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ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 1 
 

- časopis Tovariš, 25.7.1952 
- priloga časopisa Železar (alpiniada) – 1978 
- Ustroj in uprava SPD .- 1940 
- Zapisniki sej Komisije za alpinizem 1974-75 
- Poročilo UO PZS za III.redno skupščino – 1954 
- Gradivo GRS (seznami obveščevalnih točk, reševalcev in sheme postaj)-mapa 
- Risbe s področja gorskega reševanja – 3 kom 
- Evidenčne pole plezalnih vzponov FZS, prazne – 5 kom 
- Brošura GRS Bovec – 1982 
- Mapa alpiniade slovenskih železarjev (3 listi) – 1978 
- Tiskovina Aljažev dom/Triglav 
- Panorama z Golice 
- Članske izkaznice TKS –9 kom ( Ciril Odlasek, Ivan Ramuš, Matija Likovič, 

Joža Čop, Joško Kobilca, Franjo Vilhar, Darinko Pirš, Stane Predalič, Fanči 
Špeletič, Jože Janša) 

- Članska izkaznica SPD ( Jože Janša) 
- Pooblastilo PD Jesenice za zbiranje gradiva za muzej – 1957 
- Zapis o planinstvu na Koroškem / tipkano 
- Bilten Tabor koroških planincev na Plešivcu – 1954 
- Članska izkaznica FZS Planinsko društvo Slovenije, Triglavska podružnica 

SPD Dovje-Mojstrana- 1946, Bertoncelj Kristjan 
- Spominski list Josipa Lavtižarja – po letu 1943 
- Dve knjižici Prva pomoč – 1967 in 1969 
- Reklamna brošura Poštarska koča Vršič 
- Vabilo na spominsko sejo PD Jesenice – 1955 
- Vabilo na planinsko proslavo v Vratih – 1961 
- Zloženka 200 let prvega vzpona na Triglav – 1978 
- Brošura Zlet delovnih ljudi v Završnici – 1954 
- Brošura Prešernova koča na Stolu – 1966 
- Vabilo na otvoritev Skalaške razstave na Stari Savi – 1961 
- Vabilo na proslavo 20-letnice PD Nova Gorica – 1969 
- Revija Berg-Heil – 1979 
- Vabilo na občni zbor PD Jesenice – 1955 
- Vabilo na proslavo 50-letnice Tičarjevega doma – 1962 
- Zahvala za denarni prispevek za 4.JAHO  
- Gradivo o Alpah (brošure, sličica) 
- Brošura II.tekmovanja železničarjev v smučanju – 1950 
- Vabilo na otvoritev doma Petra Skalarja pod Kaninom – 1952 
- Šaljive risbe na paus papirju »Spomin na kravji bal na Kredarici« 
- Menu svečane večerje ob 1.sv.prvenstvu v smuč. Poletih – 1972 
- Kniga sejnih zapisnikov TK Skala podružnica Jesenice od ustanovnega 

občnega zbora 16.12.1923 do 14.4.1926 



- Knjiga zapisnikov občnih zborov in sej PDS Dovje-Mojstrana od 27.1.1946 do 
5.10.1950 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 2 
 

- Knjiga zapisnikov SPD podružnice na Jesenicah od ustanovnega obč.zbora  
      16.3. 1924 do11.6.1913 
- Knjiga zapisnikov sej SPD v Ljubljani od 19.5.1909 do 11.6. 1913 
- Knjiga zapisnikov sej osrednjega odbora SPD v Ljubljani od 28.1.1925 do 

13.11.1929 
- Knjiga zapisnikov  sej SPD v Ljubljani od 20.11.1929 do 28.12. 1933 
- 3 pisma iz korespondence Mihe Potočnika  

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 3 
 

- zapisnik odborovih sej Posavske podružnice SPD, Zidani most,  
1927,1928,1936-1940 

- blagajniški imenik TK Skala podružnica Jesenice 
- »fond« Minke Mali – osebna izkaznica, članska izkaznica Zveze sindikatov, 2 

članski izkaznici SPD ( 1936-38, 1939-41), 5 članskih izkaznic PZS (1952-
1987); 2 pismi 

- plakata (večji in manjši): PD Jesenice vabi na tradicionalni planinski ples 
- načrt Vršiških žičnic iz leta 1977 
- nalepka »Yougoslav expedition Everest 1979« 
- akvarel z motivom gore in gorskega cvetja ( sign.H.E. ) 
- akvarel, portret Uroša Župančiča 
- olje na kartonu, motiv dveh otrok pred znamenjem, v ozadju gore; naslikal 

Lojze Šmuc po razglednici 
- črnobeli fotogrami, motivi slovenske ornamentike in listja, 19 kom, avtor 

Razboršek, 1979/80 
- načrt dograditve planinskega zavetišča na Rožci, TKS, podr. Jesenice, 1934 
- reliefni razglednici – Grintavec in Aljažev dom-Triglav 
- izrezek iz Gorenjskega glasa, »Trije dnevi reševanja v steni« - 28.9.1963 
- glasilo PZS »Planinsko delo«, 1. in 2. št., 1950 – 2 kom 
- brošura »Plenum PZS« - 1948 
- bilten št. 1, »Cordillera blanca«, odprava v Ande – 1975 
- brošura »Alpmayo«, odprava v Ande – 1979 
- brošura »XIV. kongres saveza planinarskih društava kraljevine Jugoslavije v 

Ljubljani« - 1939 
- Vodnik, časopis za poljudno fizkulturo - 1949 

 
 
»ARHIVSKA MAPA« ŠT. 4 
 

- priznanje TK Skala, podr.Jesenice Jožu Čopu za 2. mesto na sankaški tekmi – 
1929 

- priznanje TK Skala ,podr. Jesenice Albinu Čopu za 1. mesto na sankaški 
tekmi – 1929 



- diploma Eriki Heim za 1. mesto v smuku na državnem prvenstvu – 1939 
- diploma Eriki Heim za 1. mesto v slalomu na državnem prvenstvu - 1939 
- priznanica Hubertu Heimu za 1. mesto v alpski kombinaciji (član TKS) 
- priznanica Jožu in Mihu Čopu za 1. mesto v sankanju – 1929 
- priznanica Jožu Čopu za 1. mesto v sankanju – 1929 
- priznanica Albinu Čopu za 3. mesto v sankanju – 1929 
- priznanica Albinu in Karolu Čopu za 3. mesto v sankanju – 1929 
- priznanica Karolu Čopu za 1. mesto v sankanju – 1929 
- priznanica Karolu in Albinu Čopu za 1. mesto v sankanju – 1929 
- priznanica Albinu Čopu za 3. mesto v sankanju – 1929 

( vse priznanice z risbami V. Hodnika ) 
- odredba o zavarovanju redke flore – 1947 
- spominska plaketa »Škrlatica« - 1945 
- zlati častni znak PZS Janku Mlakarju – 1953 
- priznanje TK Skala, podr.Jesenice Frelih Tonetu za 2. mesto na sankaški 

tekmi – 1924 ( priznanje je inventarizirano pod inv. št. 1012.) 
- priznanje Francu Čopu za 1. mesto na sankaški tekmi, proga Sv. Križ-

Jesenice – 1929 
- fond Andreja Moreta – Gandija ( začasna legitimacija, 4 priznanja, panorama 

Bleda in Triglav.pogorja) 
- "katastrski zemljevid" Dovje in Mojstrana – občina Dovje (s poimenovanji 

predelov)-pred II.vojno 
- toponomastični zemljevid skupine Triglav-Škrlatica, sestavil H. Tuma, izdal 

TKS 
- originalni načrti za gradnjo Aljaževega doma (tloris, lice, prerez)–

podpis:ing.Škaberne, 1909  in fotokopije 
- Načrti Herberta Drofenika za Smučarsko kočo T.K. Skale – 6 kom 

 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 5 
razni zemljevidi: 

- geodetski oz. vojaški za jugoslovansko ozemlje 1:50.000 – 52 kom 
                                                                                       1: 25.000 – 10 kom 
- gorniški – 14 kom 
- avstrijske specialke 1:75.000 – 40 kom 

 
- zemljevid "Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev" –1:2.500.000 
- zemljevid železniških in ladijskih prog Kraljevine SHS – 1922 
- topografska karta Bled 
- ročni zemljevid slovenskega ozemlja, risal Sl.Dimnik, 1:600.000 
- zemljevid Kamniške in Savinjske Alpe, 1924, risal Oskar Delkin,založilo SPD, 

2 kom 
- zemljevid Karavanke, izdala in založila planinska podružnica Tržič, narisal 

Alojzij Knafelc 
- zemljevid Julijske Alpe, 1923, risal Alojzij Knafelc, založilo SPD 
- zemljevid Julijske Alpe, risal Vlasto Kopač po jugosl. topograf.karti, 1:75.000 
- starejši zemljevid Slovenije 

 
 



ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 6 
 

- znamke s planinskimi motivi: 29 kom ( različne) 
- razne znamke 
- originalni notni zapis Franceta Marolta ( koroška narodna ) 
- gradivo Vladimirja Škerlaka (članki, korespondenca, risbe itd) 
- življenjepis Ferda Premruja in korespondenca ob podaritvi njegovega 

fotografskega in ostalega gradiva TMZ  
- fotokopija in prepis 1.dela dnevnika Matevža Freliha, Jesenice-1936 
- tipkopis pesmi Skalašev ob 40-letnici Joža Čopa 
- turistični prospekti Kranjska Gora, Podkoren, Gozd Martuljek (pred II.sv.vojno)  
- turistični prospekti Dovje-Mojstrana (pred II.sv.vojno) 
- kuverte (3 kom) in dopisnice (6 kom) z glavo "Vila Škrlatica Kr. Gora" 
- razne nalepke ( Kranjska Gora, Gorska reševalna služba PZS, PD Sovodenj 

Ermanovec-19.dan planincev 1987, Planinarsko smučarsko društvo "Rumija", 
Planinska zveza Slovenije, Planinsko društvo Ilirska Bistrica, Yugoslav 
Expedition-Everest 1979, Triglavski dom, Stol 1988,Dan planincev v Krmi 
1983, Horska služba, 18.srečanje planincev-Železna kapla, Dan planincev 
Kamniška Bistrica 1993, PD Kamnik, Jalung Kang- YU Expedition 1985, 
Lovska družina Dovje) 

- zastavici PZS in PD Kozjak-Maribor 
- fotokopija pesmi "Triglav" (note)-zložil Aljaž-1896 
- letak Tujsko-prometnega društva Dovje-Mojstrana 
- letak Kurirski smuk 
- razne kuverte z žigi in znamkami 
- obveznice za Prešernovo kočo na Stolu 
- papirnat znak PD Jesenice 
- odtisi planinskih štampiljk 
- vsebina vpisne doze bivakov – med II.sv.vojno 
- razna vabila na proslave, občne zbore, razstave 
- preslikava avtogramov zlate naveze 
- preslikava dveh zabeležk o požaru in povodnji v Ratečah 
- preslikava naslovne strani Poročila SPD-1894 in Planinskega vestnika 1895 
- stari bankovci ( dinarji, šilingi, tolarski boni 
- plakat ob odprtju Triglavske muzejske zbirke 
- avdio kaseta Oj Triglav, moj dom 
- posnetek odprtja TMZ 5.8.1984 – na kolutu 

 
 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 7 
 

- Cenik Aljaževega doma 
- Pavla Jesih¸in Joža Čop-odlomki iz člankov 
- Posterji (Heerig-Verlag München) 
- Časopisni izrezi-razno 
- Hotels Bäder und Sommerfrischen-brošura 
- Hidrometeorološka služba – Aljažev dom v Vratih-mesečna poročila 1969 
- Računski zaključek Mestne hranilnice v Radovljici za leto 1932 
- Računski zaključek Mestne hranilnice v Radovljici za leto 1933 



- GRS: seznami nesreč, ustanovitve društev po svetu 
- Tahimetrično merjenje trase, gradbeni dnevnik, osnutek doma, elektrifikacija – 

Vršič-1948 dalje 
- Hidroelektrarna Mojstrana 
- 18. srečanje planincev treh dežel (mapa-razno) 
- Tičarjev dom – mapa z načrti in članki 
- Dograditev planinskega zavetišča na Rožci-TKS, 1934 – načrt (2 kom) 
- Planinsko društvo Jesenice – pravila 
- Seznam priporočljive planinske literature 
- Časopis Novice 15. marec 1871 (list 11) -fotokopija 
- Časopis Novice 10. julij 1872 (list 28) -fotokopija 
- Časopis Novice 21. avgust 1872 (list 34) -fotokopija 
- Časopis Novice 11. december 1872 (list 50) -fotokopija 
- Časopis Novice 17. september 1879 (list 38) -fotokopija 
- Časopis Novice 28. julij 1880 (list 30) -fotokopija 
- Časopis Novice  4. avgust 1880 -fotokopija 
- Seznam planinskih edicij za planinske razstave v letu 1979 
- Rodovnik triglavskega vodnika Antona Korošca 
- Društvo Triglavski prijatelji – pravila 
- Poročilo o odpravi "Andi 1994" 
- 'Kdo ne mara kapelice na Triglavu' – članek v Gorenjskem glasu 20. 

september 1991 
- Ivanka Stare: Triglav ob osvoboditvi Beograda 1944 
- Janez Brojan – seznam prvenstvenih tur in vzponov 
- Titova štafeta 1948 z vrha Triglava-simbola OF 
- Uroš Župančič: Smrt nad Zajezerom in Planico 
- Uroš Župančič: Moji plezalni vzponi 1977 
- 15. dan planincev "Krma 83", 14. pohod slovenskih železarjev, 4. pohod 

Janeza Jenka 
- Program dela zgodovinsko muzejske dejavnosti komisije za kulturo pri PZS 
- Bivak pod Luknjo – tloris 
- Korespondenca med g. Nadislavom Salbergerjem in Turistovskim klubom 

"Skala"-podružnica Jesenice o ustanovitvi TK "Skala" v Tržiču 
- 'Kleni planinci pod Triglavom' – članek v Gorenjskem glasu 1978 
- 'Dolfe Kramžar: Triglav je tudi njegov' – članek v Gorenjskem glasu 
- Predstavitev župnije Dovje-letak 
- risba-ornament planika 
- korespondenca in razno:Uroš Župančič 
- smučarija in zgodovina Dovje-Mojstrana, zgodovina Rateče ( rokopisi, zapisi, 

članki) 
 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 8 
 

- Časopisni izrezki-razno ( mapa) 
- Besede – glasilo novinarskega krožka OŠ Jakoba Aljaža 
- Športna zveza občine Jesenice: Srečanje športnikov občine Jesenice s 

podelitvijo Gregorčičevih plaket in priznanj v letu 1992 
- Seznam knjig in edicij za planinsko razstavo v Gradišču 12.-14. februar 1979 
- Seznam knjig in edicij za planinsko razstavo v Radovljici 19.-27. januar 1979 



- Vabilo AO Mojstrana na otvoritev plezalne stene v OŠ Mojstrana 1993 
- Vabilo KUD Jaka Rabič na svečanost ob mednarodnem priznanju RS in 

kulturnem prazniku 1992 
- Zahvala Alenke Dovžan za sprejem ob prvi zmagi v svetovnem pokalu 
- Potrdilo PZS Radi Lihteneger o opravljeni osnovni planinski šoli-fotokopija 
- Plakat Uraufführung des Video-Films die Julischen Alpe (Kulturamt der Stadt 

Villach) 
- turistični prospekti-razni- po II.sv.vojni 
- kartonast  turistični plakat Podkoren (1960-70) 
- panoramska karta Gorenjske 
- vpisna knjiga planinske razstave v letu 1957 ( začetki planinskega muzeja) 
- brošura "Das Triglavbahnprojekt" iz leta 1909 ,z načrti 
- brošura "Štrbske Pleso" ( češka ) iz leta 1932 
- gradivo za brošuro ob 70-letnici PD Dovje-Mojstrana 
- gradivo za ureditev zimske sobe v Vratih – 1981 
- seznam materiala po reševalnih postajah, seznam vsebine kovčka rešilnega 

odseka SPD-pred II. sv. vojno 
- tipkopis pesmi, sestavljene ob priliki odprtja Koče na Vršiču 
- podatki Staneta Škrabarja o vzponih na Triglav v času NOB 
- zapis o plezalnem tečaju J.A. –1946 (tipkopis) 
- "50 let Ruske ceste preko Vršiča" ( tipkopis Uroša Župančiča) 
- pogodba med PD Javornik in PZS za popravilo planinske poti – 1955 
- zapis o prevzemu ključa – Zavetišče IV – 1972 ( AO Jesenice) 
- računi,potrdila za delo pri urejanju TMZ – 1985 
- mini knjižice z lesorezi Karoly Andruska ( Vintgar, Jesenice,Dovje-Mojstrana, 

Kranjska Gora, Podkoren, Planica-Tamar, Lendava 
- variante ( načrti) za dozidave, adaptacije Aljaževega doma 
- program prireditev ob 100-letnici izdelave Aljaž. stolpa-Šentviški teden - ¸1995 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 9 
 

- dokumentacija Cementarne v Mojstrani ( načrti, dopisi, projekti, risbe…) 
 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 10 
 

- fotokopija zapisnika podružnice SPD Tržič iz leta 1908 
- fotokopiji vpisov iz vodniške knjižice Gregorja Laha, 1913, 1924 
- gradbeni dnevnik o uporabi invest. kredita za obnovo Staničeve koče,-1947 
- fotokopija računske knjige Jakoba Aljaža (Trigl. koča, kapelica, dom v 

Vratih)1899,1908-1928 in originalne priloge ( potrdila, računi, dopisi) 
- dokumentacija ob smrti Zvoneta (Janeza) Koflerja-1.7.1971 v Afganistanu 
- brošura-turistično poročilo za leto 1956 
- poročilo o izvedbi 7.jugosl. alpin. himalajske odprave-Everest 1979 
- rokopis-predlog Jaka Čopa o publikaciji "Dovje-Mojstrana" 
- hišni red za plan. koče – 1946 (tipkopis) 
- pravilnik o poslovanju in upravljanju Aljaž. doma – 1965 
- obrazec "Dogovor o oskrbnikovi službi"-PZS 



- dopis Ministrstva vojske in mornarice Kraljevine Jugoslavije TK Skala Jesenice 
–1934 ( v cirilici) 

- zahvala PD Bovec za denarni prispevek za plan. postojanko na Mangartu 
- dnevnik, zapiski dr. Tičarja ( zvezek)-rokopis 
- dopis prijatelja(?) Matevžu Frelihu, Hrušica v zvezi z bivakom 1, na drugi strani 

seznam fotografij (naslovi) 
- dopisi SPD kranjskogorski podružnici v zvezi s Kadilnikovo kočo – 1905 – 

1910 
- pismo dr. Tičarja uredniku PV – 1938 
- pismo dr. Frante v češčini – 1913 in v slovenščini- 1911 
- pismo Tomaža Ravhekarja Urošu Župančiču (opisi dogodkov) – 1977 
- poziv Orožniške postaje Mojstrana predsedniku podružnice SPD Belca Antonu 

Potočniku-25.4.1941 
- pismo članov reševalne ekspedicije Triglavske podružnice gdč. Smerke SPD-

ju – 1932 ter priložen račun 
- razglas (Kundmachung) Okrajnega glavarstva Radovljica o čuvanju planinskih 

objektov – 1898 
- dva rokopisa-neznano 
- zapis o društvu "Prijatelj prirode" Jesenice, ust. 1931 
- fotokopije dopisov J. Aljažu in računske knjige 
- tekst in risbe o stogu ( kozolcu)- J. Zorman 
- fotokopije dopisa, pravil in zavrnitve društva "Triglavski prijatelji" 
- original in prepis pesmi ob odprtju Koče na Vršiču 4.8.1912 
- poročilo gospodarja Planinske skupine Dovje-Mojstrana –1954? 
- specifikacija obiska planinske razstave v Mojstrani od 5.-11.9.1949 
- zapis Uroša Župančiča "Stanovanjska stiska na Vršiču" – 1962 (za PV) 
- fotokopija Zeitschrift des DOAV – 1930 (Prusik: Die Trigvlavkante) 
- dopis Plan. in alpin. društva Jesenice o Titovi štafeti z vrha Triglava – 1948 
- čestitka gorenjskih planincev J. Brozu - 1973 
- seznam 14 najvišjih gora na svetu 
- opis dveh tur U. Župančiča – 1981 
- potrdilo o prejemu gradiva za Planinski muzej na Jesenicah – 1959 
- fotokopija prošnje za vrnitev, vknjižbo itd Staničeve koče – 1946 
- seznam jugosl. himalajskih alpin. odprav od 1960 do 1981 
- plakat za razstavo GRS – Ljubljana 1972 
- pogodba o sodelovanju zdravstvene službe z GRS – 1965 
- gradivo ob 50-letnici PD Dovje-Mojstrana – 1978 
- poročilo o zbiranju gradiva za plan. muzej-F. Salberger, Mojstrana 
- zvezek z vpisanimi turami, izleti, podpisi (Tone Škrajnar TKS?) – 1925-28 
- hemeroteka s planinsko tematiko 
- glasilo Pevske zveze "Pevec", 1921 ( članek o Jakobu Aljažu) 
- dopis PD Ljubljana matica na PZS-1986 (v zvezi s proslavo ob 90-letnici 

Aljaževih triglavskih postojank) 
- sporočilo Tineta Orla (lastnoročni podpis) Urošu Župančiču – 1972 
- 2 zahvali rodbin Jezeršek, Černič (smrtna nesreča v Kamn.Alpah)-1934 
- 5 brošur Toneta Pogačnika ob obletnicah srečno prestanega padca v Steni-

1956,1966 
 



 
ARHIVSKI ŠKATLI ŠT. 11. IN 12. 
 
GRADIVO ALPINISTIČNEGA ODSEKA PRI PLANINSKEM DRUŠTVU DOVJE-
MOJSTRANA: 

- štartna lista Koflerjev memorial, 1982 
- evidenčni kartoni plezalcev 
- dnevnik obnove Bivaka pod Luknjo, 1998 
- razna poročila, dopisi, blagajniški izdatki, obrazci, prazne prijavnice, računi, 
- prazne diplome PZS 
- prazni štartni kartončki 
- prazni obrazci PZS "Podatki o zavarovancu" 
- gradivo za planinsko šolo ( mapa) 
- poročilo o odpravi Aconcagua 1996 ( mapa) 
- knjiga vzponov, plezalnih tur, pristopov, turnih smukov AO Mojstrana- 1979-

1989, 1990-1993 
- zvezek "Aktivnosti alpinistov" 1982-1985 
- zvezek "Izposojena literatura AO Mojstrana" – 1989-1990 
- mapa z dopisi, vabili, zapisniki, poročili, programi, prošnjami itd AO Mojstrana; 

1982-1994 
- razne publikacije ( kriteriji za kategoriziranje športnikov, Obvestila PZS 1989 in 

1994, Program snovi za mladinske vodnike in planinsko šolo 1970, revija 
Alpinistični razgledi 1996, Razčlenitev kontnega plana s ponazoritvami knjiženj 
1991, brošura Tomo Česen: Julijske Alpe:izbor plezalnih vzponov 1982,  
trojezične zloženke Turno smučarski vodnik treh dežel ) 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 13. 
 

- brošura Navodila za gospodarsko poslovanje planinskih društev, iz leta 1949 
- letno in polletno finančno poročilo Planinskega društva Jesenice za leto 1949 

(predsednik Karel Korenini, računovodja Franc Kosmač) 
- računovodsko gradivo Koče pod Bogatinom (blagajniške knjige, ceniki, 

dnevniki prejemkov in izdatkov itd) in ostalo gradivo računovodkinje Marije 
Tičar, ki je delala v Domu Ilirija v Planici in koči pod Bogatinom – iz let 1949, 
1950, knjiga Učna snov teoretičnega dela strokovnega izpita za oskrbnike 
planinskih postojank PZS iz leta 1950 – glej tudi AŠ 14.  ter predmete od inv. 
št.1677-1680. 
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- računovodsko gradivo Koče pod Bogatinom (blagajniške knjige, ceniki, 
dnevniki prejemkov in izdatkov itd) in ostalo gradivo računovodkinje Marije 
Tičar, ki je delala v Domu Ilirija v Planici in koči pod Bogatinom, poziv 
oskrbnikom za zaščito planinske flore iz leta 1950, blokci prispevkov za GRS z 
žigom Planinskega in alpinističnega društva Bohinj, dva manjša zemljevida 
Pohorja, članski izkaznici PZS Marije Tičar (1950-1956 in 1957-1964), 3 



članske izkaznice PZS Ženice Rebec iz PD Litija (od1954 do 1965) – glej tudi 
AŠ 13. ter predmete od inv. št. 1677-1680. 

- tipkopis TONE STROJIN: JAKOB ALJAŽ V SLOVENSKEM PLANINSKEM 
IZROČILU, Mojstrana, avgusta 1980 

- priloga Nedeljskega dnevnika, 6.1.1991 – GRAFITI 90 – KAJ BI NAPISALI NA 
ALJAŽEV STOLP 

- mali zvezek-rokopis; Vladimir Škerlak: Zapadne Julijske Alpe (seznam 
krajevnih imen, opisi posameznih predelov in poti) 

- knjiga v srbohrvaščini " KAREL F.MARČIČ: ČITANJE KARATA", izdal 
Geografski institut jugoslovanske vojske; na prvi strani posvetilo g. Vlad. 
Škerlaku, 21. april 1959 

- dva dopisa PD Jesenice o zbiranju gradiva za Triglavski planinski muzej –
31.3.1957 

- statistika Alpinističnega odseka PD Jesenice (stanje članstva, akcije, tečaji, 
odprave itd) v letih 1955 in 1956 – en ročno napisan list 

- stanje članstva GZP 1937-38 – en ročno napisan list 
- vabilo na otvoritev obnovljenega doma Petra Skalarja pod Kaninom – 

24.8.1952 
- ročno popisan listek s fotografijo planike: v spomin na sodelovanje v na 1. 

nagradnem natečaju planinskih spisov in risb; Jesenice, 13.6.1956, PD 
Jesenice 

- vabilo na otvoritev žičnice Vitranc v Kranjski Gori – 29.11.1958 
- nastopna lista za smuk in veleslalom –državno prvenstvo- tipkopis 
- vstopnica-bon:razširitev Triglavskega doma na Kredarici 
- vabilo na slavnost in elitni ples-zimsko športni teden 1954 (Jesenice) 
- spominski kartonček Toneta Pogačnika ob 20-letnici njegove nesreče na 

Triglavskem smuku-1966 
- vabilo Čop Jaku na proslavo 10-letnice elektrifikacije Vršiča – 17.10.1959 (s 

fotografijo) 
- listek z natipkanimi izvedenimi turami (Krušic, Ferjan, Zupan, Čop) 
- 7 risbic (razglednic) s šaljivo vsebino – Spomin na kravji bal na Kredarici 1937, 

risal Marjon 
- legitimacija Jugoslovanske orlovske zveze Mihe Potočnika za popust na 

jugosl.železnicah -1929. 
- dopis Slovenskega planinskega društva gorskemu vodniku Pečarju iz Kranjske 

Gore-podpis dr. A. Brileja, 18.12.1937 
- dopis trgovca(?)Simona Pogačnika Janezu Klinarju iz Mojstrane (Požgancu) o 

dobavi vina-16.11.1891 (v kuverti z napisom Požgancovi dokumenti) 
- faktura Marie Sturm Janez Klinarju iz Mojstrane –28.2.1885 (v kuverti z 

napisom Požgancovi dokumenti) 
- faktura-dopis z dne 21.11.1900 – z žigom in glavo Cementarne v Mojstrani 

(Portland Cementwerk Lengenfeld) cementarni v Trstu g. Simonu Triplatu; (v 
kuverti za napisom Požgancovi dokumenti) 

- platnice in del listov vodniške knjižice gorskega vodnika Polda iz Mojstrane 
(vpisi od 1913-14) 

- vpisna knjiga z Rjavine-vpisi od 1947-1950; v njej tudi listki s podpisi in vpisi 
(vsebina kasete, ki so jo vzidali mojstranški planinci 23.9.1949); (podaril Janez 
Svoljšak, Mojstrana) 

- knjiga plezalnih vzponov od 1950-52 (Julijci, žig Vrh Rjavine), na drugi strani 
knjige so vpisani pohodi 1951-52 (podaril Janez Svoljšak, Mojstrana) 



- prazen obrazec "Prijava prvenstvenega vzpona" 
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- evidenčni kartoni plezalcev oz. alpinistov iz Mojstrane in Dovjega (nekateri od 
PD Dovje Mojstrana, nekateri od PZS Komisije za alpinizem) 

- različni zemljevidi Vladimirja Škerlaka ( Kraljevina SHS- SZ, SV, J del, karta 
Kraljevine Srbije, ročni šolski zemljevid Dravske banovine, Geološki pregled 
zahodne Slovenije, LR Slovenija, NR Srbija, Kraljevina SHS, karta NR Srbije, 
geološka karta Kraljevine Jugoslavije, Balkanski polotok, Balkanske in 
podonavske dežele, 5 ročno narisanih kart (razno-neplaninske), del šolskega 
atlasa iz leta 1950, 4 pregledni listi za karte) 

- poslovna knjižica Mihaela Ariha, izdana leta 1939 
- izkaznica/knjižica Mihaela Ariha Nacional-socialistične telovadne zveze, 

izdana 1942. 
- kartonček "Navodila članom SPD 
- kartonček "Pogranična karta" Uroša Zupančiča, izdana 1946 
- sodniška izkaznica Jugoslovansko zimske športne zveze Borisa Šege, izdana 

1935 
- Izkaznica TK Skala, podr.Jesenice Franca Ravnika za leto 1924(s fotografijo) 
- izkaznica Fizkulturnega saveza Jugoslavije ( v cirilici) Uroša Župančiča 
- Izkaznica TK Skala Jaka Čopa ml., za leti 1935 in 36 
- Izkaznica TK Skala Leona Baeblerja, 1930-ta leta (podpis predsednika Joža 

Čopa) 
- izkaznica SPD Andreja Moreta, 30-leta 
- izkaznica SPD Maksa Juvana, 30-leta ( s fotografijo) 
- izkaznica SPD Friderika Maleja, 30-leta ( s fotografijo) 
- izkaznica SPD Jakoba Čopa, 30-leta (s fotografijo) 
- izkaznice SPD Marije Pokeljšek, 1919-21 in 30-leta ( 4 kom) 
- izkaznica Fizkulturne zveze FLRJ Milana Šinkovca za leti 1946-47 
- izkaznice SPD Miha Potočnika za leta 1922, 1923,1924, 1930 (4kom) 
- izkaznica TK Skala podr. Jesenice Antona Klinarja za leto 1927 
- izkaznica SPD Jakoba Čopa za leto 1922 
- sodniška izkaznica Slovenske zimsko športne zveze Jakoba Čopa, 

15.12.1940 
- izkaznica SPD Janeza Matjaža, za leto 1930 
- platnice izkaznice SPD s fotografijo Mire Pibernik 
- izkaznica SPD Franca Štimnikarja za leto 1930 
- osebna izkaznica dr. Josipa Cirila Oblaka 
- izkaznica GRS SPD Andreja Moreta s fotografijo 
- izkaznica GRS SPD Matevža Šuštarja, s fotografijo 
- nepopisana izkaznica GRS SPD 
- izkaznice PZJ-PZS: Jože Vesel (1963-71), Anton Gluhar (1963-71), Marko 

Domevšček (1974-79), Breda Rinaldo (1970-71), Tomaž Ravhekar (1957-65), 
Anton Oman (1957-65), Igor Kovačič (1949-50), dr.Arnošt Brilej (1951-53), 
Slavko Tominec (1949-50), Jaka Čop (1949-56), Herman Omersa (1949-51), 
Vladimir Petrič (1949-51), Marija Klander (1949,50,54), Anton Kravanja 
(1949,52,53), Milutin Stojšič (1949-55), Jaka Čop (1949-56), Anton Gričar 
(1949-56), Janja Krivic (1956-71, brez platnic), Jože Čop (1957, brez platnic)), 



Slavko Smolej (1957-60, brez platnic), Matevž ?,rojen 1923, Hrušica, 
frizer?(1951-52), prazna 

- zdravstvene legitimacije: Jerca Guzelj, Zinka Mrak, Helena Žido, Katarina 
Kostanjšek, Kati Kostanjšek, Marija Kovačec, Helena Gašper 

- potrdilo, da je Uroš Župančič aktivist Gorenjskega emigrantskega odreda OF – 
18.maj 1945 

- članska izkaznica Zveze sindikatov Društva upokojencev LR Slovenije Jožeta 
Krofa, 1954 

- članska izkaznica Turistične zveze Slovenije za PD Dovje Mojstrana-1953 
- izkaznica o udeležbi pohoda na Stol Uroša Župančiča, 1962-81 
- dva prazna kartončka PZS v plastičnem ovitku 
- brošurica Kratka navodila za prvo pomoč v gorah (zdravniška komisija pri 

GRS) 
- Dnevnik s planinske transverzale Uroša Župančiča (nepopisan) 
- Dnevnik s planinske transverzale Marka Domevščka (požigosan) 
- nalepka 110 let PGD Dovje 1889 
- kovanec za 1 krono-Češkoslovaška social. republika 1975 
- nalepka Dvesto let Triglava 1778-1978 
- Prepis plezalnega dnevnika Mihe Ariha (prepis:  Franci Savenc, 8 strani) 
- Stanko Hribar: Poročilo o spomeniku trentarskim gorskim vodnikom (tipkopis, 

4 strani) 
- listič "Prispevek za Erjavčevo kočo na Vršiču, vrednost 1000 din, PD 

Jesenice" 
- "Getraenkekarte" s pozivom za ohranjanje rastlinskega sveta, okvir z 

narisanim planinskim cvetjem, izdala BRK-gorska straža - v nemščini 
- razstavni katalog Andruska Karolyja (slikar), 1990 
- vabilo na odprtje razstave "Vrata 1999" 
- diploma, dnevnik in zemljevid Bohinjske planinske poti, ki jo je PD Boh. 

