smereh Dolomitov in centralnih Alp, so mu dale priložnost, da se je leta 
1978 pridružil GRS Tolmin in zaokrožil ekipo petih članov iz Baške grape, 
ki je odtlej lahko delovala samostojno.
Leta 1970 je prvi prestopil ciljno črto prvega gorskega teka v Sloveniji , na 
Črno prst.
Je zbiralec, pogosto pa tudi avtor dokumentarnih fotografskih in filmskih 
zapisov o društvu. Leta 2006 je kot član uredniškega odbora Zbornika PD 
Podbrdo k njegovi vsebini prispeval številne dragocene podatke in bese-
dila.
Nesebično sodeluje v drugih nevladnih organizacijah v lokalnem okolju, 
pri čemer ga vodi prijazen odnos do soljudi in pripravljenost pomagati.

ALOJZ JERMAN
Planinsko društvo Kamnik

Alojz Jerman se je kamniškim planincem pridružil pri rosnih petnajstih 
letih. Ljubezen do gora in mladostna radovednost sta ga kmalu pripeljali v 
zahtevnejši gorski svet, tako da se je leta 1969 priključil kamniškim alpini-
stom. Ves čas je zelo rad pomagal pri vzgoji, tako v mladinskem kot tudi v 
alpinističnem odseku in tudi pri drugem delu v domačem PD – in vsa leta 
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od takrat – kot prostovoljec brez primere! Lojze ima za seboj zelo bogato 
bero alpinističnih vzponov in kar nekaj prvenstvenih.
Že leta 1971 je prvič pomagal pri reševanju. Naslednje leto je postal načel-
nik AO in pripravnik Postaje GRS Kamnik. Njegovo delo med gorskimi 
reševalci je bilo aktivno v različnih funkcijah in tako je še danes. Umirjen, 
prijateljski  ter dostojen odnos do ponesrečencev je še vedno zgled mlaj-
šim generacijam.
Pozitiven odnos in veselje delati z ljudmi sta leta 1993 botrovala pripravlje-
nosti za ustanovitev Vodniškega odseka PD Kamnik, katerega načelnik je 
še danes. Skozi vsa ta leta je lepote slovenskih gora na izletih in turah pri-
bliževal številnim planincem ter svoje znanje in izkušnje predajal mlajšim 
planinskim vodnikom.

FRANC KRŽAN
Planinsko društvo Brežice

Franc Kržan je član PD Brežice od leta 1980, vodnik PZS A, B in D kate-
gorije ter ljubitelj narave. Več mandatov je bil član UO PD Brežice. Izkazal 
se je kot zelo uspešen vodnik. Je tisti znameniti vodnik, ki ga brežiški pla-
ninci poznajo po tako imenovanem »Francijevem koraku«, kar prevedeno 
pomeni: v hrib stopaj počasi, stopinja do stopinje, korak naj bo kratek, ne 
zaletavaj se. Njegov način vodenja posebej cenijo starejši planinci.
Od leta 1990 pa vse do 2004 je bil načelnik vodniškega odseka. Več kot dve 
desetletji sodeluje pri izvedbi letnih družinskih in mladinskih taborov, kjer 
odgovorno vodi načrtovane izlete. Sodeloval je pri izvedbi planinskih šol 
za odrasle. Pri izletniški dejavnosti poleg vodenja izletov in pohodov skrbi 
tudi za prevoze planincev.
Za planinstvo je navdušil vse člane svoje ožje in širše družine. Franc in 
njegova žena Olga sta v društvu znana kot najbolj aktiven planinski par. 
Franc je nepogrešljiva gonilna sila planinstva v Občini Brežice.

ZVONKO TAVČAR
Planinsko društvo Javornik Koroška Bela

Zvonku Tavčarju je bilo planinstvo, tako kot vsem Blanom, položeno v 
zibelko. Od malih nog je član planinske bratovščine.
Že kot 22-letnem mladeniču mu je bila zaupana odgovornost gospodarja 
Prešernove koče in s tem članstvo v UO PD. Pod njegovim vodstvom so 
potekale vse gradnje in obnove koče v zadnjih 35 letih. 
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Še posebno je bil inovativen pri iskanju rešitev za energetsko in vodno 
oskrbo koč. Kot strokovnjak na elektro področju in kot predsednik gospo-
darskega odseka društva je oral ledino pri opremljanju naših visokogor-
skih koč s fotovoltaiko in vetrnimi generatorji.
Zvonko je bil pobudnik in mož odločitve pri elektrifikaciji Kovinarske ko-
če v dolini Krme.
V vseh letih je s svojim znanjem in zavzetostjo pomagal društvu pri ra-
zvoju. Z odgovornostjo in dobrosrčnostjo pa je zgled vsem v PD Javornik 
Koroška Bela.
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SPOMINSKE PLAKETE 
70 LET 

FRANC BREZNIKAR
Planinsko društvo Rimske Toplice

Franc Breznikar je član PD Rimske Toplice od leta 1954. Že kot otrok je 
nosil pitno vodo iz bližnjega zajetja (korita) na kočo na Kopitniku. Od vse-
ga začetka je sodeloval pri izgradnji koče na Kopitniku, pri njeni obnovi, 
pri izgradnji vodovoda, praktično ni bilo akcije, kjer ne bi sodeloval. Še 
posebno se je izkazal kot gospodar koče, saj je to nalogo opravljal od leta 
1988 pa vse do leta 2010.
Koča je danes prepoznavna tako v Zasavju kot tudi v širši okolici in ne na-
zadnje v celi Sloveniji. Franci je že davnega leta 1983 začel z dežurstvom v 
koči na Kopitniku in to delo z veliko odgovornostjo opravlja še dandanes.
Vse prireditve, ki jih prireja društvo na Kopitniku, so vedno podprte z 
njegovo prisotnostjo. Tudi  priprava in obnova oz. čiščenje planinskih poti 
mu nista tuja.
Franci je velik ljubitelj gora, prehodil je Slovensko planinsko pot, kar 
55-krat je stal na našem očaku Triglavu in nanj popeljal veliko število dru-
gih pohodnikov. Udeležil se je tudi številnih spominskih pohodov ( Stol, 
Osankarica, Porezen, Snežnik, Ahilova peč ).

