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OB 10 LETNICI PD HAKL
JE POT, KI JE PREHOJENA
IN NA TO POT OSTANEJO LEPI SPOMINI!
Že leta 2001 smo verjeli, da smo se odločili za pravo pot, bilo
nas je malo enakomislečih, vendar smo bili dovolj prepričljivi
in zagnani, da smo se organizirali v planinsko društvo z zelo
posebnim imenom »HAKL«.
Vsi so se spraševali , kaj naj to predstavlja?
Po dveh mesecih, pa je bilo društvo dovolj prepoznavno, da
se je lahko postavilo ob bok ostalim društvom v kraju.V tem
pionirskem obdobju je bil največji poudarek na pridobivanju
svojih strokovnih kadrov predvsem na vodniškem področju,
organizirali smo tečaj za planinske vodnike A kategorije. K
nam v Sveto Trojico so prišli tako predavatelji in udeleženci
tega tečaja.Po šestih mesecih je Hakl pridobil prvih enajst planinskih vodnikov –
pripravnikov.
S tem je postal Hakl kar dobro uveljavljeno društvo.Pridruževali so se nam planinci
in ljubitelji narave iz celotnega področja, tedanje občine Lenart, pa tudi iz sosednjih
občin smo pridobivali člane, predvsem na mladinskem področju.
Zaradi tega smo ustanovili mladinski odsek, pa tudi odsek planinskih vodnikov.
Minilo je obdobje najlepše rasti in že smo bili na pragu petletnice društva.Obeležili
smo ga kot se spodobi za naše društvo, s primerno proslavo in z razprtjem društvenega
praporja. Tudi kakšna solza veselja je bila prisotna.
Prišla so leta pomiritve in urejanja lastnih vrst, kar je trajalo kar nekaj let, toda pot je
bila že na samem začetku začrtana in ni bilo alternativne poti. Vsi smo se po tihem
zavedali, da gre za naš HAKL in , da bo potrebno zavihati rokave in skupno nadaljevati
pot do naslednje obletnice.Vsi , ki smo vsa ta leta skrbeli, da je razvoj potekal po
začrtani poti smo se zavedali, da se časi spreminjajo in , da bo potrebno postoriti vse,
da bo društvo ponudilo vse tisto kar je primerno za čas ,ki ga živimo.Nekateri so odšli,
novi so prišli, vendar vedno je bilo dovolj tistih, ki so s srcem razmišljali in delovali za
planinsko društvo HAKL.
Obletnica se bliža in velik del poti je prehojen ostaja pa še velik del neprehojene poti,
katera ostaja mladim generacijam, za katere se v Haklu ni bati.
Zahvala vsem tistim, ki ste kakorkoli pripomogli k dobremu imenu in počutju v našem
planinskem društvu, katerega ime tako ponosno izgovarjamo.
HAKLU VSE NAJLEPŠE OB 10 LETNICI.
Sveta Trojica, april 2006
Predsednik PD HAKL
Dragotin Kuster
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KAJ VSE SMO POČELI OD USTANOVITVE DO
DANAŠNJIH DNI ( 1996 – 2006 ) V NAŠEM PLANINSKEM
DRUŠTVU»HAKL« PRI SVETI TROJICI?
Polno različnih stvari. Kot se za vsa društva spodobi, smo se v največji meri, vse od
ustanovitve naprej, ukvarjali predvsem kako vključiti v društvo čim več ljubiteljev
gora in narave, skrbi za varnost na pohodih, predvsem pa za zagotavljanje strokovnih
kadrov v društvu, se pravi za zagotovitev ustreznega števila usposobljenih planinskih
vodnikov. Lagali bi, če k naštetim skrbem ne bi dodali nenehno skrb za iskanje
prepotrebnih finančnih sredstev, ki jih vedno v vseh društvih, pa tudi v našem, vedno
primanjkuje. Res pa je tudi, da tiste sredine, ki imajo slednjega preveč, kaj hitro začnejo
ugašati oziroma si nakopljejo druge težave. Zato pa smo lahko toliko bolj zadovoljni,
da nam ne manjka članov, ki vsako prosto uro, ki jim jo še uspe ukrasti vsakodnevni
