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LIDIJA VONČINA 
Naša prva prejemnica priznanja je aktivna članica PD Nova Gorica. V letošnjem letu je 
dopolnila 30-letnico svojega delovanja. Vsa leta svojega delovanja aktivno deluje na različnih 
funkcijah na društveni ravni kot tudi širše navzven z različnimi aktivnostmi. 
 
JOŽE SEDEVČIČ 
Prihaja prav tako iz PD Nova Gorica in v letošnjem letu ter prav tako obeležuje 30-letnico 
svojega delovanja. V vseh teh letih je vodil tako v domača kot v tuja gorstva. Zelo aktiven je 
bil tudi na področju izvedbe množičnega pohoda po Banjški planoti, ki se po novem imenuje 
Sedevčičeva pot kot tudi na društvenih akcijah oskrbovanja koč ter vzdrževanja poti. 
 
JOŠKO KODERMAC 
Vodnik, ki je svoje delo pričel v PD Nova Gorica, že daljnega leta 1991in ga sedaj nadaljuje v 
PD Kobarid. Skozi svoje delovanje je opravljal različne naloge od markacijskih do vodniških, 
tako na vodniškem kot mladinskem odseku, preizkusil pa se je tudi v vlogi predsednika 
društva. Je velik poznavalec sosednjih hribov, čez mejo v Italiji, kjer tudi širi svoja znanja in 
veščine v društvu Špeter Slovenov v Benečiji. 
 
DARIJ KENDA 
Ja prav tako svoje vodniško popotovanje pričel leta 1991, je član PD Tolmin, kjer je ustanovil 
vodniški odsek. Prav tako deluje na vodniškem in mladinskem odseku, svoje znanje pa rad 
predaja tudi na tečajih varne hoje, kjer s humorjem in vedrino navdihuje mnoge za 
planinstvo. Je tudi pobudnik sodelovanja s planinci iz Istre in Reke. 
 
MARTIN ŠOLAR 
Je član PD Bohinjska Bistrica. Je izredno aktiven tako na društvu kot tudi na Planinski zvezi 
Slovenije, kjer usposablja strokovne kadre. Ima priznanih kar 7 vodniških kategorij, kar ga 
uvršča med redkost med strokovnimi sodelavci znotraj PZS. Njegovo delovanje  sega tako 
znotraj kot zunaj naših meja, njegovo udejstvovanje v hribih pa je spremljalo tudi na 
profesionalni poklicno poti v Triglavskem narodnem parku. 
 
TONČEK MLINARIČ 
Deluje kot vodnik že skoraj 40 let na PD Gornja Radgona. Pod njegovim mentorstvom so se 
kalili mnogi mlajši kadre njihovega društva. V svoji vodniški karieri je s pohodniki osvajal tako 
slovenska kot tuja gorstva, z njim pa so zahajali tudi na orientacijska tekmovanja. 
 
MARJAN GOLJA 
Prav tako član PD Gornja Radgona, kjer je aktiven vse od leta 1991. Njegovi izleti so bili 
venomer poučni in trajnostno naravnani. Svoje navdušenje nad gorami in spoštljiv način do 
narave najraje širi na mlade planince na taborih. 
 
ROMAN MOČNIK 
Je svojo pot pričel v PD Prevalje, od leta 2013 dalje pa deluje kot vodnik v PD Črna na 
Koroškem. Deluje v vodniškem, markacijskem in mladinskem odseku. Vodi v slovenska in tuja 
gorstva. Je tudi avtor vodnika po koroški obhodnici. 
 