Bistrica uvedlo leta 1977 (zraven spadajo tudi značke – glej inv. knjigo TMZ, 
inv.št. 2067 in 2068) 

- večja barvna razglednica s podpisi članov odprave na Chogori K2 Karakorum 
(poslana Mihu Potočniku), 1988  

- vodnik Trdinova pot,(s prostorom za žige); izdalo TD in PD Novo mesto, leta 
1967 

- tiskovina »Tarifa za gorske vodnike in nosače« iz leta 1931 (podaril Vid Černe, 
Kr. Gora) 

- tipkopis nagrobnega nagovora vodniku Janezu Pečarju-Bobku, 1949 (podaril 
Vid Černe, Kr. Gora) 

- Letak z navodili načelstva podružnice SPD v Kranjski Gori o uporabi štedilnika 
iz koče v Krnici, pred 2. sv.vojno (podaril Vid Černe, Kr. Gora) 

- Knjiga zapisnikov podružnice SPD za kranjskogorski sodni okraj od 19.4.1903 
do 12.3.1923 (podaril Vid Černe, Kr. Gora) 

- FOND kartografa, planinca OSKARJA DELKINA (podaril Marjan Šolar, 
Bled): Življenjepis Oskarja Delkina, ki ga je sam napisal za zgodovino TKS (5 
strani rokopisa), 1961;Pismo Delkina Urošu Župančiču (2 strani rokopisa), 
1960; Steklena foto plošča in fotografija karte Vogla in okolice; Steklena foto 
plošča karte »Gorsko zdravilišče in zimsko športna postojanka – Tujsko 
prometno društvo pri Sv. Križu nad Jesenicami«; 8 črnobelih fotografij 
(Delkinove osebne, s Skalaši) 



- Zapisnik 111. sestanka Skalašev, 27.1.1961 na Jesenicah (tipkopis), podaril 
Igor Smolej, Bled 

- Brošura s priložnostno znamko ob 100-letnici SPD in rojstva Joža Čopa (1993) 
- Vabilo (tiskovina) na odprtje Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani, 5.8.1984 
- 4 spominske (novejše) nalepke »Planinsko društvo Kranjska Gora 1908« 
- 3 ročno pisani dnevniki štajerskega planinca (Kovač?): Moja vožnja v lepo 

Logarsko (24.6.-25-6-1934), Pot na Menino planino ali Bibo (8.9./9. 1934) 
Moja prva pot na Triglav (15.8. – 17.8. 1936) 

- Dnevnik mladega planinca MK PZS (Urša Lotrič, Belca), od 1999-2000 
- Dnevnik mladega planinca MK PZS (Kristijan Bohinec), 2002-2004 
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 PODARIL JOŽE DOBNIK, 12.5.2010 
- Položnica SPD – osrednji odbor za vplačila na čekovni račun pri c.kr. poštno-

hranilničnem uradu na Dunaju (pred I. vojno) 
- Položnica SPD – osrednji odbor za vplačila na čekovni račun Poštne 

hranilnice, podružnice v Ljubljani (po I. vojni) 
- Planinski zemljevidi – 3 kom (Pohorje, 1959; Kamniške Alpe in Karavanke, 

1965; Kamniške in Savinjske Alpe, 1968) 
- Spominski poštni ovitek in vabilo ob 90-letnici Aljaževega stolpa, 1985 
- Časopisni izrezek iz Dela 1973: Vršič:gondola 1975? 
- Brošurica Planinske postojanke v Sloveniji, PZS 1963 
- Revija UTRIP GORA, izdaja ČGP Delo, 1987 
- Risbe-osnutki Vlasta Kopača za znak PZS in značke PZS, PD Kamnik, PD 

Mozirje, PD Ljubljana Matica, 1993 – 7 kom 
- Vodnik Rudolfa Badjure: Sto izletov po Gorenjskem, Dolenjskem, 

Notranjskem, 1930 
- Perorisbe Antona Rojca za 1.-4. Izdajo Vodnika po planinskih postojankah v 

Sloveniji Jožeta Dobnika (mapa) 
 

- dnevnik s slovenske planinske poti (slov. pla. Transverzala od Maribora do 
Kopra (bil last Marka Gradnika, Bled, vpisi 1978) 

- brošurica ČASTNI KODEKS SLOVENSKIH PLANINCEV, PZS 1998 
- fotokopija knjižice Golica in Kadilnikova koča (J.C. Oblak, Ljubljana 1905), s 

Kadilnikovimi potopisnimi črticami 
- časopisni izrezek o Fanny Copeland (oddaja o njej, življenjepis), Delo, 10.9.? 
- fotokopija poštne znamke iz časa II. Svetovne vojne: motiv Vrata s Steno in 

Aljaževim domom in napis Deutsches Reich 
 
FOND ALOJZA NOČA, CESTA 1. MAJA 9, JESENICE 

- časopisni članek Andrej Žalar: Gora ni nora, le nanjo se odpravljamo preveč 
noro, Gorenjski glas, 11.11. 1997 

- izkaznica  Gorske straže Alojza Noča, 1970 – 1974 
- izkaznica Planinske zveze Jugoslavije/Planinske zveze Slovenije Alojza Noča 

1951 – 1959 
- knjiga Arnošta Brileja: Priročnik za planince, 1951, črnobela razglednica 

Aljaževega doma – oboje je Alojz Noč kupil v Aljaževem domu leta 1952, ko je 



šel z Jožem Čopom, ki je bil njegov mentor, prvič na Triglav. V knjigi je tudi 
posušen cvet planike – prve in zadnje, ki jo je Noč tedaj odtrgal. 

- Fotokopija članka o Jožu Čopu, Nedeljski dnevnik, 1.1. 2006 
- Obveznice za Erjavčevo kočo na Vršiču, PD Jesenice (5 kom) 

 
 

- Fotokopija uglasbene pesmi Triglav (tekst Martin Semrajc, glasba Jurij 
Fleišman)…v gorenjsko oziram se skalnato stran… 
 

- GRADIVO ANICE SLAPAR: 2 članski izkaznici SPD (1929, 1938), 1 črnobela 
fotografija Anice Slapar, dopis ob njenem imenovanju za GAMSA iz leta 1947, 
potrdilo OO SPD, da je članica in ima popust na ladjah in železnicah iz leta 
1929, priznanica Poštne hranilnice o izvedenem plačilu na račun OO SPD 
(zapisnik 7.9.2010) 
 

- Zemljevid Julijskih Alp po I. sv. vojni, z mejo na Triglavu, slovenska imena 
krajev, merilo 1:100.000, založila dunajska založba Freitag&Berndt 
(Touristenkarten), na zadnji strani štampiljka advokata dr. Antona Šviglja, 
Dalmatinova ulica 11, Ljubljana, Jugoslavija (zapisnik 7.9.2010) 

 
- GRADIVO PD ŠKOFJA LOKA: tipkopis slavnostnega govora dr. Mihe 

Potočnika ob odkritju spomenika štirim srčnim možem, 27.8.1978 (pismo Titu, 
Pismo Edvardu kardelju, Slavnostna beseda dr. Mihe Potočnika na vrhu 
Triglava,  26.8.1979) 

 
- Tipkopis (5 listov) Mulej Janeza: Moji planinski spomini –Kako sem prvič šel 

na Stol in črnobela fotografija Muleja pri delu pri Roblekovem domu (tudi 
skenirana v fototeki PL-osebni portreti) 
 

- Fotokopija prve strani Letnega poročila SPD za I. društveno leto 1893 (bila je 
pritrjena na oglasni tabli SPD, inv.št. 48, eksponatu v Triglavski muzejski 
zbirki) 
 

- Knjiga Alpine Gipfelfuehre: Der Triglav (požigosana s štampiljko 
Triglavseenhuette, DuOAV), s fotografijami 

 
 

- Priložnostni ovitek (kuverta) 75 let Aljaževega stolpa 1970, izdalo Filatelistično 
društvo PTT Slovenija 

- Priložnostni ovitek Kangbačen 1965 (2. Himalajska odprava), Filatelistična zveza 
Slovenije 

- Priložnostni ovitek Trisul 1960 (1. Himalajska odprava), izdalo Filatelistično 
društvo PTT Slovenije – VSE PODARIL EDVARD DROLC, KAMNIK, 
17.12.2010 

 
- GRADIVO METOD BADJURA: dopis s podatki o očetu Metodu in fotografijah, 4 

kopije/skeni fotografij in 2 kopiji/skena izkaznic TKSkala (ena je začasna 
izkaznica pripravljalnega odbora TKS s podpisom predsednika Draga Zorka) 
Metoda Badjure - vse poslala hčerka Metoda Badjure Rotija Badjura, 
Pleteršnikova 25, Ljubljana, 4.2.2011 



 
- Knjiga Arnošt Brilej: Priročnik za planince, Ljubljana 1950 (podaril Jože Miklavčič 

iz Ljubljane, rojen 1946 – uporabljal ga je na svojih planinskih izletih in ga tudi 
požigosal z žigi koč in vrhov – njegovo je tudi gradivo pod inv.št. 2175-2177) 

 
- Kronika Turistovskega kluba Skala-podružnica Jesenice 1923-1941; napisal 

Jože Truhlar leta 1986 (plastična mapa s fotokopiranim rokopisom) 
 

- Fotokopija izkaznice TK Skala Roze Kozamernik za leta 1927 – 1929 in spremni 
dopis pošiljatelja Gorniškega kluba dr. H. Tuma, 21.3.2011 

 
- Broširano vabilo ob 60 letnici PD Celje, 1953 

 
- Fotokopija pisma Klementa Juga svojemu dekletu, 18.3.1924 

 
- gradivo Janeza Brojana st.(roj.1906), alpinista, gorskega reševalca in vodnika iz 

Mojstrane: članska izkaznica Reševalne službe SPD iz časa med obema 
vojnama; članska izkaznica GRS PZS za obdobje1955-1961; članska izkaznica 
GRS PZS za obdobje 1976-1985; članska izkaznica PZJ-PZS za obdobje 1949-
1956; izkaznica gorskega vodnika PZS za obdobje 1964-1974 in 1996; začasna 
legitimacija PZS oz. potrdilo, da je gorski vodnik, po 2. vojni 
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- Časopis Slovan, Ljubljana 1887 (številke 1 – 24) 
- Časopis Ilustrirani Slovenec – tedenska priloga Slovenca: letniki 1925 do 1932 

in 1935 (niso vsi popolni) –( vse darilo Klemen Župančič, 28.2.2011) 
- Časopis Slovenski ilustrovani tednik 1912 – 1914 (nepopolni letniki) 
- Časopis Teden v slikah – priloga Slovenca in Sl. Doma (2 številki) 
- Časopis Tovariš, 25.7.1952 (o GRS) 
- Brošura Die Sektion Krain 1874 bis 1901, Ljubljana 1901 
- Knjižica Kalendar Saveza planinarskih društava Jugoslavije 1934 
- Spis Jureta Robiča, znanega slovenskega športnika, z naslovom Izlet na 

Snežnik (rokopis, kopija rokopisa, tipkopis in kopija tipkopisa) iz leta 1974, ko je 
bil član planinskega krožka na OŠ Tone Čufar  Jesenice 
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38 starih, predvojnih zemljevidov (darilo Klemen Župančič, 28.2.2011): 

- Mittelbachs Karte der Alpenlaender fuer Automobilisten, Radfahrer und 
Wanderer, blatt 5, Steiermark 

- Topographische Detailkarten XVI. Julische Alpen (oestlicher Teil) und 
Karawanken – 3 kom 

- Westlicher Salzkammergut (G.Freytags Touristen-Wanderkarten, Blatt IX) 
- Karte der Suedvenetianischen Alpen und Karst, Ost Alpen, Blatt 8 
- Karte der Steierischen Alpen u. der Karawanken, Ost Alpen, Blatt 6 
- Karte der Osttiroler Alpen, Tauern und Dolomiten, Ost Alpen, Blatt 5 
- Karte des Krainisch Kroatischen Gebirgslandes, Ost Alpen, Blatt 9 
- Rundblick von der Villacher Alpe (po M. Pernhartu) 
- Panorama der Villacher Alpe (po M. Pernhartu) 



- Dalmatien, Bosnien und Herzegowina (Lechners Generalkarten) 
- Post und Strassenkarte von Steyermark 
- Spezial karte der Parseier-Gruppe 
- Spezial karte der Rieseferner-Gruppe 
- Excursionskarte des Schweizer Alpen Club – Silvretta Muttler Lischanna, Bern 

1898 
- Zone 20 kol. IX. Flitsch 
- Zone 20 kol. IX. Flitsch 
- Groszglockner und Ankogelgruppe (Wanderkarte mit Waldaufdruck und 

Wegmarkierungen) 
- Blatt 14 Julische Alpen 
- Karte der Umgebung von Laibach 
- Karte der Brentagruppe, 1908 
- Rundschau von der Kassianspitze, Blatt I., II. 
- Staedtplaene (načrti nemških mest) 
- Welt-Handels und Verkehrs-Karte 
- Evropsko vojno prizorišče – zemljevid kot priloga Ilustriranega Glasnika, št.8 
- Beneška Slovenija (Henrik Tuma, risal Ostoj Tuma) – 2 kom 
- Julijske Alpe, izdalo SPD, risal Alojzij Knafelc, 2. popravljena izdaja 1923 – 4 

kom 
- Julijske Alpe, izdalo SPD, narisal Alojzij Knafelc, 4. popravljena izdaja 1936 – 2 

kom 
- Karavanke, izdala podružnica SPD Tržič, narisal A. Knafelc 
- Kamniške Alpe in Karavanke, izdalo PD Ljubljana Matica 1965 
- Kamniške ali Savinjske Alpe, izdalo SPD, risal Oskar Delkin 1924 

 
Gradivo Uroša Župančiča, podaril Marjan Šolar 26.5. 2011 

- Knjižica Navodila za sklicevanje gorskih reševalcev in postopek uslužbencev 
ljudske milice in stalnih služb, 1968 

- Knjižica Pravilnik gorske reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenija 
(predsednik PZS Miha Potočnik) 

- Knjižica Pravilnik gorske reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenija 
- Knjižica Gorska služba spasavanja PZJ Adresar 
- Izkaznica za vodiča lavinskega psa, PZS-GRS (prazna), 1963-1974 
- Izkaznica GRS-PZS (prazna), 1949-1968 
- Izkaznica GRS-PZS KOKOŠINEK STANKO (s fotografijo), 1949-1968 
- Izkaznica Reševalna služba SPD- IVAN LAMPRET (osrednji reševalni odsek, 

znotraj žig Planinskega društva Slovenije, Fizkulturne zveze- takoj po 2.vojni 
- Izkaznica Reševalna služba SPD- CIRIL HUDOVERNIK(osrednji reševalni 

odsek, znotraj žig Planinskega društva Slovenije, Fizkulturne zveze- takoj po 
2.vojni 

- Članska izkaznica Planinsko društvo Slovenije-Fizkulturna zveza Slovenije 
PAVLE JESIH, za leto 1946 

- Izkaznica Planinsko društvo Slovenije Fizkulturna zveza Federativne ljudske 
republike Jugoslavije RAJKO ŠUŠEL, 1946-1957 (s fotografijo) 

- Izkaznica SPD (Slovensko planinsko društvo) JANEZ MATJAŽ, RATEČE, 1928-
1930 

- Izaknica PZJ-PZS-, MIHAEL ROBIČ, MARTULJEK1966-1974 (s fotografijo) 
- Izkaznica Planinski vodnik PZS (prazna) 
- Fotokopija izkaznice SPD MILKA KUNSTLER (BADJURA), 1924(s fotografijo) 



- Izkaznica Planinarski savez Hrvatske – ČAPEK RATIMIR, 1949-1957 (s 
fotografijo) 

- Izkaznica PZS –PZJ-GOMIŠČEK ERVIN, SOLKAN, 1950, (s fotografijo) 
- Članska knjižica Ljudske mladine Jugoslavije – MIHA PRISTOV, JESENICE, 

1950 (s fotografijo) 
- Brošura PODRUŽNIČNA PRAVILA podružnice SPD NA JESENICAH 
- List z zapisom 1.čete 1.bataljona jeseniško-bohinjskega odreda,14.10.1944 iz 

Bivaka (zadaj zapis gospodarja zavetišča- Matjaža, 25.3.1945 
- Kartonasta mapica (na njej napisano Rač.šol.naloge Uroš Župančič) z različnimi 

rokopisi Uroša Župančiča, spomini, opisi itd (7 snopičev) 
- Knjižica Po desetih letih 1899 – 1909, izdala in založila Kranjska podružnica 

SPD v Kranju – o delu Kranjske podružnice v tem obdobju (s fotografijo 
Prešernove koče in prvega predsednika Janka Majdiča) 

- Dopis/tipkopis Uroša Župančiča, načelnika GRS pri PZS v zvezi z novimi 
legitimacijami in znaki, 7.1.1949 

- Tiskovina/zemljevid Aljažev dom-Triglav, z naštetimi glavnimi zvezami od koč do 
vrhov ipd, založilo SPD 

- Preslikavi spremnega pisma vikarja Antona Červa iz Trente in župana Janeza 
Sorča za Antona Tožbarja-Špika.-Medveda, s katerim je po nezgodi z 
medvedom hodil po svetu in prosil milodarov, 27.6.1872 

 
Gradivo Fani Hadalin, Ozeljan, Šempas, udeleženke spominskih pohodov na Triglav 
(glej tudi njene predmete inv.št. 2244-2249, 2733 dalje(značke): 

- Priložnostna razglednica 45 let vstaje slovenskega naroda (1941-1986), z žigi 
pohodov na Triglav 

- Brošura Triglav simbol boja in svobode, spominski pohod partizanov 1986 
- Brošura Triglav slovenski simbol, deveti spominski pohod na Triglav ob 50 letnici 

vzpona partizanskih patrulj 
- Izkaznica z žigi »Javornik spominski pohod«, 1997-2006 
- Izkaznica z žigi »Spominski zimski vzpon na Porezen«, PD Cerkno, 2000-2005 

 
 

- 3 dopisnice z rokopisom dr. Juliusa Kugyja materi Julie (iz let 1898 v Karlsbad, 
1903 in 1910 v Trst) (glej vhodni obrazec 61/2011) 
 

- 3 dopisnice dr. Juliusa Kugyja iz Trsta Veri Albreht v Ljubljano: 14.2.1937, 
17.2.1937, 22.2.1937 (glej vhodni obrazec 14/2015) 

- Pismo (brez kuverte) dr. Juliusa Kugyja iz Trsta Veri Albreht in Mici Čop v 
Ljubljano, 26.12.1939 (glej vhodni obrazec 14/2015) 

- Pismo s kuverto in priloženim listom štiriperesne deteljice dr. Juliusa Kugyja iz 
Trsta Veri Albreht v Ljubljano, 16.1.1941(glej vhodni obrazec 14/2015) 

- Pismo (brez kuverte) dr. Juliusa Kugyja iz Trsta Veri Albreht in Mici Čop v 
Ljubljano, 17.1.1941(glej vhodni obrazec 14/2015) 

- Razglednica Triglavske severne stene – piše dr. Julius kugy arhitektu Marku 
Župančiču v Ljubljano, nedatirano, glede na naslov darovalci sklepajo, da je bila 
poslana pred junijem 1940 (glej vhodni obrazec 14/2015) 

 
- Vabilo Pokrajinskega arhiva Maribor na odprtje razstave »Sto let zvestobe 

goram« ob 100 letnici SPD, 4.3.1993 
 



- Fotokopije načrtov stavbe za šolo nepalskih gorskih vodnikov, Lukla, Nepal, 
diapozitivi makete šole za nepalske gorske vodnike-skeni v fototeki, zapis Aleša 
Gučka o izdelavi (arh. Aleš Guček – original hrani Muzej športa in olimpizma 
Ljubljana) 

 
- Vpisna knjiga Škrnatarica (2448m) od 4.9.1955 do 18.7.1998 (na naslovnici 

napis »Kaseto in knjigo prinesel čln GRS in AO Mojstrana dne 4. Septembra 
1955. Knjiga je last GRS pri PZS.« 

- Vpisna knjiga s Kukove špice,1989 – 1998. 
- Vpisna knjiga Kepa, 2001- 2002 
- Vpisna knjiga Dovška baba 1999 – 2000 
- Vpisna knjiga (Sleme, peričnik, Vrtaški vrh, Višek?), 2000 – 2002 
- Vpisna knjiga Dovška baba, 2002 – 2003 
- Priložnostne dopisnice ob 100-letnici GRS z žigom »prvi dan..« (16.6.2012) – 4 

kom 
- Rodovnik Eduarda Vedernjaka, Gradiška 322, Pesnica pri Mariboru – rodovnika 

sta po njegovih prednikih Gašperju Dovžanu in Agati Dovžan (Dovje, Mojstrana), 
od 1750 (tipkani,printani listi) 

 
GRADIVO HANSA ŠMIGOVCA (skalaša in fotografa), SAVINJSKA PODRUŽNICA 
TK SKALA, podaril njegov sin Hansi Šmigovec, Kersnikova 19, Mengeš: 

- Tipkopis (2 lista) Hansa Šmigovca ob smrti oz. odkritju spominske plošče smrtno 
ponesrečenemu skalašu Francetu Lečniku (Savinjska podružnica TKS), ki se je 
ponesrečil 1.8.1933 na Škrlatici. 

- Časopisni članek (Slovenec?) ob 10 letnici Savinjske podužnice TKSkala, 1941 
- 2 dopisa Mislinjske podružnice SPD Slovenjgradec (štampiljka), 6. in 30.5.1935 

Ivanu Šmigovcu v zvezi s fotografijami 
- Dopis osrednjega odbora SPD Ljubljana Ivanu Šmigovcu, 10.4.1936 v zvezi s 

foto razstavo v Ženevi 
- Propagandni letak/naročilnica v zvezi z II. albumom planinskih slik/fotografij Iz 

naših gora, ki ga je izdal SPD 1937 (v njem fotografija Ojstrice Hansa/Ivana 
Šmigovca 

 
GRADIVO, PODARILA MARINKA KOŽELJ STEPIC,6.8.2012 

- Nalepka XII. Planinski tabor 1982 Jelenov studenec, MDO Ljubljana, PD 
Kočevje – 2 kom 

- Nalepka Planinsko društvo Medvode 
- Našitek Planinsko društvo Ribnica 
- Našitek Groenland Alpinistična odprava občine Domžale, 1981 – 2 kom 
- Našitek Planinska zveza Slovenije (s peterokrako rdečo zvezdo) 
- Dnevnik Kamniške planinske poti, izdalo PD Kamniik, 1983 (brez žigov) 
- Vodnik – dnevnik Haloške planinske poti (pot PD Ptuj), 1983 (brez žigov) 
- Dnevnik Planinarsko društvo Kamenjak Rijeka (okrog 1983), brez žigov 
- Priložnostna kuverta z žigom in znamko ob 90-letnici ustanovitve SPD-2 kom 
- Pooročilo o izvedbi in poteku 8. Rokovnjaškega nočnega pohoda Trojane-

Črnivec, 30.-31.5.1998 
- Plakat – vabilo na 11. Nočni rokovnjaški pohod Trojane-Lukovica,26.in 27.5. 

2001 
- Vabilo na 12. Nočni rokovnjaški pohod Trojane-Moravče,1.in 2.6.2002 
- Stroški nočnega rokovnjaškega pohoda, 5.7.2002 (1 list) 



- Vabilo na 10. plenarno sejo MDO PD Ljubljana, 2.2.2006 in njen zapisnik 
- Zapisnik občnega zbora PD Šmarna gora, 27.3.2009 
 
- Gradivo o Miranu Cizlju(1915-1944) - članki, zapisi, fotokopije 
- Razglednica ANAPURNA I . – SLOVENSKA ODPRAVA 1993,  s podpisi 

udeležencev 
- Razglednica 4.JAHO KANGBAČEN 1972  s podpisi udeležencev 
- Revija IVAN KOTNIK: HIMALAJSKI DNEVNIK, drama pod vrhom, julij 1979 
- Revija HIMALAJA ´83, dnevnik Vikija Grošlja z odprave na Manaslu, junij 1983 
- Časopisni izrezek Alpinistične novice, odprava v s steno Yalung Kanga s 

fotografijami udeležencev, DELO, 25.2.1985 
- Časopisni izrezek – članek o odpravi na Yalung Kang (IX.JAHO), Dnevnik, 

27.2.1985 
- Razglednica CHOGORI-K2-KARAKORUM z originalnimi podpisi udeležencev 

odprave 
- Plakat EVEREST ´79, s podpisi udeležencev odprave 
- Revija Gore/las montanas, 1. Številka Slovenskega planinskega društva 

Bariloče Argentina, 1955, z originalnimi ex-librisi Bare Remec 
- Zastavica Planinsko društvo Oplotnica – 60 let- 1950-2010 
- Časopisna fotokopija Spomini na brata – o Tončku Pangercu, ki jih je zapisala 

njegova sestra Angela Pangerc Šorl (+ njen spremni dopis SPM-ju, 6.9.2012) 
- Brošurica PRAVILNIK GRS pri PZS, 1983  
- Knjižica Navodila in pomembnejši naslovi GRZS (imenik GRZS), 2010 
- Knjižica Kratka navodila za prvo pomoč v gorah (zdravniška komisija pri GRS)- 

običajno so bile v izkaznicah GRS 
- Trojezična tiskovina (slo, nem, ita) SOS obvestilo o nesreči 
- Cenik za obvezila in zdravila iz domače lekarne SPD (nalepljeno na karton) 
- Barvna razglednica Himalaja 1994, Slovenian expedition Annapurna III – 7555 

m, člani 1. mariborske himalajske odprave AO Kozjak in TAM 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 19 
 
FOND MILANA KHAMA-TURISTOVSKEGA KLUBA SKALA (podarila Katarina 
Kham, 16.3.2011): 

- mapa Alpinistični klub Skala (razni dopisi, časopisi, fotokopije) 
- mapa Tavzherjeva koča, Dom na Voglu (načrti, dopisi, zapisi) 
- mapa Fotografski odsek (zapisniki 1922-1931) 
- mapa TKSkala Dom na Voglu (razni zapisniki, dopisi 1934-1961) 
- mapa Imenik knjižnice TKS (seznam literature, izposojanje) 
- mapa Zemljevidi (37 različnih zemljevidov) 
- mapa Inventar Skalaškega doma na Voglu 
- kuverta z 10 fotografijami - črnobele, avtor Janko Ravnik 
- fotokopija portreta Milana Khama, črnobela 
- 2 razglednici s posnetkom iz filma Zadnja kino predstava 
- pola priložnostnih znamk ob premieri filma Zadnja kino predstava, 2008 
- brošura ob filmu Zadnja kino predstava (režiser Milan Ljubič) 
- kopija plakata za film V kraljestvu Zlatoroga, 1931(med dvema pleksi ploščama , 

na stalni razstavi SPM) 
- izrezi filma iz filma V kraljestvu Zlatoroga 



- 4 črnobele fotografije s pogreba skalaša Janeza Rožmana, 1.1.1938, 
opremljene z napisi Milana Khama 

- 2 vstopnici in 2 priložnostni razglednici Skalaškega doma ob jubilejni projekciji 
filma “V kraljestvu Zlatoroga” v Grand hotelu Union Ljubljana 29.8.2011 (80-
letnica filma, predvajanega v isti dvorani in ob istem času kot premiera pred 80 
leti) 

 
Gradivo v zvezi s TKS Uroša Župančiča, podaril Marjan Šolar 26.5. 2011(ostalo 
gradivo glej v aš. X TMZ: 

- Izkaznica TKS v Ljubljani (Turistovski klub Skala : Savez planinarskih društava 
kraljevine Jugoslavije- ANICA BERNARD, JESENICE1935- 1939 

- Izkaznica/kartonček TKS, podružnica Jesenice – GUSTL BALANTIČ, 
JESENICE, 1933 ( s fotografijo) 

- Knjižica PRAVILA TURISTOVSKEGA KLUBA SKALA V LJUBLJANI 
- Zvezek, rokopis »Zapisnik« FRANCE BORŠTNAR (opisi njegovih tur in raznih 

zanimivosti), 1921-1923 
- Zvezek: France Borštnar: T.K.Skala in moj alpinizem (skromni spomini), rokopis, 

1961, z nalepljenimi fotografijami iz obdobja med obema vojnama 
- Tipkopis Vabilo na sestanek odbora za proslavo 60 letnice TKS, 1981 
- Zvezek VIKTOR NOVŠAK: SPOMINI NA SKALO V BOHINJU (rokopis), 1977 
- Turna kontrolna pola TKS (prazna) 
- Dopisnica VABILO NA USTANOVNI OBČNI ZBOR TKS, 2.2.1921, naslovljena 

na Metoda Badjuro 
- Fotokopija članskega imenika Gornjesavskih hostarjev (TKS), 1932 
- Karta/zemljevid I. MANGRTSKA DOLINA PLANICA, risal.H. Drofenik 
- Karta/zemljevid II. PIŠENCA, KRNICA, TRENTA, risal.H. Drofenik 
- 7 listov rokopisa dr. Mirka Kajzelja o Turistovskem klubu Skala, 20.4.1961 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 20 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 

- 2 kom brošur korespondence med Cirilom Pračkom in Pavlom Šegulo v času 
priprave Pračkove knjige Vrnite mi moje sinove z gore, naročila omenjene 
knjige, objave in intervjuji povezani z izdajo knjige 

- 2  bloka z zapiski in skicami 
- 1 rjava mapa projekt izgradnje sedežnice Skripi na Kaninu, smučarske proge 

Sedlo – Skripi – Podi, Nova Gorica 1979 in mapa s hemeroteko dogodkov 
povezanih s smučiščem na Kaninu 

- 1 fascikel dokumentacija, korespondenca ob pripravi knjige Sneg in plazovi 
 
 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 21 in 22 

   
FOND PAVLA ŠEGULE 

- 2  fascikla z gradivom (zapisniki, pripombe) povezanim z ogledi na terenu, ki so 
bili opravljeni  v okviru KSP – GRS za potrebe posameznikov ali institucij, kadar 
je bilo potrebno ustrezno mnenje za izdajo lokacijskega ali gradbenega 
dovoljenja, pa tudi pri izdelavi Katastra snežnih plazov v Sloveniji 



 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 23 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 

- Zapisnik (priprave na skupščino PZS, priprava nove  VI. JAHO) 
- Finančna sredstva za 4. JAHO, 9.2.1971, Planinska zveza Jugoslavije Beograd 
- Razpis vsem alpinističnim odsekom! PZS Ljubljana, 5.2.1971 
- Pismo nemške planinske zveze Pavlu Šeguli, 2.2.1971 
- Pismo PD Elena Skopje  Pavlu Šeguli glede odprave članov na Pamir 
- Prošnja za potrditev alpinistične odprave Akademskega planinskega društva 

Ljubljana na Svalbard leta 1971, 16. 12. 1970 
- Sklep o sofinanciranju mednarodnih športnih prireditev ter svetovnih, evropskih 

in balkanskih športnih prvenstev do vključno leta 1973, 16.12. 1970 
- Slovenska alpinistična odprava na Groenland 1971, Celje, 15. 12. 1970 
- Tekoče delo in naloge komisije za odprave v tuja gorstva, Ljubljana, 8.5.1970 
- Poročila o delu komisij za čas od 1.1. do 10.6. 1970 
- Obračun dohodkov in izdatkov ekspedicije na Anapurno II – 1969, Ljubljana, 

12.3.1971 
- Priporočilo, Sklad Borisa Kidriča Ljubljana, 5.2.1971 
- Pregled odprav v izvedbi PZS – program odprav do 1971, PZS – Komisija za 

odprave v tuja gorstva, Ljubljana, 5.12.1969 
- Pismo Pavlu Šeguli, Šoštanj, 26.6.1970 
- Organizacija odprav v tuja gorstva naslovljeno na Planinsko zvezo Jugoslavije 
- Dobava vina v Švico, 6.8.1970 
- Pismo – odgovor PD Elena Skopje glede odprave v Pamir, 28. 10. 1970 
- Zapis o odpravi na Pik Lenin 
- Slovenci v tujih gorah in Pregled odprav v izvedbi PZS – program odprav do leta 

1971, Ljubljana, 5. 12.1969 
- Poročilo odprave Trolltind Norveška, Dušan Kukovec, vodja odprave 
- Tiskovna konferenca, Ljubljana 15.1.1969 
- Zapisnik 11. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 14.2. 1969 
- Prispevek k organizaciji komisije za odprave v tuja gorstva (nekaj misli o 

nalogah komisije in njenih članov), Ljubljana, 23.5.1969 
- 3. JAHO, predračun, Ljubljana, 3.1.1969 
- Dopis  Ambasade SFRJ na PZS Ljubljana glede sedeža nepalskega 

ambasadorja 
- Časopisni izrezek Himalajci in njihovo izročilo 
- Prispevek k organizaciji komisije za odprave v tuja gorstva (nekaj misli o 

nalogah komisije in njenih članov), Ljubljana  23.5.1969 
- Obvestilo o telegramu Aleša Kunaverja, Ljubljana, 4. 12. 1969 
- Pismo Pavla Šegule dr. G.O. Dyhrenfurthu, 6.11.1969 
- Dopis Planinarskega saveza Jugoslavije Planinski zvezi Slovenije glede indijske 

odprave v Himalajo, Bg. 7. 10. 1969 
- Odmevi na Anapurno iz inozemstva 
- Dopis s čestitkami Lojza Demšarja, 27. 10. 1969 
- Alpinistična odprava PZS v obdobju 1971 – 1975, Republiški sekretariat za 

kulturo in prosveto SRS Ljubljana, 10.9.1970 
- Mapa Evropska gorstva 
- Mapa Osebna oprema (reverzi, seznami opreme, predračuni,…) 
- Mapa Prošnje (za sponzorstvo, donacije,…) 



- Mapa Šolstvo (Program za mladinske vodnike - 1966, Vremenoslovje, Planinska 
vzgoja in izobraževanje - 1966, Jugoslovanski alpinizem - 1966, Zaključki 8. 
Redne skupščine Planinarskega saveza Jugoslavije,Vzgoja planinara, Seminar 
za inštruktorje alpinistične šole, program plezalne šole AO APD, Praktična 
navodila za vaditelje, Poslovnik šolskega odbora PZS – 18.3.1966, 
Udejstvovanje v alpinističnem odseku, program tečajev in seminarjev GRS za 
leto 1966, Savezni tečaj za rukovodioce GRS i vodje akcije spasavanja , Zbir 
misli o vzgoji v planinski organizaciji -21.1.1966, Republiškim komisijam za 
alpinizem – 10.1.1966, Sklepi 1. Seje šolskega odbora, Poročilo o sodelovanju v 
avstrijski visokogorski šoli, Vsem republiškim komisijam za alpinizem – 1966, 
namen in program alpinistične šole , Shema šolanja v planinski organizaciji, 
Zapisnik 2. Seje šolskega odbora – 18.2.1965) 

- Mapa Pamir – Tjenšan 1966 (razni dopisi) 
- Mapa Zdravniško poročilo II. Himalajske odprave, Jože Andlovic – zdravnik II. 

Jugoslovanske himalajske odprave 
- Himalajski dnevnik Toneta Škarja, 1965 
- Mapa Razstava: »Sistemski koncept za razstavo ob priliki 80 let slovenske 

planinske organizacije, februar 1973« (osnutek), vabila otvoritev razstave 
alpinističnih odprav, negativi 

- Mapa Poročilo tretje jugoslovanske alpinistične odprave na Pamir 1972, Pik 
komunizma 7495m, Lj. okt. 1972; Okvirni razpis za II. Jugoslovansko kadrovsko 
odpravo – Hindukuš 75 

- Dnevnik odprave AAO na LOFOTE 1971, 3.9.1971 
- Zelena mapa: zahvale, pisma, brzojavke,… 
- Mapa Češka 1964 
- Mapa z raznimi obrazci in člankom Alpinizem v SSSR 
- Mapa Radio (RTV), Časopisi: besedilo Odprava na Kangbačen (nekaj osnovnih 

podatkov), besedilo Odprave v tuja gorstva v letu 1964 
- Rjava mapa:Odprava na Mt. Mc. Kinley 1974 in z njo povezana dokumentacija 

(nekaj časopisnih izrezkov s članki  o jugoslovanski odpravi na Mc Kinley, 
prošnje za dopust, poročila, terminski plani, spisek podjetij, stroški, predlog 
programa) 

- Mapa Himalaja splošno (dopis Komisija za odprave v tuja gorstva: sestav, 
finančni plan 1967 in program dela 1967/68;Lista opreme jugoslovanske 
odprave Kangbačen 1965; 6 kom čb fotografij; Podatki o odpravah v območju 
Kangčendzone; Nekaj prispevkov k planu odprave na Kangbačen; Okvirni 
predračun za postavitev postaje za prvo pomoč v Khumbu; Odprava APD _ Andi 
1965; reliefna karta Nepala; Predračun za himalajsko odpravo 1963) 

- Mapa Zvezni zimski alpinistični tečaj 1965, Vodnikova koča (6 kom čb fotografij) 
- Mapa Zvezni tečaj za turno smučanje 1965, Planina Na Kraju 
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- Korespondenca Pavla Šegule z družino Fuchs (pisma, izrezki, razglednice,…) 
- Knjižica v ruščini z 9 fotografijami 
- Mapa Pamir 1969 (dopisi, članki,razpisi, pogodbe, fotografije, poročila,…) 



- Mapa z dokumentacijo o 2. Jugoslovanski alpinistični odpravi Hindukuš 1970, 
alpinistična odprava Trolltind Norveška 1970, Karakorum 1971 (PD Kranj) 

- Mapa Hrana (prošnje, seznami hrane, dopisi dobaviteljev hrane… za himalajske 
odprave)  

- Mapa Zdravstvo zavarovanje (dokumentacija v zvezi z opremo na odpravah v 
tujini in Zdravstvena okrožnica – Vsem komunalnim zavodom za socialno 
zavarovanje) 

- Mapa Kadri (Seznam načelnikov AO po posameznih jugoslovanskih republikah, 
Sporočilo komisiji za odprave v tuja gorstva  v zvezi z udeležbo prijavljenih 
kandidatov za akcije Kavkaz in Pamir 1967) 

- Paket dokumentacije z razdelki radioamaterstvo,  razno – članki, RUZR, SK za 
ceste, SSP – LWD – SV, testi, vzgoja) 

- Mapa Himalaja 1967/68 (revija Naše planine št. 11/12 – 1965,Poročilo 2. 
Jugoslovanske himalajske odprave Kanbačen 1965, 3. Jugoslovanska odprava 
– predlog za leto 1967, Pismo na Zunanje ministrstvo Nepala, Kratek opis 
odprave na Kangbačen 1965 v ang. In srb.-hrv.) 