hitri tekmi s časom, namenijo v delo in razvoj društva. Kot smo zapisali v ZBORNIK
izdanem ob petem jubileju v letu 2001, je trojim ustanoviteljem našega društva (
Herič, Kuster, Lipič ) v okviru društva uspelo, v prvih štirih letih delovanja, v svoje
vrste pripeljati preko 300 članov, kar je vse do tega leta še vedno rekordno število, ki
nam ga ni uspelo prekoračiti. Da je temu tako, je več vzrokov. Med drugim je v celotni
Planinski Zvezi Slovenije prišlo v zadnjih letih do večjega upada števila članstva. V
primerjavo le podatka iz leta 2004, ko je bilo v PZS včlanjenih 53.743 članic in članov,
in v letu 2005, ko je to število bilo za 2 % nižje, kar pomeni, da je bilo tega leta članov v
PZS 52.509. Obstoja nekaj teorij vzrokov za padec članstva iz števila 78.000 članov, ki
jih je PZS beležila leta 1999. Mednje sodi skoraj zagotovo izredno povečanje stroškov
pri obiskih naših gora, povečanje same članarine z uvedbo razredov članstva morda
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tudi padec življenjske ravni prebivalstva, morda tudi togost samega delovanja PZS in
društev. Zagotovo pa ta upad članstva ni zmanjšal števila obiskovalcev naših gora. Ti
so se, po statističnih podatkih planinskih postojank, celo povečali, kar pomeni, da se
je del članstva, ki je bil včlanjen v društvo, ko je članarina bila znosnejša in ni imela
v svoji strukturi kalkulacije nekaterih nepotrebnih izdatkov (zavarovanje, delež za
PZS), preusmeril v tako imenovane samostojne pohodnike v gore za en dan. Ti tako
ne potrebujejo spanja s tem pa tudi ne popusta pri spanju, zavarovani so že itak na več
nivojih ( življenjska zavarovanja, dodatna nezgodna zavarovanja itd.), ki jih plačujejo,
pa tudi obveznih vodnikov ne potrebujejo, saj jim tega ne določa noben zakon. Tako
je za njih vsekakor ceneje za obisk gora, kot pa za tiste, ki se včlanijo, opravijo še
kakšno delo v matičnem društvu, plačajo vodenje. Popust, ki jim ga nameni gorska
koča, pa je itak takšen, da ga ni vredno omeniti. Tako ostajamo v društvih le tisti, ki
nam to pomeni nekaj več, s tem pa tudi več obveznosti, ki se jih zavedamo šele takrat
ko se kaj zgodi oziroma imamo opravka z državo ( vsakoletni zaključni računi in druga
opravila, ki jih zahtevajo državni organi in nenazadnje tudi administracija PZS ( delo
z vodniki, razna poročila itd.). Pa naj bo to dovolj o splošnem pogledu na trenutne
razmere v planinstvu, ki ga, pa če to hočemo ali ne, čutimo tudi v našem društvu, ter
nam zapušča posledice, katere bomo morali sami razrešiti. Toliko lažje, kolikor bomo
imeli več izkušenj in znanj za njihovo odpravo.
Če še dodamo nekaj vrstic o gibanju našega članstva v letih od 2001 do 2005, lahko
mirne vesti zapišemo, da nam število vpisanih članov vseh kategorij v teh letih ni bilo
manjše od 200, razen v letu 2004, ko se je število ustavilo pri 173 članih. Število med
200 in 300 člani pa je tisto, ki ga lahko vzdržujemo, saj se je potrebno zavedati, da je
postalo v zadnjih dveh letih ponovno aktivno tudi Planinsko društvo Lenart, ki je v
neposredni bližini in nam je v letu 2004 »odvzelo« nekaj članov, ki so bili pred tem
člani njihovega društva.
Za dosego tega cilja v številu članov pa je nujno, da smo aktivni znotraj šol v občinah
Benedikt, Cerkvenjak in v novi občini Sv. Trojica in Sv. Jurij, ter tako poskrbimo za
pomladitev naših vrst.