MARIJA ČRESLOVNIK KOTNIK
Planinsko društvo Prevalje

Marijo Čreslovnik Kotnik ljubezen do gora in narave spremlja že od otro-
štva, ko se je v osnovni šoli včlanila v društvo. Z leti je postala mladinska 
planinska vodnica. Kot vzgojiteljica je med opravljanjem svojega poklica 
v predšolskih otrocih budila veselje in ljubezen do planin. Organizirala je 
izlete, planinske tabore in pomagala pri izvedbi planinskih šol.
Kot dolgoletna pobiralka članarine pridobiva nove člane in spodbuja v 
planincih čut za varovanje narave in zdrav način življenja. S svojim špor-
tnim duhom je vzor več generacijam planincev, po upokojitvi pa še pose-
bej aktivno skrbi za planinke v tretjem življenjskem obdobju.
Več desetletij je vsako zimo en mesec odgovorna za dežurstvo v Domu na 
Uršlji gori, in to ob vsakem vremenu, po potrebi pa je pomagala dežurati 
tudi drugim.
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Od leta 2009 je članica UO PD Prevalje in skrbno opravlja naloge tajnice.
Marija Čreslovnik Kotnik je v času priprav za podelitev  priznanja zapusti-
la zemeljsko življenje, zato Spominsko plaketo podeljujemo posthumno.

FRANC DONŠA
Planinsko društvo Mura Murska Sobota

Franc Donša se je takoj po včlanitvi v PD Mura aktivno vključil v planin-
sko življenje. Že v drugem letu članstva je bil izvoljen v UO PD.
Sodeloval je pri številnih delovnih akcijah, ki so potekale v okviru društva. 
10 let je bil načelnik markacijskega odseka in vedno je skupaj s sodelavci 
poskrbel, da je bila Pomurska planinska pot dobro markirana in da je do-
bro prepoznavna med ostalimi slovenskimi planinci, pa tudi med planinci 
v sosednjih državah.
Leta 1999 je Franc prevzel krmilo PD Mura Murska Sobota in s tem končal 
več letno mrtvilo v društvu. Pod njegovim vodstvom se je društvo razvilo 
na zavidljivo raven. Predsednik je ostal vse do današnjih dni, ki včasih 
niso najbolj naklonjeni prostovoljnemu društvenemu delu. V času hitrega 
tempa življenja je potrebna velika mera potrpežljivosti in velika mera iz-
najdljivosti, da društveno delo teče dalje.
Franc je za svoje delo prejel Knafelčevo diplomo PZS.

STANISLAV GOLOB 
Planinsko društvo Kum Trbovlje

Stane Golob je v mladostniških letih z veseljem pohajkoval po okoliških 
hribih, poleti peš, pozimi pa na smučeh. V študentskih letih se je pridru-
žil PD. V letu 1984 je bil izvoljen v UO PD, prevzel je vodenje odseka za 
varstvo gorske narave, kjer je oral ledino. Po osmih letih mu je bil zaupano 
vodenje izletniškega odseka, vse do leta 1999, ko je prevzel tajniške posle 
in jih opravljal vse do leta 2017.
Kot strokovnjak gradbene stroke je bil pogosto vključen kot svetovalec 
pri obnovitvenih delih na planinski koči na Kumu. Kot uradnik je svoje 
znanje in vpliv s pridom uporabljal pri urejanju mnogih društvenih biro-
kratskih zadev.
Za večjo informiranost in popularnost pohodništva je v letu 1986 pripravil 
žepni format koledarja društvenih izletov ter prireditev in tak način obve-
ščanja je v uporabi še danes. Ob 50-letnici PD Kum je izšla knjiga Kum, 
Kum le pogum, kjer je sodeloval v uredniškem odboru. Društvo vsako leto 
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izda glasilo Kumski kažipot, ki govori o življenju društva in že 12 let je kot 
glavni urednik podpisan  Stane Golob.
Ker je Stane tudi ljubiteljski fotograf, je vedno poskrbel, da ima društvo 
zelo bogat fotografski arhiv.
Za svoje delo je prejel več priznanj ZŠD – Trbovlje in bronasto Bloudkovo 
značko.

MARIJA LESJAK
Planinsko društvo Vinska Gora

Marija Lesjak je pravi sinonim za PD Vinska Gora, saj je aktivna člani-
ca društva od ustanovitve leta 1990. Sicer pa je prava veteranka, članica 
planinskih vrst že več kot 50 let. Prvič se je vpisala v društvo že v srednji 
šoli (PD Celje), toda njeni resni koraki so se pričeli v PD Vinska Gora, 
kjer je med drugim že 27 let tajnica. Brez nje ne bi bilo zgledno urejene 
dokumentacije.
Pri tem delu kljub tudi težavnejšim obdobjem v društvu vztraja. Toda ad-
ministracija je le delček njene planinske aktivnosti.
Za Marijo, srčno osebo in predano planinko, velja, da težko reče ne. Vse 
naloge, ki jih prevzame, na katerem koli področju, želi, da so opravljene 
odlično, dosledno. Prav zaradi svoje izjemne osebnosti je toplo sprejeta 
povsod in v vseh starostnih skupinah.