- Mapa Finance (finančna dokumentacija) 
- Mapa (Nekaj misli k seji komisije za tuja gorstva sklicani za 8.10.1968 ob 16. Uri; 

Plan akcij in proračun mladinske komisije pri PZS za leto 1964; Zapisnik 16. seje 
Komisije za odprave v tuja gorstva 28.4.1964; Zapisnik  17. seje komisije za 
odprave v tuja gorstva, 6.5.1964; Zapisnik 19. seje Komisije za odprave v tuja 
gorstva, 18.5.1964; Zapisnik 20. seje Komisije za odprave v tuja gorstva, 
21.5.1964; Zapisnik 21. Seje Komisije za odprave v tuja gorstva, 2.6.1964; 
Zapisnik 23. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 24.7.1964; Zapisnik 26. 
Seje Komisije za odprave v tuja gorstva, 19.11.1964; Zapisnik 27. seje komisije 
za odprave v tuja gorstva, 24.12.1964;; Alpinistična odprava v Cordillero Real 
1964; PZS in odprave v tuja gorstva; Naloge in dolžnosti odprav PZS leta 1964; 
Obrazec za obračun potnih stroškov; Posvetovanje v Kamniški Bistrici – 
obvestilo; Okrožnica PZS 6.11.1964; Zapisnik 13. seje komisije za odprave v 
tuja gorstva, 27.3.1964; Zapisnik 11. seje komisije za  odprave v tuja gorstva, 
28.2.1964; Zapisnik 11. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 28.2.1964; 
Zapisnik 9. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 24.1.1964;Zapisnik 7. Seje 
komisije za odprave v tuja gorstva, 23.10. 1963; zapisnik  1. Sestanka odprave v 
Kavkaz, 10.7.1963; Odprava Kavkaz; Razhodki in dohodki 31.12.1962 – PZS; 
Okrožnice PZS 1963 in 1964; Popis predavateljev in predavanj; Obvestilo PZS 
planinskim društvom in AO o smučarskih pohodih, 7.3.1963; zapisnik 2. Redne 
seje UO PZS, 20.6.1963; PZS Pavlu Šeguli dopis glede poročila o delu 
posameznih komisij, 22.5.1963;dopis PZS planinskim društvom v zvezi z  
gorskimi vodniki, 8.3.1963; vabilo na proslavo 70-letnice slovenske planinske 
organizacije, 19.2.1963; Statut PZS; Vabilo na 1. Sejo UP PZS 10. 3. 1963; 
Zapisnik 1. Redne seje UO PZS, 10.3.1963; 

- Mapa Predpisi nepalske vlade 
- Mapa ( Material za 3. Sejo KOTG, Informacije o alpinistični odpravi na Lofote, 

Zapisnik 1. sestanka skupine zdravnikov EK, 7.12.1973; Zapisnik 2. sestanka 
skupine zdravnikov EK,  11.1.1974; Zapisnik 4. seje odbora EK,  13. 11. 1973; 
Zapisnik 5. seje odbora skupine zdravnikov EK,  11.12.1973; Zapisnik  6. seje 
Komisije za odprave v tuja gorstva, 26. 12. 1973; Zapisnik 8. seje komisije za 
odprave v tuja gorstva, 22.1. 1974; Zapisnik 9. seje komisije za odprave v tuja 
gorstva, 4.2.1974; Zapisnik 10. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 
25.2.1974. 
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- Mapa Karakorum 1. JAOK (2 kom srečk Denarne loterije PD Kranj; časopis 
Teorija in praksa … št. 9, 1966; Pogoji in določila za udeležbo na odpravi, 3. 
JAOH 1971; knjižica PZS – PD Kranj, III. Jugoslovanska alpinistična odprava v 
Hindukuš – Zahodni Pakistan 1971; zahvale; vabila, loterija, govor ob smrti 
prijatelja Zvoneta Koflerja in druga dokumentacija vezana na ta dogodek, 
prošnje, Načrt za raziskavo »psihološko proučevanje alpinističnih odprav«, 
izrezki časopisnih člankov, razglednice, izjave, sestavek III. Jugoslovanska 
alpinistična odprava v Hindukuš 1971 – Z Pakistan; Sporočilo o srečni vrnitvi  v 
bazno taborišče, 22.5.1971; pisma – poročila; pogodbe; spiski opreme; kopija 
karte Hindukuša; II. Jugoslovanska alpinistična odprava v Hindukuš; 
Mountaineering regulations in Afghanistan; II. JAOH 1970 – Poročilo odprave za 
čas od 1. do 15. julija;II. JAOH – poročilo odprave za čas od 16.7. do 24. 8. 
1970; Nota za pakistansko vlado – 28. 10. 1970; Poročilo o alpinistični odpravi 
PD Kranj v skupino Mt. Blanca od 4. do 13. julija 1970; Okvirni program izletov 
izletov v letu 1969 – PD PTT Ljubljana;Himalaxa – Chronik 1968 (brošura, 1969; 
zloženka TD Bela; letak Konjeniške ekspres loterije; Zapisnik sestanka 
kandidatov odprave Karakorum 1970, 17.12.1969; 5 kom predlog dopisov z 
glavami 1. Jugoslovanske alpinistične odprave v Karakorum; Seznam 
kandidatov za odpravo Karakorum 1970;Seznam pomembnejših podjetij v 
Sloveniji katerim so bile poslane vloge za prispevek za 1. Jugoslovansko 
alpinistično odpravo v Karakorum; predračun za 1. Jugoslovansko alpinistično 
odpravo v Karakorum 1970; korespondenca s karakorumskim clubom;  Poročilo 
o odpravi članov AO in PD Kranj v Centralne Alpe – Mt. Blanc 1969; obrazec 
Odhodni telegram; karta United provinces – prva izdaja) 

- Mapa Finance 
- Vezan zvezek Kavkaz 1963 
- Mapa Kavkaz 1964 (2 fotografiji s portreti, sestavek 3. Alpinistična odprava 

Kavkaz; Karta centralnega Kavkaza; pisma; 2 železniški karti; razglednice; 
sestavek Alpinisti tretje jugoslovanske odprave v Kavkaz zopet doma; stroški 3. 
Alpinistične odprave v Kavkaz; podatki o kandidatih  za »Odpravo v Kavkaz« 
1965; sestavek  Bezengi Centralni Kavkaz;Poročilo o obisku sovjetskih 
alpinistov v Jugoslaviji; časopisni izrezki;karta Skupina Bezengi; sestavek 
Jugoslawische Kaukasusfahrt 1965; seznami opreme; rezervacije voznih kart; 
Poročilo jugoslovanske alpinistične odprave v Kavkaz v letu 1964) 

- Mapa zapisniki 
- Mapa Posvetovanja domače in tuje odprave (dopisi, …) 
- Mapa Hrana (3 fotografije; Gorsko vodništvo, 8.6.1965;Seznam aktivnih gorskih 

vodnikov iz 1967 v nemščini; naročila  in prošnje za material potreben na 
odpravah – oprema in hrana;) 

- Prošnje za odpis stroškov povezanih z odpravami 
- Dokumentacija PZS v zvezi z izletom v Indijo in Nepal ob priliki povratka IV. 

jugoslovanske himalajske odprave  
- Blagajniški prejemki 
- Stroški povratka himalajcev 
- Naslovi firm v rokopisu 
- Dostava carinske spremnice 



- Udeležba v 4. jugoslovanski alpinistični himalajski odpravi Janko Ažman in 
Janez Brojan 

- Obrazci za prijavo zavarovanja 
- Spisek opreme za IV. JAHO po tovorih (hrana) 
- Jugoslawien Unterwegs zum Makalu 
- Planinari Jugoslavije ponovno u Himalaji 
- Japonci na Makaluju (2 fotografiji) 
- Prazne predloge dopisa PZS 
- Pozdravne razglednice iz Himalaje za člane Sierra Club 
- 2. Alpinistična odprava na Ande 
- Komisija za za odprave v tuja gorstva – predračun  za 1973 
- Odhodni telegram 
- Kritje stroškov udeležbe v 2. JAOP (Pamir) 
- Povzetek glavnih podatkov iz poročila 1. Ženske alpinistične odprave v Iran 
- Odgovori na prošnje o »sponzorstvu« odprav, prošnje za sponzorstva 
- Časopisni izrezki člankov 
- 4. Jugoslovanska alpinistična himalajska odprava - sofinanciranje 
- Die jugoslawische Makalu expedition 1972 
- 5 kom razglednic 4. Jugoslovanska alpinistična odprava 
- 2 kom obvestil za predavanje o osvojitvi južne stene Makaluja leta 1972 
- Jana, tednik, št. 2, 11.1.1973 – prispevek Zorana Jerina: Bazno taborišče pod 

Makalujem 10. 10. 1972 
- Tovariš, št. 50, 25.12.1972 – prispevek Zorana Jerina: Naš dom je više kot Mont 

Blanc 
- Vabilo Sergeja Kraigherja, predsednika Skupščine SRS, Pavlu Šeguli na 

sprejem alpinistov članov 4. Jugoslovanske himalajske odprave, 26.1. 1973 
- Die jugoslawische Makalu expedition 1972 
- Poročilo – osnovni podatki Makalu 1972, 4. Jugoslovanska alpinistična 

himalajska odprava (J stena Makaluja 8571), 15.8. 1972 – 18. 11.1972 
- Korespondenca z nepalsko vlado poz. Ministrstvom za zunanje zadeve 
- Zahvale 
- Korespondenca Pavle Šegula – Aleš Kunaver glede 4. Jugoslovanske odprave 

na Makalu 1972 
- Dovoljenje za poset orožja 
- Obrazci za zavarovanje 
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Fascikel: 

- IV. JAHO MAKALU 1975, 19. 10. 1975, 5. Poročilo 
- Časopisni izrezki  
- 1. Poročilo iz Baze, Baza 8.9.1975 
- 4. Poročilo iz Baze, baza Jugoslavija 6. 10. 1975 
- Zapisnik 8. Seje IO z dne 16.10. 1975 
- Program alpinističnih odprav v socialistične dežele 1975 – 1980 
- Material, ki naj bi bil osnova za sodelovanje planincev SFRJ in LR Kitajske 

(zasnova vzpona na Everest) 
- Osnutek dopisa »Alpinistične odprave v socialistične države 



- Zapis Jugoslovani prvi na Makaluju preko južne stene 
- Kitajci na Čomolungmi, Delo, 3.1.1976 
- Udeleženci odprava 1. Himalaja, 2. Hindukuš, 3. Pamir, 4. Andi,5. Kavkaz, 6. 

Spitzbergi,7. Gronland, 8. Hoggar, 9. Afrika- Kilimandžaro-Mawenzi – Atlas, 10. 
Atlas, 11. Ararat, 12. Lofoti,13. Damavend, 14. Mt. Mc. Kinley, 15. El Capitan – 
Yosemite Valley – ZDA 

- Organizacvija in financiranje alpinističnih odprav, 15.8.1974 
- Odprave – program za prihodnje obdobje 
- Odprave dosedanje delo, oris in pomen dejavnosti 
- K predlogu za vključitev planinske dejavnosti v meddržavno pogodbo SFRJ – LR 

Kitajska, 15. 11. 1973 
- Predračun za 6. Jugoslovansko alpinistično himalajsko odpravo 
- Pismo Alešu Kunaverju, Škofja Loka 3.8.1975 
- Program alpinističnih odprav v socialistične dežele 1975 – 1980 
- Zahvale 
- Pravilnik o odpravah v tuja gorstva, 30. 5. 1975 
- JAHO VI. – MAKALU – predračun, 11.2.1975 
- Ključ za dnevno radijsko poročilo 
- 2. Poročilo iz Baze, Baza – Jugoslavija 16. 9. 1975, VI. JAHO 
- VI. JAHO, Khandbari, 25. 8. 1975 
- Razčlenitev prvega telexa VI. JAHO, 22.9.1975 
- PZS Komisiji za odprave v tuja gorstva, 24. 9. 1975 
- 6. JAHO Makalu 1975 
- PZS Komisiji za odprave v tuja gorstva, 23. 10. 1974 
- Dogovor med PZS in tovariši  (pravice in dolžnosti vodje odprave, dogovor o 

sodelovanju in sankcijah) 
- Program  za leto 1974, 5.10. 1973 
- Dopis SOFK  Jugoslavije o organizaciji in financiranju alpinističnih ekspedicij, 

14.10.1974 
- Komisija za odprave v tuja gorstva PRS ob V. JAHO 
- Korespondenca Matije Maležiča in Pavleta Šegule 
- Informacija o boravku D. Trajanovskog, opunomočenog ministra Ambasade u 

Nepalu, 10. 5. 1974 
- Objava: Istor – o Nal, Third jugoslav hindu Kush Expedition, 1971, Himalayan 

Journal 
- Spisek plezalne opreme  
- Predlog za odprodajo plezalne opreme iz skladišča JA-HO, 5.7.1973 
- Odprava v Kavkaz 1975 – razpis 
- Razpis za udeležbo na mednarodnem alpinističnem taboru v Pamiru in Kavkazu 

– 1975 
- Načrt vzpona na Makalu 
- Preliminirani izveštaj prve splitske alpinističke ekspedicije Spitzbergen 1973.g. 
- Ekspedicija Hindukuš 1975 
- Matični list odprave (prijava) 
- Ekspedicijski klub – Pravilnik 
- Pravilnik o odpravah v tuja gorstva, 13.12.1974 
- Komisija za alpinizem – Osnutek alpinističnega pravilnika 
- 2 razglednici:  Makalu southface 27,750 ft in Makalu 27,750 ft, Himalaya, Nepal 
- Pravice in dolžnosti vodje V. jugoslovanske alpinistične himalajske odprave 



- Razno (zapisniki, obvestila, zapiski, seznami, obrazci, beležke, dopisi, izjave, 
prošnje, blagajniško poročilo, pisma…) 

- Dogovor med PZS in Tonetom Škarjo o sodelovanju in medsebojnih obveznosti 
- Razpis Trekking v Himalajo Khumba Karna Himal 
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Fascikel: 

- Razno z odprav (zapisniki, predlogi, dopisi,predračuni in programi dela ..) 
- Osnovni podatki o alpinističnih ciljih 2. Jugoslovanske odprave v Ande 

(Cordillera Blanca) 
- Brošura »Pamir« 
- Poročilo o prvi jugoslovanski alpinistični odpravi v Hoggar 1973/74 
- 2. Alpinistična odprava v Ande 1973 – program 
- Peter Baumgartner: Sarek – Berge am Polarkreis 
- Broširana knjiga Pregled nesreč v slovenskih gorah 1977 – 1997, Pavle Šegula 
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Fascikel: 

- Čas – dejavniki kvalitete in uspešnosti  gorskega reševanja 
- Nezgodno zavarovanje gorskih reševalcev, Adriatic 
- Poročilo z delovnega simpozija Komisije za letalsko reševanje, IKAR 24 – 26. 

maja 1996 Karepase – Južna Tirolska 
- Prevod postopka z mrtvimi po pravilniku o pogojih in načinu izkopavanja in 

prevoza trupel 
- Delovni posvet GRS Alpe Adrija, 8.3.1996 
- Izbor fotografij, Komisija za GRS pri PZS Slovenije, marec 96 
- Dopis: Organizacijski odbor za proslavo 85. Letnice GRS, 25.9.1996 
- Poroćilo o inventurnih pregledih po postajah GRS, 28.8.1996 
- Bericht uber die Alpe – Adria – Einsatzubung am 15.6.1996 weissenfelser See, 

dr. Kurt Dellisch, 17.06 1996 
- Program 3. Gorskega teka iz Podbrda na Črno prst, 7.9.1996 
- Dopisi v zvezi s pripravo izdaje Gorskega svetovalca 
- Dopis ob 100. letnici GRS Avstrije, 23.9.1996 
- Analiza reševalnega dela v letu 1995, 8.5.1995 
- Poslovnik izpitne komisije, Komisija za GRS pri PZS, 11.10.1995 
- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite 

ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 13.2.1996 
- Gradivo za IKAR, ki ga Pavle Šegula pošilja Danilu Škerbinku, 26.2.1996 
- Zapisnik 2. seje Podkomisije za letalsko reševanje, 29.2.1996 
- Zapisnik 11. Seje Podkomisije za opremo, 7.3.1996 
- Normativi operativne pripravljenosti GRS, 19.3.1996 
- Poslovnik o rabi denarnih sredstev GRS pri PZS 



- Dopis s skicami in opisi helikopterskega reševanja, ki ga pošilja Jelk Bruno, 
reševalna postaja iz Zermatta Pavletu Šeguli, 11.2.1996 

- Material fur Long – Leine Rettungen in dopis Pavla šegule gospodu Brunu Jelku, 
16.11.1995 

- Obrazec za plačan izostanek od dela za člane GRS 
- Vloga člana GRS vodstvu svoje delovne organizacije v tujini s prošnjo za plačan 

izostanek od dela v času reševalne akcije – Opomnik – Razno, 25.7.1995 
- Poročilo o udeležbi na zasedanju letalske komisije IKAR v Interlaknu (Švica) od 

17. – 20. Maja 1995 (in skice Long Lain sistema) 
- Dopis pavla Šegule Danilu Škerbinku, 5.6.1996 
- Dopis danila Škerbinka Avstrijskemu Kuratoriju Alpine Sicherheit, 25.5.1995 
- 11. Seja sekretariata KGRS – pripombe k materialom, 25.2.1996 
- Analiza reševalnega dela postaj (interno) 
- Dopolnitve k Poslovniku o rabi denarnih sredstev GRS pri PZS, sprejet 9.9.1991 
- Dopis PZS, Komisije za GRS TARGA D ARGENTO, Premio internazionale de la 

»Solidarieta Alpina«, 5.8.1992 
- Zapisnik zbora slovenskih gorskih reševalcev, 14.12.1991 
- Časopisni izrezek: V spomin Stane Veninšek, član GRS 
- Dopis Pavleta Šegule Danilu Škerbinku, 13.9. 1991 in 4.9.1991 
- Zusammearbeit der BRD auf dem gebiete Alpe Adria, Moeglichkeiten und 

Plaene, Lj. 9.6.1990, 
- Udeležba na letnem zboru reševalcev BRD karnten, ki sva se ga udeležila dr. 

Tomaž Ažman in Pavle Šegula – Poročilo, splošni del, 10.6.1990 
- Osnutek pravilnika Odbora za analizo nesreč in drugo, 19.4.1990 
- Vodnik po Julijskih Alpah – predlogi za popravke in dopolnila besedila opisov, 

popravki k trasam poti v planinskih zemljevidih, 24.4.1990 
- Razne misli in predlogi, 3.4.1990 
- Zloženka Kratek pregled dela GRS pri PZS v letu 1989, 1990 
- Poročilo o spremljanju C. Hauserja med njegovim obiskom v naših 

gorah,25.9.1989 
- Častni kodeks slovenskih planincev 
- GRS – javna služba (Poročilo za plenum PSJ dne 9. In 10. Aprila 1960 v Matki 

pri Skopju) 
- Predstavitev GRS pri PZS  od njenih prvih dni do danes ter njena funkcija v 

Civilni zaščiti, Danilo Škerbinek 
- Dopis Danila Škerbinka v zvezi s prispevkom za GRS, 10.4.1989 
- Dopis Pavla Šegule Danilu Škerbinku, 16. 5.1989 
- Zapisnik 7. seje Komisije za GRS pri PZS, 13.4.1989 
- Dopis Pavleta Šegula Danilu Škerbinku, 20.4.1989  
- Dopis Pavleta Šegule Danilu Škerbineku, 20. 3. 1989 – Razno – dejavnost GRS 
- Prošnja za pridobitev podpornih članov, ki naj bi pomagali pri opremljanju GRS 

pri PZS, marec 1989 
- Kratek oris slovenske GRS pri PZS (v več jezikih) 
- Obvestilo o spremembah in dopolnitvah v adresarju GRS za postajo GRS 

Radovljica, 21.11.1988 
- Dopis Ivana Čanžeka Pavletu Šeguli v zvezi z gradivom GRS Hrastnik, 

27.6.1987 
- Spomini Ivana Čanžeka o delovanju v GRS, ki jih je poslal  g. Šeguli, 23. 5. 1987 
- Poročilo o delu GRS v letu 1988 
- Zapisnik 30. Seje sekretariata komisije za GRS, 26.3.1997, 1.4.1997 



- Zapisnik 27. Seje komisije za GRS 28.1.1997, 7.2.1997 
- Zapisnik 26. Seje Sekretariata za GRS 11.12.1996, 16.12.1996 
- Beležka razgovora na UR SZR 25.11.1996 
- Beležka razgovora GRS Furlanije – Julijske krajine, avstrijske Koroške in 

Slovenije 9.12.1996 v Osoppu – Italija 
- Demonstration Ihres BRD Programms, 26.2.1997 
- Zapisnik 25. Seje Sekretariata za GRS 12.11.1996, 15.11.1996 
- Zapisnik 21. Seje sekretariata komisije za GRS pri PZS 16.5.1996, 29. 5. 1996 
- Zapisnik 19. Seje sekretariata Komisije za Gorsko reševalno službo pri PZS 

14.3.1996, 20.3.1996 
- Zapisnik 18. Seje sekretariata komisije za GRS pri PZS 2.2.1996 
- Zapisnik 17. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 9.1.1996, 17. 1.1996 
- Zapisnik 16. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 15.11.1995, 23.11.1995 
- Zapisnik 15. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 5.9.1995, 5.9.1995 
- Zapisnik 14. Seje Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 11.7.1995, 

14.7.1995 
- Zapisnik 12. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 30.5.1995, 7.6.1995 
- Zapisnik 10. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 8.12.1994, 13.12.1994 
- Zapisnik 9. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 23.11.1994, 29.11.1994 
- Zapisnik 8. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 23.10. 1994 
- Zapisnik 6. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 25. 8.1994, 26.8.1994 
- Zapisnik 5. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 12.7.1994, 15.7.1994 
- Zapisnik 4. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 8.6.1994, 9.6.1994 
- Zapisnik 3. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 5.5.1994, 13.5.1994 
- Zapisnik 1. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 3.3.1994, 10.3.1994 
- Zapisnik 17. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 11.2.1992, 27.2.1992 
- Zapisnik 13. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 15.7.1991 
- Zapisnik 7. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 4.10. 1990 
- Zapisnik Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 29.8.1989 
- Zapisnik 7. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 20.2.1989 
- Zapisnik 18. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 23.12.1996, 8.1.1997 
- Beležka iz razgovora na Ministrstvu za zdravstvo RS 16.12.1996 z dr. Koširjem 

in dr. Štokovo 
- Zapisnik o opravljeni redni napovedani inšpekciji pri PZS 13.,14.,15. 5.1996 
- Zapisnik 15. Seje Sekretariata Komisije za GRS pri PZS 18.6.1996, 28.7.1996 
- Poročilo o delu službe GRS pri PZS do 31. 12. 1995 
- Zapisnik 14. Seje Komisije za GRS pri PZS 28.3. 1996, 28.3.1996 
- Zapisnik 19. Seje komisije za GRS pri PZS 6.3.1997, 12.3.1997 
- Zapisnik 13. Seje Komisije za GRS pri PZS 21.2.1996, 12.3.1996 
- Zapisnik 12. Seje Komisije za GRS pri PZS 11.12.1995, 19.12.1995 
- Zapisnik 11. Seje Komisije za GRS pri PZS 24.11.1995, 5.11.1995 
- Zapisnik 10. Seje Komisije za GRS pri PZS 11.10. 1995, 25. 10. 1995 
- Zapisnik 9. Seje Komisije za GRS pri PZS 11.7. 1995, 14. 7. 1995 
- Zapisnik 7. Seje komisije za GRS pri PZS 11.1.1995, 24. 1. 1995 
- Zapisnik 6. Seje Komisije za GRS pri PZS 16. 12. 1994, 27. 12. 1994 
- Zapisnik 5. Seje Komisije za GRS pri PZS 25. 11. 1994, 1. 12. 1994 
- Zapisnik 4. Seje Komisije za GRS pri PZS 10. 10. 1994 
- Zapisnik 3. Seje komisije za GRS pri PZS 14. 9. 1994 
- Zapisnik 2. Seje Komisije za GRS pri PZS 16. 1994, 23. 6. 1994 
- Zapisnik 5. Seje Izvršnega odbora PZS z dne 22.3.1984 



- Danilo Škerbinek načelnikom postaj GRS – informacije iz sestanka izvršnega 
odbora PZS 22.3.1984 

- Pismo Pavla Šegule g. Škerbinku glede letaka o plazovih 
- Dopis PZS postaji GRS Kranj 13.3.1984 
- Pismo PZS Planinskemu društvu Kranj, 15.2.1984 
- Ugotovitev v zvezi z objavljanjem fotografij, 9.2.1984 
- Rumena kuverta A4 - Pisma Salbergerja, Muleja in Brajnika Komisiji GRS 

(pripombe k predlogu Pravilnika GRS 1994; Pismo Marjana Salbergerja iz Tržiča 
članom Komisije GRS pri PZS s pojasnilom k razlogom v odstopni izjavi z dne 
13.2.1994; Komisiji GRS pri PZS, 15.2.1994; Odgovor Mitja Brajnika, GRS Kranj 
Salbergerju, 6.6.1994;Zapisnik razgovora med člani komisije za GRS in g. 
Salbergerjem 26.4.1994; Finančno poslovanje – pripombe, 27.5. 1994; Zbor 
reševalcev 1994, pravilnik GRS, pravilnik o uporabljanju finančnih sredstev GRS 
in poslovnik o delu KGRS in zborov reševalcev, 12.6.1994; Pismo Mitja Brajnika 
g. Danilu Škerbinku, 11.6.1994;Pripombe na finančno poslovanje, 27.5. 1994) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 29 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel: 

- Korespondenca Pavleta Šegule v zvezi s propagando, obveščanjem urednikom 
obvestil PZS, časopisu Delo in časopisom Večer (Milan Cilenšek), Francijem 
Savencem – v zvezi s člankom Lovci na plazove, 1978 

- Poročilo o mednarodnih stikih podkomisije GRS za plazove, 17.3.1978 
- Tipkopis »Opomnik o snegu in plazovih s kratkimi navodili in O varstvu pred 

snežnimi plazovi v SR Sloveniji in Seznami specialistov, pripravil Pavle Šegula, 
1977 

- Dopisi v zvezi s tečaji o varstvu pred plazovi v ZRNemčiji, 1982 in ostali 
- Dopisi med Inštitutom za elektroniko (dr.Wilhelm Fritzsche), Graz in Podkomisije 

GRS za plazove, ter osmrtnica dr.Wilhelm Frizsche, 1979-1982 
- Dokumentacija »Kaprunski pogovori«, 1967 – 1986 (tudi v nemščini), 

organizator Avstrijski Kuratorij za varstvo pred gorskimi nesrečami 
- Dokumentacija »Parsen-Rettungsdienst, Davos (v nemščini) 1974-1978 
- Dokumentacija, korespondenca Podkomisije GRS za plazove in ISLF, Davos (v 

nemščini), 1976 – 1987 
- Dokumentacija, dopisi, poročila v zvezi s tečaji Službe za napoved plazov 

tirolske deželne vlade (LWD), 1974 – 1986 (tudi v nemščini) 
- Dokumentacija, dopisi, poročila ANENA (nacionalna zveza za zaščito pred 

snegom in plazovi), Grenoble Francija (v francoščini),1976 – 1979 
- Dokumentacija, dopisi, poročila, članki »Mednarodni fond – Institucija Vanni 

Eigenmann, Milano (vodilni na področju razvoja sredstev in tehnike za iskanje 
ponesrečenih v plazu), 1963 -1986 (nem,slo,ita) 

- Dokumentacija, dopisi, poročila, članki »Lawinenwarndienst, LWD Celovec«, 
1976- 1984 

- Dokumentacija, dopisi, poročila, članki »SNEWA – LWD, Udine«, 1974-1977 
- Dokumentacija »Visokogornij geofizičeski institut SSSR«, 1976 (ang) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 30 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 



Fascikel: 
- Poimenski seznam, naslovi, tel.št. organov, članov Podkomisije GRS za 

plazove, minerjev snežnih plazov, vodnikov lavinskih psov 
- Brošuri v nem. in ang. – o reševalnem balonu 
- Dokumentacija, poročila, brošure, članki o lavinskih žolnah in drugi opremi, 

1982-1991 
- Poročila tujih delegacij za KSP – IKAR za simpozij (ZR Nemčija, LWD Bavarska 

1984, Kanada, ZDA; UNESCO 1976-1978; SSSR 1976-1978; Poljska 1976-
1984; Norveška 1974; Francija; Avstrija 1983-1985, Švica, Liechtenstein, 
Bolgarija, Španija,1984 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 31 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel: 

- ZAKON O VARNOSTI NA ŽIČNICAH IN VLEČNICAH, 1980: dokumentacija 
Republiškega komiteja za promet in zveze in Podkomisije GRS za plazove, 
1976-1980 (pripombe) 

- PREDPISI O ŽIČNICAH IN SMUČIŠČIH, dopisi Rep.inšpektoratu za žičnice: 
- Dopis o odstreljevalnih žičnicah, Skripa, 1977 
- Dopis o tovorni žičnici Ledine, 1976 
- Dopis o urejenosti smučišč Krvavec, nevarnost plazov, 1976 
- Brošura Žičnice v Sloveniji, 1979 
- Članek »Slovenske žičnice in vlečnice«, Delo, 15.1.1980 
- Članek »So gorenjska smučišča pretesna«, Glas, 13.1.1978 
- Dopis Republiškemu sekretariatu za industrijo v zvezi s pravilnikom o tehničnih 

pogojih za obratovanje smučišč, 1977 
- Reklame za opremo 
- Članek »Smučišča čakajo na naval smučarjev« 
- Fotokopija iz Uradnega lista SRS –Pravilnik o znakih in o redu na smučiščih ter 

o rediteljski službi, 30.1.1978 
- Dopis Varnostna služba žičnic – Pravilnik in zakon o varnosti na smučiščih 

(podkomisija GRS za plazove RSNZ SRS-ju, 16.11.1977) 
- Dopis »pripombe in predlogi k delovnemu osnutku pravilnika o reševalni službi in 

o službi prve pomoči na smučiščih (komisija za GRS Republiškemu komiteju za 
zdravstveno in socialno varstvo), 15.11.1977 

- Pravilnik o znakih in o redu na na smučiščih ter o rediteljski službi, 5.10.1977 
- Pravilnik o tehničnih pogojih za obratovanje žičnic s pripombami, 18.12.1977 
- Ukaz o razglasitvi varnosti na javnih smučiščih, iz Uradnega lista SRS, 8.8.1977 
- Dokumentacija, dopisi, pripombe, osnutki v zvezi z Zakonom o varnosti na javnih 

smučiščih, 1977 
- GRS in reševanje na organiziranih smučiščih – stanje in predlogi, pripravil P. 

Šegula, 1966 
- Pravilnik o zavarovanju nevarnih mest ob javnih osebnih žičnicah ter o napisih in 

drugih znakih, opremi in sredstvih za reševanje in prvo pomoč na takih žičnicah 
oziroma na smučarskem terenu (predosnutek), 16.1.1967 

- Predpisi o žičnicah (zakon, pravilnik, odločba), 1967 
- Gospodarska zbornica SRS – Posvetovanje podjetij – upravljalcev žičnic v 

Sloveniji, 27.in 28. 5. 1968 v Bohinju, Strokovna problematika žičnic 
- Podatki o poškodbah na žičnicah (anketa, prazna) 



- Vrste poškodb na območju Zelenice v zimski sezoni od 5.12.1965 do 15.5.1966 
- Članek P. Šegula: Za varnost na smučiščih (simpozij) 
- Plastificirana Pravila za smučarje, 1967 
- Dokumentacija Strokovnega telesa za Zimski turizem v Sloveniji, v okviru 

projekta Zimski turizem v Jugoslaviji, 1967-1968 
- Zakon o žičnicah: pripombe, osnutki 1965-1976 
- Začasna navodila za markiranje in zavarovanje smučarskih prog in poti, Davos 

1964 (na paus papirju) 
- Tehnični predpisi za gradnjo, vzdrževanje in obratovanje žičnic za osebni promet 
- Tehnični predpisi o načinu graditve, opreme, vzdrževanja in obratovanja javnih 

osebnih žičnic ter zavarovanje njihovega vplivnega območja, 1965 (osnutek9 
- Osnutek predpisa o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki 

samostojno delajo v tehničnem obratu žičnice, 1965 
- Dokumentacija strokovne komisije rep. Sekretariata za gospodarstvo za pripravo 

izvršilnih predpisov o žičnicah, 1965 
- Zapisnik posveta o varnostnih ukrepih v območju turističnih žičnic, 1964 
- Tiskovina Sistem žičnic na Voglu 
- Dokumentacija »Pohorska vzpenjača Maribor, 1970 
- Dokumentacija »Triglavske žičnice«, 1963 -1966 
- Seznam notranje opreme za reševalne sobe na Šimnovcu in ostale gorske 

reševalne opreme, Kamnik, 1964 
- Navodila o varnostnih ukrepih in reševalni službi na Veliki planini, Kamnik 1964 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 32 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel-manjši: 

- Kartoteka minerjev snežnih plazov, 1985 
- Opisi posameznih nesreč (rokopis) v letu 1973-opis dogodka, vzrok nesreče, 

povod 
- Izkaznice/potrdila o uspešno končanem minerskem tečaju za odstranjevanje 

snežnih plazov, izdane 1982 – 1985 (Štamcar Marjan,Šmid Stane, Pervanja 
Boris, Biaggio Stanko, Peljhan Jože, Jauševec Marjan, Oman Janez, Urbas 
Tone, Rožič Jože, Štros Franc, Jerman Janko, Česnik Roman) – 12 kom 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 33 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 
1.Arhivska mapa: 

- Zgodovina IKAR (Zapisnik uradnega 1. zbora IKAR 28.8. – 2.9.1955 Bozen; 
Ustanovna skupščina IKAR, 29. In 30.10. 1955, Bozen; IKAR Geschichte) 

- IKAR seja 28. – 29. 10. 1956, Ponterina; Pismo PZS (Fedor Košir) reviji 
Bergsteiger v zvezi s člankom o nesreči avstrijskih alpinistov Hansa in Adele 
Sattek, 16. 9. 1956; Prevod iz Bergsteigerja; letno poročilo predsednika 
mednarodne komisije za gorsko reševanje IKAR g. Dr. R. Campell za leto 
1955/56; Skupno poročilo o treh delovnih dneh podkomisije za gorsko 
reševanje, ki so potekali v Garmisch-Partenkirchnu 21.11.1955, 21.1. 1956 in 
7.6. 1956; Nove izboljšave reševalnih naprav; Dnevni red 2. dne srečanja v 
Pontresina;Protokol 2. Dne srečanja v Pontresini;Prezentna lista IKAR 27./28. 
10 1956; 



- Dokumentacija IKAR Baden bei Zurich, 12. – 13. 10. 1957 
- Letno zasedanje IKAR 1957 – 1958 
- Poročilo zasedanja IKAR 12.7. – 18.7.1959 
- Zasedanje IKAR v Thun b. Bern, Poročilo o dejavnosti predsednika za leto 1960 
- Izvleček protokola letnega zasedanja IKAR 10. – 11. junij 1961 v Thun bei Bern 
- Protokol zasedanja IKAR v Torinu 8. junija 1963 
- Dokumentacija IKAR 1964, Chamonix  
- Dokumentacija IKAR 1965, Davos  
- Dokumentacija IKAR 1966, Bad Ragas Švica 
- Protokol delovnega zasedanja IKAR 30.9. – 1.10. 1967; Delovno poročilo 

predsednika  za čas od 19.6. 1966 do 30. 9. 1967; Mednarodni seminar Gorske 
reševalne službe, Ivan Stojanović, 31.5.1967, odrezek iz časopisa Zbor gorskih 
reševalcev, Jahorina 1967; rokopisni zapiski IKAR 30.9. 1967 

- Bilten mednarodnega tečaja tehnike prve pomoči v gorah, 16. – 23. 6. 1968; 
reklamni prospekt koča Franco Monzino; konferenca IKAR Italija, junij 1968; 
Poročilo o zasedanju IKAR junija 1968 v koči Monzino;Poročilo o mednarodnem 
tečaju GRS in zasedanju komisije za opremo in tehniko reševanja v gorah v 
okviru organizacije IKAR, Salberger Marjan;Statut komisije za gorsko reševanje 
(predlog BRD ČSSR, 1967) 

- Skupščina IKAR v Luzernu, 16.11.1969 
- Dokumentacija letne skupščine IKAR s simpozijem o reševanju z letali 

24.9.1970 do 29.9.1970, Kleine Scheidegg – Švica; 
- Dokumentacija letne konference IKAR Bled 1971 
- Dokumentacija letne konference IKAR Chamonix, 15. – 17.9. 1972 
- Dokumentacija letne konference IKAR Innsbruck 1973 
- Dokumentacija letne konference IKAR Stari Smokovc 1974 
- Bilten Svetovni kongres gorskega reševanja, Aosta 11. – 12. 10. 1975 
- Dokumentacija letnega občnega zbora IKAR Aosta, 1975 
- Dokumentacija lletnega občnega zbora IKAR in letne seje strokovnih komisij, 

Ausserberg 1976 
 
2. Arhivska mapa 
- Poročilo o udeležbi na IV. simpoziju GRS socialističnih dežel, Jasna, ČSSR, 
9.6.1983, Škofja Loka; dokumentacija v zvezi s III. seminarjem GRS socialističnih 
držav, Jasna (poročila, korespondenca, vabila, zemljevidi, razglednice, knjižica 
prve pomoči, diploma) 
- dokumentacija o simpoziju socialističnih držav v Alplagerju Bezengi na Kavkazu, 
1982 
 
Rumena mapa: 

- 32 kom razglednic 4. Jugoslovanska alpinistična himalajska odprava 1972 s 
podpisi udeležencev 

- Pismo Pavla Šegule Marjanu Breclju 4.11.1971 s podatki o odpravah  
- Pismo Jurija Kunaverja na PZS glede prijave kandidature za IV. JAHO s 

priloženim okvirnim programom geografskega raziskovalnega dela na tej odpravi 
leta 1972 

- Obvestilo Jugoslovanske ambasade iz Kabula PZS o obiskovanju gora s strani 
afganistanske vlade v letih 1972/73, 7.12.1972 

- Beležka o seji KOTG, 27. 11. 1971 
- Zapisnik 1. Seje komisije za odprave v tuja gorstva 2.6. 1971 



- Pismo indijskega zunanjega ministrstva PZS, 18.6. 1971 
- Trening 
- Dopis na Sklad Borisa Kidriča glede sodelovanja znanstvenih delavcev v 4. 

jugoslovanski alpinistični odpravi. Prijava raziskovalnih nalog, 20.8.1971 
- Poročilo jugoslovanske alpinistične odprave v V Afriko pod pokroviteljstvom PD 

Kranj, oktober 1972 
- Obvestilo o tem, da je predsednik države prevzel pokroviteljstvo nad 4. 