KAJ PA NAS JE ZAZNAMOVALO V ZADNJIH
PETIH LETIH ( 2001-2005 ), DA SMO DOČAKALI
DESET LETNICO DELOVANJA?
Nenehna aktivnost je bila vzrok za posledico obstoja. Ne bi bilo pošteno trditi, da smo
bili vseh pet let enako pridni in delavni. Kakšno leto smo s svojim delom izstopali z
nenormalnim smelim »korakom«, kot v planinstvu radi rečemo, kakšno leto pa smo
bili podpovprečni ter se zadovoljili z že doseženim, pa se nam je to kasneje maščevalo.
Takšno je življenje in odraz tega se vidi tudi v delu znotraj društva. Društvo je skupek
ljudi, ki imajo svoje vsakodnevne naloge in obveznosti, svoj lasten prosti čas in zelo
raznoliko motivacijo za porabo tega prostega časa. Kako se počutijo in kakšen je njihov
trenutni interes pa se odraža v delu društva, zato je uspeh društva še kako povezan z
to skupino.
V tem času se je skoraj v celoti spremenil sistem vodenja in odgovornosti vodnikov pri
vodenju skupin v gore. Interes posameznika in njegove pravice so prišle v ospredje, tak,
da je od posameznika odvisen uspeh ali poraz. V slednjem je pa skrita izredno velika
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odgovornost vodnika oziroma organizatorja pohoda. Zato je vedno več primerov, ko
posamezni vodniki nočejo oziroma ne upajo prevzeti vodenje skupine v gorski svet,
ki je poln neznank in pasti, ki jih ena sama napaka aktivira do neznanih razsežnosti.
Pri tem mislim predvsem na odpravo posledic ( reševanje, odškodninski zahtevki itd.)
Te oblike odgovornosti in pravice pa nam je tudi v gore prinesel prevzem evropskih
norm. Zato sem prepričan, da ni več daleč čas, ko bomo tudi v gorah srečevali skupine,
ki jih vodijo vodniki s svojimi nosači, kot je to že v navadi v tujini predvsem pa v
deželah z atraktivnimi gorskimi vrhovi.
Kljub temu pa smo v društvu še vsako leto poskrbeli za vsakoletno odgovarjajoče
število vodenih pohodov preko društva. V povprečju med 14 in 18 na sezono v katerih
je svoje potne kaplje pustilo v povprečju 300 udeležencev. Najvažnejše pa je, da se ni
zgodila nobena nezgoda, ter da so vsi, ali pa vsaj velika večina, bila zadovoljna, ki se še
rada vrača z nami na pohode.Pri tem vsekakor ne smemo pozabiti tudi na posameznike,
ki so osvajali tuja gorstva in njihove vrhove, ter tako še obogatili zanimanje za druženje
z nami. Tako je v tem času bil osvojen Ararat v Turčiji, Acocangua v Južni Ameriki, tudi
italijanskim dolomitskim vršacem ni bilo prizanešeno kot so Marmolada, Tre cime,
ostenje ob Campanille Basso, ter nekaj domačih odmevnih podvigov med katerim je
potrebno omeniti osvojitev Prečevega izhoda v severni triglavski steni ( ta je bil sicer