PETER OREŠNIK
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji

Peter Orešnik je član PD od leta 1973. Ko je leta 1976 UO PD sprejel sklep 
o gradnji bivaka na Travniku, je Peter sodeloval pri gradnji le-tega. Ker se 
je z leti obisk planincev povečal, je postal tako imenovani »Antejev bivak« 
premajhen. Tako je Peter sodeloval že pri pobudi, da se bivak razširi, pri 
sami gradnji koče pa je bil nepogrešljiv. Širitev Koče na Travniku je bila 
dokončana leta 1990. Sledila je izgradnja drvarnice ter sanitarij, kjer je 
bil Peter odgovorni vodja del, v veliki meri pa je sam izpeljal tesarska in 
krovska dela. Leta 1993 je sledila še gradnja prizidka ter nazadnje leta 1998 
še gradnja razglednega stolpa na Turnovki, kjer je bil Peter zopet med naj-
aktivnejšimi.
V takratnem času je bil velik problem prevoz materiala za obratovanje 
koče, toda Peter je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Redno je 
dežural in sodeloval pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega pohoda 
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Rastke-partizanska bolnica Celje-Travnik. Bil je tudi praporščak društva.
Sedaj je pastir na Robnikovi planini in vsakodnevno obišče Travnik, s či-
mer dokazuje pripadnost društvu ter našim prelepim planinam.

LJUDMILA POŽUN
Planinsko društvo Rimske Toplice

Ljudmila Požun je članica PD Rimske Toplice od leta 1961. Leta 1968 je 
opravila tečaj za mladinske vodnike, kasneje pa še za planinske vodnike. 
Bila je članica UO PD, vodja mladinskega odseka, odseka za planinske 
izlete in več kot 20 let gospodar društva. V zadnjem mandatu je 
podpredsednica PD.
Veliko je delala na področju dela z mladimi (ciciban planinec, mladinski 
tabori na Kopitniku in tudi v okviru MDO PD Zasavja).
Milka je bila pobudnica citrarske šole in tradicionalnega srečanja citrarjev 
na Kopitniku.
Leta 2011 je predlagala, da se zaščiti rastišče Blagajevega volčina pri Veroni.
Moramo tudi omeniti, da je zelo vzorno skrbela za notranjo urejenost in 
čistočo koče na Kopitniku.
Prejela je mnoga priznanja, med drugim ji je MDO PD Zasavja podelil 
diplomo in častni znak za posebne zasluge pri razvijanju planinstva v 
Zasavju, Planinska zveza Jugoslavije pa ji je v 80. letih podelila odlikovanje 
in srebrni častni znak PSJ za dolgoletno zaslužno delo v planinstvu.

MARICA PRAZNIK
Planinsko društvo Krka Novo mesto

Marica Praznik je članica PD Krka Novo mesto že več kot 30 let. Orala 
je ledino na področju popotniške skupine in sedaj jo že več kot 25 let 
uspešno vodi. Z njo je bližnjo in daljno okolico Novega mesta spoznavalo 
nešteto članov društva in drugih pohodnikov.
Marica je vestna dolgoletna predsednica inventurne komisije društva.
Zadnja leta se je dodatno posvetila ljudem s posebnimi potrebami, saj po-
leg ostalih pohodov redno mesečno vodi pohode varovancev Varstveno 
delovnega centra Novo mesto – enoti Šmihel in Bršljin. Delo z varovanci 
je izredno zahtevno, vendar ga s širokim spektrom znanja in potrpljenja 
Marica uspešno opravlja, za kar so ji pohodniki s posebnimi potrebami in 
njihovi vzgojitelji še posebej hvaležni.
Za svoje prostovoljno delo je med drugim prejela tudi srebrno Bloudkovo 
priznanje.
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OLGA RENER
Planinsko društvo Križe

Olga Rener je že dolga leta članica PD Križe. Od 1992 pa vse do leta 2012 
je bila članica UO PD. Opravila je tečaj za vodnico PZS in mentorico pla-
ninske skupine. Bila je načelnica mladinskega odseka. Ker je svoje poslan-
stvo opravljala v osnovni šoli, so pod njenim mentorstvom mnogi mladi 
planinci postali odrasli planinci, zvesti planinskim vrednotam in planinski 
tradiciji.
Od leta 2007 do 2012 je prevzela vodenje vodniškega odseka. Mnogim je 
približala gorski svet, tako da so ga vzljubili in je postal njihov drugi dom.
Olga je bila nepogrešljiva in je tudi še danes pri organizaciji in izvedbi 
planinskih taborov mladih, tekmovanju Mladina in gore, pri organizaciji 
prireditev Trim pohodi in Junaki Kriške gore ter pri Gorskem teku pod 
Kriško goro.
Po ustanovitvi skupine »Stare škatle« - planinke po 60. letu starosti se je 
posvetila vodenju te skupine in širjenju planinstva med to skupino.