Jugoslovansko alpinistično himalajsko odpravo, 18.5.1971 
- IV. jugoslovanska alpinistična himalajska odprava, Uvod k načrtu vzpona na 

Kangbačen in Kangčenčengo 
- Predračun ekspedijcije 

 
Oranžna mapa: 
-dokumentacija o 4. JAHO odpravi (pisma, vloge, uvod k načrtu vzpona na 
Kangbačen in Kangčenčengo, seznami, prijave) 
- Zapisnik 1. seje komisije za odprave v tuja gorstva pri PZS, 2.6.1971 
- Posvet v Beogradu, 15.6.1971 
- dokumentacija glede alpinistične odprave v gore Mongolije 1972/73 
- dokumentacija o II. Jugoslovanski alpinistični odpravi v Afriko Kilimanjaro – 
Mawenzi, 1972 
- Zapisnik 8. in 9. seje Komisije za odprave v tuja gorstva, 8.10. in 25.11.1960 
- dokumentacija o skalolazenju – tekmovalno plezanje 

 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 34 
 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Bela mapa BOLGARIJA 1964: 

- dokumentacija o obisku v Bolgariji 1966 (časopisni izrezki, poročila, programi) 
 

Zelena mapa: 
Razno: 

- Dopis na Komite IS SRS za telesno kulturo z zadevo Velike telesnokulturne 
prireditve in akcije, 16.2.1970 

- PZS prosi  Pavla Šegula, da vrne vprašalnik o ceni, opremi, obsegu Planinskega 
vestnika v letu 1971 

- Zdravniško poročilo o odpravi na Visoki Atlas 1970, Peter Soklič 
- Pismo češkega sekretarja za zunanje zadeve Pavlu Šeguli glede avionskih kart 

za Indijo – Pakistan 
- Pismo Pavla Šegula PD Celje o 1. SAOG – mnenje, 18.1.1971 
- Informacija o alpinistični odpravi na Lofote 1971, predsednik APD Gregor Rupnik 
- 4x časopisni izrezki o Everestu, 1971 (v beli kuverti naslovljeni na Marjana 

Breclja) 
- Razna dokumentacija (rokopisi, dopisi z UIAA, uvod k načrtu vzpona na 

Kangbačen in na Kangčendzengo) 
- Sožalna brzojavka Milan nahlovsky 8.10. 1944 – 31.5.1970 
- Kaj naj po mnenju PZS preide v srednjeročni program (1971 – 1975) za razvoj 

planinstva v Jugoslaviji in za delo Planinske zveze Jugoslavije 
- 2x vprašalnik Fondation internationale »Vanni Eigenmann« 



- Oranžna kuverta naslovljena na Pavla Šegulo, Touristenverein »Die 
naturfreunde« 

- Problemi in odprave v letu 1971 in 1972 
- Uber das Verhalten auf Versicherten Klettersteigen 
- Priporočilo Zveze za telesno kulturi Slovenije – odbora za šport Ljubljana za 

podporo 3. JAHO, 24.3.1971 
- Dokumentacija o odpravi na Visoki Atlas 1971 ( zdravniško poročilo, zdravniški 

izvid in mnenje za člane odprave,prošnja za finančno pomoč,alpinistični načrt, 
odjava kandidature za odpravi na Kavkaz in Atlas, odprava na Atlas, dnevnik 
odprave na Atlas 10.7. – 12.8.1970) 

- Razni zapiski – seznami udeležencev posameznih odpravdva ruska dopisa, 9.3. 
1970katarina Bogataj se zahvaljuje za fotografije, ki jih je poslal g. Šegula 

- Jalta 1971, Ena podoba pove več, kot tisoč besed 
- Kaj naj  po mnenju PZS pride v srednjeročni program (1971 – 1975) za razvoj 

planinstva v Jugoslaviji in za delo PZJ 
- 10 dni v gosteh pri sovjetskih skalolazih, Pavle Šegula 

 
Rumena mapa Elbrus 1968 

- Komisija za odprave v tuja gorstva, program dela 1963 – 1970 
- PZS in odprave v tuja gorstva 
- Okvirni program dela komisije za odprave v tuja gorstva 1966, 16.10. 1965 
- Alpinistične odprave PZS v letu 1968 – plan, 9.9.1967 
- Komisija za odprave v tuja gorstva: sestav, finančni plan 1967, program dela 

1967/68, 15.5.1967 
- Kandidati za odprave v tuja gorstva, 16.4.1964 
- Delo komisije v letu 1966, akcije v letu 1966 in program za 1967 
- Program dela Komisije za inozemske odprave, resor za opremo in odprave, 

29.3.1963 
- Mapa IO PSJ JSOFK (2. Alpinistička ekspedicija Himalaja, 1964; Ekspedicija u 

nepalsku Himalaju, ) 
- Zapisnik 7. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 25.4.1968 
- Zapisnik 6. seje komisije za odprave v tuja gorstva, 4.4.1968 
- Okvirni program dela komisije za odprave v tuja gorstva 1966, 16.10.1965 
- Orientacijski program raziskovalnega dela na alpinistični odpravi v področje CEI 

v centralnem delu Velikega Kavkaza – geografija 
- Dopis v Jurija Kunaverja načelniku komisije za odprave v tuja gorstva v katerem 

potrjuje udeležbo za strokovno sodelovanje na odpravi PZS v Osrednji Kavkaz, 
21.4.1968 

- Dopis Inštituta za biologijo v zvezi z odpravo na Kavkaz v katerem Inštitut 
predlaga botanika Andreja Martinčiča, 29.2.1968 

- Dopis Geografskega društva Slovenije v katerem PZS predlaga kandidate 
geografe, ki pridejo v poštev za sodelovanje na odpravah 

- 2 kom dopisa Odprava v Kavkaz, sodelovanje, 14.2.1968 v katerem Komisija za 
odprave v tuja gorstva obvešča Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, da 
bodo v odpravah lahko sodelovali tudi zoologi, botaniki, geologi ali podobni 
strokovnjaki 

- Odprava v Kavkaz: SAZU obvešča  PZS, da nimajo alpinistov, ki bi bili po svoji 
fizični kondiciji in tehnični opremljenosti kos zahtevnim naporom odprave, 
1.3.1968 



- Dopisi  z Vsesojuzni sovjet dobrovoljnih sportivnih občestev profsojuzov Moskva 
glede odprave v Centralni Kavkaz 

 
Mapa Hindukuš II. 

- Dogovor o II. JAOH oz. II. Jugoslovanski alpinistični odpravi v Hindukuš, 
Ekspedicijski komite Akademskega planinskega društva, 1968 

- Dopis Ekspedicijskega komiteja APD naslovljen na PZS – Komisiji za tuja 
gorstva v zvezi z II. Jugoslovansko odpravo v Hindukuš, spisal Franci Savenc 

- Pismo, ki ga pošilja SFRJ v Pakistanu PZS- Komisiji za odprave v tuja gorstva, 
24.5.1968 

- Pismo Potočniku v zvezi s poizvedbami pri Karakorum klubu, Islambad 12.2., 
rokopis 

- Zapis o razgovoru s poslanikom SFRJ v Pakistanu tov. Vladimirjem Šestanom o 
možnostih naših alpinističnih odprav v pakistanska gorstva, 18.12.1967 v 
kabinetu predsednika IS SR Slovenije, 2.1.1968 

- Dopis Akademskega planinskega društva Ljubljana na PZS- Komisijo za 
odprave v tuja gorstva v zvezi z manjšo alpinistično odpravo v eno od manj 
obdelanih gora (Hindukuš 1969), 20.2.1968 

- 2. Jugoslovanska alpinistična odprava v Hindukuš 2. JAHO, 16.4.1968, spisal 
načelnik komisije za odprave v tuja gorstva ing. Pavle Šegula 

 
Modra mapa: 
Dopisovanje Aleša Kunaverja z nepalsko vlado v zvezi z odpravo Himalaja 1972 
 
Rumena mapa: Hindukuš I., 1968 
-Dokumentacija v zvezi s I. JAHO odpravo v Hindukuš, vodja Aleš Kunaver 
 
Arhivska mapa: 

- Razna dokumentacija o zavarovanju PZS, osnutek predlog 1984 
- Zavarovanje IKAR – UIAA 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 35 
FOND PAVLA ŠEGULE 
 
Arhivska mapa: 
-  Dokumentacija povezana s terenskimi ogledi posameznih terenov (dopis 
Rekonstrukcija ceste v Trenti, 12.9.1991; Hidromorfološke lastnosti in pogoji rabe 
prostora (gradivo za Analizo novosti dolgoročnega razvoja; Krajinska zasnova 
Krvavca; 1989); izsledki proučevanja hidrologije snežne odeje na Krvavcu, trasi AC 
Hrušica Vrba in ceste v Trento; poročilo iz terenskega ogleda trase ceste Hrušica – 
Lipce v zvezi možnost proženja snežnih plazov, 8.9.1990; operativni program Zaščita 
avtoceste Hrušica – Vrba pred snežnimi plazovi med profili 264 in 277) 
- Gorjanci  - zapisniki komisije za snežne plazove o nevarnosti snežnih plazov na 
posameznih terenih ( zapisnik  Komisije za snežne plazove o ogledu lokacije za 
ureditev smučišča in žičnic na Gorjancih pri Gabrjah, 29.6.1987; Predlokacijske 
osnove za žičnico in smučišče Dedci na Gorjancih – usmeritve in pogoji, 16.3.1987; 
predlokacijski ogled Gorjanci, 16.3.1987; Predlokacijske osnove za žičnico in 
smučišče Dedci na Gorjancih – usmeritve in pogoji, 27.2.1987;) 
- Kredarica- dokumentacija v zvezi z gradnjo tovorne žičnice iz Krme do doma na 
Kredarici (razpis Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora v zvezi 



z lokacijsko obravnavo, 30.12.1980; Strokovno mnenje k izgradnji tovorne žičnice 
Krmarica – Kredarica, 16.8.1976; Razpis Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora v zvezi z lokacijsko obravnavo z ogledom na mestu, 3.11.1980; 
Obvestila PZS, leto V – 1979, št. 10 – posebna številka posvečena obnovi Kredarice, 
30.1.1979;Vodnogospodarsko soglasje – Tovorna žičnica Krma Kredarica, 
28.10.1977; Vodnogospodarsko soglasje – Tovorna žičnica Krma-Kredarica, 
28.10.1977; Zapisnik o ogledu trase tovorne žičnice Krma – Kredarica, 22.10.1977 – 
2 kom; zemljevid s plastnicami v katerem je vrisana žičnica »Krma – apnenica« 
predel Krma, 1963, Geodetski zavod Ljubljana; kuverta PZS s 4 fotografijami Tov. 
Žičnica Kredarica; risba svinčnik Pobočje pod V. Pšivcem, Tov. Žičnica Kredarica 
6.9.1977; Strokovno mnenje k izgradnji tovorne žičnice Krmarica – Kredarica, 
16.8.1976; orientacijski pregled Tovorna žičnica Krmarica – Kredarica, priloga k 
strokovnemu mnenju št. III – 21/76; dopis PD Ljubljana – Matica gospodu Šeguli v 
zvezi s skico in težo transport. Blaga za helikopterski transport na Kredarico, 
27.7.1976; rjava kuverta Krma – Kredarica in 5 forografij;Študija za LB – nagrada o 
varnosti pri načrtovanju zimskošportnih objektov, ki naj bi Inštitutu za ekonomiko LB 
rabila pri presojanju, komu in v kakšnih pogojih kaže odobriti kredite investitorjem 
zimskošportnih objektov;vabilo na sestanek v zvezi s pripravljalnimi deli za gradnjo 
tovorne žičnice Krma – Kredarica 8.4.1976; Gradnja tovorne žičnice in prizidek doma 
na Kredarici v zvezi s predhodnimi deli, 30.3.1976; Napotki za varno gradnjo zimsko-
športnih objektov, pripravil Pavle Šegula;) 
- Smučarski poligon Viševnik (rumena kuverta z 12 fotografijami in zapiski;razpis 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora za izdajo lokacijskega 
dovoljenja za gradnjo objektov smučarskega poligona Pokljuka, 21.9.1982; Pravilnik 
o delu varnostne službe žičnice Smučarskega poligona Rudno polje, 8.9.1983; 
pravilnik o delu varnostne službe SPRP in drugo sodelovanje v sezoni 1983/84, 
8.9.1983; Pravilnik o opazovanju snega in varnost na smučinah in smučiščih 
poligona Rudno polje, 8.4.1983; Pravilnik o delu varnostne službe žičnice 
Smučarskega poligona Rudno Polje; Zapisnik o namernem proženju snežnih plazov 
na smučišču ob sedežnici Viševnik Smučarskega poligona Rudno Polje in o drugih 
ukrepih za zagotovitev varnosti oseb na območju smučarske vlečnice Viševnik, 
20.1.1977; Varstvo pred snežnimi plazovi na območju Smučarskega poligona Rudno 
polje, 31.1.1977; Odločba o lokacijskem dovoljenju za gradnjo objektov smučarskega 
poligona Pokljuka, 25.10 1982; prečiščen zapisnik besedila o lokacijski obravnavi za 
izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo objektov smučarskega poligona Pokljuka, 
7.10. 1982; Soglasje za izgradnjo Smučarskega poligona Rudno Polje, 
28.9.1981;Zapisnik o terenskem ogledu smučišč na JJV pobočju Viševnika s 
spremljajočimi objekti, sklicanim s strani V.P. 1098/1330/4 z dne 25.8.1976 izvršenim 
dne 30.8.1976; Vloga za izdajo soglasja k lokaciji objektov v sklopu smučarskega 
poligona Pokljuka, 10.9.1981 in lokacijska dokumentacija za gradnjo objektov 
smučarskega poligona Pokljuka, sept. 1981; Poročilo o komisijskem ogledu 
smučarskega poligona Rudno polje – Pokljuka, 26., 27. In 28.4.1976 – 3 kom tipkopis 
in 1 kom rokopis;  Zapisnik o terenskem ogledu smučišč na JJV pobočju Viševnika s 
spremljajočimi objekti, 30.8.1976; dopis v zvezi s potnim nalogom povezanim z 
delom v komisiji na Pokljuki;) 
- Zelenica (članek Obtožnica proti vodji žičnice; Namerno proženje Na rob torkovem 
proženju plazov na Zelenici; Izdaja dovoljenja za uporabo temeljnega topografskega 
načrta 1 : 5.000 in 1 : 10.000, 21.1.1977; Navodilo o hranjenju in uporabi topografske 
karte 1: 25.000 po Grenwichu; Snežne razmere in varnostni ukrepi na Zelenici; 
Namerno proženje plazov – sodelovanje z Avstrijo, 5.2.1975;Poročilo o snežnih 



padavinah in plazovih v zimi 1975/76, maj 1976; Dogovor med PZS in JLA o pomoči 
pri obrambi pred elementarnimi nesrečami; delovno poročilo lavinsko-varnostne 
službe na območju Zelenice 1971/72; mapa Zelenica s sedmimi čb fotografijami 
(nekatere so zlepljene tako, da predstavljajo celotno področje); 
- Kobla (izrezek članka Z vlakom na Koblo, 1976; izrezek članka Ne vsak po svoje in 
Na Kobli živahno; izrezek članka Potreben bo večji delež;izrezka člankov Novo 
smučarsko središče in Stari vrh kopiči izgubo; izrezek članka kobla dobiva 
smučarsko podobo; izrezek članka Nove smučine nad Koblo; časopisni izrezek prve 
smučine na Kobli in Nova smučišča na Kobli) 
- Soriška planina (Osnutek odloka o urbanističnem načrtu Soriška planina, 16.5.1980, 
Skupščina občine Škofja Loka, oddelek za urbanizem, gradbene in komunalne 
zadeve IS  SO Škofja Loka(2 kom); Skupščina občine Škofja Loka  Izvršni svet Zboru 
združenega dela in Zboru Krajevne skupnosti Osnutek odloka o urbanističnem načrtu 
Soriška planina, 27.6.1979; Pogodba o izdelavi urbanističnega načrta Soriška 
planina;izrezek članka Akcija »lopata«,Delo 31.1.1977; Vabilo na IV. sejo 
pripravljalnega odbora za ustanovitev konzorcija DRTC Soriška planina, 5.6.1974; 
Vabilo rekreacijskega turističnega centra Soriška planina – Pripravljalnega odbora za 
ustanovitev  in Poslovne skupnosti Škofja Loka na tiskovno konferenco 9.4. v Škofji 
Loki, 2.4.1975;prospekt zanesljiva in vsestranska smučišča – Soriška planina;) 
- Krvavec (Dopis PZS – Komisije za plazove glede varnosti pred snežnimi plazovi na 
smučišču RTC Krvavec  naslovljen na RTC Krvavec; Poročilo o plazovih na Krvavcu 
25.1.1984, 27.1.1984; Razpis na zahtevek Alpeturja Škofja Loka za lokacijo nove 
trisedežnice Tiha dolina – Veliki Zvoh, ki ga razpisuje Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora, lokacijsko razpravo, ki bo 8. 4.1980; Zapisnik ožjega 
odbora KSP – ZVS, 15.5.1979; Dopolnitev soglasja k lokaciji in gradnji žičnice Tiha 
dolina – Veliki Zvoh/lokacijska dokumentacija št. A/13-33/79 od junija 1979, 
10.8.1979;Vaš dopis 36/ 19 – 11/ 78, Vlečnica Veliki Zvoh – Kokrške pečine, 
12.3.1979; Dopolnitev soglasja k lokaciji in gradnji žičnice Tiha dolina – Veliki Zvoh, 
12.7.1979; rokopis Pavla Šegule z dne 25.7.79 v katerem daje pripombe in pošilja 
dokumentacijo za trosedežnico Tiha Dolina – Veliki Zvoh; Mnenje g. Balda o vlečnici 
na Zvoh, 23.4.79; sporočilo Pavletu o Domplanu; ugotovitve Baldomirja Bizjaka, PD 
Kranj v zvezi z gradno vlečnice in smučišč na Velikem Zvohu, 13.3.1979; Mnenje in 
soglasje k lokaciji in gradnji vlečnice Kokrške pečine – Veliki zvoh, obeh smučišč, 
zaščitne ograje, kablovoda in Tp, 18. 12. 1978; prošnja za soglasje k lokaciji in 
gradnji vlečnice kokrške pečine – Veliki Zvoh, obeh smučišč, zaščitne ograje, 
kablovoda in Tp, 27.11.1978; Mnenje o vlečnici Veliki Zvoh, Albin Vengust – načelnik 
komisije GRS pri PZS, 15. 1.1979; Dopis Komisije GRS pri  PZS v zvezi s soglasjem 
in gradnjo vlečnice Veliki Zvoh – Kokrske pečine in mnenjem GRS; Dopis PZS – 
komisije GRSMnenje in soglasje k lokaciji in gradnji vlečnice kokrške pečine – Veliki 
Zvoh, obeh smučišč, zaščitne ograje, kablovoda in Tp, 1978; časopisni izrezek še na 
Zvoh; Dopis in Pravilnik o varstvu pri delu TOZD Žičnice RTC Krvavec, Škofja Loka 
1977; izrezek članka Prostora za 10.000 smučarjev; izrezka člankov Krvavec za 
10.000 obiskovalcev in Krvavec prvi med smučarskimi središči; Podkomisija GRS za 
plazove pošilja dopis v zvezi z Ogledom terenov RTC Krvavec in udeležbo vašega 
predstavnika na seminarju o ustanavljanju komisij za varstvo pred snežnimi plazovi 
ter varnostnih služb žičnic, 18.12.1977; zapisnik vodnogospodarske razprave 
Komisije za erozijo in plazove ZVS Slovenije in KSP – ZVS, 18.10.1977; Dopis ZVS 
SRS Komisije za hudourništvo, erozijo in plazove KSP – ZVS v zvezi z Izgradnjo 
RTC Krvavec – smernice za III. fazo, 31.10.1977;Vodnogospodarske smernice za 
izgradnjo RTC Krvavec, 2.11.1977; zapisnik vodnogospodarske razprave Komisije za 



erozijo in plazove ZVS Slovenije in KSP ZVS, 18.10.1977; Zapisnik seje KSP ZVS, 
28.10.1977; Dopis Komisije za GRS – podkomisjijo za plazove KSP – GRS iz 
24.8.1977 v zvezi s sedežnico Križka planina – Krvavec in strokovnim mnenjem o 
lokaciji na Alpetour, 24.8.1977 (2 kom); časopisni izrezek Nova smučišča na 
Krvavcu; časopisni izrezek Po asfaltu do krvavških smučišč; zapiski Krvavec – 
Plazovi 1975/76 ; časopisni izrezki Pol metra snega na Vršiču in Smuka na Krvavcu; 
časopisni izrezek dren na Krvavcu; časopisni izrezek Klic Krvavca, 25.6.1975;bela 
kuverta z dvanajstimi fotografijami veliki Zvoh, Košutna, koren; 
- ledine ( časopisni izrezek Na ledinah ni škode, 12.1.1977; časopisni izrezek 
Pohvala Ledinam in dopis Koča na Ledinah – varnost pred snežnimi plazovi, 
26.10.1976; Dopis PD Kranj  gospodu Šeguli v zvezi z opazovanjem plazov na 
Ledinah, 8.4.1975; dopis Pavla Šegule na Glas, odgovornemu uredniku v zvezi z 
objavo komentarja k članku »Ogled ledin«, 4.4.1975; časopisni izrezek Ogled Ledin 
in Začetek na Ledinah. 
 
Arhivska mapa 2: 

- Snežni plazovi v Sloveniji, Škofja Loka 10.1.1986 
- Dopis Pavla Šegule gospodu Milanu Orožnu – Adamiču v zvezi s prispevkom za 

film, 10.1.1986 
- Vabilo na film naravne nesreče, 17.12.1985 
- Naravne nesreče, film (drugi osnutek scenarija), mag. Milan Orožen Adamič, Lj. 

30.7.1985 
- Zapisnik sestanka o varstvu pred snežnimi plazovi, 12.9.1985, Republiški komite 

za varstvo okolja in urejanje prostora 
- Srednjeročni načrt dela Podkomisije za plazove GRS pri PZS za obdobje 1986 – 

1990, 28.8.1985 (2 kom) 
- Problematika izdelave katastra snežnih plazov v SR Sloveniji, republiški 

sekretariat za ljudsko obrambo, 3.10.1985 8ročni zapiski) 
- Program in finančni načrt dela v sezoni 1985/86 – Komisija GRS – Podkomisija 

za plazove, Škofja Loka 15.10. 1985 
- Srednjeročni načrt dela podkomisije za plazove komisije GRS pri PZS v obdobju 

1986 – 1990 
- Program usposabljanja za potrebe SLO in DS v letu 1986, 11.7.1985, republiški 

sekretariat za ljudsko obrambo RC za obrambno usposabljanje Poljče 
- Zapisnik sestanka o varstvu pred snežnimi plazovi, ki je bil dne 27.6.1985 v 

prostorih republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, 15.7.1985 
- Problematika snežnih plazov, 14.6.1985, Republiški sekretariat za ljudsko 

obrambo 
- Hranarina za lavinske pse – vloga, 6.5. PZS – Komisija za GRS, Podkomisija za 

plazove (2 kom) 
- Poročilo o stanju in problematiki varstva pred utopitvami v SR Sloveniji, Lj., 1984 
- Program dela republiškega štaba za civilno zaščito za leto 1985, 25.2.1985 
- Seznami vodnikov lavinskih psov in njihovih živali ter minerjev snežnih plazov za 

sezono 1985/86, 6.5. 1985/86, Planinska zveza Slovenije – Komisija za GRS 
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 3.12.1984 – seminar za izdelavo 

občinskih načrtov varstva pred snežnimi plazovi 
- Seminar za izdelavo občinskih načrtov varstva pred snežnimi plazovi, Poljče 13. 

– 14.12. 1984 
- Dokončni program posveta o varstvu pred plazovi za načelnike OŠTO in druge 

specialiste CZ, Lj. 14.11.1984 



- Posvet o varstvu pred plazovi za pripadnike CZ, Poljče pri Begunjah, 10. Do 
14.12.1984 – Dogovor o izvedbi, 8. 11. 1984 

- Dokončni program posveta o varstvu pred plazovi za načelnike OŠTO in druge 
specialiste CZ, 14.11.1984 

- Predračun za izvedbo programa KSP – GRS v sezoni 1984/85, 10.10.1984 
- Materiali za razpravo o sodelovanju med PZS in GRS r RSLO SRS oziroma TO, 

JLA, CZ ter RSNZ SRS, 8.2.1984 
- Ocena prevoznosti ceste Vršič, PZS – Komisija za GRS – Podkomisija za 

plazove, 10.5.1984 
- Pismo Pavleta Šegule tovarišu Banovcu in Škerbinku z dne 5.2.1984 
- Beležka o obisku pri namestniku republiškega sekretarja za ljudsko obrambo SR 

Slovenije, tovarišu Bojanu Ušeničniku, 25.1.1984 
- Delo službe za opazovanje snega in opozarjanje pred snežnimi plazovi – interne 

težave, 24.10.1985 
- Program dela podkomisije za plazove v sezoni 1986/87, 7.10.1986 
- Sklepi sestanka o varstvu  pred snežnimi plazovi, 18.6.1985 
- Dopis Pavla Šegula Danilu Škerbinku glede obiska RSLO SRS zaradi razgovora 

o sodelovanju 
- Vabilo Zveze vodnih skupnosti Slovenije – Komisije za snežne plazove na 9. 

sejo KSP – ZVSS, 10.10.1988 
- Pavle Šegula: GRS v družbeni samozaščiti, 1981 
- Beležka iz pogovora med RSLO z P. Šegulo, B. Vengustom in ing. D. 

Škerbinkom, z dne 25.1.84, glede dolgoročnega sodelovanja med PZS in RSLO, 
programa GRS v letu 84 ko osnova za sodelovanje z GRS v tem letu, predlog 
PZS za sodelovanje z RSLO 

- Republiški tečaj o snežnih plazovih 1984, PZS – Komisija za GRS- Podkomisija 
za plazove, Podkomisija za vzgojo in tehniko reševanja; 18.1.1984 

- Podatki o namernem proženju snežnih plazov in mišljenje k dopisu ZSNO, VP 
1168, št. 51-2 od 17.1.1984, 22.1.1984 (PZS Republiškemu sekretariatu za 
ljudsko obrambo SRS skupina za CZ) 

- Obisk RSLO SRS zaradi razgovora o sodelovanju (Pavle Šegula Danilu 
Škerbinku), 19.1.1984 

- PZS – Komisija za GRS, Podkomisija za plazove pošilja Andreju Baumanu, 
RSLO SRS okvirno kazalo priročnika »Sneg, led, plazovi«, 24.11.1983 

- Gorska reševalna služba in civilna zaščita, Pavle Šegula, 13.9.1983 
- Tekst za Zbornik CZ avtorja Bernot F., 1984 
- Sodelovanje v sezoni 1982/83 – finančna pomoč za tečaje in publikacijo o 

Snegu, ledu in plazovih«, 5.9.1983 
- 20. junij – dan civilne zaščite, vabilo 
- Snežni plazovi, nevarnost in varstvo – koncept in opomnik za Antona  Šoštariča, 

2.4.1983 
- Vabilo na sestanek na temo Spremljanje nevarnosti snežnih plazov, 13.1.1983 
- Sofinanciranje skupnih  programskih aktivnosti, 27.12.1982 
- Vabilo na 3. sejo Republiškega štaba za civilno zaščito 23.12.1982 (analiza 

Posavje 82; predlog za dodelitev priznanj republiškega štaba za civilno zaščito 
organom, organizacijam , skupnostim in posameznikom , spremljanje nevarnosti 
snežnih plazov, program dela RŠ za CZ za leto 1983 

- Seznam minerjev snežnih plazov, opolnomočenih za sezono 1983, 20.12.1982 
- Dopisna dokumentacija v zvezi z izdelavo Katastra snežnih plazov – pogovor o 

ustanovitvi, osnutek dopisa, predlog, 17.10.1982  



- Komisija za GRS, Podkomisija za plazove dopis Republiškemu sekretariatu za 
ljudsko obrambo, Skupini za civilno zaščito v zvezi s Sodelovanjem v sezoni 
1982/83 – dotacija, 23.9.1982 (2 kom) 

- Dopis PZS – Komisije za GRS, Podkomisije za plazove Republiškemu 
sekretariatu za ljudsko obrambo v zvezi s predlogom za sklic posveta o vodenju 
katastra snežnih plazov 

- Nekaj misli k študiji o vlogi GRS v miru, izrednih razmerah in vojni in Uloga 
gorske službe spasavanja u spasavanju i pružanju pomoči unesrečenima u miru 
i ratu i drugim izvanrednim situacijama i odnos prema civilnoj zaštiti, 1899/82 

- Predlog Sporazuma med PZS in republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo 
SR Slovenije, 2.11.1981 

- Komisija za GRS- Podkomisija GRS za plazove dopis na Republiški sekretariat 
za ljudsko obrambo v zvezi s Programom dejavnosti v sezoni 1981/82 – 
sodelovanje na podlagi sporazuma, 26.11.1981 

- Zapisnik 7. seje Republiškega štaba za civilno zaščito, ki je bila dne 14.12.1983 
v sejni sobi Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo 

- Podkomisija GRS za plazove v zvezi z dotacijo za sezono 1981/82, 26.9.1981 
- Planinska zveza Slovenije, Komisija za GRS pri PZS-Podkomisija za plazove 

dopis Bojanu Kopaču glede šolanja psov za iskanje v ruševinah – 
ustanavljanjem komisij za varstvo pred plazovi v KS in občinah, 26.9.1981 

- Komisija za GRS- Podkomisija GRS za plazove dopis na RSLO SR Slovenije 
Skupini za Civilno zaščito v zvezi s snežnimi plazovi  in varstvo pred njimi v 
Sloveniji v obdobju 1975 – 1980, kratko poročilo, 27.10. 1981 

- Podkomisija GRS za plazove dopis postajam GRS v zvezi z materiali KSP – 
GRS v vednost in uporabo, 13.2.1981 

- Dopis PZS, komisiji za GRS pri PZS, Podkomisija GRS za plazove Komisiji za 
GRS pri PZS v zadevi srednjeročni načrt podkomisije GRS za plazove 1981 – 
1985, 4.9.1980 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove RSLO SR Slovenije, Skupini za CZ v zvezi z 
dotacijo za sezono 1980/81 

- Sodelovanje v vzgojnih akcijah CZ, dopis Pavla šegule na RSLO SR Slovenije, 
20.8.1980 

- Hranarina za lavinske pse, 13.2.1981 
- Materiali KSP – GRS v vednost in uporabo, 13.2.1981 
- Komisija za varstvo pred snežnimi plazovi – organ ljudske samozaščite in del. 

varstva pred plazovi v SR Sloveniji, Obramba in zaščita, št. 5/1976, (Sklepi 
republiškega štaba za CZ v zvezi s snežnimi plazovi v Sloveniji, ki jih je 
pripravila  podkomisija GRS) 

- Seminar za predavatelje v republiškem centru za obrambno usposabljanje v 
Poljčah, 13.8.1980 

- Tečaji podkomisije GRS za plazove, 24.4.1980 
- Načrt o ukinitvi sinoptične postaje Kredarica – obvestilo in mnenje 
- Varstvo pred snežnimi plazovi v SR Sloveniji (2 kom, eden z zapiski) – predlog 

vsebine referata za zvezni seminar v Kranju 
- Poročilo o tečaju za minerje snežnih plazov – vloga za izstavitev potrdil za nove 

minerje, 7.12.1979 
- Prošnja za dotacijo za izvedbo tečajev, 12.9.1979 
- Dopis pavla šegule Binetu Vengustu glede vloge za dotacijo pri RSLO SRS v 

zvezi s prošnjo in drugimi obveznostmi, 12.9.1979 



- Tipkopis besedila povezanega s snežnimi plazovi, ki ga je Polde Štukelj poslal g. 
Šeguli, 28.6.1979 