s pomočjo Gorske reševalne iz Mojstrane ) ter uspešen vzpon preko severne triglavske
stene po grebenu do vrha Triglava, katero je opravil predsednik društva Kuster vletu
2005.
Prepoznavnost našega društva, predvsem po imenu društva ter po živahnosti, ki jo naši
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pohodniki nosijo s seboj v gore, je tista, ki nam bogati naše članske vrste. Poznani smo
skoraj povsod, kjer teče beseda o planinstvu in teče vsaj kakšna označena planinska
pot. Naš znak je nalepljen v sleherni gorski postojanki ali kako drugače označen
osvojeni vrh. Še posebej se lahko v zadnjih dveh letih pohvalimo z zelo izvirno in
bogato spletno stranjo ( www.drustvo-hakl.si ), kar je še posebej zanimivo za mlajši
del članstva. Galerija slik in njihovi albumi, ki so na naših straneh dosegljivi so ažurni
in bogato obiskani, kar kaže število obiskov teh strani. Sistem vnosa in nato sistem
komunikacije omogoča, da so te strani žive in dajejo prav tisto za kar so namenjene.
To pa je izmenjavi izkušenj ter posredovanja informacij ter dogodkov. Da so te strani
sveže in zanimive pa je pogoj, da jih polnimo z našo dejavnostjo, ter da jih pooblaščeni
urednik Marko Lipič vestno urejuje in skrbi za njihovo nenehno prisotnost v tem
virtualnem svetu.
Prepoznavni smo tudi v našem lokalnem prostoru. To je v kraju kjer imamo sedež.
Oglasna deska, ki stoji pred kulturnim domom je postala mesto, kjer se ustavi tako
ljubitelj planin kot tudi naključni pešec, ki ga pritegne zanimiva vsebina in kjer lahko
dobi dovolj informacij, v kolikor ga s tega področja preživljanja prostega časa kaj
zanima. Niso redki, ki nas pohvalijo za lepo urejeno in ažurno oglasno desko, ki je, vsaj
upamo tako, tudi v okras in ponos kraju. V zadnjem letu in pol za urejenost te table
skrbi mladi in perspektivni planinski vodnik Gorazd Haložan.
Pa še vsaj po eni reči se prepoznamo. Smo morda celo edino društvu v novi občini
Sv. Trojica, ki imamo v svoji pisarni tedensko redne uradne ure za člane društva. Vsak
teden, vsako sredo v večernih urah. V njej se redno dobivajo posamezni vodniki ali
predsedniki komisij in odborov, ki se tako dogovorijo za aktivnost in se pogovorijo
kako bodo delovali v naprej. Člani pa lahko opravijo skozi vse leto svoje članske
obveznosti, dobijo informacije za pohode in se na njih tudi prijavijo. Zaslužen, da je
pisarna odprta res vsako sredo pa je blagajnik društva g. Janez Herič, ki je tako tudi
neposredna vez med člani in samim vodstvom društva. Tako ne sme biti težave, ki je
ne
bi
mogli
rešiti
hitro
in
neposredno.
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IN NAŠI POGLEDI NAPREJ!