ROZALIJA SKOBE
Planinsko društvo Krka Novo mesto

Rozalija Skobe, ali krajše Rozi, kot jo vsi poznamo, je več kot 30 let zvesta 
PD. Vse življenje je posvetila varstvu narave, zlasti gorske, športnemu na-
činu življenja in športni vzgoji mladih. V tem duhu je vzgajala in poučeva-
la mladino na več osnovnih šolah.
Več let je bila organizatorka čistilnih akcij, načelnica odseka za varstvo 
narave pri PD in nekaj časa urednica glasila Planinski utrinki. Zadnjih 15 
let je aktivno delovala v Komisiji za varstvo gorske narave PZS, od tega je 
bila 8 let načelnica omenjene komisije. Pod njenim vodstvom si je KVGN 
PZS pridobila poseben ugled in spoštovanje.
Gorska stražarka je že 30 let. Zadnja leta redno organizira naravovarstvene 
tečaje za gorske stražarje v PD Krka Novo mesto, v drugih društvih in v 
MDO PD Dolenjske in Bele krajine.
Sodelovala je pri pripravi vodnika Zoisova učna pot in Učna pot Trdinov 
vrh.
Rozi je vodnica PZS, ki je v tridesetih letih popeljala številne planince na 
naše vršace in jim pokazala lepote gorskega sveta. Njene naravovarstvene 
ekskurzije pa so bile vedno nekaj posebnega. 
Vse Rozino dosedanje delo je zelo zaznamovalo planinstvo na dolenjskem 
in belokranjskem območju, pa tudi na širšem območju Slovenije.
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MIRKO TOVŠAK
Planinsko društvo Mislinja

Mirko Tovšak se je leta 1965 včlanil v PD Slovenj Gradec. Na predlog so-
delavcev so v podjetju Gorenje Fecro leta 1969 ustanovili svoje društvo in 
Mirko je postal prvi predsednik društva. Leta 1982  pa je bilo PD ustano-
vljeno v Mislinji. Na ustanovnem zboru društva so Mirku zaupali vodenje 
le-tega. Z nekaj presledki je Mirko kar 22 let vodil društvo. V tem času 
se je društvo številčno in strokovno zelo krepilo.  Poleg tega je društvo 
sodelovalo tudi pri marsikateri aktivnosti v domačem kraju;  naj omenimo 
samo planinske plese in srečanje občanov ob 1. maju v Završah in pohod 
na najvišji vrh Pohorja, Črni vrh, vsako leto 8. februarja.Mirkova aktivnost 
pa ni ostala samo v domačem PD, ampak tudi v MDO PD Koroške, ki ji 
trenutno predseduje.
Mirko je za svoje delo prejel priznanje Občine Mislinja (srebrni grb Ob-
čine Mislinja) in jubilejno zlato priznanje za delo na področju športa leta 
2015.

MARJAN ZUPAN
Planinsko društvo Kum Trbovlje

Marjan Zupan je že v zgodnji mladosti spoznaval planine, tako je že s pet-
najstimi leti postal član PD.   Kot zanesljiv in odgovoren član je leta 1997 
prevzel  vodenje nadzornega odbora. Kasneje je vodil tudi odsek za pro-
pagando.
V letu 2009 je kot član UO PD prevzel vodenje gospodarskega odseka. V 
vseh minulih letih je s svojo strokovnostjo skupaj s svojo ekipo prostovolj-
cev poskrbel, da so bila v koči na Kumu opravljena številna vzdrževalna 
in obnovitvena dela. Zamenjana je bila strešna kritina na koči in na de-
pandansi, zamenjana so bila okna, v celoti so bile obnovljene sanitarije, 
prenovljena je bila kotlovnica. S postavitvijo male čistilne naprave se je 
uredilo čiščenje odpadnih voda in še marsikaj bi lahko našteli. 
Toda gospodarsko področje ni bilo edino, kjer je Marjan sodeloval. V 
pomoč je bil pri vseh organizacijah različnih prireditev, pri organizaciji 
izletov, pri pridobivanju članstva in kot vnet ljubiteljski  fotograf je mnogo 
prispeval  k društvenemu arhivu.
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SPOMINSKA PLAKETA 
75 LET 

ALEŠ ARIH
Planinsko društvo Maribor Matica

Aleš Arih ves čas svoje aktivne vpetosti v planinstvo postavlja kulturo na 
prvo mesto delovanja planinske organizacije. Zanj planinstvo ni zgolj hoja 
v gore, temveč tudi in predvsem domoljubje, planinska literatura, razisko-
vanje človekove prisotnosti v gorskem svetu, fotografska razstava, komu-
nikacija z ljudmi, posredovanje vrednot, zlasti mladini …
Kot mlad profesor zgodovine in geografije je v Srednji ekonomski šoli v 
Mariboru formiral planinsko skupino dijakinj in dijakov. Dali so ji ime Di-
ana – po profesorjevem avtu, s katerim jih je vozil do izhodišč tur. Morda 
pa tudi po rimski boginji svetlobe, svobode, divje narave.
V času zaposlitve na Zavodu za spomeniško varstvo je tudi poklicno vzdr-
ževal stike s kulturo gorate pokrajine od Koroške do Prekmurja.
Od leta 1995 do leta 2002 je bil predsednik PD Maribor Matica. V sede-
mletnem predsedovanju društvu je z nalezljivim optimizmom vnesel v PD 
kup dejavnosti in dosežkov, npr. na Prešernov dan je vpeljal kulturni izlet, 
ponovno je začelo izhajati društveno glasilo, vrstili so se planinski plesi. 
Društvo je v tem času prejelo najvišje priznanje občine Maribor – Grb 
mesta Maribor. Na Mariborski koči je Aleš izpeljal postavitev doprsnega 
kipa Ivanu Šumljaku, avtorju Slovenske planinske poti.
Ob vseh planinskih aktivnostih je Aleš Arih tudi prvi predsednik in častni 
član Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor.