- Dopis Poldeta Štuklja gospodu Šeguli in članek s povzetkom Opredelitev in 
uskladitev obveznosti za zaščito pred naravnimi nesrečami, 20.4.1979 

- Vabilo na sejo KSP – GRS, 3.5.1979 
- Akcijski program »Nič nas ne sme presenetiti«, 12.3.1979 
- Varstvo pred snežnimi plazovi, 29.1.1979 
- Akcije GRS v letu »nič nas ne sme presenetiti«, 18.1.1979 
- Reševanje prebivalstva in materialnih dobrin v vojni in ob hudih nesrečah, Milan 

brez, Lj. 1977 
- Financiranje republiških akcij vzgojnega značaja KSP  - GRS v sezoni 1978/79, 

23.11.1978 
- Problemska konferenca o snežnih plazovih in varstvu – predlogi za dnevni red, 

4.9.1978 
- Izvajanje varstva pred snežnimi plazovi v SRS in njegova problematika, 

16.9.1978 
- Izvajanje varstva pred snežnimi plazovi v SRS in njegova problematika, 

16.9.1978 
- Pismo Pavla šegule z dne, 20.1.1978 gospe Janji v katerem podaja odgovore na 

vprašalnik povezan z GRS, ki ga je poslal polk. J. Moretti, RSLO SRS, RŠ za CZ 
SRS 

- Program posveta s člani štabov CZ in KS, zadolženih za varstvo pred plazovi, 
25.10. 1977 

- Financiranje tečajev GRS za vodnike lavinskih psov, minerje snežnih plazov in 
člane štabov CZ KS ter občin v sezoni 1977/1978, 25.19. 1977 

- Financiranje tečajev za lavinske pse in minerje snežnih plazov v letu 1977, 
3.12.1976 

- Zahvala Podkomisije GRS za plazove  RSLO SR Slovenije Republiškemu štabu 
za CZ z dne 20.5.1977 

- Priročnik za varstvo pred snežnimi plazovi, Bine Vengust, 1976/77 
- Navodilo za ukrepanje v primeru nevarnosti ali sprožitve snežnega plazu 
- Varstvo pred snežnimi plazovi, 7.2.1977 
- Varstvo pred snežnimi plazovi, 3.12.1976 
- Kratek pregled vzgojnih akcij v obdobju 1976/77, 9.9.1976 
- Tehnična in finančna pomoč za izvedbo minerskega tečaja, 2.10.1975 
- Varstvo pred snežnimi plazovi, 4.3.1976 
- Shematični prikaz večjih snežnih plazov in plazovitih terenov na področju 

Slovenije (2 kom) 
- Varstvo pred snežnimi plazovi, Lj. 15.1.1975 
- Vabilo na 2. Skupno sejo štabov za CZ SRS za delo v miru in za delo v vojni, 

29.1.1976 
- Rokopis pisma Poldeta Štuklja Pavletu Šeguli v zvezi z vabilom rep. Štaba za 

CZ 
- Vezana brošura Varstvo pred snežnimi plazovi, 15.1.1975 
- Tečaj za namerno proženje snežnih plazov, 3.12.1974 
- Dopis (12.9.1972) in poročilo o poplavah in neurjih v severovzhodni Sloveniji, 

30.8.1972 
- Odločba o razrešitvi in imenovanju vodje in članov republiškega štaba za varstvo 

pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami ter njihovih namestnikov, 19.2.1970 



- Zapisnik 11. seje, ki je bila 24. julija 1972 ob 7.30 uri v Ljubljani glede izvršitve 
sklepov zadnje seje štaba in poročilo o sestanku v Murski Soboti 

- Dopis in Sklepi o ukrepih za izpopolnitev varstva pred elementarnimi in drugimi 
hudimi nesrečami, 22.8.1966 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 36 
FOND PAVLA ŠEGULE 

 
Arhivska mapa 1: 
Srajčka DVSP (Dan varstva pred snežnimi plazovi) 

- 27 kom ročno popisanih listkov 
- Kako organizirati dan varstva pred snežnimi plazovi, 16.1.1979 
- Razpis XIV. Dneva varstva pred snežnimi plazovi, 17. In 18. 12. 1988 RCOU, 

Poljče, Begunje, 7.10.1988 
- Poročilo o izvedbi XIII. Dnevavarstva pred snežnimi plazovi, ki je bil v RCOU 

Poljče, v dneh 16. In 17. 1.1988, 18.1.1988 
- Seznam 
- Razpis XIII. dneva varstva pred snežnimi plazovi, 7. Spominski pohod na Tisje, 

Poročilo Mladinske komisije o poletnih vzgojno-izobraževalnih akcijah 1987, 
Tečaj za mladinske vodnike v letnih razmerah – I., II. In III. izmena 

- Razpis XIII. Dneva varstva pred snežnimi plazovi, 15.11.1987 
- Poročilo o XII. Dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 11.2.1987 
- Pismo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove tovarišu Lazarju Popari iz 

Novega Sada v zvezi z naslovom za nakup diapozitivov iz Francije, tečajem za 
minerje snežnih plazov,11.2.1987 

- Poimenski seznam  PD Železničar Novi Sad, Poljče 8.2.1987 
- Poimenski seznam (ročno pisan) 
- Pismo Pavla Šegule dr. Janiju Kokalju v glede pripomb na referat, 27.1.1987 
- Razpis XII. dneva varstva pred snežnimi plazovi; Razpis 12. tečaja za namerno 

proženje plazov, Prispevki za zbornik GRS ob 75. letnici obstoja, 6.1.1987 
- Dopis Saveza planinarskih društava grada, Komisije za ekspedicije SPDG, 

13.11.1986 
- Reanimacija in zdravljenje Milana Širca – plaz v Halozah, februarja 1986 – 

prošnja za podrobnejše podatke, 10.7.1986 
- Prijava kandidata za posvet o plazovih, 18.12.1986 
- Dvanajsti dan varstva pred snežnimi plazovi- sprememba datuma prireditve, 26. 

11.1986 
- Razpis XII. dneva varstva pred snežnimi plazovi 
- Potrdilo o prisotnosti članov na seminarju XI. Dan varstva pred snežnimi plazovi 

18. In 19. 1. 1986 
- Poročilo o izvedbi XI. Dneva varstva pred snežnimi plazovi, 10.2.1986 
- Referat na XI. Dnevu pred snežnimi plazovi, 10.1.1986 
- Prevzem predpisov in navodila za uporabo, 10.1.1986 
- Potrditev rezervacije za 18. In 19. 1. 1986, 10.1.1986 
- XI. Dan varstva pred snežnimi plazovi – Poljče, 10.1.1986 
- Prikaz reševalne akcije na vršiču, 28.12.1985, 10.1.1986 
- Referat na XI. Dnevu varstva pred snežnimi plazovi v Poljčah – vabilo, 

22.11.1985 
- XI. DVSP Poljče – izvajanje, 19.11.1985 
- XI. Dan varstva pred snežnimi plazovi – rezervacija prostorov, 19.11.1985 



- Razpis XI. Dneva varstva pred snežnimi plazovi 
- Razpis XI. Dneva varstva pred snežnimi plazovi/ XI. DVSP/ predlog, 10.9.1985 
- Vabilo na redno sejo Komisije za vzgojo in izobraževanje pri PZS v torek 

14.5.1985, 10.5.1985 
- Pregled dosedanje dejavnosti v okviru Dneva varstva pred snežnimi 

plazovi/DVSP/ in predlog za nadaljnje izvajanje 
- Zapisnik seje Odbora za planinske vodnike pri KVIZ PZS, ki je bil 6.3.1985 
- Pregled dosedanje dejavnosti v okviru Dneva varstva pred snežnimi plazovi/ 

DVSP/ in predlog za nadaljnje izvajanje, 28.3.1985 
- Sporočilce  Talcer Francija Pavlu Šeguli, da je prinesel nekaj člankov dr. Četine, 

10.1.1985 
- Oris prireditev Dan varstva pred snežnimi plazovi in republiškega tečaja o 

plazovih, 19.2.1985 
- Zapisnik seje odbora za planinske vodnike pri KVIZ PZS, ki je bila 24.1.1985 
- X. dan varstva pred snežnimi plazovi, 15.1.1985 
- Poročilo o X. dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 15.1.1985 
- Časopisni izrezki republiški posvet o snežnih plazovih, 13. 1. 1985, Program 

dneva varstva pred snežnimi plazovi in Varna reakcija 
- Seznam prijavljenih za dan varstva pred snežnimi plazovi 1985Dopis Pavla 

Šegule gospodu Srečku Trunklju v katerem mu navaja nekaj podatkov o literaturi 
o snegu in plazovih 

- Dopis X. dan varstva pred snežnimi plazovi, Poljče 12. in 13. 1. 1985 
- Sporočilo inštruktorjem in načelnikom postaj GRS o seminarju za inštruktorje 

GRS, 26.12.1984 
- Obvestilo o dogoditvi X. dneva varstva pred snežnimi plazovi na drugi termin, 

6.12.1984 
- Dopis Odgoditev X. dneva varstva pred snežnimi plazovi, 6.12.1984 
- Dopis  X. dan varstva pred snežnimi plazovi Poljče, 10. 11.1984 
- Obvestilo o X. dnevu varstva pred snežnimi plazovi vsem postajam GRS 

Slovenije in članom sekretariata GRS, 9.11. 1984 
- Prijava akcij, 5.10.1984 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove g. Tomažu Vrhovcu glede 

sodelovanja na 10. dnevu varstva pred snežnimi plazovi v Poljčah, 18.10.1984 
- Pismo Pavlu Šeguli  z dne 15.10.1984 v zvezi s pripravo referata – predavanja o 

obilnih snežnih padavinah in nastalih plazovih 
- Prošnja za izredni dopust – Tomaž Vrhovec, 18.10.1984(original in kopija) 

Pismo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove g. Jožetu Četini v zvezi z 
njegovim predavanjem na Dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 16.10.1984 

- Dopis  10. Dan varstva pred snežnimi plazovi – izvajanje, 15.10.1984 
- Dopis X. dan varstva pred snežnimi plazovi – priprava tem in program, izvedba, 

14.9.1984 
- Prijava akcij, ki naj bi se izvedle v RCCU v sezoni 1984/85, 14.9.1984 
- Dopis Pavla Šegule Planinskemu odboru Opštine v zvezi s planinsko literaturo, 

22.2.1984 
- Razpis 9. dneva varstva pred snežnimi plazovi od 7. do 8. 1.1984 
- Dopis Spopad z »belo smrtjo« 
- Dopis Rezervacija za 9. dan varstva pred snežnimi plazovi, 9.11.1983 
- Dopis Sodelovanje na 9. dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 8.11.1983 
- Dopis 9. dan varstva pred snežnimi plazovi – sodelovanje, 8.11.1983 
- Dopis 9. dan varstva pred snežnimi plazovi – vabilo k sodelovanju, 8.11.1983 



- Dopis 9. dan varstva pred snežnimi plazovi – priprave, 6.10.1983 
- Pismo PZS Komisije za GRS Podkomisije za plazove gospodu Jožetu Četini 

glede referata, ki naj bi ga pripravil za 8. dan varstva pred snežnimi plazovi v 
Kamniku in Kamniški Bistrici, 12.1.1983 

- Vabilo k sodelovanju na 8. dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 12.1.1983 
- Korespondenca P. Šegule z Gewametom (4 kom) 
- Obvestilo GRS pri PZS – postaje Kamnik, da so seznanjeni z dnevom varstva 

pred snežnimi plazovi, ki bo v sezoni 1982/83 na območju njihove postaje, 
9.11.1982 

- PZS,Komisija za GRS vsem postajam GRS in vsem članom sekretariata GRS 
dopis v zvezi z 7. dnevom varstva pred snežnimi plazovi, 22.11.1982 

- Izvedba 8. dneva varstva pred snežnimi plazovi 15. In 16.januar 1983, 
21.10.1982 

- 8. dan varstva pred snežnimi plazovi, 21.10.1982, dopis PZS Komisije GRS, 
Podkomisije za plazove gospodu Stanetu Veninšku, načelniku postaje GRS v 
Celju, 21.10.1982 

- dopis PZS Komisije GRS, Podkomisije za plazove gospodu Jožetu Četini v zvezi 
z njegovim predavanjem na dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 8.11.1982 

- pismo Pavlu Šeguli od Jožeta Četine v zvezi s predavanjem, Celje 1.11.1982 
- dopis Sodelovanje na 8. dnevu varstva pred snežnimi plazovi v Kamniški Bistrici, 

21.10.1982 
- dopis 7. dan varstva pred snežnimi plazovi, 15.3.1982 
- Seznam udeležencev na 7. dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 27. In 28. 

2.1982, Poljče pri Begunjah 
- Izvedba dneva varstva pred snežnimi plazovi 1981/82, dopis načelniku komisije 

za vzgojo in izobraževanje PZS, 18.2.1982 
- Dopis Republiški dan varstva pred snežnimi plazovi 81/82, sodelovanje postaje 

GRS Radovljica,dopis načelniku  postaje GRS Radovljica Toniju Smoleju, 
8.12.1982 

- Korespondenca PZS Komisije GRS, Podkomisije za plazove s Komisijo za 
vzgojo in izobraževanje PZS, gospodom Lojzetom Motoretom (4 dopisi in 
seznam povabljencev) 

- Dan varstva pred snežnimi plazovi – ukrep za aktivno preprečevanje nesreč in 
pripravo na samopomoč prizadetih, Pavle Šegula, dipl. ing. 

- Prijavnica GSS – Rijeka za seminar GRS 28.2. in 1.3. 1981, 16.2.1981 
- pismo Borisa Matejčiča gospodu Šeguli v zvezi z obiskom dneva varstva pred 

snežnimi plazovi v Kamniški Bistrici, Rijeka 14.2.1981 in odgovor Pavla Šegule v 
katerem navaja program omenjenega dne, 19.2.1981 

- časopisni izrezek Aktivnost boraca, Novi list, god. XXXV, br. 23 
- Dan  varstva pred snežnimi plazovi – odgoditev izvedbe na 27. In 28. Februar 

1982, 8.1.1982, dopis načelniku postaje GRS Radovljica Toniju Smoleju 
- Dan varstva pred snežnimi plazovi 1981/82, dopis načelniku postaje GRS 

Radovljica, 22.2.1982 
- zahvala Opčinskega  planinarskega saveza Rijeka gospodu Šeguli, 2.2.1981  
- vabilo Opčinskega  planinarskega saveza Rijeka za predavanje, ki naj bi ga g. 

Šegula imel pri njih, 12.1.1981  
- dopis gospoda Šegule Borisu Matejčiču v katerem navaja literaturo o snežnih 

plazovih, 31.1.1981 
- obvestilo in poziv k udeležbi predstavitve gibanja v primeru nevarnosti snežnih 

plazov, Podkomisije GRS za plazove postaji GSS Rijeka, 31.1.1981 



- pismo Cirila P. gospodu Šeguli z dne 9.11.1980 v zvezi z udeležbo GRS 
Jesenice na seminarju v Prevaljah 

- zloženka dan varstva pred snežnimi plazovi, Ravne na Koroškem s programom, 
20. – 21. 12. 198o 

- dopis France Bernot – sodelovanje – Dan varstva pred snežnimi plazovi 
1980/81, 10.12.1980 

- Program varstva pred snežnimi plazovi, dne, 20. In 21. decembra 1980 – Ravne 
na Koroškem 

- Dopis Predavanje na Dnevu varstva pred snežnimi plazovi v Ravnah, 1980, 
22.11.1980 

- Dopis Teoretični del programa dneva varstva pred snežnimi plazovi 1980, 
22.11.1980 

- Delovni osnutek programa za »Dan varstva pred snežnimi plazovi 80« 
- Dopis Program za dan varstva pred plazovi 1979/89, 12.9.1979 
- Pismo Borisa Matejčiča z dne  21.4.1980  g. Šeguli v katerem ga vabi, da 

pripravi predavanje na splošno o nevarnostih v planinah 
- Pismo Borisa Matejčiča z dne  26.3.1980  g. Šeguli o udeležbi na demonstraciji 

reševanja izpod plazov v organizaciji GRS Kamnik na Dnevu varstva na 
Kamniškem sedlu 

- Dopis  Hotelu Prisank v Kranjski gori: Ponudba za rezervacijo prostora za 
delovno zborovanje, 25.9.1979 

- Dopisnica Mulej Franca Pavlu Šeguli glede datuma pohoda v Dražgoše z dne 
22.,23. 12.1979 in dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove 
gospodu Danilu Škerbinku z zadevo termin za dan varstva pred plazovi 1979/80, 
22.9.1979 

- dopis Borisu Matejčiču v Rijeko z dne 29.2.2980 z zadevo Varstvo pred 
snežnimi plazovi – vzgoja in literatura 

- Gorska reševalna služba, postaja Tržič Komisiji GRS pri PZS Ljubljana poročilo 
o izvedbi »Dneva varstva pred snežnimi plazovi«, 11.2.1979 

- Časopisni izrezek z naslovom Plazovi prežijo na neprevidne 
- Dopis Obvestilo o datumu »Varstva pred plazovi«, 6.12.1979 
- Dopis v katerem se razpisuje IV. Dan varstva pred snežnimi plazovi in priloga z 

razpisom, 12.11.1979 
- Naslovi vabljenih na Dan varstva pred snežnimi plazovi 
- Seznam večjih smučišč v Sloveniji 
- Spisek prisotnih na IV. dnevu varstva pred snežnimi plazovi v Bohinju, 23. In 24. 

12. 1978 
- Dopis na meteorološki zavod SR Slovenije v zadevi dan varstva pred snežnimi 

plazovi 1978/ 79, 20.12. 1978 
- Zapiski 
- Dan varstva pred snežnimi plazovi 1979 
- Dopis in vabilo vsem postajam GRS na Dan varstva pred snežnimi plazovi 23. In 

24. 12. 1978, 5.12.1978 
- Prijave na dan varstva pred snežnimi plazovi (seznam) 
- Dopis članom Sekretariata KSP – GRS v zadevi dan varstva pred snežnimi 

plazovi 1978/79, 4.12.1978 
- Vabilo Marjana Krišlja Pavlu Šeguli v zvezi z oddajo na Valu 202, 12.12.1978 
- Dopis Marjana Krišlja PZS Podkomisiji za plazove pri GRS z dne 6.12.1978 v 

zvezi z radijskim programom v katerem bi predstavili dan varstva pred snežnimi 
plazovi 



- Dopis Marjanu Krišlju, RTV Ljubljana z zadevo Sodelovanje PZS – RTV na 
dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 7.12.1978  

- Dopis Petru Žagarju, Postaja GRS Bohinjsko jezero v zadevi Dan varstva pred 
snežnimi plazovi 1978/79 z dne 4.12.1978 

- Dopis GRS Prevalje z dne 9.2.1978 v zadevi lavinski dan 1978 
- Dopis na Komisijo za vzgojo in izobraževanje PZS, načelnik Danilo Škerbinek, 

dipl. ing v zadevi Dan varstva pred snežnimi plazovi 1978 – predlog programa, 
4.9.1978 

- Zahvala Ivice Markovića g. Šeguli za vabilo na seminar s časopisnim izrezkom z 
naslovom Snježne opasnosti i kako im umaći, U raljama lavine, 1978 

- Dopis na Bojana Šrka v zvezi s programom akcij v Bovcu od 9. Do 19.1.1978 
- Poročilo o dnevu varstva pred snežnimi plazovi, 19.1.1978 
- Dopis Podkomisije za plazove GRS KSP – GRS gospodu Albertu Gaylu v zadevi 

lavinski dan 1978 – udeležba, 6.1.1978 
- Dopis z dne 18.11.1977 z zadevo Razpis »Dan varstva pred snežnimi plazovi 

1978«  
- Dopis z dne 15.11.1977 z zadevo Razpis »Dan varstva pred snežnimi plazovi 

1978« 
- Dopis z dne 1.12.1977 na ATC Bovec, Hotel Kanin z zadevo: rezervacija sob za 

prireditve GRS v januarju  
- Dopis ATC Bovec  z dne 17.11.1977 PZS, Podkomisiji GRS za plazove  v 

katerem sporočajo, da za željeni termin ne morejo potrditi rezervacij in 
predlagajo nove 

- Pismo Marjana Krišlja g. Šeguli v zvezi s prijavo na Dan varstva pred snežnimi 
plazovi in možnostjo uporabe/predstavitve teme v kateri od radijskih oddaj 

- Dopis z dne 20.12.1977 RTV Slovenija, odgovornemu uredniku akt. TV 
programa v zadevi predlog za udeležbo na vzgojnih akcijah KSP – GRS 1978 

- Pismo gospodu Šeguli z dne 28.12.1977 v zvezi z udeležbo v Bovcu  
- Dopis Planinarskemu svezu BIH z dne 1.12.1977 glede razpisa za sodelovanje 

na Dnevu varstva pred snežnimi plazovi in na tečaju minerjev za plazove 
- Spisek prijavljenih za Dan varstva pred snežnimi plazovi, ki bo 14. in 15.1.1978 

v Bovcu 
- opravičilo PD Impol o neudeležbi članov na seminarju Dan varstva pred 

snežnimi plazovi 1978, 9.1.1978 
- pismo Toneta Tišlerja, udeleženca tragedije v Zelenici  v  zvezi  z njegovim  

sodelovanjem na posvetu v Bovcu 13. in 14. januarja 1978 
- dopis z dne 6.1.1978 Ismetu Baljiću v zadevi: dan varstva pred snežnimi plazovi 

– sodelovanje 
- dopis z dne 6.1.1978 Miodragu Rakiću v zadevi: dan varstva pred snežnimi 

plazovi - sodelovanje 
- voščilo Ivice Markoviča za novo leto z vprašanjem po akcijah PZS-GRS, 29. 

decembra 1977 
- dopis z dne 19.11.1977 Ismetu Baljiću glede udeležbe na Dnevu varstva pred 

snežnimi plazovi 
- dopis z dne 19.11.1977 z zadevo dan varstva pred snežnimi plazovi 1978 

naslovljen na Šolski center Iskra, Toni Tišler 
- dopis oz. vabilo  z dne 19.11.1977 naslovljen na dr. dipl. ing Ferdinanda 

Thomasserja v zvezi s pripravo prispevka na prireditvi o snežnih plazovih, ki bo 
14. in 15. januarja 1977 v Bovcu 



- dopis z zadevo razpis »Dan varstva pred snežnimi plazovi 1978« z dne 
15.11.1977 naslovljen na Republiški štab za SLO SRS, Republiški štab za CZ 
SRS, Smučarsko zvezo Slovenije,vse postaje GRS, vse člane KSP – GRS, 
podkomisijo za izobraževanje GRS in KVIZ pri PZS 

- časopisni izrezek z naslovom Poučno srečanje, 11.1.1977 
- Nova pota varstva pred plazovi, Pavle Šegula, dipl. ing. 1977 
- Dopis z dne 20.12.1976 na Smučarsko zvezo Slovenije v zadevi dan varstva 

pred snežnimi plazovi 1976/77 
- Dopis z dne 20.12.1976 Danilu Škerbinku v zadevi Dan varstva in  tečaj IKAR 
- Dopis Zbora vaditeljev, učiteljev, trenerjev smučanja na PZS z dne 13.12.1976 v 

zadevi Predlog datuma za dan varstva pred snežnimi plazovi 
- Povratnica 
- Dopis PZS  naslovljen na upravne odbore z dne 7.12.1976 glede organizacije 

Dneva preventivnega varstva pred snežnimi plazovi, ki bo 8. in 9. januarja 1977 
- Dopis Pavla Šegule g. Danilu Škerbinku z dne 7.12.1976 v katerem navaja 

naslove vabljenih na Dan varstva 
- Dopis z dne 3.12.1976 naslovljen na Smučarsko zvezo Slovenije v zadevi Dan 

varstva pred snežnimi plazovi 
- Dopis PZS – Komisija za GRS z zapisnikom  z dne 10.12.1975 vsem 

inštruktorjem GRS v zadevi Vabilo za Dan varstva pred snežnimi plazovi 
- Časopisni izrezki z naslovom »Lavinski dan« na Krvavcu, Dan o plazovih in 

Snežni plazovi spet groze, 14., 15.2. 1976 
- 2. mednarodni tečaj o snežnih plazovih, Davos 1967 – shema 
- Dopis ATC Bovec naslovljen na PZS – Podkomisijo GRS za plazove glede 

namestitve udeležencev v hotelih v Bovcu 
 
Srajčka Bajalica 

- Dokumentacija vezana na uporabo bajalice (dopisi, mnenja, izkušnje, načini 
iskanja, komentarji, norveška metoda uporabe bajalice, raziskave) 

 
Zavihek Zakon o vodah 

- Dopis z dne 29.10.1991 na MVOUP namestnik ministrstva g. Mitja Bricelj v 
zadevi Dokončne pripombe in predlogi k spremembam in dopolnitvam zakona o 
javnih smučiščih in osnutke zakona – zasneževanje smučišč 

- Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na javnih 
smučiščih 

- Dopis  Republiške vodne uprave Komisije za snežne plazove KSP – RVU 
naslovljen na Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v zadevi 
predlogi KSP – RVU k novemu zakonu o vodah, 14. 05 1990 

- Dopis Republiške vodne uprave Komisije za snežne plazove KSP – RVU z dne 
14.5.1990 na Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v zadevi 
predlogi KSP – RVU k novemu zakonu o vodah 

- Zakon o vodah – delovno gradivo 15. 2.1990, predlog sprememb in dopolnitev 
posameznih tez 

- Pripombe na Zakon o vodah – delovno gradivo 15.2.1990: Predlog sprememb in 
dopolnitev posameznih tez 

- Dopis Republiške vodne komisije za snežne plazove KSP – RVU v zadevi 
Predlogi KSP RVU k novemu zakonu o vodah RS z dne 10.5.1990 

- Dopis Republiške vodne skupnosti -  komisije za snežne plazove KSP – RVU z 
dne 10.5.1990 v zadevi Predlogi KSP – RVU k novemu zakonu o vodah RS 



- Teze zakona o vodah, delovno gradivo 15.2.1990 
 

Zavihek Navodilo o vzdrževanju vodotokov 
- Strokovno navodilo 1. osnutek 16.7.1991 

 
Arhivska mapa 2: 

- Razno gradivo o snežnih plazovih (v nem., fra.) v Avstriji, Italiji, na Češkem,… 
poslano g. Pavlu Šeguli 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 37 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Arhivska mapa SEJE KGRS, sekretariata KGRS, Zbori GRS, ZVEZE, 1984 – 1994: 

- Kuverta s 16 kom Adresarjev (2007, 2002, 2000, 1998, 1989 – 1991,1987 – 
1989, 1986, 1983, 1982, 1983 – 85, 1984, 1980, 1968, 1960 – 1966) 

- 1984: Plan dela podkomisije za plazove za leto 1984, 9.1.1984; prijava za 
sklenitev telefonskega naročniškega razmerja, 12.1.1984; zapisnik 1. Seje 
Komisije za GRS pri PZS, 31.1.1984; dodelitev telefonskega priključka Rudi 
Robič – priporočilo, 13.2.1984;Nekaj materialov za 2. Sejo sekretariata komisije 
za GRS, 25.2.1984; zapisnik 2. Seje sekretariata komisija za GRS, 8.3.1984; 
dopis Pavla Šegule z dne 9.3.1984 g. Slavku Šetini v zvezi z vključitvijo v 
podkomisijo za opremo GRS; za sejo komisije za GRS, 9.4.1984;zapisnik 2. seje 
Komisije za GRS pri PZS, 18.4.1984; dopis v zadevi Informacija – dovoljenje za 
uporabo radijskih postaj štajerskih/avstrijskih/ reševalcev na vejah na našem 
ozemlju/ Vršič; 145.1984; dopis  Pavla Šegule z dne 14.5.1984 v zadevi poročilo 
o službenih potovanjih v Avstrijo na Komisijo za GRS;dopis PZS, Komisije za 
GRS, Podkomisije za plazove Rajku Rojsu, postaja GRS Mb. z dne 21.5.1984 v 
zadevi UKV zveze štajerskih gorskih reševalcev na tečaju Vršič 1984; dopis 
PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove gospodu Dr. A. Frohlich z dne 
21.5.1984 v zadevi tečaja OeBRD 1984 – Vršič; dopis PZS, Komisije za GRS na 
RSNZ SRS – Upravo milice z dne 21.5.1984 v zvezi z uporabo UKV postaj med 
potekom vaj;zapisnik 3. seje sekretariata GRS pri PZS, ki je bila 28.5.1984; 
dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove postajam GRS v zadevi 
navodilo za polnjenje akumulatorjev Storno, 28.5.1984; dopis PZS, Komisije za 
GRS postajam GRS z dne 30.5.1984 v zadevi aktiviranje UKV postaj v 
planinskih postojankah za letno sezono 1984 – smernice; dopis PZS, Komisije 
za GRS postajam GRS z dne 6.6.1984 gospodu Aldu Boštjančiču v zadevi 
ponudba po dogovoru od 21. maja 1984; dopis PZS, Komisije za GRS postajam 
GRS z dne 5.6.1984 v zadevi osnutek predloga sporazuma o sodelovanju med 
RSNZ SRS in GRS – predlog za razpravo; dopis PZS, Komisije za GRS 
postajam GRS z dne 21.6.1984 udeležencem 1. Srečanja GRS na območjih treh 
dežel v zadevi sodelovanje postaj GRS ob mejah Treh dežel in deželnih vodstev 
GRS Julijske Benečije, Koroške ter Slovenije – teme za pogovor na srečanju v 
Tamarju 23.1.1984;dopis Uprave milice z dne 25.6.1984 PZS, Komisiji za GRS 
postajam GRS  v zvezi z pripombami na osnutek sporazuma; dopis PZS, 
Komisije za GRS postajam GRS z dne 29.6.1984 v zadevi srečanje v Tamarju, 
23.6.1984 – zapisnik; zapisnik 3. Seje Komisije za GRS pri PZS, 7.7.1989; dopis 
PZS, Komisije za GRS podjetjem za PTT promet Ljubljana tehnična služba v 
zadevi telefon za planinski dom v Tamarju ter za načelnika GRS Radovljica in 
Rateče – Planica z dne 30.7.1984; radijske zveze GRS, 25.10.1984;zapisnik 4. 
seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS, 4.9.1984; Zapisnik 5. Seje 



sekretariata za GRS pri PZS, 23.9.1984; beležka s sestanka predstavnikov 
komisije za GRS in VP 1098 Kranj, 9.10. 1984; radijske zveze GRS, 25. 10. 
1984; zapisnik 5. Seje sekretariata Komisjije za GRS pri PZS, 16.10.1984; 
zapisnik 4. Seje Komisjie za GRS pri PZS, 13.11.1984; dopis Pavla Šegule 
naslovljen na  načelnika komisije za GRS Danila Škerbinka v zadevi poročilo o 
obisku na RSLO in druge važnejše zadeve, 14.11.1984; zapisnik 6. Seje 
sekretariata komisije za GRS pri PZS, 18.12.1984;) 

- 1985: dopis PZS, Komisija za GRS naslovljen na Miha Potočnika, Bineta 
Vengusta, Danila Škerbinka, Andreja Robiča, Marjana Salbergerja in Pavla 
Šegulo z dne 4.1.1985 v zadevi statut IKAR – razprava, zaradi priprave 
dopolnilnih in spremljevalnih predlogov za predsedstvo IKAR; zapisnik  5. Seje 
Komisije za GRS pri PZS, 19.2.1985; dopis PZS, Komisija za GRS, Podkomisija 
za plazove z dne 19.2.1985 v zadevi predlog za dodelitev izrednega članstva 
tovarišu Danilu Belšaku, dipl. inž.; dokumentacija Zavoda za gojitev divjadi v 
zvezi z uporabo sistema radio zvez; osnutek plana GRS pri PZS za obdobje 
1986 – 1990; dopis PZS z dne 20.4.1985 v zadevi finančno poročilo postaj GRS 
za leto 1984; zapisnik 8. Seje sekretariata komisije za GRS, 23.4.1985;dopis 
PZS, Komisija za GRS naslovljen na Podjetje za PTT promet z dne 22.5.1985 v 
zadevi Jože Rožič, Rateče 104 – priključek na javno telefonsko omrežje – 
urgenca; Gorska reševalna služba – Program dela in finančni načrt za leta od 
1986 – 1990, 4.6.1985;dopis o predstavitvi dela GRS naslovljen na Zdravstveno 
skupnost Slovenije, 4.6.1985;dopis RSNZ SR Slovenije, uprava milice na PZS z 
dne 1.2.1985 v zadevi osnutek predloga sporazuma o sodelovanju med RSNZ 
SRS in GRS – pripombe oz. stališča; vabilo na razgovor o osnutku predloga 
sporazuma o sodelovanju med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in 
PZS, 18.6.1985; poročilo Pavla Šegule o sestankih naslovljeno na  Danila 
Cedilnika, 25.6.1985; finančni plan GRS za leto 1985, 23.6.1985; dopis Pavle 
Šegule Tomažu Banovcu glede sklenitve dogovora o sodelovanju med GRS in 
Milico, 25.6.1985; dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve na PZS z 
dne 2.7.1985 v zvezi z osnutkom dogovora med RSNZ SRS in PZS in osnutek 
dogovora;zapisnik 9. Seje sekretariata za GRS, 12.8.1985; zapisnik 10. Seje 
sekretariata Komisije za GRS, 3.9.1985;Komisija za GRS, Finančno poročilo 
komisije za GRS pri PZS in finančno poročilo postaj GRS za obdobje 1983 – 
1984, Ljubljana 25.9.1985;zapisnik 7. Seje Komisije za GRS, 
1.10.1985;pregledni finančni plan GRS za leto 1985, 16.10.1985;plan GRS pri 
PZS za obdobje 1986 – 1990, 28.10.1985;zapisnik 8. Seje Komisije za GRS, 
29.10.1985;zapisnik zbora slovenskih reševalcev, ki je bil 9. 11.1985;beležka iz 
razgovora na Zdravstveni skupnosti Slovenije 27.11.1985;poročilo o delu GRS 
pri PZS v obdobju november 1983 – november 1985;zapisnik 1. Seje 
sekretariata Komisije za GRS, 9.12.1985; 1. Seja Komisije za GRS pri PZS, 
17.12.1985;predlog akcijskega programa PZS, Komisije za GRS, 23.12.1985;ob 
sestavi poročila o delu GRS za obdobje 1985 – 87 (rokopis) 

- 1986: zapisnik 2. Seje sekretariata  Komisije za GRS, 5.3.1986;zapisnik 3. Seje 
sekretariata komisije za GRS, 22.4.1986; pismo Danilu Škerbinku z dne 
23.4.1986 v katerem ga obvešča, da mu pošilja dopis za RK Slovenije in razpis 
Dneva varnosti v gorah;  dopis PZS Komisije za GRS z dne 6.5.1986 naslovljen 
na predsednika PD Jesenice Pavla Dimitrova v zadevi UKV zveza postojanke 
pod Golico; zapisnik 2. Seje Komisije za GRS pri PZS, 2.6.1986;pregled 
delovanja s finančnimi sredstvi postaj GRS v letu 19985, 1.7.1986;beležka iz 
sestanka koordinacijske komisije za GRS pri PZS, 19.7.1986; zapisnik 4. seje 



sekretariata Komisije za GRS pri PZS, 29.7.1986;zapisnik 3. seje Komisjie za 
GRS pri PZS, 16.9.1986;zapisnik 5. Seje sekretariata komisije za GRS, 
16.9.1986;dopis Pavla Šegule z dne 29.9.1986 naslovljen na Strokovno službo v 
zadevi poročilo o službenem potovanju na zasedanje IKAR 1986 in obračun 
stroškov;zapisnik seje Komisije za GRS pri PZS, 14.10.1986;zapisnik 5. Seje 
komisije za GRS pri PZS, 18.11.1986;zapisnik 6. Seje sekretariata Komisije za 
GRS, 22.12.1986; 