Ti so popolnoma jasni in so usmerjeni v nadgradnjo doseženega. Zagotovo pa, da
doživimo praznovanje dvajsetletnice. Programi, ki jih sprejemamo vsako leto na
občnih zborih nas zavezujejo, da bomo to tudi dosegli. Pogoj za to je številčno in
predvsem aktivno članstvo. Ena neizpolnjenih nalog, ki smo jo imeli v nameri izpolniti
že v teh desetih letih, je postavitev svoje planinske postojanke nekje ob trojiškem
jezeru, v kateri bi lahko k svoji obstoječi dejavnosti dodali še tisto manjkajoče. To je
imeti planinsko postojanko, ki bo na najnižji točki v Sloveniji. Morda pa nam bo to,
sedaj ko smo dobili svojo občino, uspelo hitreje. Počakajmo na pravi trenutek.
Tajnik društva Drago Lipič

RAZVOJ VODNIŠKEGA DELA PRI PD HAKL
Korenine strokovnega izobraževanja segajo v leto 1997. Takrat so se pri Pd Hakl
izšolali prvi planinski vodniki za kat.A. To so bili. Družovec Branko, Haložan Janez,
Herič Feliks, Jakopec Feliks, Kuster Dragotin, Lipič Drago, Ljubi Drago, Roškar Jože,
Šamperl Jožef, Vnuk Damjan. Tečaj je potekal v okviru MDO Podravja. Teoretični del
tečaja je takrat v celoti potekal v Sv. Trojici, praktični pa po bližnjih hribih. PD Hakl je
tega leta dobilo prvih 10 licenčnih vodnikov.
Leta 1998 je društvo pridobilo še 7 novih vodnikov kat. A: Anžel Srečka, Divjak
Antonijo, Krautič Dušanko, Kramberger Darinko, Perko Ano, Sirk Majdo, in Šosterič
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Aleksandra. Tokrat je tečaj razpisalo MDO Pomurje. Teoretični del tečaja je potekal v
izobraževalnem centru Mura v Murski Soboti, praktični pa na Boču, Peci, v Dobravi
pri Sv. Trojici in se zaključil na Grohatu pod Raduho.
Isto leto je MDO Podravja razpisal tečaj za kat. B, na katerega so se prijavili:
Družovec Branko, Haložan Janez, Kuster Dragotin, Lipič Drago, Roškar Jože,
Šamperl Jožef in Vnuk Damjan. PD Hakl je tako dobilo prvih 7 vodnikov kat.B.
Izobraževanje se je nato nadaljevalo leta 2001. Tokrat je tečaj razpisala OPLV pri PZS.
Za kat.A sta ga opravila Haložan Gorazd in Roškar Valerija. Izobrazili pa so se tudi prvi
vodniki za kat. D. To so: Družovec Branko, Haložan Janez, Kuster Drago in Lipič Drago.
V tem letu je v okviru študija na Pedagoški fakulteti naziv VPZS kat.A pridobila tudi
članica društva Haložan Timoteja.
V društvu se je že na samem začetku pokazala potreba, da imajo vodniki svoja srečanja,
da se lažje načrtuje delo in skrbi za nadaljna strokovna izpopolnjevanja. Odbor
planinskih vodnikov deluje v društvu od 6.okt.1997. Prva seja je bila 19. nov. 1997, ko
so prisotni vodniki izvolili svoje vodstvo. Predsedstvo je vse do 18.maja 1999 prevzel
Ljubi Drago. V tem času je bilo izpeljanih 6 sej.
8. jul.1999 je predsedstvo prevzel Roškar Jože, ki je vodil odbor vodnikov do 23.sept.
2000, izpeljani sta bili 2 seji. To je bil čas težkih trenutkov društva, kar se je poznalo
tudi v delovanju odbora vodnikov.
27. okt. 2000 je vodenje prevzel Haložan Janko, saj brez rednih sestajanj vodnikov v
društvu ni šlo. Vodniki se redno srečujemo vsaj dvakrat letno.
Skoraj istočasno z ustanovitvijo društva, jun. 1996, se je ustanovil tudi mladinski odbor,
ki ga že od vsega začetka vodi Jakopec Feliks. Odbor deluje v celoti od nov. 2000, v njem
pa kot vodniki aktivno sodelujejo Haložan Timoteja, Divjak Antonija in Feliks Jakopec.
Podpredsednica vodniškega odbora
Valerija Roškar