KARL MALI
Planinsko društvo Poljčane

Karl Mali se je v PD Poljčane vpisal leta 1968 in mu ostal zvest do danes. 
Opravljal je številna dela in naloge na področju gospodarskega delovanja 
društva. 20 let je bil gospodar društva, izdeloval in vodil je načrte prenov, 
sanacij in izboljšav na Planinskem domu na Boču. 15 let je vodil gospo-
darski odbor pri PD Poljčane. Nekaj let je bil tudi oskrbnik  Planinskega 
doma na Boču.
Kot funkcionar Krajevne skupnosti Poljčane in kasneje Občine Poljčane 
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je vedno izposloval pri pristojnih organih pomoč v obliki materialnih ali 
denarnih sredstev, ki so pri investicijah in vzdrževalnih delih prišla še ka-
ko prav.
Veliko truda je vložil v pripravo vsakoletnih prvomajskih srečanj delavcev 
in občanov na Boču.
Karl skrbi tudi za sodelovanje med Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in 
PD Poljčane, ki se odraža v skupni organizaciji pohodov na Boč. Pomemb-
no je poudariti pohod ob dnevu upora slovenskega naroda, 27. aprila. Ob 
Karlovi neizmerni zagnanosti se prireditev organizira že 15 let in je to 
osrednja prireditev ob tem prazniku na širšem področju Štajerske.

DANICA PADJAN
Planinsko društvo Vrelec Rogaška Slatina

Danica Padjan je članica društva od leta 1973. Je dolgoletna članica UO 
PD in vodja sekcije Polžki. Sekcijo Polžki je ustanovila  leta 1999, saj je 
ugotovila, da imajo starejši planinci pri društvenih pohodih težave z zah-
tevnostjo in dolžino pohodov. Ta ideja se je zelo dobro prijela in vsak me-
sec je izveden en pohod, ki je primeren za starejše in vedno se zbere kar 
veliko udeležencev. Danica je po njih poznana po Sloveniji in Hrvaški. 
S svojo dejavnostjo širi duh planinstva na starejše generacije, ki  drugače 
ne bi toliko planinarili. Sama je prehodila veliko obhodnic in se udeležila 
mnogih tradicionalnih pohodov in iz vsega tega črpa nove ideje za svoje 
Polžke.
Leta 2004 je pravila tečaj za varuha gorske narave in v PD Vrelec sodeluje 
pri pripravi vsakoletnega naravovarstvenega pohoda.
Za svoje delo je prejela Srebrno priznanje dr. Angele Piskernik.
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SPOMINSKE PLAKETE 
80 LET 

VINKO CAF
Planinsko društvo Ruše

Vinko Caf se je v PD včlanil leta 1955. V prvi polovici svojega življenja je 
hodil v planine v krogu družine in prijateljev. Za pohodništvo je navdušil 
vse, ki so se gibali okoli njega. Kasneje si je pridobil naziv vodnika PZS 
kategorij A, B in C in je vodnik z največ opravljenimi planinskimi izleti 
na leto.
Dva mandata je bil predsednik odbora za vodništvo in izletništvo. V prete-
klosti je večkrat vodil Novoletni pohod na Ruško kočo ter zimski Matjažev 
pohod na Peco. V začetku januarja vodi pohod na Tri žeblje in Osankarico 
ob padcu I. Pohorskega bataljona 8. januarja, prav tako je prisoten pri or-
ganizaciji pohoda Ruše-Ruška koča ob Dnevu državnosti.
Vinko je že 23 let član UO PD, nekaj let je opravljal tudi tajniško delo in 
bil desna roka predsedniku društva. Vsa ta leta je poverjenik za članstvo, 
zadnjih dvanajst let tudi skrbnik planinske opreme in zadnjih osem let 
predsednik komisije za priznanja.
Ne smemo pozabiti na mlade, na katere je vedno pripravljen prenašati svo-
je znanje. Vsa leta je sodeloval z Mladinskim odsekom PD Ruše, bodisi kot 
vodnik ali kot izkušen orientacist. Svoj pečat je pustil tudi pri planinski 
šoli in organizaciji tekmovanj Mladina in gore. 

MATEVŽ POGAČNIK
Planinsko društvo Radovljica

Matevž Pogačnik je od leta 1978 član PD Radovljice in vse od takrat akti-
ven član društva. Leta 1996 je začel z vodenjem pohodov v vodniškem od-
seku, skoraj vedno prisoten, vedno tudi pripravljen pomagati in svetovati. 
V njegovi evidenci je več kot 180 pohodov, ki se jih je udeležil pri PD kot 
vodnik, pomočnik ali pa je bil udeleženec. 
Od leta 2007 je izredno veliko vodil pohode Društva upokojencev Rado-
vljica. Ti potekajo dvakrat mesečno, največkrat je pred samim pohodom 
šel še ne ogledno turo.
Več let je sodeloval in še vedno sodeluje pri organizaciji in izvedbi tradi-
cionalnega pohoda železarjev (Veriga Lesce, Plamen Kropa). Vsaj 30-krat 
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pa je sodeloval pri vodenju šolskih otrok (OŠ Lesce in Begunje), mladine 
in ostalih.
Poleg vodniške dejavnosti je bil vedno prisoten na vrsti društvenih prire-
ditev in le malo je bilo delovnih akcij, na katere ni utegnil priti. 20 let je 
trajala tradicija organizacije srečelovov, najprej na planinskih plesih, ka-
sneje na Robleku ob prireditvi Na Roblek bom odšel in vedno je bil Matevž 
poleg.
Med priznanji sta tudi dve priznanji  Vodniške komisije PZS.
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ROMAN BENET in NIVES MEROI