- 1987: dnevnik dogodkov iskalno reševalne akcije za pogrešanima Šuster 
Alešem in Božič Žigom na območju Komna – Sedmera jezera od 14. 1. 1987 od 
21. ure dalje;opisno poročilo o nesreči Aleša Šusterja in Žiga Božiča; dopis UNZ 
Kranj in Sektorja za stalno dežurstvo v zadevi najdena pogrešana planinca – 
obvestilo z dne 16.1.1987; seznam reševalcev v iskalno reševalni akciji na 
Komni; obrazec z dokumentacijo o nesreči Šuster Aleša in Božič Žiga;zapisnik 
7. seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 10.2.1987; zapisnik 8. seje 
sekretariata komisije za GRS pri PZS, 23.3.1987;GRS pri PZS – analiza iskalne 
akcije na področju Sedmerih jezer, 16.3.1987; vabilo Komisije za GRS pri PZS, 
podkomisije za opremo naslovljen na postaje GRS in člane podkomisij za 
opremo, 20.4.1987;zapisnik 6. Seje komisije za GRS pri PZS, 19.5.1987; dopis 
GRS pri PZS, Komisija pošilja vsem postajam GRS z zadevo finančno 
poslovanje postaj GRS Slovenije za leto 1986, 20.5.1987;dokumentacija 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve v zvezi z nesrečo Šuster Aleša in 
Božič Žige;načrt UKV radijske mreže postaje GRS Tržič, 15.6.1987;pismo 
Pavleta Šegule z dne 25.6.1987 Danilu Škerbinku v zvezi s tekočimi 
zadevami;zapisnik razširjene 9. Seje sekretariata komisije za GRS, 29.6.1987; 
pismo Ivana Čanžka z dne 5.7.1987 Pavlu Šeguli v zvezi z izrednim članstvom v 
GRS; dopis Pavla Šegule z dne 27.7.1987 Danilu Škerbinku v katerem mu 
pošilja material v času njegove odsotnosti; dopis PZS, Komisije za GRS z dne 
28.7.1987 načelnikom postaj GRS z zadevo usposabljanje reševalcev in 
zdravnikov – letalcev, stalne zveze GRS;zapisnik 9. Razširjene seje sekretariata 
za GRS pri PZS, 29.6.1987; dopis Pavla Šegule naslovljen na komisijo za GRS 
v zadevi zveze GRS in razno z dne 18.8.1987;zapisnik 10. Seje sekretariata 
komisije za GRS pri PZS, 18.8.1987; finančno poročilo postaj GRS za obdobje 
1985 – 86, 15.9.1987; jubilejna vežba GRS ob njeni 75. Letnici obstoja – 
20.9.1987, 20.9. 1987;zapisnik seje sekretariata PZS GRS z dne 20.10. 
1987;zapisnik 7. Seje Komisije za GRS pri PZS, 20.10.1987; dopis oz. obvestilo 
GRS- postaja Radovljica z dne 27.10.1987 Pavlu Šeguli o radijskih zvezah za 
katere je zadolžena postaja GRS Radovljica;zapisnik 8. Seje komisije GRS, 
7.11.1987;zapisnik občnega zbora gorskih reševalcev, ki je bila 7.11.1987;zbir 
kadrovskih predlogov za zbor GRS Ljubelj, 7.11.1987;zapisnik seje sekretariata 
Komisije za GRS pri PZS, ki je bila 16.11.1987;zapisnik 2. Seje Komisije GRS 
pri PZS v ponedeljek 14.12.1987;poročilo UO PZS za Skupščino: 8. Gorska 
reševalna služba 1986 – 1987;dopis GRS – postaje Tržič z dne 19.11.1987 
Pavlu Šeguli v katerem mu pošiljajo pregledane podatke za adresar UKV postaj 
na področju postaje GRS v Tržiču; predlog dogovora sklenjenega med PZS in 
Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo o medsebojnem delovanju, 
23.12.1987 

- 1988: zapisnik sestanka v zvezi s sklenitvijo dogovora med GRS in RSLO 
14.1.1988;dopis PZS, Komisiji za plazove; dopis PZS, Komisije GRS, 
Podkomisije za plazove z dne 28.1.1988 Komisiji za GRS, načelniku odseka za 
lavinske pse GRS v zadevi beležke o razgovoru o problematiki lavinskih psov v 



RSLO SRS;dodatek k poročilu o delu GRS v letu 1987, 29.1.1988; pregled dela 
– KSP – GRS in osebno P. Šegula;zapisnik 2. Seje sekretariata komisije za 
GRS pri PZS, 9.2.1988; zapisnik 3. seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 
februar 1988;pismo Pavla Šegule z dne 8.3.1988 Danilu Škerbinku v katerem 
mu poroča o tekočih zadevah; vabilo vsem postajam GRS na tečaj vezistov, 
25.3.1988;dopis Pavla Šegule z dne 2.4.1988 Stanetu Veninšku v zvezi s 
spremenjenim datumom tečaja vezistov; dopis PZS, Komisije GRS, Podkomisije 
za opremo z dne 5.4.1988 vsem postajam GRS glede spremenjenega datuma 
tečaja vezistov; dopis PZS, Komisije za GRS z dne 13.4.1988 v zadevi 
predstavitev programa radijskih komunikacij – ELEKTROTEHNA;zapisnik seje 
Komisije za GRS pri PZS z dne 11.5.1988;pismo Janeza Kavarja Pavlu Šeguli z 
dne 13.7.1988 o seminarju vezistov v Poljčah; odgovor na prejšnje pismo Pavla 
Šegule Janezu Kavarju z dne 25.7.1988; dopis PD Integral naslovljen na PZS z 
dne 6.6.1988 v zadevi vloga za pridobitev radijske povezave; dopis PZS, 
Komisije GRS z dne 25.7.1988 naslovljen na PD Integral v zadevi radijska 
postaja GRS za postojanko Planina na Jezeru;dopis Pavla Šegule z dne 
15.8.1988 Komisiji za GRS pri PZS v zadevi poročilo o udeležbi na letnih vajah 
Štajerskega BRD; pismo Pavla Šegule z dne 17.8.1988 Danilu Škerbinku o 
objavi nesreč v PV, Zdravniškem zborniku; zapisnik seje sekretariata za GRS, 
28.6.1988;zapisnik 5. Seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 7.9.1988; 
dopis in koncept (2x) osebne in materialne formacije oddelka za reševanje v 
gorah in iz snežnih plazov, 19.9.1988; vabilo na sejo komisije za GRS pri PZS, 
7.10.1988;dopis PD Kranj naslovljen na PZS z dne 17.10.1988 z zadevo primo-
predajniki »Storno« GRS; dopis Pavla Šegule z dne 27.10. 1988 Danilu 
Škerbinku v zadevi slišnost UKV postaj na območju Jezerskega; dopis GRS o 
ustanovitvi posebnega delovnega telesa – odbora za zveze in vabilo na 
sestanek tega odbora, 16.11.1988: vabilo komisije za GRS z dne 13.11.1988 na 
sejo, ki bo 20.12.1988 in priložen dopis z zadevo spremembe in dopolnitve 
zakona o zdravstvenem varstvu;zapisnik seje komisije za GRS pri PZS z dne 
27.12.1988;zapisnik seje sekretariata komisije za GRS 8.11.1988; sporazum 
med komisijo za GRS pri PZS in RTV Slovenija, TOZD Oddajniki in zveze, 
23.12.1988; Predlog programa GRS pri PZS v letu 1988; 

- 1989:pismo Pavla Šegule z dne 7.1.1989 Janezu Kavarju glede priročnika, in 
poenotenju ohišja za IRET-ke; dopis PZS, Komisije GRS z dne 8.1.1989 
naslovljen na republiški sekretariat za notranje zadeve SRS v zadevi stalna 
postaja za potrebe GRS na sedežu OM Kranjska Gora; dopis PZS, Komisije 
GRS, Odbor za zveze z dne 16.3.1989 naslovljena postaje GRS v zadevi sklic 2. 
Posveta vezistov GRS na Zelenici; dopis Pavla Šegule z dne 24.2.1989 
naslovljen na gospoda Martina Burtscherja o enotni frekvenci za klic v sili; 
zapisnik 8. Seje sekretariata za GRS pri PZS, ki je bila 2.3.1989; pismo Pavla 
Šegule z dne 17.3.1989 naslovljeno na Martina Burtscherja v zvezi s klicem v 
sili; dopis PZS, Komisije GRS, z dne 20.3.1989 naslovljen na republiški komite 
za promet in zveze SR Slovenije v zadevi dodelitev frekvence za obveščanje o 
nesreči in radijsko ugotavljanje nahajališča pogrešanih oz. ponesrečenih; 
zapisnik seje Komisije za GRS z dne 13.4. 1989;zapisnik 4. seje Komisije za 
GRS, ki je bila 12.6.1989; vabilo GRS na sejo sekretariata 11.7.1989;zapisnik 
seje sekretariata Komisije za GRS, 11.7.1989; vabilo na sejo Komisije za GRS 
pri PZS 23.10.1989; zapisnik 5. Seje Komisije za GRS pri PZS, 23.10.1989; 
odnos postaj GRS do posebnih alarmov, 23.10.1989; zapisnik 6. Seje Komisije 
za GRS pri PZS, ki je bila 13.11.1989;vabilo na Zbor reševalcev 9. 12.1989; 



program GRS za leto 1990, 15.11.1989; zapisnik rednega delegatskega zbora 
slovenskih gorskih reševalcev, 9.12.1989; 

- 1990:dopis GRS z dne 29.1.1990 v zvezi z »navodil« Odnos postaj GRS do 
posebnih alarmov;zapisnik 1. seje Komisije za GRS pri PZS, 8.2.1990;zapisnik 
3. Seje Sekretariata komisije GRS pri PZS, 22.3.1990; GRS – javnopravni 
status, gradivo k 3. točki 3. seje Sekretariata za GRS pri PZS, ki bo 22.3.1990; 
dopis avstrijske GRS z dne 25.4.1990  naslovljen na PZS, Komisijo za GRS v 
zvezi s srečanjem o »radijskih« zvezah v GRS, PZS, dopis Komisije za GRS, 
Odbor za zveze z dne 15.5.1989 v zadevi prevzem in namestitev stalnih UKV 
postaj GRS v planinskih postojankah; dopis RS, RŠ za civilno zaščito vsem 
republiškim upravnim organov ter vodstvom družbenih organizacij po seznamu v 
zadevi dograjevanje zaščite in reševanja z dne 22.5.1990; pregled planinskih 
postojank, ki bodo v letošnji sezoni opremljene z radijskimi postajami GRS za 
klic v sili; vabilo GRS pri PZS, Sekretariat komisije za GRS z dne 5.7. 1990 na 
sejo sekretariata komisije za GRS pri PZS; vabilo GRS pri PZS, Sekretariat 
komisije za GRS z dne 27.8.1990 na 6. Sejo Sekretariata komisije za GRS pri 
PZS; raziskovalna naloga »PROKS« - 1. Poročilo, 1.9.1990;zapisnik 6. Seje 
Sekretariata komisije za GRS pri PZS, ki je bila 3.9.1990;zapisnik 3. Seje 
komisije za GRS pri PZS, ki je bila 24.10.1990; 

- 1991: zabeležka 5. Seje Odseka za zveze, 26.2.1991;časopisni izrezek iz Dela, 
27.3.1991 z dne Enoten radijski SOS sistem; zabeležka 6. Sestanka Odseka za 
zveze, 3.4.1991;Komisija za GRS, Odsek za zveze, april 1991 – Pregled 
radijskih postaj GRS za klic v sili; načrt mag. Draga Rudela MKS električni 
sistemi; dopis Pavla Šegule z dne 22.4.1991 gospodu Rainholdu Doerflingerju, 
vodja krajevne postaje OeBRD; zapisnik 6. seje Komisije za GRS pri PZS, 
15.5.1991; posvet o radijskih zvezah GRS, Zelenica, 24. In 25. Maja 1991; dopis 
GRS pri PZS z dne, 17.6.1991, vsem postajam GRS in članom odseka za zveze 
v zadevi preizkus sistema zvez GRS 29.6. 1991; dopis GRS pri PZS z 
dne,16.8.1991 v zadevi imenik radijskega omrežja GRS;dopisi naslovljeni na 
Rainholda Doeflingerja, vodju krajevne postaje OeBRD, 21.8.1991;poslovnik o 
rabi denarnih sredstev GRS pri PZS, 9.9.1991;predlog Normativov operativne 
pripravljenosti postaj GRS, september 1991; dopis PZS, Komisije za GRS, 
Odsek za zveze z dne 23.9.1991 Komisiji za GRS, načelniku v zadevi delovni 
sestanek o zvezah – Klagenfurterhuette; dopis Janeza Kavarja g. Šeguli z dne 
25.9.1991 v katerem pošilja izhodiščne podatke za dopis dr. Stroblu v zvezi s 
prezentacijo PROKS; rokopisni listek Janeza Kavarja s priloženim odgovorom 
gospoda Strobla; dopis Komisije za GRS, Podkomisije za opremo, Odseka za 
zveze z dne 10.10.1991 v zadevi dovoljenje za uporabo frekvence 160, 525 
MHz za potrebe GRS;zapisnik 15. seje Sekretariata komisije za GRS pri PZS z 
dne 21.10.1991;zapisnik 9. Seje komisije za GRS pri PZS z dne 
30.10.1991;zabeležka GRS pri PZS, komisije in podkomisije za opremo, odsek 
za zveze z dne 5.11.1991 v zvezi z razgovorom o možnostih nabav radijskih 
postaj »Motorola« preko zastopstva »Elektrotehna« - ELZAS, z dne 5.11.1991; 
beležka iz sestanka na republiški upravi za reševanje in zaščito dne, 12. 
11.1991 v Ljubljani na sedežu uprave; zapisnik 16. Seje Sekretariata Komisije 
za GRS pri PZS, ki je bila dne 25.11.1991; zabeležka GRS pri PZS, komisija in 
podkomisija za opremo v zvezi s sestankom o zvezah v GRS, na Ministrstvu za 
obrambo RS z dne 28.11.1991; poročilo o delu GRS pri PZS, december 1989 – 
november 1991;informacije z dne 10.12.1991; 



- 1992: dopis GRS, komisije in podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 
12.1.1992 v zadevi poročilo o ogledu za postavitev vzorčne radijske postaje za 
planinsko postojanko;pismo PZS, komisije za GRS predsedniku IKARja Martinu 
Schoriju glede sodelovanja Šegula Pavla pri redakciji IKAR biltena;GRS pri PZS, 
Koledar akcij GRS v letu 1992;GRS – material v Zborniku 100 let PZS februarja 
1992;dopis PZS, Komisije za GRS, odsek za zveze z dne 2.3.1992 naslovljen na 
gospoda Doerflingerja  v zadevi telekomunikacija – ogled naprave in 
pogovor/Kriška Gora nad Tržičem, predlog; dopis PZS, Komisije za GRS z dne 
13.2.1992 gospodu R. Doeflingerju;seznam članov GRS, ki so v obdobju 1912 – 
1992 veliko pripomogli k razvoju GRS v Sloveniji in drugod, 15.3.1992;zabeležka 
GRS pri PZS, Komisija in podkomisija za opremo, odsek za zveze v zvezi z 8. 
sestankom Odseka za zveze z dne, 19.3.1992; zapisnik GRS pri PZS v zvezi z 
2. Sejo Odbora za proslavo 80-letnice GRS, dne 7.4.1992;dovoljenje za radijsko 
postajo, 25.4.1992; razpis GRS pri PZS, komisija in podkomisija za opremo, 
odsek za zveze v zadevi z 5. Posvetom o zvezah v GRS, 24.3.1992;posvet o 
radijskih zvezah GRS, Kriška Gora, 25.4.1992, poročilo;rokopis dopisa s strani 
GRS naslovljenega na Martina Schorija glede ureditve našega članstva v IKAR, 
16.6.1992; 

- 1994:dopis Komisije za GRS, Odsek za zveze z dne 9.4.1994 v zadevi 
dopolnitev poročila zasedanja IKAR, zasedanje komisije za reševalno tehniko in 
opremo, Ad2 – komunikacije v gorah; dopis Komisije za GRS, odsek za zveze z 
dne 27.4.1994 v zadevi podatki za evidenco radijskih postaj GRS naslovljen na 
vse postaje GRS in načelnike podkomisij KGRS; dovoljenje za radijsko postajo z 
dne 20.5.1994;seznam klicnega znaka Baza Komisije za GRS in podkomisije; 
pregled radijskih postaj GRS za klic v sili, november 1991;seznam klicnega 
znaka Savica postaje GRS Bohinj;seznam klicnega znaka Soča postaje GRS 
Soča; seznam klicnega znaka Savinja postaje GRS Savinja; seznam klicnega 
znaka Jesenica postaje GRS  Jesenice ; seznam klicnega znaka Pšata postaje 
GRS Kamnik; seznam klicnega znaka Kokra postaje GRS Kranj; seznam 
klicnega znaka Pišnica postaje GRS Kranjska Gora; seznam klicnega znaka 
Iška postaje GRS Ljubljana; seznam klicnega znaka Pohorje postaje GRS 
Maribor; seznam klicnega znaka Mlinca postaje GRS Mojstrana; seznam 
klicnega znaka Bistra postaje GRS Prevalje; seznam klicnega znaka Draga 
postaje GRS Radovljica; seznam klicnega znaka Nadiža postaje GRS Rateče; 
seznam klicnega znaka Suha postaje GRS Škofja Loka; seznam klicnega znaka 
Tolminka postaje GRS Tolmin; seznam klicnega znaka Bistrica postaje GRS 
Tržič; 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 38 
FOND PAVLA ŠEGULE 

- Arhivska mapa IKAR 1987 – 1994 (večjezično gradivo) 
: 

- Gradivo kongres IKAR Megeve 10./13. 10. 1987 Gradivo kongres IKAR Gunten, 
20./ 23. 10. 1988 

- Gradivo kongres IKAR Garmisch Partenkirchen, 9./10.11.1989 
- Gradivo zbor IKAR Naturns, 8./11.11.1990 
- Gradivo zbor IKAR Jaca, 2./6.10.1991 
- Gradivo letno zasedanje IKAR Windischgarsten, 21. /25.10.1992 
- Gradivo letno zasedanje IKAR Kranjska Gora, 30.9./3.10.1993 
- Gradivo letno zasedanje IKAR Autrans, 29.9./2.11.1994 



- Statut IKAR, zamenjan 1985 
- Organigram IKAR (za IKAR Malbun, 19.10.2002) 

 
Arhivska mapa seje KGRS, sekretariata KGRS, zbori GRS, zveze 1955 – 1973: 

- 1955:kratko poročilo o GRS 
- 1956: GRS (poročilo GRS za redno skupščino PZS, 28. In 29. april 1956) 
- 1957: poročilo komisije za GRS pri PZS na plenumu 12.5.1957 
- 1958: predlog mednarodnega kodeksa optičnih in akustičnih znakov med moštvi 

GRS, pripravila postaja Tržič 1958; zapisnik o ustanovitvi GRS, Reševalne 
postaje Bled, 11.9.1958 

- 1959: zapisnik in sklepi 5. redne seje Komisije za GRS pri PZS, 5.3.1959 
- 1960: zapisnik 18. redne seje Komisije za GRS pri PZS, 11.10.1960; zapisnik in 

sklepi 19. redne seje Komisije za GRS pri PZS, 6.12.1960 
- 1961: zapisnik in sklepi 20. redne seje Komisije za GRS pri PZS, 7.2.1961; 

osnutek omrežij žičnih in brezžičnih zvez GRS v LR Sloveniji;zapisnik  in sklepi 
21. redne seje Komisije za GRS pri PZS, 21.3.1961;zapisnik  22. redne seje 
Komisije za GRS pri PZS,11.4. 1961; dopis z dne 19.4.1961 naslovljen na vse 
postaje GRS glede telekomunikacijskega omrežja;elementi pogodbe za 
stacionarno postajo in za prenos radijske postaje;rokopis sestanka načelnikov 
GRS, 13.5.1961;zapisnik zbora reševalcev 15.5.1961; zapisnik 1. Redne seje 
Komisije GRS pri PZS 1.6.1961;opis radio postaje (oddajnika in 
sprejemnika);dovoljenje za radio postaje;zapisnik 2. redne seje Komisije za GRS 
pri PZS, 27.1.1961;vabilo na sejo tajništva GRS za okraj Kranj, 2.11.1961; 
reklama za ročno radijsko postajo UKP 700 Iskra Ljubljana;reklama za ročno 
radijsko postajo Iret; 

- 1963:zapisnik 2. seje komisije za GRS pri PZS, 29.3.1963; 
- Meritve: poročilo o meritvah z dne 3.12.1961,16. 12.1961,19.5.1962,13.,14.,in 

15.7.1962 
- 1965:zapisnik 12. seje komisije za GRS pri PZS z dne 26.1.1965, zapisnik 13. 

seje komisije za GRS pri PZS,9.3.1965;zapisnik zbora GRS 20.,21.3. 1965; 1. 
seje komisije za GRS pri PZS, 20.4.1965;zapisnik 2. Redne seje komisije za 
GRS pri PZS, 9.5.1965;dopis z dne 9.6.1965 na Republiški sekretariat za 
notranje zadeve, tehnična služba v zadevi omrežje UKV postaj za potrebe 
GRS;dopis na Planinarski savez Jugoslavije z dne 10.6.1965 v zadevi 
radiopostaje za GRS;seznam prejemnikov radijskih postaj; zapisnik 3. Redne 
seje Komisije za GRS pri PZS, 18.6.1965;zapisnik 4. redne seje komisije za 
GRS, 14.9.1965;zapisnik 5. redne seje komisije za GRS pri 
PZS,2.11.1965;zapisnik 6. redne seje komisije za GRS pri PZS z dne 
23.12.1965; 

- 1966: zapisnik 7. redne seje komisije za GRS pri PZS, 8.2.1966;dopis z dne 
17.3.1966 naslovljen na Savezni sekretarijat za saobraćaj i veze glede uporabe 
prenosnih radio postaj; zapisnik 8. redne seje komisije za GRS pri PZS z dne 
31.3.1966; zapisnik in sklepi zbora načelnikov postaj GRS, 23.,24.4.1966; dopis 
SRS Rep. Sekretariata za gospodarstvo Ljubljana z dne 24.5.1966 glede 
sprememb v pristojnostih za opravljanje upravnih zadev s področja radijskega 
prometa;zapisnik 9. redne seje komisije za GRS pri PZS, 9.6.1966; predračun 
Elektronabave za  Walkie- Talkie, 9.7.1966; zapisnik 10. Seje komisije za GRS 
pri PZS, 20.7.1966;predračun Elektrotehne za žepne radiopostaje, 25.10.1966; 
zapisnik 11. redne seje komisije za GRS pri PZS, 25.10.1966;zapisnik 12. seje 
komisije za GRS pri PZS z dne 15.11.1966; 



- 1967: zapisnik 13. seje komisije za GRS pri PZS, 10.1.1967; zapisnik 14. seje 
komisije za GRS pri PZS, 22.2.1967; zapisnik 15. seje komisije za GRS pri 
PZS,24.3.1967;zapisnik zbora gorskih reševalcev, 1. In 2.4.1967 (2 kom); 
mednarodni seminar GRS Jahorina 7.5. do 9.5.1967;poročilo o delu komisije za 
GRS pri PZS za leti 1965 in 1966; zapisnik 2. Seje komisije za GRS pri PZS, 
5.6.1967;zapisnik 3. Seje Komisije za GRS pri PZS, 12.9.1967;dopis na »Astra« 
International trading co. v zvezi z naročilom radijskih postaj z dne 2.12.1967; 
zapisnik 4. Seje komisije za GRS pri PZS, 14.12.1967, 

- 1968: ponudba za radijske postaje z dne 27.1.1968;zapisnik 5. seje komisije za 
GRS pri PZS, 30.1.1968 (2 kom); zapisnik 6. seje komisije za GRS pri PZS, 
9.5.1968;zapisnik zbora načelnikov postaj GRS,članov komisije GRS in 
instruktorjev, 6. In 7. julij 1968;dopis PZS z dne 27.7.1968 v zvezi z žepno 
radijsko postajo;zapisnik 7. seje komisije za GRS pri PZS, 29.10.1968; zapisnik 
8. seje komisije za GRS pri PZS, 25.11.1968; zapisnik  9. seje komisije za GRS 
pri PZS, 26.12.1968; 

- 1969:zapisnik 10. seje komisije za GRS pri PZS, 29.1.1969;vabilo vsem 
postajam GRS in članom komisije za GRS pri PZS na zbor gorskih reševalcev, 
29.3.1969;časopisni izrezek GRS še čakajo naloge iz dne 5.4.1969;zapisnik 1. 
Seje komisije za GRS pri PZS, 24.4.1969;zapisnik letnega zbora delegatov 
postaj GRS pri PZS, 5.4.1969;zapisnik 2. Seje komisije za GRS pri PZS, 23.5. 
1969;zapisnik 3. Seje komisije za GRS pri PZS, 1.7.1969;zapisnik 4. Seje 
komisije za GRS pri PZS, 9.9.1969; zapisnik 11. Seje komisije za GRS pri PZS, 
24.9.1970; zapisnik 5. Seje komisije za GRS pri PZS, 21.10.1969;poročilo o delu 
v letu 1969, 4.3.1971; 

- 1970: zapisnik 7. seje komisije za GRS, 22.1.1970;zapisnik  9. seje komisije za 
GRS pri PZS, 9.4.1970; zapisnik 10. Sestanka komisije za GRS pri PZS, 
26.5.1970;zapisnik 12. Seje komisije za GRS pri PZS, 13. 10. 1970;zapisnik 
redne seje komisije za GRS pri PZS, 8.12.1970; poročilo o delu komisije za GRS 
za leti 1969/70, 4.3.1971; 

- 1971: zapisnik 14. redne seje komisije za GRS pri PZS, 3.2.1971; zapisnik 15. 
Seje komisije za GRS pri PZS, 3.3.1971;zapisnik zbora slovenskih gorskih 
reševalcev, 20.3.1971; zapisnik seje komisije za GRS pri PZS; zapisnik 2. Seje 
komisije za GRS pri PZS, 8.6.1971;dopis komisije za GRS pri PZS z dne 
7.7.1971 na Upravo za radio saobrčaj glede postavitve radijskih postaj; zapisnik 
3. Redne seje komisije za GRS pri PZS, 6.9.1971;zapisnik 5. Seje komisije za 
GRS pri PZS, 14.12.1971; 

- 1972: zapisnik 7. Seje komisije za GRS pri PZS, 30.3.1972;razvoj in naloge 
GRS v obdobju 1972 – 1975;zapisnik 8. Seje komisije za GRS pri PZS, 
9.5.1972;dopis na Republiški sekretariat za gospodarstvo, Pravna služba z dne 
18.5.1972 v zadevi dodelitve frekvence za planinsko gospodarstvo;dopis SRS 
Republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana z dne 31.5.1972 v zadevi PZS, 
Ljubljana, postavitev radijskih postaj za potrebe planinskega gospodarstva; 
zapisnik 9. seje komisije za GRS pri PZS, 15.6.1972;dopis SRS Republiškega 
sekretariata za gospodarstvo Ljubljana z dne 27.6.1972 v zadevi postavitve 
radijskih postaj za potrebe planinskega gospodarstva;dopis Republiškega 
sekretariata za gospodarstvo z dne 24.7.1972 v zvezi z radijsko postajo za 
potrebe planinskega gospodarstva – idejni projekt za zveze PD Ljubljana Matica; 
dopis SRS Republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana z dne 28.7.1972 v 
zadevi PZS, Ljubljana, postavitev radijskih postaj;poročilo o delu GRS pri PZS 
za leto 1971;dopis Zvezne uprave za radio-zveze z dne 11.8.1972 naslovljen na 



Republiški sekretariat za gospodarstvo SR Slovenije glede načrtovane radijske 
zveze Ljubljana  Matica – Kredarica in Ljubljana Matica – Koča pri Triglavskih 
jezerih; dopis Socialistične republike Slovenije, Republiškega sekretariata za 
gospodarstvo Ljubljana naslovljen na PZS z dne 18.8.1972 v zadevi postavitev 
radijskih postaj; zapisnik 10. seje Komisije za GRS pri PZS, 20.7.1972; dopis 
Republiškega sekretariata RSNZ SRS z dne 24.7.1972 v zadevi GRS- 
radiozveze; zapisnik 11. seje Komisije za GRS pri PZS, 10.8.1972; poročilo iz 
seje meddruštvenega odbora planinskih društev Gorenjske z dne 26.8.1972; 
zapisnik 12. Redne seje komisije za GRS pri PZS z dne 7.9.1972;zapis iz 
proslave 60 let GRS v Magistratu; zapisnik sestanka odbora za podeljevanje 
častnih znakov GRS in PZS zasluženim reševalcem ob 60. letnici GRS, 
25.9.1972;zapisnik 13. seje Komisije za GRS pri PZS, 28.9.1972; zapisnik seje 
Komisije za GRS pri PZS, 16.11.1972;zapisnik seje komisije za GRS pri PZS, 
7.12.1972; Poročilo o delu, 31.12.1972; 

- 1973: dopis  SRS RSNZ naslovljen na PZS v zadevi GRS – UKV radijske 
postaje z dne 15.1.1973;zapisnik seje komisije za GRS pri PZS, 6.2.1973; dopis 
Republiškega sekretariata za gospodarstvo, pravna služba z dne 13.2.1973 v 
zadevi postavitev radijske zveze za planinsko gospodarstvo;zapisnik redne  seje 
komisije za GRS pri PZS z dne 13.3.1973; zapisnik seje podkomisije za opremo 
pri Komisiji za GRS pri PZS, 15.3.1973;zapisnik rednega letnega zbora GRS pri 
PZS, 17.3.1973;zapisnik 1. Redne seje Komisije za GRS pri PZS, 
10.5.1973;zapisnik 2. seje Komisije za GRS pri PZS, 19.6.1973;zapis ob zboru 
načelnikov in instruktorjev GRS, 4.7.1973;zapisnik 3. seje komisije za GRS pri 
PZS, 2.10.1973;program dela komisije za GRS pri PZS za leto 1974;zapisnik 4. 
seje komisije za GRS pri PZS, 21.12.1973; 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 38a 
FOND PAVLA ŠEGULE 
 
Arhivska mapa seje KGRS, sekretariata KGRS, zbori GRS, ZVEZE, 1974 – 1983: 

- 1975: zapisnik 5. seje komisije za GRS pri PZS, 14.2.1974;zapisnik  6. seje 
komisije za GRS pri PZS, 19.3.1974;zapisnik 7. seje Komisije za GRS pri PZS, 
9.5.1974; zapisnik 8. seje Komisije za GRS pri PZS, 2.10.1974;zapisnik 9. seje 
komisije za GRS pri PZS, 10.12.1974; zapis o razgovoru, 17.12.1974; zapisnik 
10. Seje komisije za GRS pri PZS, 25.2.1975; zapisnik 11. redne seje komisije 
za GRS pri PZS, 27.3.1975; vabilo PZS, Komisije za GRS z dne 11.4.1975 na 
zbor GRS; organigram Organizacija GRS pri PZS, 16.4.; zapisnik rednega zbora 
GRS, 19.4.1975; izvleček iz cenika PTT podjetja za PTT promet Kranj, 
14.5.1975; zapisnik 1. seje sekretariata komisije za GRS, 13.5.1975; zapisnik 1. 
seje komisije za GRS pri PZS, 11. 6. 1975; dopis PD Kranj z dne  24.6.1975 
naslovljen na PZS, Komisija za GRS v zvezi z namestitvijo radio-oddajne 
postaje na Kališče; zapisnik 2. seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS, 9.10. 
1975; zapisnik 2. seje Komisije za GRS pri PZS, 2.12.1975; 

- - 1976: zapisnik 3. seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 11.2.1976; 
zapisnik 3. seje Komisije za GRS pri PZS, 15.4.1976; zapisnik 4. seje Komisije 
za GRS pri PZS, 29.9.1976; zapisnik 5. seje komisije za GRS pri PZS, 28. 
12.1976; 

- 1977: dopis  podjetja za PTT promet Kranj, DS SS tehnična služba z dne 
21.1.1977 naslovljen na PZS, GRS v zadevi zgraditev telefonskega priključka v 
Mojstrani za tov. Lakota Franca; dopis Komisije za GRS pri PZS, podkomisije za 



plazove z dne 9.3.1977 v zadevi poročilo o delu KSP – GRS v obdobju 1975 – 
1977; zapisnik 6. seje komisije za GRS pri PZS, 19. 4. 1977;zapisnik rednega 
zbora GRS, 14.5.1977; poročilo o delu zdravniške komisije GRS za obdobje 
1975 in leta 1976;poročilo o delu podkomisije GRS za letalsko reševanje za 
obdobje 1975 in 1976, 30.3.1977; poročilo Komisije GRS pri PZS, podkomisije 
za opremo z dne, 30.3.1977, o delu podkomisije za opremo za obdobje 1975 – 
1977; poročilo PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z 
dne 7.4.1977; o tečajih KSP – GRS v sezoni 1976/1977; PZS komisija za GRS, 
podkomisija za tehniko z dne 18.4.1977 – poročilo o delu podkomisije za 
obdobje 1975 – 1976; opomin Savezne uprave za radio – veze z dne 6.10. 1977 
naslovljen na PZS Jugoslavije;dopis PZS z dne 18.10.1977, naslovljen na Pavla 
Šegula v zvezi z pogovorom z gospodom Stojanovićem;vabilo PZS, Komisije za 
GRS z dne 10.11.1977 na 1. Sejo Komisije za GRS pri PZS; dopis 
Planinarskega saveza Jugoslavije, KK za GSS GO PSJ v zadevi radijske zveze 
GRS z dne 16.11.1977; dopis Komisije za GRS pri PZS z dne  21.11.1977, 
naslovljen na Republiški sekretariat za notranje zadeve v zadevi zveza z 
gorskimi postojankami za potrebe GRS in družbene samozaščite;zapisnik PZS, 
komisije za GRS z dne 21.12.1977; 

- 1978: dopis komisije za GRS z dne 23.1.1978 naslovljen na Podjetje za PTT 
promet v zadevi telefonska zveza Soča; zapisnik  2. seje sekretariata komisije 
za GRS pri PZS z dne 26.1.1978; dopis Podjetja za PTT promet Nova Gorica z 
dne, 3.2.1978, naslovljen na PZS, komisija za GRS v zadevi telefonska zveza 
Soča; dopis Komisije za GRS z dne 31.3.1978, naslovljen na ing. Iva Samca v 
zadevi razgovor o omrežju radijskih zvez GRS; dopis Pavla Šegule,  z dne 
22.5.1978, naslovljen na PZS, komisijo za GRS pri PZS v zadevi zveze GRS in 
PZS – razgovor pri UM RSNZ SRS; zapisnik 3. seje sekretariata Komisije za 
GRS pri PZS, 23. 5. 1978; dopis Pavla Šegule z dne  7.6.1978, naslovljen na 
Franca Muleja glede radijskih zvez; postopek za pridobitev dovoljenja za 
radijsko postajo;zapisnik seje komisije za GRS pri PZS, 29.6.1978; zapisnik 
zbora načelnikov Postaj GRS pri PZS in inštruktorjev GRS z dne 2.8.1978;dopis 
PZS, Komisije za GRS z dne 8.8.1978 v zadevi 200. Letnica prvega vzpona na 
Triglav – sodelovanje GRS; dopis GRS, postaje Kamnik z dne 9.8.1978, 
naslovljen na Postajo milice, Kamnik in Domžale v zadevi brezžične zveze UJV 
– GRS; zapisnik 4. Seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS z dne 
29.8.1978;dopis Okrožnega javnega tožilstva v Kranju z dne 11.9.1978 
naslovljen na PZS, Komisijo za planinska pota v zadevi ugotavljanja vzrokov 
gorske nesreče z dne 19.9.1978 na Triglavu; dopis Pavla Šegule z dne 
30.9.1978 naslovljen na Podjetje za PTT promet Kranj v zadevi telefon za člane 
GRS Tineta Jarca; zapisnik sestanka Komisije za GRS pri PZS, 14.11.1978; 
dopis Pavla Šegule z dne 22.11.1978 naslovljen na IO PZS v zadevi zveze 
GRS, PZS – informacija; dopis PZS, Komisije za GRS z dne 6.2.1978 vsem 
uporabnikom v zadevi dostava postaj zaradi predelave kanala; 