Društveni planinski vodniki z veljavno licenco in kategorijo:
Vodnik PZS
ANŽEL Ana,Rajčeva ul.4, Ptuj
ANŽEL Srečko, Kraljevci 5, Videm ob Ščavnici
DRUŽOVEC Branko, Osek 83c, Sv Trojica
DIVJAK Antonija, Brengova 51, Cerkvenjak
HALOŽAN Janko, Cankarjeva 13, Sv. Trojica
HALOŽAN Gorazd, Cankarjeva 13, Sv. Tojica
HALOŽAN Timoteja, Cankarjeva 13, Sv. Tojica
HERIČ Janez, Zg. Porčič 26,Sv. Trojica
JAKOPEC Feliks, Zg. Verjane 24, Sv. Trojica
KRAMBERGER Darinka, Partizanska 7, Lenart
KUSTER Dragotin, Zg. Žerjavci 38, Lenart
LIPIČ Drago, Zg. Senarska 55, Sv. Trojica
ROŠKAR Jože, Kremberg 48, Sv. Ana
ROŠKAR Valerija, Gubčeva 8, Lenart
ŠAMPERL Jožef, Maistrova, Lenart
VNUK Damjan, Kremberg 62, Sv.Ana

Kategorija
A
A
A.B,D
A
A,B,D
A
A
A
A
A
A,B,D
A,B,D
A,B
A
A,B
A,B
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DANES NI VARNIH POTI BREZ USPOSOBLJENIH LJUDI!
Poti, ki vodijo ljudi v hribe so ozke planinske steze namenjene za hojo. Ta planinski
objekt vzdržuje in označuje (markirana planinska pot). Če hočejo ljudje v hribe
varno in hitro in priti do cilja, morajo uporabiti predvsem varno pa tudi kratko pot.
Pot, ki je varna in kratka jo predhodno prehodijo ljudje, nato jo še prehodijo člani
planinskega društva, preden jo prevzamejo v vzdrževanje. Če želi planinsko društvo
imeti v vzdrževanju planinsko pot, dobro označeno in markirano, mora za to imeti
usposobljene ljudi – to so markacisti.
Markacist je član planinske organizacije, star najmanj 18 let, ter biti planinski delavec
in ljubitelj planin, ki organizira in skrbi za vzdrževanje planinske poti v skladu s
pravilnikom o markacistih. Pojem o markacistih je bil uveden leta 1963 v takratno
PZJ.
Naše društvo je lata 1999 začelo z obnovo dela poti pomurske transverzale med
Zavrhom in Vidmom ob Ščavnici, ki je del tako imenovane PPP ( pomurske planinske
poti ). Da bi delo opravili strokovno, je bil v letu 2004 ustanovljen markacijski odbor,
ki je prevzel za ta del poti obveznosti za vzdrževanje.
V aprilu in maju preteklega leta je društvo dalo v izobraževanje za markacista enega
člana, ki je uspešno opravil izpit, medtem ko je doba pripravništva opredeljena na dve
leti. V tem času je potrebno nenehno z obnavljanjem pridobljenih znanj ter delovanje
na terenu, na poteh.
Delo markacista je odgovorno delo, ki zahteva vestno opravljeno delo, saj je pred
pogoj, da se udeleženci na teh poteh ne zgubijo ter da predvsem varno in po najkrajši
poti pridejo do cilja in nazaj.
Za to da je pot varna je potrebno uporabiti markacijo in smerne table, urediti pot
tako, da je očiščena vseh nevarnih nastavkov oziroma, da je na mestih tudi zavarovana
z jeklenico.
Osnovna markacija je Knafličeva markacija. To je rdeči krog premera 9 cm z belo
piko premera 3 cm. Rišejo se v razdaljah od 50 m do 150 m na vidna mesta v višini oči.
Pogostejša so v križiščih, kjer jih po potrebi še dopolnimo z smernimi tablami za lažjo
usmerjanje na pravo pot. Vsaka pot, ki se označi tako, se vnese v kataster planinskih
poti.
V jeseni 2005 ter pomladi 2006 smo v odboru pričeli in tudi končali ponovno ureditev
poti med Zavrhom in Sv.- Trojico. To je med točko 14/a in 14/c. Pot smo v celoti
ponovno označili z markacijami in smernimi tablami, jo očistili in izpeljali tako, da
smo se izognili vsem asfaltiranm potem kolikor je bilo to mogoče. V tem in naslednjem
letu pa nas še čaka drugi del poti med Sv. Trojico in Sv. Jurijem ob Ščavnici, ki je
nekoliko daljši odsek pa tudi zahtevnejši, saj poteka po izredno razgibanem terenu
tako geografsko kot tudi po raznoliki komunalni opremljenosti terena ( ceste, poti,
križišča itd.).
Na koncu bi vsem planincem, vodnikom položil na srce, da naj bodo vzor ostalim
ohodnikom in uporabnikom naših poti.
Pa še to lepo misel bi dodal: NE DODAJ POHODA POTI, AMPAK POT POHODU.
Predsednik odbora markacistov:
Ivan Žmauc
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SESTAVA VODSTVENIH ORGANOV DRUŠTVA
V LETIH OD 2001 DO 2007
UPRAVNI ODBOR:
predsednik