Roman Benet, rojen leta 1962, je zamejski Slovenec, državljan Italijanske 
republike, živeč v Trbižu, poročen z alpinistko in dolgoletno plezalno par-
tnerico Nives Meroi. Je izkušen alpinist in himalajec s preplezanimi števil-
nimi smermi v Alpah, Andih, Karakorumu in Himalaji. Je avtor številnih 
prvenstvenih smeri, zlasti na območju zahodnih Julijskih Alpah. Preplezal 
je kar nekaj težkih alpinističnih smeri v pogorju Mont Blanca, predvsem 
pa je njegov alpinistični opus zaznamovan z odpravami v najvišja gorstva 
sveta. 
Nives Meroi je italijanska alpinistka, rojena 1961 v kraju Bonatte Soto v 
provinci Bergamo. Ljubezen do gora jo je pripeljala na skupno alpinistično 
in leta 1989 tudi skupno življenjsko pot z Romanom.
Leta 1994 se je začela njuna himalajska odisejada s poskusom vzpona na 
K2 in leta 1996 prav tako neuspehom na Mount Everestu. A potem so sle-
dili uspešni vzponi na Nanga Parbat, Shishapangma in Cho Oyu, leta 2003 
sta v 20 dneh dosegla kar tri osemtisočake – Gasherbrum I, Gasherbrum 
II in Broad Peak. Sledil je Lhotse, Dhaulagirij, K2, Everest, Manasluj, Kan-
gchenjung, Makalu in v letu 2017 sta z vzponom na Anapurno zaključila 
vzpone na vseh 14 najvišjih vrhov sveta. Sta prvi zakonski par, ki jima je 
uspel ta podvig, Roman pa prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse osemti-
sočake. 
Toda za tem veličastnim opusom se skrivajo dejstva, ki jih statistični po-
datki ne povedo. Vse te uspehe sta dosegla z majhnimi odpravami, brez 
pomoči šerp pri opremljanju višinskih taborov in brez uporabe kisika, 
torej v posnemanju tehnike vzponov kot jih poznamo v Alpah. Svojih 
dosežkov, predvsem pa načrtov, nista izpostavljala pritisku sponzorjev in 
donatorjev, čeprav jima je to bistveno otežilo pridobivanja sredstev za iz-
vedbo vzponov. Jima je pa omogočilo, da sta se lahko veliko bolj sproščeno 
odločala v najtežjih trenutkih, ko sta dala prednost varnemu povratku (tu-
di za ceno nedoseganja cilja) pred prečkanjem črte, ki označuje tveganje 
za vsako ceno.
Posebno žlahtno patino njunemu veličastnemu opusu pa daje, kot pravi-
ta, »vzpon na petnajsti osemtisočak«. Z veliko mero odločnosti, poguma, 
predvsem pa z globoko medsebojno povezanostjo sta premagala Romano-
vo težko bolezen in se z jekleno voljo vrnila na najvišje vrhove sveta.

PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 
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Roman Benet je prvi Slovenec, ki je dosegel vrhove vseh 14 osemtisoča-
kov, skupaj z Nives pa sta zgled načelnega in častnega alpinista, ki sledita 
svojemu alpinističnemu čutu ter visokim etičnim alpinističnim merilom, 
zgled, ki ga širita v alpinistično lokalno in širšo skupnost; preko alpinistič-
nih predavanj, člankov in publikacij, javnih nastopov, preko številnih me-
dijev, preko filmov, ki jih snemata na alpinističnih odpravah. Udejstvujeta 
se tudi v humanitarnih akcijah, saj sta ustanovitelja društva Mandi-Na-
maste, ki zbira finančna sredstva za pomoč ljudem v Nepalu in drugo. Do 
sedaj  sta bili s pomočjo društva zgrajeni dve šoli in bolnišnica v Nepalu. 
Sta prejemnika številnih priznanj in nagrad, med drugim tudi nagrade, ki 
jo Fundacija Kralja Alberta podeljuje osebnostim in institucijam, ki tako 
ali drugače zaznamujejo planinsko in gorniško zgodovino.Ob vsem tem 
pa ostajata preprosta Roman in Nives. To pa so odlike, ki jih imajo velike 
osebnosti.

Planinska zveza Slovenije  Romanu Benetu in Nives Meroi podeljuje 
Zlati častni znak, za vse alpinistične dosežke in promocijo alpinizma.
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PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 

STOJAN BURNIK 
PD Ljubljana-Matica

Stojan Burnik se s planinstvom ukvarja od malega, z alpinistiko in turnim 
smučanjem pa dobrih 40 let. Sodeloval je na šestih himalajskih odpravah 
in je bil vodja na dveh; pri tem je bil na vrhu dveh osemtisočakov: Čo 
Oju, 8201m (1995), Gašerbrum II, 8035m (2004 in 2005). Plezal je tudi v 
Andih in Kirgiziji. Je alpinistični inštruktor in vodnik PZS, ter doktor ki-
nezioloških znanosti. Do letošnje upokojitve je bil zaposlen na Fakulteti za 
šport, na kateri je bil predavatelj tudi pri naslednjih predmetih: Planinstvo 
z dejavnostmi v naravi, Geografija gorskih območij, Alpinizem, Turno ko-
lesarstvo, Športno plezanje ter Športna rekreacija in turizem v naravi. Bil 
je zelo aktiven na področju raziskovanja alpinistike. Leta 1995 je sodeloval 
pri izvedbi tečaja za vodnike Nepalske planinske zveze v Manangu.
Stojan Burnik je napisal več poljudnih in strokovnih člankov s področja 
planinstva. Bil je član uredniškega odbora učbenika Planinska šola (2005), 
recenzent Slovenskega smučarskega slovarja (2011), ter soavtor več edicij 
s področja planinstva: učbenika Turno smučanje,plezanje v snegu in ledu 
(2003), Vodniškega učbenika (2006) in učbenika Kako reševati probleme 
pri dejavnostih v naravi (2013). Je član uredniškega odbora revije Šport 
in je bil letos med prejemniki priznanja za izjemne dosežke na področju 
športa otrok in mladine. V planinski organizaciji že dlje časa sodeluje pri 
usposabljanju vodnikov PZS, ter je dolgoletni član Odbora za usposablja-
nje in preventivo pri PZS.