- 1979: zapisnik seje sekretariata komisije GRS pri PZS, 18.1.1979; dopis  
Avtotehne na Komisijo za GRS z dne 24.1.1979 glede ponudbe za storno 
prenosne radiotelefone; dopis PZS z dne 31.1.1979 v zadevi brezžične zveze 
GRS; dopis Pavla Šegule z dne 21.2.1979 naslovljen na Komisijo za opremo 
GRS v zadevi zveze GRS v poletju 1979 in bodoče;dopis komisije za GRS pri 
PZS z dne 6.3. 1979 v zadevi prispevek za radijske zveze GRS; zapisnik 
komisije za GRS, komisije za opremo z dne 28.3.1979;vabilo Komisije za GRS 
pri PZS z dne 10.4.1979 na redni občni zbor; zapisnik rednega  občnega zbora 



GRS, 21.4.1979; dopis Pavla Šegule z dne 9.5.1979 naslovljen na Bineta 
Vengusta v zvezi z več različnimi stvarmi;dopis Pavla Šegule z dne 4.6.1979 
naslovljen na Pošto Gorenjske v zadevi radijske zveze za planinske 
postojanke;dopis PZS, Komisije za GRS z dne 25.7.1979 naslovljen na 
Območno zavarovalno skupnost v zadevi pomoč pri nabavi UKV postaj za 
potrebe GRS; dopis PZS, komisija za GRS z dne 25.7.1979 v zadevi radijske 
omrežje GRS, finančna pomoč;dopis PZS, komisija za GRS z dne 25.7.1979 
naslovljena na skupščine občin, oddelkom za ljudsko obrambo, občane v zadevi 
finančna pomoč za nabavo radijskih UKV postaj za potrebe GRS; dopis PZS, 
komisija za GRS z dne 25.7.1979 naslovljen na oddelek za ljudsko obrambo, 
skupščine občin v zadevi finančne pomoči za nabavo UKV radijskih  postaj za 
postajo GRS; časopisni izrezek nevidne niti varnosti v gorah, 1979; dopis Pavla 
Šegule z dne 27.7.1979 naslovljen na Bineta Vengusta v zadevi Krvavec, 
Soriška planina, naslavljanje z IKAR; zapisnik 1. Seje sekretariata Komisije GRS 
pri PZS, 5.7.1979; dopis PZS z dne 28.8.1979 naslovljen na načelnike postaj 
GRS v zadevi pozivni znaki za zveze planinskih postojank z UJV; dopis PZS, 
komisije za GRS pri PZS z dne 4.9.1979 naslovljen na Svetopolka Valenčiča v 
zadevi zveze GRS; dopis PZS, Komisije za GRS z dne 7.9.1979 naslovljen na 
Republiški sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije v zadevi zveze GRS, 
frekvence za potrebe GRS; zapisnik 1. seje Komisije za GRS pri PZS, 
18.10.1979; zapisnik seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS, 19.12.1979; 

- 1980: zapisnik seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS z dne 12.2.1980; 
dopis Komisije za GRS pri PZS z dne 13.3.1980 naslovljen na Republiški 
sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije v zadevi dolinske postaje za 
omrežje UKV zvez GRS; zapisnik 2. Seje komisije za GRS pri PZS, 18.3.1980; 
zapisnik seje sekretariata komisije za GRS, 15.5.1980;rokopis zbora načelnikov 
GRS , Ledine 28.6.1980 in dopis PZS, komisije za GRS z vabilom na zbor 
načelnikov GRS z dne 23.6.1980;zapisnik zbora načelnikov postaj GRS, 
29.6.1980; zapisnik seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 18.9. 1980;dopis 
Pavla Šegule z dne 16.7.1980 naslovljen na Bineta Vengusta v zadevi nabava 
postaj Storno – razgovor RSLO SRS; dopi Komisije za GRS z dne 16.7.1980 
naslovljen na Avtotehno v zadevi  vaš znak ZI/ZE-obnovitev ponudbe; dopis 
PZS, komisije za GRS z dne 1.10. 1980 v zadevi plan dela in sredstev za 
obdobje 1981/85;dopis PZS, GRS z dne 14.10. 1980 v zadevi obrazložitev 
predloga plana GRS PZS za obdobje 1981 – 85; dopis RSLO SRS, skupščine 
CZ z dne 23.10. 1980 v zadevi dopolnitev k poročilu »Stanje problematika in 
nadaljnji razvoj CZ v SRS«; dopis Staneta Veninška z dne 23.10. 1980 v zadevi 
sodelovanje v osrednji akciji NNNP 1980/81 v Celju; zapisnik  3. Seje Komisije 
za GRS pri PZS, 11.12.1980; kratko poročilo o delu komisije za čas od 1.1.1979 
do 30.4.1980; program dela GRS 1980/81; 

- 1981: zapisnik seje sestanka komisije za GRS pri  PZS, 19.2.1981; dopis PZS, 
komisije za GRS z dne 18.3.1981 naslovljen na načelnike Postaj GRS in 
načelnikom Podkomisij  v zvezi s člankom »Reševanje po zvezah«; zapisnik 
seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS z dne 1.4.1981; dopis avstrijske 
reševalne službe z dne 28.4.1981 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi z  novimi 
naložbami Celovške koče v Karavankah; zapisnik 4. Seje komisije za GRS pri 
PZS, 7.5.1981; vabilo PZS, komisije za GRS na redni občni zbor GRS, 
23.5.1981; zapisnik delegatskega zbora članov GRS pri PZS, 23.5.1981;poročilo 
o izvedbi zasedanja IKAR, Bovec, oktober 1981, 3.10.1981; dopis PZS, komisije 
za GRS z dne 2.12. 1981 v zvezi s predstavitvijo finančnega pregleda in 



pojasnila k uresničevanju prihodkov in odhodkov komisije za GRS pri PZS; dopis 
PZS, komisije za GRS z dne 10.12.1981 naslovljen na postaje GRS in člane 
komisije GRS glede statuta GRS; zapisnik seje komisije za GRS pri PZS, 
22.12.1981; utemeljitev finančnega plana GRS za leto 1981;  

- 1982: dopis komisije za GRS pri PZS z dne 8.1.1982 naslovljen na Kurta 
Dellischa v zadevi pismo o iskalni akciji na mejnem področju; zapisnik 3. seje 
sekretariata Komisije za GRS pri PZS, 17.3.1982; zapisnik 3. seje sekretariata 
Komisije za GRS pri PZS, 17.3.1982;  zapisnik 3. Seje komisije za GRS pri PZS, 
26.5.1982; zapisnik 3. seje komisije za GRS pri PZS, 26.5.1982; vabilo PZS, 
komisije za GRS naslovljeno na postaje GRS v zvezi z prevzemom radijskih 
postaj, 17.6.1982; dopis PZS, komisije za GRS z dne 22.6. 1982 naslovljen na 
UN RSNZ SRS, UNZ Kranj, UNZ Celje, PM Domžale in OM Bovec v zadevi 
UKV promet GRS; dopis PZS, komisije za GRS z dne 22.6.1982 v zadevi UKV 
zveze – lastništvo, vzdrževanje; dopis PZS, komisije za GRS naslovljen na 
RSLO SRS/ Skupina za CZ, RŠTO SRS, VP 1098 Kranj, VP 2050 Ljubljana, 
Moretti v zadevi klicni znaki postaj UKV omrežja GRS; dopis PZS, komisije za 
GRS z dne 22.6.1982 naslovljen na postaje GRS, UM RSNZ SRS, UNZ Kranj, 
Nova Gorica, Celje, Ljubljana, RSLO SRS – Skupina za CZ in RŠTO SRS v 
zadevi klicni znaki postaj omrežja GRS; reklama za ročno radijsko postajo 
Storno; dopis PZS, komisije za GRS z dne 4.9.1982 naslovljen na Jožeta 
Peljhana v zadevi radijske postaje Standard; dopis PZS, komisije za GRS z dne 
7.9.1982 naslovljen na planinska društva v zadevi obvestilo o zvezah GRS;dopis 
PZS, komisije za GRS z dne 9.9.1982 naslovljen na planinska društva in vse 
organe PZS v zadevi obvestilo o radijskih postajah GRS;gradivo za sejo komisije 
za GRS, 12.10.1982; zapisnik 4. seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS, 
12.10.1982; časopisni izrezek Radio v službi planincev objavljen v Delu, 
15.11.1982; 

- 1983:časopisni izrezek Zapostavljena Gorska reševalna služba, Sobotna priloga 
Dela 18.1.1983; zapisnik seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 
16.3.1983;pravilnik GRS pri PZS, 23.4.1983; zapisnik seje komisije za GRS pri 
PZS, 28.4.1983;PTT novice (Glasilo PTT delavcev Slovenije), 1.4.1983, št. 6; 
zapisnik zbora načelnikov postaj GRS, 4.6.1983; dopis PZS, komisije za GRS z 
dne 7.6.1983 uporabnikom zvez GRS; dopis PZS, komisije za GRS z dne 
8.6.1983 naslovljen na Jožeta Kuharja v zadevi zveze GRS- beležka o našem 
srečanju;dopis PZS, komisije za GRS z dne 23.6.1983 naslovljen na Jožeta 
Kuharja v zadevi problematika zvez GRS; dopis PZS, komisije za GRS z dne 
21.7.1983 naslovljen na RTV Ljubljana v zadevi službene postojanke RTV 
Ljubljana – pomoč v primeru potrebe za klic v sili; dopis PZS, komisije za GRS z 
dne 21.7.1983 naslovljen na Hidrometeorološki zavod Slovenije v zadevi 
neumestno  ravnanje s postajami GRS na Kredarici;dopis PZS, komisije za 
GRS, podkomisije za opremo z dne 12.9.1983 v zadevi radijske zveze GRS leta 
1983;zapisnik seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 15.10.1983; zapisnik 
seje sekretariata komisije za GRS pri PZS, 27.10.1983; zapisnik zbora gorskih 
reševalcev, 19.11.1983;dopis PD Tržič z dne 12.12.1983 naslovljen na PZS, 
komisija za GRS v zvezi z dodelitvijo radijskih postaj; zapisnik 1. seje 
sekretariata komisije za GRS pri PZS, 22.12.1983; dopis PZS, komisije za GRS 
z dne 11.12.1981 v zadevi utemeljitev finančnega plana GRS za leto 1982; 
gradivo za 4. Sejo komisije za GRS – 22.12.1982; dopis PZS, komisije za GRS z 
dne 10.1.1983 v zadevi dopolnilo k zapisniku seje komisije za GRS pri PZS, 
22.12.1982; 



 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 39 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Arhivska mapa 1: 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 27.11.1984 
naslovljen na Republiški komite za promet in zveze SRS v zadevi odobritev 
uporabe frekvence 500KHz za naprave za iskanje zasutih v snežnem plazu;  

- Dopis Pavla Šegule z dne 2.3.1978 naslovljen na podjetje za PTT promet 
Ljubljana v zvezi z vlogo Meteorološkega zavoda SRS; 

- Dopis PZS, komisije GRS z dne  6.1.1982 naslovljen na Obalno planinsko 
društvo Koper v zvezi z namestitvijo postaj Slavnik in dolinske postaje OM 
Kozina; 

- Dopis PZS, komisije za GRS z dne 27.9.1982 naslovljen na Rajka Rojsa v zvezi 
z zvezami GRS; 

- Dopis komisije GRS z dne 3.12.1982 naslovljen na podjetje za avtomatizacijo 
prometa v zvezi z znakom: 400 – 21/FS – 272 

- dopis PZS, komisije za GRS z dne 17.11.1982 v zadevi zagotovitev energije za 
radijske zveze; 

- dopis obalnega planinskega društva Koper z dne 8.12.1982 naslovljen na PZS, 
komisijo za gorsko reševalno službo v zvezi s prošnjo za dodelitev radijske 
frekvence; 

- obrazec prevzemnice za radijsko postajo UKV in za vzdrževanje postaje 
- seznam radijskih postaj GRS poleti 1982 
- dopis Pavla Šegule z dne 2.1.1988 v zadevi osnutek predloga za tečaj vezistov 

GRS; 
- poslovnik odbora za zveze GRS /OZ  - GRS/ - osnutek, gradivo za 

razpravo;23.11.1988; 
- vabilo GRS, podkomisije za opremo, odbor za zveze – sekretariat z dne 

2.12.1988 na sestanek sekretariata OZ 
- zabeležka ustanovnega sestanka odbora KGRS, podkomisije za opremo, 

odbora za zveze z dne 23.11.1988; 
- zabeležka 1. Sestanka OZ, z dne 15.12.1988 
- vabilo na 2. Sestanek OZ z dne 18.1.1989 
- seja mednarodne komisije za gorsko reševanje, podkomisije oz. delovne 

skupine za sistem klica v sili za gornike, Innsbruck 20.,21.1.1989; 
- dopis avstrijske GRS na vsa deželna vodstva avstrijske GRS v zvezi s sistemom 

pomoči za gornike – delovni razgovor komisije za reševanje pri IKARju 20. In 21. 
1.1989 v Innsbrucku 

- zabeležka KGRS podkomisije za opremo, odbora za zveze z dne 17.2.1989 
glede 2. Sestanka OZ 

- dopis avstrijske GRS z dne 3.10.1989 naslovljen na Pavla Šegulo 
- zabeležka KGRS, podkomisije za opremo, odbor za zveze z dne 2.4.1989 glede 

3. sestanka OZ z dne 9.3.1989 
- dopis SRS Republiškega komiteja za promet in zveze z dne na 3.4.1989 

naslovljen na Zvezno upravo za radijske zveze glede PZS- določitev frekvence 
za obveščanje o nesreči oz. za lokacijo ponesrečenih v gorah: 

- zabeležka Komisije za GRS, podkomisije za opremo, odbor za zveze z dne 
14.,15. aprila 1989 o 2. posvetu o zvezah GRS 

- lista prisotnih na 2. posvetu o zvezah GRS – Zelenica  z dne 14./15.4.1989 



- dopis Pavla Šegule z dne 28.4.1989 naslovljen na Danila Škerbinka v zadevi 
beležka s skupne seje KGRS – ASLO SRS/RŠOZ, 28.4.89 

- beležka PZS, GRS z dne 28.4.1989 iz razgovora predstavnikov Komisije za 
GRS pri PZS s predstavniki republiškega štaba civilne zaščite pri RSLO SRS 

- vabilo GRS članom odbora z dne 18.5.1989 na 4. Redno sejo odbora zveze 
- dopis PZS, komisije za GRS, odbor za zveze z dne 15.5.1989 naslovljen na 

postaje GRS v zadevi prevzem in namestitev stalnih UKV postaj GRS v 
planinskih postojankah 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za opremo z dne 28.6.1989 naslovljen 
na RSNZ SRS v zvezi z uporabo UKV radijskih postaj 

- dopis Zvezne uprave za radijske zveze z dne 5.7.1989 naslovljen na PZS, 
komisijo za GRS v zadevi frekvencije za službu spašavanja u planinama; 

- dopis PZS, komisije za GRS z dne 26.7.1989 naslovljen na Republiški komite za 
promet in zveze SR Slovenije v zadevi rezervacija frekvence 434, 775 MHz za 
Planinsko radijsko omrežje za klic v sili/PROKS 

- dopis PZS, komisije za GRS z dne 26.7.1989 naslovljen na Zvezno upravo za 
radijske zveze glede frekvence za reševanje  v gorah – podatki; 

- vabilo GRS članom odbora za zveze na 4. redno sejo 
- pismo Janeza Kavarja naslovljeno na Pavla Šegula z dne 10.8.1989 v zvezi z 

radijskimi zvezami 
- zabeležka KGRS, podkomisije za opremo, odbora za zveze o 4. Sestanku OZ z 

dne 21.9.1989 
- dopis Pavla Šegule z dne 18.10. 1989 naslovljen na načelnika komisije za GRS 

pri PZS glede delovanja nekaterih stalnih postaj GRS v poletni sezoni 1989 
- dopis PZS, komisije za GRS z dne 29.10.1989 naslovljen na Avtotehno 

Ljubljana o planinskem radijskem omrežju za klic v sili 
- dopis podkomisije za opremo, odbora za zveze glede delovnega načrta 1990 z 

dne  2.11.1989 (predlog) 
- vabilo GRS pri PZS, podkomisije za opremo, odsek za zveze z dne 4.1.1990 na 

1. sejo Odseka za zveze v novi sestavi 
- zabeležka komisije za GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 

19.1.1990 v zvezi z 1. sejo odseka za zveze 
- vabilo GRS pri PZS, podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 28.2.1990 

na 2. sejo Odseka za zveze 
- pismo Pavla Šegule z dne 19.3.1990 naslovljeno na dr. Martina Burtscherja, 

predsednika komisije IKAR 
- zabeležka dopis PZS, komisije za GRS, podkomisija za opremo, odsek za zveze 

z dne 20.3.1990 o 2. Seji Odseka za zveze z dne 8.3.1990 
- razpis in program PZS, komisije za GRS, podkomisije za opremo, odsek za 

zveze z dne 20.3.1990 glede 3. posveta o zvezah GRS, Zelenica  6. in 7. aprila 
1990 

- dopis Pavla Šegule z dne 28.3.1990 naslovljen na Janeza Kavarja v zadevi 
podatki o kočah, kjer so nastanjene UKV postaje GRS; 

- seznam prisotnih na 3. Posvetu o zvezah GRS/ Zelenica, 6. – 7. 4. 1990 
- poročilo PZS, komisije za GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 

10.4.1990 o 3. Posvetu o zvezah GRS, na Zelenici 6. In 7. 4. 1990 
- dopis PZS, komisije za GRS, odbora za zveze z dne 17. aprila 1990 na gospoda 

Reinholda Dorflingerja v zvezi z razgovorom – srečanjem (predlog) 
- dopis Pavla Šegule z dne 7. 5. 1990 naslovljen na Janeza Kavarja 



- dopis Pavla Šegule z dne 7. maja 1990 naslovljen na Martina Burtscherja v 
zadevi dopisovanje, njihova številka 1990-05-02 PE/131 

- vabilo GRS pri PZS, podkomisije za opremo, odsek za zveze z dne 14.5.1990 
na 3. sejo Odseka za zveze 

- zabeležka 3. seje komisije za GRS, podkomisije za odpremo, odseka za zveze z 
dne 31.5.1990 

- dopis GRS z dne 1.6. 1990 v zadevi registracija novih primo-predajnikov 
- dopis Pavla Šegule z dne 7.6.1990 naslovljen na Elektrotehno glede pravega 

naslova 
- vabilo GRS z dne 12.9. 1990 na 4. sejo Odseka za zveze  
- zabeležka Podkomisije za GRS, podkomisije za opremo z dne 26.9.1990 v zvezi 

s 4. Sestankom Odseka za zveze 
- dopis Komisije za GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 11.10. 

1990 v zadevi radio zveze PGRS Tolmin 
- dopis PZS, komisije GRS, odbora za zveze z dne 27.12.1990 v zadevi enotna 

frekvenca za planinsko radijsko omrežje za klic v sili (PROKS) – vloga za 
odobritev frekvence v 2-metrskem frekvenčnem pasu 

- dopis GRS, komisije – podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 
18.12.1990 v zadevi poročilo o sestanku predstavnikov gorskih reševalnih služb 
dežel Alpe – Adria (C:N:S:A:S:, OBRD, GRS), v Trbižu 

- dopis Martina Schorija, predsednika IKARja z decembra 1990 v zvezi z 
sistemom klica v sili za alpiniste 

- dopis PZS Pavla Šegule z dne 27.2.1991 v zadevi koordinacijski sestanek na 
RSPZ 

- dopis Zvezne uprave za radijske zveze z dne 18.2.1991 glede frekvenc za 
reševanje v gorah  

- dopis Martina Burtscher avstrijskega planinskega društva z dne 25.3.1991 (v 
fra.) 

- mednarodni simpozij na temo sistema klica v sili v gorah, Innsbruck, 8.3.1991 (v 
fra.) 

- posvet o radijskih zvezah GRS, Zelenica, 24. In 25. Maj 1991, poročilo 
- IKAR, mednarodna komisija za gorsko reševanje – osnutek priporočil sistema za 

klic v sili (v ang.), februar 1991 
- poročilo Komisije za GRS, podkomisija za opremo, odsek za zveze o rezultatih 

poizkusnega klica preko RDS enosmernega klica GRS, 31.3.1992 
- dopis GRS z dne 12.8.1992 naslovljen na PD Snežnik v zadevi radijsko omrežje 

GRS za klic v sili na področju Ilirske Bistrice (Sviščaki, Snežnik, Ilirska Bistrica) 
- vabilo na sestanek GRS pri PZS, podkomisije za opremo, odsek za zveze na 

sestanek odseka za zveze z dne 15.10.1992 
- zabeležka GRS pri PZS, komisija in podkomisija za opremo v zvezi s 9. 

sestankom odseka za zveze, dne 12.10.1992 v Ljubljani; 
- pismo Pavla Šegule z dne 18.11.1992 naslovljen na Janeza Kavarja 
- dopis PZS, komisije za GRS, odseka za zveze z dne 21.11.1992 naslovljen na 

načelnike KGRS v zadevi posvet o zvezah na Šiji, 21.11.1992 – poročilo; 
- zabeležka GRS pri PZS, komisija in podkomisija za opremo z dne 15.2.1993 v 

zvezi z 10. sestankom Odseka za zveze z dne 4.2.1993 v Ljubljani; 
- zabeležka  komisije za GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze glede 11. 

sestanka Odseka za zveze na Kriški gori, 23.4.1993 
- zabeležka komisije za GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 

4.6.1998 glede 12. Sestanka Odseka za zveze v Ljubljani, 3.6.1993 



- dopis komisije za GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze z dne 
21.7.1993 naslovljen na načelnike postaj GRS in člane odseka za zveze glede 
nenamenske uporabe radijskih postaj GRS v planinskih postojankah 

- vabilo GRS pri PZS, podkomisije za opremo z dne 8.11.1993 na redni sestanek 
odseka za zveze 

- načrt dela in finančni načrt za leto 1994, komisije za opremo in odseka za zveze 
z dne 21.10. 1993 

- zapisnik GRS, podkomisije za opremo in odseka za zveze z dne 12.11.1993 v 
zvezi z 12. sestankom odseka za zveze z dne 11.11.1993 v Ljubljani 

- dopis komisije za GRS, odseka za zveze z dne 30.8.1994 v zadevi 
korespondenčni sestanek 

- zapisnik komisije za GRS, odseka za zveze z dne 13.1. 1995 v zvezi s 3. 
Sestankom odseka za zveze 1.12.1994 v Ljubljani 

- pismo Janeza Kavarja, vodja odseka za zveze z dne 6.4.1995 članom odseka o 
imenovanju novega vodje odseka 

- zapisnik 8. posveta o zvezah GRS, Kriška gora 20.5.1995 
- zapisnik prvega sestanka GRS pri PZS, komisije in odseka za zveze z dne 

8.1.1996 
- poročilo o delu odseka za zveze pri podkomisiji za opremo GRS Slovenije z dne 

8.1.1996 
- plan odseka za zveze za leto 1996 z dne 8.1.1996 
- dopis GRS pri PZS, komisija za GRS z dne 26.2.1996 naslovljen na postaje 

GRS Slovenije članom sekretariata GRS v zadevi predstavitev organizacije in 
delovanja sistema opazovanja, obveščanja ter zvez dne 1. in 2. marca 1996 

- dopis GRS pri PZS, podkomisije za opremo, odseka za zveze v zadevi vaja z 
radijskimi sredstvi v sistemu ZARE z dne 11.3.1996 

- zapisnik  GRS pri PZS, podkomisija za zveze z dne 31.4.1996 
- zapisnik sestanka GRS, podkomisije za zveze z dne 28.10. 1996 
- obvestilo GRS pri PZS o prevzemu radijske zveze od predstavnikov Republiške 

uprave za zaščito in reševanje MO RS pri planinskem domu na Jančah, 
16.10.1996 

- zapisnik seje podkomisije za zveze z dne 7.4.1997 
- dopis komisije za GRS, podkomisije za zveze v zadevi zapisnik o posvetovanju 

o zvezah GRS 
- vabilo na redno sejo podkomisije za zveze z dne 28.3.1997, ki bo v koči na 

Kriški gori 
- dopis GRS z dne 16.5.1997 v zadevi posvetovanje o zvezah  
- dopis GRS, komisije za GRS, podkomisije za zveze z dne 1.7.1997 v zadevi 

navodilo za vajo z zvezami dne 5.6.1997 
- zapisnik sestanka GRS, podkomisije za zveze z dne 21.1.1998 
- dopis avstrijskega planinskega društva z dne 2.5.1990 naslovljen na Pavla 

Šegulo v zadevi  vaš dopis v zvezi z statistiko gorskih nesreč in sistema klica v 
sili za gornike 

- rumena kuverta: knjižica z naslovom Planinsko radijsko omrežje za klic v 
sili/PROKS/ avtorja Pavla Šegule, zloženka z naslovom Ročna svetilka 73.55 in 
73.55T, navodila za uporabo; knjižica Priročnik o radijskih zvezah avtorja Pavla 
Šegule, izdala Komisija za GRS pri PZS, april 1989 

- mapa Uvajanje RDS sistema v jugoslovansko radiofuzijo, lj. 1988; vabilo z dne 
4.3.1988 na posvetovanje o RDS, zloženka Osnove delovanja RDS paging 
sistema,I. RDS – osnovne tehnične informacije 



- reklamna kopija za baterije Motorola 
- zloženka in zapisnik posveta o radijskih zvezah GRS, Kriška gora, 25.4.1992, 

poročilo 
- dopis PZS, komisije za GRS, odbora za zveze z dne 15.10. 1992 naslovljen na 

Reinholda Doerflingerja v zadevi ogled GRS radijske postaje na Kriški gori 
- članek Pavla Šegule z naslovom Osebna oprema: radijski oddajnik, planinsko 

radijsko omrežje za klic v sili (PROKS) 
- Tehnologija polnjenja akumulatorskih baterij, pregled proizvodov, ECS 
- Ponudba podjetja Cifra z dne 1.6.1994 na PZS v zvezi z GPS sprejemniki 
- Dopis PZS, komisije za GRS, odbora za zveze z dne 15.5.1989 naslovljen na 

postaje GRS v zadevi prevzem in namestitev stalnih UKV postaj GRS v 
planinskih postojankah 

- Dopis PZS, komisije za GRS, odbora za zveze z dne 16.3.1989 naslovljen na 
postaje GRS, načelnika KGRS, člane OZ v zadevi sklic 2. posveta vezistov GRS 
na Zelenici 

- Časopisni izrezek z naslovom Boljši sistem radijskih zvez, prej do ponesrečenca 
v gorah 

- Dopis PZS, komisije za GRS, odseka za zveze z dne 21.11.1992 naslovljen na 
načelnika KGRS v zadevi posvet o zvezah na Šiji, 21.11.1992 – poročilo 

- Dopis GRS, podkomisije za opremo, odseka za zveze naslovljen na vse postaje 
GRS in člane odseka za zveze v zadevi navodilo za montažo antenske 
inštalacije 

- Dopis PZS, komisije za GRS, odsek za zveze z dne 21.11.1992 naslovljen na 
načelnika KGRS v zadevi posvet o zvezah na Šiji, 21.11.1992 – poročilo 

- Sistem za klic v sili za alpiniste (v fra. in nem.) 
- Sredstva za zvezo in sporazumevanje 
- Pavle Šegula: sredstva za zvezo in sporazumevanje 
- Več varnosti pri planinstvu, Bavarsko državno ministrstvo za delo in socialne 

zadeve, 4. Del, raziskovalna študija sistema za klic v sili za gornike (v nem.) 
- IKAR, Mednarodna komisija za reševanje v gorah, Podkomisija za PROKS: 

priporočilo k osnutku Planinskega radijskega omrežja za klic v sili (PROKS) 
- Prispevek dipl. ing. Pavla Šegule: Sredstva za zvezo in sporazumevanje 
- Varnost v gorah, 4. del, raziskovalna študija o planinskih radijskih omrežjih za 

klic v sili (PROKS), izdalo Bavarsko ministrstvo za delo in socialni red, 
Muenchen, maja 1990 in Škofja Loka, marca 1991 ( v slo.) 

- Dopis Planinarskega saveza Srbije, GRS naslovljen na komisijo za gorsku 
službu spasavanja PSJ v zvezi s poročilom 1982/83 

- Dopis Pavla Šegule z dne 12.5.1981 naslovljen na dr. Andreja Robiča 
- Zapisnik seje koordinacijske komisije za GSS – PSJ 18.12.1982 v Poljčah pri 

Begunjah, Slovenija 
- Beležka iz sestanka komisije za GRS Planinske zveze Jugoslavije z dne 

4.2.1984 v Zagrebu 
- Gorska reševalna služba – javna služba (poročilo za plenum PSJ dne 9. In 10. 

aprila 1960 v Matki pri Skopju) 
- Statut Planinske zveze Slovenije,  Pravilnik GRS pri PZS, 21.12.1967 
- Pravilnik GRS pri PZS, 21.12.1967 
- 60 let GRS v Sloveniji (v nem.) 
- Pravilnik GRS pri PZS 
- Časopisni izrezek z naslovom Požrtvovalni gorski reševalci 



- Časopisna izrezka Jubilej gorskih reševalcev in Praznik redkih idealistov ter 
Pogumni reševalci življenj 

- Časopisni članek Rešeno življenje – edina zahvala, Tovariš, 18.9.1972 
- GRS v Jugoslaviji ( v nem.) 
- Članek načelnika GRS LR Slovenije, dr. Miha Potočnika: GRS; ppolkovnika 

Emila Bukovaca: GRS in ljudska milica;in članek z naslovom Z obiska pri 
načelniku GRS Kranjska Gora 

- GRS planinarskog saveza Jugoslavije, Ciljevi, organizacija i metodi rada, dr. 
Ivan Stojanović ( v hrv., fra. in nem. – 3x) 

- Rokopis Mihe Potočnika z dne 21.4.54 
- Nesreče v slovenskem alpskem prostoru od 1.1.1968 do 19. 10. 1968 
- Pavle Šegula: Zimski turizem in GRS v Sloveniji, članek za revijo Slovenija, 

1972 
- Vprašalna pola za kandidate za Bloudkovo nagrado, PZS 
- Pravilnik GRS pri PZS 

 
Arhivska mapa 2: 

- Dopis Komisije za GRS pri PZS z dne 27. 12. 1996 naslovljen na člane komisije 
za GRS v zadevi Mnenje – vprašalna pola GRS pri FFM 

- Osnutek obrazca za klic na pomoč v hribih, Gorizia, 5.10.1978 
- Pavle Šegula: Vzroki gorskih nesreč 
- Statistično poročilo – reševanje v gorah 1983 
- Pisemce naslovljeno na Pavla Šegula z dne 9.11.1983 
- Kopija rokopisa Poročilo o nesreči z dne 12.10.1983 
- Pismo Franceta Malešiča z dne 11.4.1983 naslovljeno na Pavla Šegulo 
- Korespondenca (5 pisem) med Pavlom Šegulo in Francetom Malešičem, 1983 
- Zapisnik izredne seje komisije za planinska pota, 24.11.1982 
- Časopisni izrezki z naslovom Največ nesreč neizkušenih, 5.4.82 
- Časopisni izrezek z naslovom Le izkušeni reševalci uženejo nevarnosti gora, 

5.4.82 
- Dopis časopisnega in grafičnega podjetja Delo naslovljen na Pavla šegulo z dne 

26.2.1982 v zvezi z vabilom na okroglo mizo o nevarnostih v domačih gorah 
- Pismo Franceta Malešiča z dne 29.9.1981 naslovljen na Pavla Šegula v zadevi 

razno 
- PZS, komisija za alpinizem, France Malešič: poročilo iz seje komisije za 

alpinizem z dne  22.9.1981 
- Dopis Pavla Šegule z dne 27.9.1981 naslovljen na Marka Lihtenekerja v zvezi s 

kategorizacijo alpinistov 
- Pismo Marka Lihtenekerja v zvezi z kategorizacijo alpinistov v povezavi z 

alpinističnimi nesrečami 
- Vabilo PZS na sestanek posebnega odbora komisije za GRS 
- Časopisni izrezek z naslovom Samo želja splezati na vrh je vendarle premalo, 

delo 13.3.1982 
- Obvestila PZS, leto IV – 1978, št. 7 
- Osnutek obrazca za klic na pomoč v hribih z zabeležkami, Gorizia, 5.10. 1978 
- Časopisni izrezek z naslovom Gore kaznujejo najstrožje, Glas, 17.11.1978 
- Prispevek Pavla Šegule z naslovom Nesreče na Triglavu ni bila kriva jeklena vrv 

in časopisni izrezek istega članka 
- Podatki za novinarja: nesreče v gorah Julijskih in Kamniških Alp, Karavank 
- Obrazec List iz knjige dežurnih, GRS – Postaja Ljubljana 



- Vzorec obrazca Poizvedovalna oz. reševalna akcija 
- Dopis Okrožnega javnega tožilstva v Kranju na PZS v zvezi z ugotavljanjem 

vzrokov gorske nesreče z dne 19.9.1978 na Triglavu 
- Prispevek Nesreče v slovenskih gorah v letu 1980 
- Obrazec Poročilo o reševalnih akcijah 
- Statistika Reševalnih akcij v letu 1981 
- Kuverta  pregled nesreč v gorah v letih 1968 – 1982 (Malešič France) 
- Seznam smrtno ponesrečenih v letih 1968 – 1982/ slovenski alpinisti doma, v 

drugih republikah in tujini, alpinisti iz drugih republik in tujine v slovenskih gorah, 
slovenski planinci v alpinistično zahtevnem svetu 

- Pismo Franceta Malešiča z dne 21.12.1982 naslovljen na Pavla Šegule 
- Kuverta Pregled smrtnih nesreč v gorah 1969 – 1982 (France Malešič) 
- Pregled seznama smrtno ponesrečenih v zadnjih 15. Letih (gradivo za 

podrobnejšo analizo KA PZS), France Malešič 
- Kratek pregled seznama smrtno ponesrečenih 1969 – 1982 (osnutek za 

podrobnejšo analizo za potrebe podkomisije KA PZS) 
- Kuverta Potrdilo o nesrečah IKAR 1979, Jugoslavija 1970 
- Bela kuverta z rokopisnimi zabeležkami 
- Varnost v gorah od 1.1. – 17.8.1981 (kritičen pregled) 
- Zapiski 
- Nesreče v slovenskih gorah v letu 1980 
- PZS, Obvestila, letnik VI – 1980, št. 2, Ljubljana, marec 1980 
- Nesreče v slovenskih gorah 1979 in nesreče naših planincev v tujih gorah 1979, 

Pavle Šegula, 3.2.1980 (2x) 
- Nepopolni pregled nesreč v naših gorah in nesreč naših planincev v tujih gorah v 

letu 1977 
- Dopis Pavla Šegule z dne 6.6.1976 naslovljen na Beineta Vengusta in Danila 

Škerbinka v zadevi predlog za dostavo analize nesreč 1976 
- Nesreče v slovenskih gorah, analiza, 1977, Pavle Šegula 
- Nesreče v slovenskih gorah, analiza,  1976, Pavle Šegula 
- Gorske nesreče v letu 1975, analiza, Pavle Šegula 
- Udeleženci odprave VII. Grönland 
- Časopisni izrezek z naslovom Gora se ne šali, 13.7.1974 
- Nesreče v naših gorah 1974, dr. Andrej Robič, Marjan Salberger, dipl. ing. 