Kuster Dragotin

tajnik

Lipič Drago

Zg. Žerjavci 34

2230 Lenart

Zg. Senarska 55 2235 Sv. Trojica

podpredsednik Družovec Branko

041-475588
040-230240

Osek 83/c

2235 Sv. Trojica

051-313480

blagajnik

Herič Janez

Zg.Porčič 26

2235 Sv. Trojica

040-752857

član- VO

Haložan Janko

Cankarjeva 13

2235 Sv. Trojica

031-642596

član-MO

Jakopec Feliks

Zg. Verjane 24

2235 Sv. Trojica

041-698332

član

Simonič Zdenko

Vzhodna ul. 36

2000 Maribor

041-675795
041-579415

član

Perko Feliks

Zg. Senarska

2235 Sv. Trojica

član

Rokavec Drago

Brengova 77

2236 Cerkvenjak 031-449079

član

Roškar Jože

Kremberg 48

2233 Sv. Ana

041-936114

član

Herič Marija

Zg. Porčič 26

2235 Sv. Trojica

02-7207630

član

Lešnik Frančiška

Gočova 77

2235 Sv. Trojica

041-327088

NADZORNI ODBOR:
predsednik
član

Haložan Erna
Rehar Štefanija

Cankarieva 13
Zg.Senarska

2235 Sv. Troiica
2235 Sv. Trojica

02-7205669
02-7205615

član

Žmauc Ivan

Cafova 15

2235 Sv. Trojica

051-314581

ČASTNO RAZSODIŠČE
predsednik

Haložan Janko

Cankarjeva 13

2235 Sv.Trojica

031-642596

član

Kuster Majda

Zg. Žerjavci 34

2230 Lenart

02-720-75-01

član

Lipič Slavica

Zg. Senarska 55

2235 Sv.Trojica

040-747-220

ODBOR PLANINSKIH VODNIKOV:
predsednik

Haložan Janko

podpredsednica

Roškar Valerija

Partizanska 9

2230 Lenart

041-876230

član

Roškar Jože

Kremberg 48

2233 Sv. Ana

041-936114

Samperl Jožef

Kraigherjieva 1

2230 Lenart

031-430566

2000 Maribor

041-675795

član
član

Cankarieva 13 2235 Sv. Troiica 031-642596

Simonič Zdenko Vzhodna ul. 36
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ODBOR MARKACISTOV
predsednik

Žmauc Ivan

Cafova 15

2235 Sv.Trojica

051-314581

član

Perko Feliks

Zg. Senarska

2235 SV.Trojica

o41-579415

član

Šamperl Jožef

Kraigherjeva 1

2230 Lenart

031-430566

041-698332

ODBOR MLADINSKEGA ODSEKA
predsednik

Jakopec Feliks

Zg. Verjane 24

2235 Sv.Trojica

član

Divjak Antonija

Brengova 51

2236 Cerkvenjak 041-206023

član

Fekonja Stanko

Benedikt

2234 Benedikt
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