Planinska zveza Slovenije Stojanu Burniku podeljuje Zlati častni znak 
za zelo obsežno delo pri izobraževanju in usposabljanju alpinistov in 
planincev.
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ELIZABETA GRADNIK

Elizabeta Gradnik se je zaposlila v Triglavski muzejski zbirki v Mojstra-
ni leta 1997, potem ko je strokovno vodenje te zbirke prevzel Gornjesa-
vski muzej Jesenice. Kot domačinka je že v precejšnji meri poznala vsaj 
domačo planinsko in etnološko zgodovino, zato je bila Avgustu Delav-
cu, zbiralcu zgodovinskega gradiva in enemu izmed najbolj zaslužnih za 
ustanovitev te zbirke ne samo v veliko strokovno pomoč pri urejanju in 
strokovnem popisu muzejskega gradiva, pač pa tudi pri proučevanju in 
dodatnem zbiranju dragocenih pričevanj slovenske planinske zgodovine. 
V času, ko smo si prizadevali za postavitev Slovenskega planinskega muze-
ja je z delovanjem v Muzejskem odboru PD Dovje-Mojstrana in kasneje v 
Komisiji za zgodovino PZS veliko prispevala k promociji te ideje v širšem 
slovenskem prostoru.
Elizabetino predano delo je bila strokovna osnova za postavitev stalne 
zbirke Slovenskega planinskega muzeja. S svojim delom, ki je v marsičem 
presegalo delovne obveznosti in pošteno povedano, tudi odnos službene-
ga in družbenega okolja, ki ni bilo naklonjeno vzponu in uspehu novo 
nastalega muzeja, je bistveno prispevala k njegovi uveljavitvi tako v lokal-
nem, kot na državnem nivoju in njegovi prepoznavnosti v mednarodnem 
okolju. Ne nazadnje je muzej postal stičišče sodelovanja in skupnih priza-
devanj dveh organizacij, ki vse do vzpostavitve Slovenskega planinskega 
muzeja nista našli poti za skupno sodelovanje – Planinske zveze Slovenije 
in Slovenskega gorniškega kluba Skala.

Planinska zveza Slovenije Elizabeti Gradnik podeljuje Zlati častni znak 
za izjemen prispevek pri zbiranju in ohranjanju slovenske planinske 
zgodovine.

PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 
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PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Zlati častni znak PZS 

ELES d.o.o. SISTEMSKI OPERATER PRENOSNEGA 

ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA

V družbi ELES skrbijo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne 
energije. So varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno pove-
zanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski ener-
getski sistem.

 Družbeno odgovornost izkazujejo s široko paleto dejavnosti – od ener-
getskega opismenjevanja mladih in širše skupnosti do podpore društvom 
in organizacijam, ki izboljšujejo kakovost življenja v lokalnih skupnostih. 
Med področji, ki jih je in jih še podpira ELES, je tudi planinstvo.

 Že od leta 1997, torej neprekinjeno zadnjih 20 let, ELES z zagotavljanjem 
storitev prevoza ljudi in materiala pomaga pri vzdrževanju zelo zahtevnih 
planinskih poti. ELES je tudi eden izmed sponzorjev zaključne tekme sve-
tovnega pokala v športnem plezanju v Kranju.

 Poleg tega je ELES izdajatelj revije Naš stik, ki je specializirana revija z 
dolgoletno tradicijo, namenjena predvsem spremljanju dogajanj v sloven-
skem elektrogospodarstvu in širši energetiki. Kljub specializirani vsebini 
pa so med objavljenimi članki občasno tudi članki s planinsko in alpini-
stično vsebino, kar je zelo dobrodošla promocija dejavnosti obiskovalcev 
gorskega sveta. 

Planinska zveza Slovenije podeljuje Zlati častni znak družbi 
ELES d.o.o. za 20 letno sodelovanje in pomoč na več področjih 
planinstva.
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PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Pohvala PZS 

NATALIJA ŠTULAR

Natalija Štular je z izkušnjami in prirojenim darom za delo na področju 
muzejske pedagogike, izjemno dopolnila muzejsko dejavnost, saj je Slo-
venski planinski muzej s tem postal ne samo bogata zakladnica zgodovin-
skih pričevanj o začetkih in razvoju slovenskega planinstva, pač pa tudi 
živahno stičišče mladih generacij, ki jim Natalija Štular na svojstven, zaba-
ven a poučen način vsak dan pričara drobce te zgodovine in sicer tako, da 
se radi vračajo v muzej.
Da je temu tako, je potrebno pri pripravah in izvedbi v mnogo čem preseči 
zgolj tisto, kar je mogoče narediti v službenem času, v to je potrebno vložiti 
veliko energije, prepričanja v svoje sposobnosti; najti in ustvariti mrežo 
sodelavcev in tudi veliko pedagoškega znanja.
Vse to Natalija počne in verjamemo, da ji bo pohvala PZS pomenila vzpod-
budo za vztrajanje na tej poti, ter ji bo vlila tudi novih moči za premago-
vanje vseh ovir, ki jih prinaša vsakdanje delo in okolje v katerem deluje. 

Planinska zveza Slovenije Nataliji Štular izreka Pohvalo za izjemno de-
lo na področju muzejske pedagogike.
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PRIZNANJA VODSTVA PZS ZA 
POSEBNE DOSEŽKE 
Pohvala PZS 

PETRA UDRIH

Petra Udrih je po izobrazbi magistrica geografije in zelo aktivna mladen-
ka. V Planinskem društvu Fram deluje kot članica mladinskega odseka 
in odseka za založništvo in informiranje. V omenjenem odseku je bila v 
času izdajanja spletnega društvenega glasila Planinski e-odmevi ena izmed 
članov uredniškega odbora, trenutno pa skrbi predvsem za promoviranje 
društva in njegovih aktivnosti preko družabnih omrežij. V okviru Mladin-
skega odseka je aktivno vključena v organizacijo planinskih mladinskih 
taborov, je urednica tabornega glasila Gojzarček, sodeluje pa tudi pri pri-
pravah otrok na tekmovanje Mladina in gore, kjer predava teme planinske 
šole.
V magistrski nalogi z naslovom »Določanje ogroženosti zaradi snežnih 
plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah s pomočjo geografskih informa-
cijskih sistemov« je poskušala ugotoviti, koliko so planinske poti, turno 
smučarske poti in planinske koče ter bivaki ogroženi za nevarnost snežnih 
plazov.

Planinska zveza Slovenije Petri Udrih izreka Pohvalo za njeno magistr-
sko nalogo s področja planinstva.
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OBČINA MISLINJA

Občina Mislinja je obstajala v okviru avstrijskega cesarstva, v času Kra-
ljevine Jugoslavije in tudi v obdobju Federativne republike Jugoslavije, do 
leta 1955. Tedaj so bile oblikovane velike občine in mislinjska je bila vklju-
čena v Občino Slovenj Gradec. Ponovno je postala samostojna leta 1995.
Današnjo podobo kraja so izoblikovali predniki, ki so tod živeli vsaj 
10 000 let, vsak rod je zapustil nekaj sledi, najstarejše so zapustili ledeno-
dobni lovci v jami Špehovka nad Hudo luknjo. Tam so se malo pred drugo 
svetovno vojno pod vodstvom prof. Srečka Brodarja izvajali arheološke 
raziskave, našli so kamnito orodje iz mlajše kamene dobe, harpuno, šilo iz 
kosti in okostja jamskih medvedov. Najdbe hrani celjski arheološki muzej.
Po velikosti je ena večjih v Sloveniji, saj meri 112km2, in ima 11 naselij 
in 1265 hišnih številk, in okrog 4700 prebivalcev. Je tipično podeželsko-
-vaška občina, njeno ozemlje se razteza od nadmorske višine 520 metrov 
v Spodnjih Dovžah in vse do najvišjega vrha Pohorja – Črnega vrha 1543 
metrov.
Občina zavzema gornji del Mislinjske doline in Doliško podolje ter hribo-
vita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro. Občina 
Mislinja je del Koroške regije.
Klimatske razmere so večinoma gorske. Zime so zelo dolge, saj sneg za-
pade že zgodaj, večinoma v začetku novembra in obleži do aprila, zaradi 
tega imajo ti kraji dobre možnosti za zimske športe: alpsko in nordijsko 
smučanje, sankanje in kegljanje na ledu. Zime so ponavadi kar prijazen 
letni čas, saj je zaradi toplotnega obrata (inverzije) veliko več sončnih dni, 
kot na dnu slovenjgraške kotline, ki leži 200 m nižje. Mislinja ima že dolga 
leta meteorološko opazovalnico; letna količina padavin je okoli 1700 mm.
Znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati: Črni vrh – najvišji vrh Pohorja, 
Huda luknja, Miklavževa hiša, Rimski nagrobniki v Završah, Robnikova 
kovačija, Tisnikarjeva hiša in Zoisov park.
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PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA

Leta 1982 je prišlo do prvih resnih poizkusov, da se v Mislinji ustanovi Pla-
ninsko društvo. Takrat je pričel opravljati v Šentilju službo kaplana Tine 
Tajnik, v Mislinji pa je deloval zdravnik dr. Stanko Stoporko. Oba sta bila 
zavzeta aktivista rekreativne dejavnosti, zato ni bilo čudno, da je na ura-
dno pobudo dr. Stanka Stoporka, ki je zbral nekaj nadobudnih planincev, 
prišlo do ustanovnega zbora v takratni dvorani Merx v Šentlenartu, 4. ju-
lija. Izvoljeno je bilo vodstvo društva, ki mu je predsedoval Mirko Tovšak, 
ki je letos med prejemniki  priznanj. S tem se je začelo organizirano delo 
planincev v Mislinji.
Organizirani pohodi so postali značilnost društva. Markirale in nade-
lovale so se poti, po osamosvojitvi Slovenije je društvo postavilo križ na 
Črnem vrhu, najvišji točki Pohorja (1543 m). Kmalu zatem se je pričelo s 
prvimi organiziranimi pohodi na Črni vrh, na dan kulturnega praznika. 
Ti so vsako leto privabljali več udeležencev in sedaj se ta pohod imenuje: 
»Spominski pohod dr. Stanka Stoporka na Črni vrh«.
Leta so minevala, menjavali so se predsedniki društva, načelniki komisij 
in letos mineva 35 let od ustanovitve. Trenutno število članov društva se 
giblje okoli 440. Je pa dejstvo, da članstvo v zadnjih letih narašča. Pretežni 
del članstva je iz občine Mislinja, veliko pa tudi iz gornjega dela Mislinjske 
doline, ki sicer spada v občino Slovenj Gradec, nekaj članov pa je iz občine 
Velenja.
Društvo se poleg organizacije izletov v domače in tuje gore ukvarja še z 
vzdrževanjem in markiranjem planinskih poti, na svojem območju. Zelo 
močna je tudi skupina za varstvo narave. Velika skrb se posveča pridobi-
vanju mladih planincev v vrste društva.
V okviru PD Mislinja deluje 11 usposobljenih planinskih vodnikov, ki vsa-
ko leto pripravijo preko 30 organiziranih izletov in pohodov v naše in tuje 
gore.