Danilo Škerbinek, dipl. ing Pavle Šegula 
- Nesreče v slovenskih gorah 1973, pregled in poročilo 
- Zvezek nesreče 1974 (zbir časopisnih izrezkov) 
- Analiza smrtnih gorskih nesreč v letu 1972, Pavle Šegula 
- Dopis Turistične zveze Slovenije z dne 25.11. 1977 naslovljen na PZS v zvezi z 

dopisom Klausa Betza iz Abstatta (nem) 
- Časopisni izrezek z naslovom Planine zovu i ubijaju (hrv) 
- Stane Jurca, AAO – Ljubljana: Analiza nesreč AAO 
- Radovan Šignjar, Ismet Baljić: Najčešče povrede i najčešći uzorci nesreća u 

planinama, 1969 
- Radovan Šignjar: Najčešći uzroci nesreća u planinama i najčešće povrede, 1966 
- Pavle Šegula: Vzroki gorskih nesreč 
- Pavle Šegula: Kaj nam je prinesla letošnja zima v gorah 
- Stane Jurca, AAO Ljubljana: Analiza nesreč AAO 
- Gorske nesreče v letu 1973 



- Dopis Kliničnega centra, interne klinike, nefrološke službe naslovljen na dr. 
Dolenjca v zvezi z fotokopijo prepisa bolezni Smodiš Mira, 15.11.1974 

- Ivan Stojanović: Informacija glavnom odboru PSJ o broju nesreća u planinama 
Jugoslavije, 1969 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 40 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Arhivska mapa 1: 

- Gradivo iz simpozija podkomisije IKAR za reševanje izpod snežnih plazov 21., 
22. 9. 1963 v Scuolu (nem., hrv.) 

- Zasedanje podkomisije za plazove IKAR, november 1964, Pavle Šegula 
- Gradivo letnega zasedanja IKAR, podkomisije za reševanje izpod snežnih 

plazov za leto 1965 v Davosu 8. in 9. maja. 
- Gradivo za zasedanje IKAR podkomisije za reševanje izpod snežnih plazov v 

Bad Ragazu v Švici, 18. In 19. junija 1966 (v nem.) 
- Kratek zapisnik delovnega sestanka  IKAR, Podkomisije za reševanje izpod 

snežnih plazov z dne 30.9.1967 v Pontresini (nem.) 
- Pismo z dne 15.4.1968 naslovljeno na H. Melchior Schilda iz Davosa glede 

možnosti zavarovanja v primeru nesreče v Švici in o nesreči smučarjev pod 
Mojstrovko 

- Kratek zapisnik delovnega sestanka delovnega sestanka  IKAR, Podkomisije za 
reševanje izpod snežnih plazov  z dne 21.6.1968 v Rif. Monzino (nem.) 

- Novice iz podkomisije za reševanje iz plazov IKAR, 1968 
- Dopis IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih plazov z dne 2.10.1969 v 

zadevi 4. Mednarodna konferenca o nesrečah izpod snežnih plazov (nem.) 
- Dopis z dne 4.11.1969 vsem članom IKAR, podkomisiji za reševanje izpod 

snežnih plazov na člane podkomisije v zvezi z letošnjim zasedanjem  4. 
konference v Luzernu, ki bo 14.11.1969 (nem.) 

- Kratek zapisnik delovnega sestanka  IKAR, Podkomisije za reševanje izpod 
snežnih plazov  z dne 14.11.1969 v Luzernu (nem.) 

- S seje podkomisije za plazove IKAR, 14.11.1969 
- Stališče k reševanju zasutih v snežnih plazovih z gozdarsko sondo in Stox 

magnetom 1969, (nem) 
- Razpredelnica mrtvih v snežnih plazovih v avstrijskih Alpah (nem) 
- Kratek zapisnik delovnega sestanka  IKAR, Podkomisije za reševanje izpod 

snežnih plazov z dne 27.9.1970, (nem) 
- Kratek zapisnik  delovnega sestanka  IKAR, Podkomisije za reševanje izpod 

snežnih plazov z dne 12. do 14. novembra 1971 na Bledu (nem) 
- Dopis IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih plazov z avgusta 1972 na 

člane in razpredelnico nesreč izpod snežnih plazov v Avstriji 
- Zapisnik  delovnega sestanka  IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih 

plazov z dne 16. In 17. september 1972 v Chamonixu 
- Dopis IKAR z dne 10.9.1973 članom organizacije v zvezi s programom sestanka 

IKAR v Innsbrucku od 17. do 18. novembra 1973 (nem) 
- Zapisnik o delovnem sestanku podkomisije za reševanje iz plazov IKAR v 

Innsbrucku, 18.11.1973 
- Zapisnik delovnega sestanka IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih 

plazov z dne 11.11.1973 v Innsbrucku (rokopis, nem) 



- Dopis z dne 30.10. 1973 naslovljen na člane komisije v zvezi z zasedanjem v 
Innsbrucku od 16. do 18. novembra 1972 (nem) 

- Dopis avstrijskega planinskega društva in avstrijske reševalne službe naslovljen 
na kolege v zadevi naprava za reševanje izpod snežnih plazov »Pieps I«, 
innsbruck, 25.1.1974 (nem) 

- Pismo avstrijske planinske zveze z dne 14.2.1974 naslovljeno na Pavla Šegula 
- Dopis IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih plazov z dne 28.2.1974 

vsem članom  v zvezi s 6. zasedanjem IKAR 
- Zapisnik delovnega sestanka IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih 

plazov z dne 27.9.1974 v Jasni (CSSR) 
- Podkomisija za plazove IKAR 1974, poročilo inž. Pavla Šegule  
- Uradna izjava IKAR, 30.4.1975 (nem) 
- Vorfuhrungsergebnisse – Langwellen – Geräte, Sulden 27.4.1975 
- Letna seja strokovne komisije za plazove IKAR, Aosta, 11.10.1975, Pavle 

Šegula 
- Zapisnik komisije za snežne plazove, Aosta, 11.10. 1975 
- Dopis IKAR, Podkomisije za reševanje izpod snežnih plazov z dne 30.9.1975 

naslovljen na člane podkomisije za snežne plazove (nem) 
- Dopis IKAR z aprila 1976 naslovljen na vse člane Podkomisije za snežne 

plazove (nem) 
- Dopis IKAR, Ericha Friedla, predsednika z dne 20.4. 1976 g. ing. Pavlu Šeguli v 

zadevi predsednik komisije za snežne plazove IKAR (nem) 
- Pismo Melchiorja Schilda z dne 30.9.1976 članom podkomisije za snežne 

plazove IKAR  in odgovor Pavla Šegule z dne 25.10. 1976 (nem) 
- Letna seja strokovne komisije za plazove IKAR, Ausserberg, 15.in 16. 10. 1976, 

poročilo pripravil Pavle Šegula 
- Zapisnik zasedanja podkomisije za snežne plazove IKAR, Ausserberg, 15./16. 

10. 1976 (nem) 
- Dopis z dne 3.2.1977 naslovljen na Pavla Šegulo (fra) 
- Dopis podkomisije za plazove z dne 8.3.1977 naslovljen na mr. Iva Durbešića v 

zvezi z zapisniki podkomisije za plazove IKAR od 15. Do 16. 10. 1976 
- Dopis PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 

4.3.1977 v zadevi poročilo o sestanku ožjega odbora KSP – IKAR v 
Domodossoli, Pavle Šegula 

- Dopisi IKAR, podkomisije za plazove z dne 8.3.1977 naslovljen na člane 
komisije v zvezi s pripravo sheme (vprašalnika) za letno poročilo (nem) 

- Dopis IKAR, podkomisije za plazove na člane komisije z dne 1.8.1977 v zvezi z 
vabilom in programom zasedanja IKAR, ki bo v Chamonixu 16. In 17. 9. 1977 
(nem) 

- Letni občni zbor Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR, poročilo 
podkomisije za plazove, Pavle Šegula, 11. – 18. 9. 1977 

- Zapisnik zasedanja podkomisije za snežne plazove IKAR, Chamonix, 16.9.1977 
(nem) 

- dopis naslovljen na Pavla Šegulo  s strani ANENe z dne 22.12.1977 (fra) 
- lista članov, mednarodna komisija za gorsko reševanje IKAR, podkomisija za 

snežne plazove (nem) 
- gradivo IKAR, Grenoble 13.4. 1978 ( fra) 
- zapisnik  zasedanja podkomisije za snežne plazove IKAR - francoskega 

združenja  za sneg in plazove , Grenoble 13.4.1978 (nem) 
- gradivo IKAR francoskega združenja  za sneg in plazove (v fra) 



- dopis Pavla Šegule naslovljen na Zvezo vodnih skupnosti, Komisijo za GRS pri 
PZS, Republiški sekretariat za urbanizem SRS in republiški štab za CZ SRS z 
dne 18.4.1978 v zadevi poročilo o udeležbi na 2. Mednarodnem posvetovanju o 
snegu in plazovih v Grenoblu, Francija, 2.MSSP 

- dopis PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 
20.4.1978 naslovljen na člane KSP – GRS, člane komisije za GRS in postaje 
GRS v zadevi poročilo o seji KSP – IKAR 

- zapisnik seje podkomisije za plazove IKAR, ki je bila 22.9.1978 na Kleine 
Scheidegg, Švica (slo in 2x nem) 

- Snežni plazovi ne prizanašajo – za vsak primer pazimo tudi na cestah, Pavle 
Šegula 

- Schutzmessnahmen fur Verkehrswege (nem) 
- Gradivo IKAR  z dne 23. 3. 1979 in 1.5.1979 francoskega združenja  za sneg in 

plazove (fra) 
- Dopis podkomisije za plazove z dne 1.5.1979 naslovljen na Fritza ganserja 

(nem) 
- Seja podkomisije IKAR za plazove 
- Zapisnik zasedanja IKAR komisije za snežne plazove, Graz, 27.4.1979 
- Gorska reševalna zveza Slovenije: Avalanche awareness days, predstavitev 

(GRS, IKAR zbor 2007), (ang) 
- Dopis Komisije GRSS, podkomisije za reševanje iz plazov z dne 27.9.1998 v 

zadevi poročilo o zasedanju Komisije za reševanje iz plazov IKAR 19/22.9.1998 
- Dopis GRSS, podkomisije za reševanje iz plazov z dne 25.8.1999 naslovljeno 

na IKAR, komisijo za reševanje izpod snežnih plazov (fra) 
- Dopis Komisije za GRSS, podkomisije za plazove z dne 19.9.1999 v zadevi 

GRS – Ocena žoln 1998 
- Poročilo Zbor IKAR Sonthofen, 22. – 25. 9.1999 (fra) 

 
Arhivska mapa 2: 

- Izpis nesreč v plazovih, ki ga France Malešič pošilja Pavlu Šeguli, 8.4.1003 
- Dopis GRS z dne 6.1. 1996 naslovljen na Franceta Malešiča v katerem je 

navedenih več podatkov o nesrečah v plazovih 
- Dr. Helmut Bauer: Pozimi 1995/96 je bilo v Avstriji rekordno število nesreč v 

plazovih (slo, nem) 
- Časopisni izrezek z naslovom : Drugo rojstvo v petem žrelu, Novice, 29.12.1997 
- Kopiji fotografij iz knjige Ivan Matičič, Na krvavih poljanah, Lj. 1922 
- Pavle Šegula: Snežni plazovi v zimi 1995/96, članek 
- Pismo Franceta Malešiča z dne 30. 11.1996 naslovljeno na Boruta Kosa v zvezi 

z nesrečo leta 1885 na Pohorju 
- Plazovi 2002/2003 (rokopis) 
- Rumena kuverta: Andrej Terčelj v pršnem plazu pod votlim slemenom, 

27.2.1996;poročilo o nesreči v snežnem plazu, pismo Andreja Terčelja z dne 13. 
8.1996 Pavlu Šeguli; osnutek članka  in kopija zemljevida za PV;  

- Pismo Aleksandra Aničina  z dne 29.9.1996 Pavlu Šeguli glede dolžine  plazu ob 
nesreči 

- Modra kuverta Storžič 20.6.96: 2 fotografiji plazu in skica 
- Pismo Metoda Reška z dne 15.10.1996 naslovljeno na Pavla Šegulo o nesreči s 

snežnim plazom 
- Izkušnja s snežnim plazom 20.4.1996, Metod Rešek 2.6.1996 



- Rokopis naslovljen na Pavla Šegula v zvezi z nesrečo Klinar Valentina v plazu 
na Vrtači, 2.9.1996 

- Opis nesreče v plazu na Vrtači, 31.3.1996 (Valentin Klinar) 
- Rokopis pisma Tonija Smoleja o nesreči v plazu na Stolu 31.3.1996 z dne 

30.8.1996 
- Opis nesreče turni smučar v plazu v Zagonu pod Stolom, 31.3.1996, vir Toni 

Smolej 
- Modra kuverta plaz Srečnik:fotografija vzpona  in pismo Marjana Srečnika 

naslovljeno na Pavla Šegulo, 7.9.1996 
- Spis z naslovom Padec avtorja Marjana Srečnika poslan Pavlu Šeguli za PV 

(2x) 
- Članek Smrt pod plazom svari (smrt Borisa Šutarja v plazu nad Konjskim 

sedlom, 24.12.1995 (2x) 
- Časopisna izrezka z naslovom Snežni plaz zasul avtomobil in Sneg podrl šotor, 

Delo 1996 
- časopisni izrezek Lepenatka kot nalašč za pomlad, Delo in dom, 13.4.1995 
- pismo Franceta Malešiča z dne 25.4.1995 naslovljeno na Pavla Šegulo v zvezi z 

raznimi nesrečami 
- opis nesreče Repov kot, Planjava, 7. Maja 1994 in smrt dečka v Breznem pri 

Laškem, 24.12.1994 
- opisi različnih nesreč 
- opis Janija Beleja: Plaz na vzhodnem pobočju Bogatina, 25.2.1994 
- časopisni izrezek  z naslovom Snežni plaz zasul dečka, Delo 24.12.1994 
- kopije karte in načrt plazu - nesreče v Gornjem Breznu 
- časopisni izrezek z naslovom Dvajsetletno planinko so pod Toscem našli mrtvo, 

15.2.1994 in Plaz je bil usoden za študentko, Delo, 14.2.1994 
- časopisni izrezki Šola za poklicne gorske vodnike in Še o dveh mrtvih v 

snežnem plazu, Delo 3.1. 
- opisi različnih nesreč  Snežni plaz zasul planinca, Raduha 12.12.1993,… 
- spis GRS pri PZS z naslovom Vršič in snežni plazovi 
- sestavek plaz zasul tudi učiteljico v Vojskem, februar 1952 
- sestavek Izginuli tihotapci pod Trupejevim poldnem, februar 1935 
- Reševalna akcija v snežnem plazu, Zelenica, januar 1977, 5 filmov negativov 
- Rumena kuverta: pismo Janka Valentinčiča iz Podbrda z dne 31.3.93 Jožetu 

Štolcarju in pismo Jožeta Štolcarja 
- Snežni plaz nad planino Govnjač 24.1.1994 med 13. in 14. uro 
- Reševalna akcija Raduha, 12. In 13. Decembra 1993, GRS Prevalje 13.12.1993 
- Vojaške kratice in oznake Soška fronta 1915 – 1917 
- Rokopisni lističi z nesrečami v prozorni vrečki 
- Reševalna akcija Raduha, dne 12. In 13. Decembra 1993 z časopisnima 

izrezkoma Snežni plaz zasul planinca in Oba planinca umrla pod snežnim 
plazom 

- Plaz na južnem pobočju Rodice, 24.11.1991 
- Dopis Vasja Klavora z dne 12.6.1992 naslovljen na Pavla Šegulo glede zime 

1916 
- Plaz pod Begunjščico, 1.12.1990 
- A$ kuverta 24.12.1995, Akcija »Šrauf«, januar 1996: skica Mojstrovke, časopisni 

izrezki Pod Mojstrovko našli pogrešano alpinistko, delo, 22.5.1996; 
Pogrešanega alpinista še niso našli, delo, 23. 5.1996; Pod Mojstrovko našli 
nahrbtnik Jasne Bratanič, Delo, 21.5.1996;Je bil za planinca usoden talni plaz 



pod Mojstrovko, Delo, 4.1.1996; Po sneženju bolje malo počakati, kot postati 
invalid;Strašen občutek nemoči, ko te nese, vrti in premetava, Delo, Sobotna 
priloga 6.1.1996;Na plaz skozi led in meglo, Dnevnik, 5.1.1996; Šraufov avto je 
pod Vršičem, Delo, 3.1.1996; Med reševalci tudi veliko prijateljev pogrešanih; 
Belaka in Brataničeve še niso našli;Zasutih niso našli, 7.1.1996; Še nobene 
prave sledi;Štirideset reševalcev in osem vodnikov psov iskalo zaman, Delo, 
5.1.1996; V plazu našli Belakovo truplo; Šraufa tudu včeraj niso našli, Dnevnik, 
23.5.1996; Prvo iskanje zaman, Dnevnik 21.5.1996; Po sanjah najdba, Dnevnik, 
22.5.1996; Stane Belak Šrauf, Delo, 3.6.1996; poročilo Hidrometerološkega 
zavoda RS o stanju snežne odeje, 27.12.1995; kopija časopisnega članka 
Spomini na prvo vojno so lahko tudi turizem, Delo, 29.8.96; Na nekdanjo 
deželno mejo vrh prelaza si lahko prišel le peš, Delo, 30.7.1996 

- Pismo Marjana Srečnika Pavlu Šeguli z dne 9.8.96 
- V spomin ob 30. Letnici preminulim prijateljem žrtvam plazu »Storžiča« 
- Kopija časopisnih člankov z naslovom Ne pozabite lavinske žolne in Plaz je 

pometel spomenik, zverižil konstrukcije in pokopal več sto ljudi; 
- Kopija časopisnega članka Bela smrt na črni ponedeljek, Nedeljski dnevnik, 

25.2.1996 (2x – eden je v kuverti) 
- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Aleksandra Avčina z dne 14.3.1996 v zvezi s 

prošnjo po opisu doživetja plazov na Vršiču; 
- Dopis Pavla Šegule z dne 5.3.1996 v zadevi neuradna, zasebna beležka s 

skupne seje Podkomisije za plazove GRS in Podkomisije za vzgojo in tehniko 
reševanja. Pripravil na prošnjo D. Polajnarja (2 kom) 

- Prispevek Janeza Lušine s temo v plazu zasuti gams in nenamerni obmejni 
incident v Karavankah 

- Prispevek Janeza Lušine Gams v plazu in druge zgodbe v snežni zimi 1952 
- Prispevek Janeza Lušine Spomini na plazove ob akciji na Vršiču, 12.2.1996; 
- Smrtne žrtve plazov v deželah IKAR v zimi 1994/1995, 25.12.1995 
- Dnevni informativni bilten, RS Ministrstvo za obrambo, uprava za obrambo 

Kranj, Regijski center za obveščanje Kranj, 19.2.1996 
- Lokalno opozorilo, 19.2.1996 ob 10. uri, radio Žiri 
- Dopis Komisije za GRS – PZS z dne 4.1.1996 v zadevi plaz v dolini Tople 
- Poročilo o nesreči in reševanju na Brani z dne 17. In 18. 1. 1996, GRS Kamnik 
- Poročilo o nesreči št. 21/1995 
- Poročilo o nesreči št. 1/1996 
- poročilo PZS, Komisije za GRS, podkomisije za snežne plazove pri komisiji za 

GRS z dne 22.2.1996 o ogledu mesta smrtne nesreče v snežnem plazu na 
planini Zadnji Vogel 

- dopis  Silva Kristana dr. Vrhovcu v zvezi z posredovanjem GRS v nezgodi na 
Komni in dopis Pavla Šegule z dne 10.9.1996  v zvezi z posredovanjem 
podatkov o plazu, ki je zasul študente FŠ UL na Komni 

- rokopis Pavla Šegule z dne 15.3.1996 v zvezi z ogledom pogodbe GRS/URSZR 
- pismo Pavla Šegule z dne 5.7. 1996 naslovljen na Jožico Kavčič v zvezi z 

zbiranjem materiala o plazovih 
- skica Mojstrovke 
- dopis ZRC SAZU, geografskega inštituta z dne 5.1.1996 v zvezi s plazom v 

Topli 
- dopis Francija Savenca z dne 16.12.96 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi s 

pripovedovanjem Andreja Markoviča o nesreči Staneta Belaka Šraufa in Jasne 
Bratanič 



- dopis RS, ministrstva za obrambo slovenske vojske z dne 3.12.1996 v zadevi 
poročilo o dogodku v snežnem plazu 

- dopis Pavla Šegule z dne 16.12.1996 v katerem navaja različne podatke iz 
mrliških knjig in kopija mrliške knjige 

- dopis GRS naslovljen na Franceta Malešiča z dne 31.3.1996 in dopis Iva Gregla 
z dne 28.2.1996 v zadevi plaz na Plešiču 

- časopisni izrezek Gore niso nore 
- prispevek med snežnimi plazovi in pod njimi na Veliki vrh 16.12.1990 
- prispevek Plaz v Krnici pod Stadorjem, 29. 12. 1990 
- pripombe na prispevek Plaz v Krnici pod Stadorjem, 29.12.1990 in dopis Hvala 

Georgija v katerem pošilja podatke o reševalni akciji in plazu v Krnici 
- časopisni izrezek Tragično smučanje na Kaninu in rokopis neuradnega dopolnila 

Tomaža Vrhovca po pripovedi Mlekuža iz Bovca z dne 16.1.1991 
- zabeležka na listku Plaz – Prestreljenik, PV 1977 
- poročilo o nesreči s smrtnim izidom v snežnem plazu dne 29.12.1990 
- poročilo plaz pod brunarico v bližini D postaje kaninskih žičnic, 6.1.1991 
- poročilo o nesreči v plazu, Bovec 7.1.1991 
- zapis o nesreči in skica plaz v Bosovi grapi, Brana, Kamniške Alpe, 24.2.1991 
- zapis plaz nad plano Suha pod Rodico v spodnjih Bohinjskih gorah, 

februar/marec 1991 
- skica Durmitor 
- beležka 
- skica plazi in terena pod Kredarico 
- dopis RS Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, Republiški center za 

obrambno usposabljanje Poljče naslovljen na Pavla Šegulo v zadevi opis 
sprožitve snežnega plazu v Tamarju (2x) 

- dopis Pavla Šegule z dne 16.5. 1990 naslovljen na Danila Škerbinka in Franca 
Muleja v zadevi Poročilo o snežnem plazu v Tamarju 

- dopis Pavla Šegule z dne 11.5.1990 naslovljen na Republiški center za 
obrambno usposabljanje RS v zadevi Podatki o snežnem plazu 

- kuverta Foto Šturm:25 čb fotografij reševalcev ponesrečenca iz plazu 
- skica plazu pod begunjskimi vratci (za Cmirom) zadnjih dvesto metrov iz zadnje 

Krnice 
- smrtne žrtve plazov v deželah IKAR v zimi 1994/95 (2x) 
- Nesreče v snežnih plazovih v zimi 1994/95 v avstrijskih alpskih deželah (nem) 
- Časopisni izrezek z naslovom Italijanske speleologe je pokopal snežni plaz 
- Časopisni izrezek z naslovom Zasulo štirideset alpinistov, Delo 30.7.1990 
- Dopis v zvezi z nesrečo na Grandes Jorasses – Val Ferret, 2.8.1993 (ita) 
- Kopiji časopisnega izrezkov z naslovom Lawinenungluck am Mont Blanc massiv 

z dne 3.8.1993 (nem) 
- Kopija časopisnega članka Tragedija v Alpah, republika, 1.2.1994 
- Poročilo Pavla Šegule z naslovom nesreče v snežnih plazovih v zimi 1993/94, 

26.4.1995 
- GRS, komisija, Poročilo o poteku vaje »Zelenica 92«, ki je bila izvedena 

4.4.1992, delovno gradivo, pripravljeno za razširjeno sejo Komisije GRS 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 5.12.19989 

naslovljen na člane KSP – GRS v zadevi vprašalnik KVIZ 
- PZS, Komisija za GRS, podkomisija za plazove z dne 16.11.1989, osnutek za 

razpravo: Pravilnik o delu in nalogah podkomisije za plazove GRS (3x) 
- Rokopis, 26.2.1996 (popis plazov?) 



- Zloženka 60 let, Spominu žrtvam snežnega plazu pod Storžičem, PD Tržič 
- Vabilo 1937 – 1997, 60 let, Storžiškim žrtvam v snežnem plazu pod Škarjevim 

robom, PD Tržič 
- Kopija sestavka Frana Kocbeka: Dobrač, PV, 1895 
- Zapis Plaz pod Peco, ponedeljek, 29.3.1937 
- Sandi Wisiak, dopolnjen opis iz Jutra, Slovenskega naroda, Slovenca in PV, 

24.8.1997 
- Rokopis: povzetek vremena čez leto 1895, 1905, 1909, 1910, 1920, 1935, 1937, 

1941 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 41 
FOND PAVLA ŠEGULE 
Arhivska mapa 1: 

- Zapisnik  Zveze vodnih skupnosti Slovenije, odbor za varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda, erozijo in hudourniki, 13.12.1988 v zvezi s 3. redno sejo 
Odbora za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, erozijo in hudourniki, 
energetiko in plovbo; 

- Vabilo Zveze vodnih skupnosti Slovenije, odbora za varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda, erozijo in hudourniki,energetiko in plovbo z dne 6.12.1988 na 
3. sejo Odbora za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, erozijo in 
hudourniki,energetiko in plovbo 

- Zapisnik 1. redne seje Odbora za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
erozijo in hudourniki, energetiko in plovbo, 28.12.1987 

- Zapisnik 6. Seje Odbora za varstvo pred erozijo in hudourniki dne 16.9.1986 
- Zapisnik 5. Seje Odbora za varstvo pred erozijo in hudourniki z dne 23.12.1985 
- Vabilo na 5. Sejo Odbora za varstvo pred erozijo in hudourniki, 11.12.1985 in 

16.12.1985 
- Zapisnik 4. Seje Odbora za varstvo pred erozijo in hudourniki, ki se je vršila 

7.5.1985 
- Vabilo na 4. Sejo Komisije za hudourništvo, erozijo in plazove, 15.6.1977 
- Zapisnik 3. Seje Komisije za hudourništvo, erozijo in plazove, ki je bila 1.4.1977 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 25.3.1986 

naslovljena na VP 1098 Kranj v zadevi priprave in material za 11. Minerski tečaj 
GRS 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 10.1.1989 
naslovljen na Komando VP 1098 Kranj v zadevi razpis zimskih akcij KSP – GRS 
– vabilo in prošnje za sodelovanje 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 3.12.1987 
naslovljen na majorja Toma Andrejevića v zadevi beležka o razgovoru o 
sodelovanju med VP 1098 Kranj in KSP – GRS 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 15.11.1987 
naslovljen na  ppk Živko Juroš v zadevi sodelovanje 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 29.9.1987 
naslovljen na polkovnika Špiro Nikovića v zvezi s sodelovanjem JLA – 
podkomisije za plazove GRS. Material o Soški fronti 1914 – 1918 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 16.3. 1987 
naslovljen na polkovnika Špiro Nikovića v zadevi sodelovanje podkomisije za 
plazove pri vzgoji pripadnikov JLA na področju varstva pred snežnimi plazovi 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 16.4.1986 
naslovljen na TD Bovec v zadevi plačilo turistične takse 



- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 7.4.1986 naslovljen 
na majorja Reufa Jamakovića v zvezi s prijavami na XI. Minerski tečaj GRS 

- Seminar o rušenju lavina, vojna tajna poverljivo (hrv) 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 5.3.1986 naslovljen 

na komandanta Špiro Nikovića v zadevi minerji snežnih plazov – sprememba 
datuma tečaja 

- Dopis Pavla Šegule z dne 10.10. 1984 v zadevi beležka s sestanka 
predstavnikov Komisije za GRS in VP 1098 Kranj 

- Dopis  namerno rušenje lavina naslovljen na PZS, komisijo za GRS, podkomisijo 
za plazove v zvezi z namernim rušenjem lavina, 1982 

- Dopis Podkomisije za plazove z dne 17.3.982 naslovljen na ppk Špira Nikovića v 
zadevi jurij Senegačnik – alpinist  in reševalec, priporočilo 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 26.9.1981 
naslovljen na podpolk. Špiro Nikovića v zadevi Program dela podkomisije 
1981/82 – sodelovanje 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 3.3.1980 naslovljen na VP 1098 Kranj 
v zadevi pomoć povodom traženja nestalog alpiniste 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 8.12.1979 naslovljen na polk. Momčila 
Marjanaca v zvezi s poročilom tečaja za minerje snežnih plazov v sezoni 
1979/80 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 8.12.1979 naslovljen na Republiški 
štab za TO SRS glede poročila minerskega tečaja GRS za minerje snežnih 
plazov 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 7.2.1979 naslovljen na VP 1098 Kranj 
v zadevi tečaj za minerje snežnih plazov in preskuse z bajalico 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 5.11.1978 naslovljen na ppk Špira 
Nikovića v zvezi s sodelovanjem v sezoni 1978/79 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 23.3.1978 naslovljen na pp Špira 
Nikovića glede pomoči pri preizkušanju nove metode iskanja zasutih z bajalico 

- Dopis podkomisije za plazove GRS z dne 16.11.1977 naslovljen na Momčila 
Marjanaca v zadevi Andrej Brvar V.P. 1132/42 – predlog za prekomando na 
Pokljuko 

- Pismo Pavla Šegule z dne 16.11.1977 v zvezi z proučevanjem snega 
- Dopis KSP – GRS z dne 28.3.1977 naslovljen na polk. M. Marjanaca v zadevi 

šolanje lavinskih psov- priročnik 
- Dopis podkomisije GRS za plazove naslovljen na Maria Lukić v zadevi Tečaj za 

minerje snežnih plazov  z dne 9.9.1976 
- Dopis  predstavnika VP 1098 z dne 14.5.1976 naslovljen na PZS (hrv) 
- Dopis z dne 10.5.1976 naslovljen na VP 2060 v zadevi sodelovanje GRS in JLA 

– varstvo pred snežnimi plazovi 
- Dopis Pavla Šegule z dne  30.4. 1976 naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS v 

zadevi beležka s srečanja z oficirji JLA – sodelovanje z GRS 
- Dopis Republiškega sekretariata za narodno obrambo SRS Ljubljana z dne 

28.11.1967 v zadevi perspektivni načrt dejavnosti GRS pri PZS za obdobje 1968 
– 1970 

- Zapisnik s sestanka s predstavniki družbenih organizacij, ki se je vršil v 
republiškem sekretariatu za narodno obrambo dne 16.10.1967 

- Zabeležke 
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju nalog s področja varovanja in reševanja 

ljudi in premoženja v gorskem svetu, 1985 (2x) 



- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 3.4.1985 naslovljen 
na RSNZ SRS v zvezi z namernim proženjem snežnih plazov s strani 
helikopterjev LEM 

- Dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve naslovljen na PZS, komisijo 
za GRS, podkomisijo za plazove z dne 28.3.1985 v zadevi proženje snežnih 
plazov s pomočjo helikopterja 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 6.5.1985 naslovljen 
na Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS v zadevi seznami vodnikov 
lavinskih psov in minerjev snežnih plazov za sezono 1985/86 

- Dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 2.7.1985 naslovljen 
na PZS, GRS v zadevi Osnutek dogovora o sodelovanju pri izvajanju nalog s 
področja varovanja in reševanja ljudi in premoženja v gorskem svetu (2x) 

- Dopis GRS Prevalje z dne 15.6.1984 naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS v 
zadevi Osnutek predloga sporazuma o sodelovanju med RSNZ – SRS in gRS 

- Informacija o razgovoru na RSNZ pri sekretarju tov. Tomažu Ertlu, na katerem 
sta bila tov. Bine Vengust in Danilo Škerbinek, 29.2.1984 

- Dopis komisije za GRS pri PZS z dne 20.12.1982 naslovljen na republiški 
sekretariat za notranje zadeve v zadevi Seznam minerjev snežnih plazov za 
sezono 1983 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 13.2.1981 naslovljen na upravo milice 
v zadevi seznam minerjev snežnih plazov in vodnikov lavinskih psov za letošnje 
leto 

- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 11.5.1979 naslovljen na RSNZ SR Slovenije 
v zvezi z ogledom snežnih plazov na grebenu med Svinjakom in Bavškim 
Grintavcem 

- Dopis komisije za GRS z dne 13.12.1976 naslovljen na republiški sekretariat za 
notranje zadeve v zadevi zakon o javnih smučiščih 

- Pismo Pavla Šegule z dne 25.11.1976 v zvezi s tečajem minerjev plazov in 
lavinskih psov 

- Dopis Komisije GRS za plazove z dne 9.9.1976 naslovljen na Iva Smaeca v 
zadevi tečaj za vodnike lavinskih psov 

- Varnost in red na smučiščih, Albin Vengust 
- Dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 27.6.1975 naslovljen 

na Komite za promet in zveze v zadevi prevoz lavinskih psov z vozili javnega 
prometa 

- Dopis z dne 17.6.1975 naslovljen na RSNZ SR Slovenije v zadevi prevoz 
lavinskih psov z vozili javnega prometa 

- Mednarodni tečaj za snežne plazove, Davos 1967, referat Conrada Hewa z 
naslovom Verantwoetlichkeit der Pisten und Rettungsdienste (nem) 

- 2. Mednarodni tečaj za snežne plazove, Davos 1967: Pisna navodila za kraj 
nesreče.. (nem) 

- Navodila za enotno izvajanje nalog TNZ v sodelovanju z GRS na podlagi 62. 
Člena zakona o organih za notranje zadeve 

- Anketa za smučarje 
- Časopisna izrezka z naslovom Red na smučeh in Varne smučine 
- Zapisnik  z dne 25.2.1976 o namernem proženju snežnih plazov na cesti Rovte 

– Žiri 
- Plazovi na cesti Rovte – Žiri, Pavle Šegula, 27.2.1976 
- Dopis Republiške skupnosti za ceste  z dne 9.8.1974 v zadevi  strokovno 

sodelovanje pri projektu zimske ceste prek Vršiča 



- 3. Srečanje podkomisije za plazove pri Komisiji za GRS, Ljubljana 17.7.1974, 
Bine Vengust 

- Dopis Republiške skupnosti za ceste z dne 10.7.1974 v zadevi Idejna študija – 
zimske ceste preko Vršiča 

- Dopis Gospodarske zbornice Slovenije z dne 26.12.1978 v zvezi z permanentno 
vozovnico za leto 1979, veljavno na vseh slovenskih žičnicah in žičnicah drugih 
republik Jugoslavije 

- Voščilo in zahvala Pavla Šegule z dne 11.1.1979 za permanentno vozovnico 
veljavno na vseh slovenskih žičnicah in žičnicah drugih republik Jugoslavije 
naslovljen na GZ Slovenije  

- Permanentna vozovnica za leto 1976 na ime Pavla Šegule 
- Dopis Gospodarske zbornice Slovenije z dne 22.12.1977 v zvezi z uporabo 

permanentne vozovnice za leto 1978 
- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 13.11.1977 naslovljen na odbor za 

žičnice v zadevi brezplačne vozovnice za žičnice v SRS v letu 1978 
- Časopisni izrezki z naslovom Suša v blagajnah, na bolje – bolj povezano, le 

nekaj novotarij 
- Plazovi – nevarnost za ljudi, naprave in površine, 1975 
- Dopis Gospodarske zbornice Slovenije z dne 24.4.1974 v zadevi obvestilo o III. 

zboru upravljalcev žičnic 
- Dopis gospodarske zbornice Slovenije z dne 30.12.1974 glede skupne 

vozovnice 
Arhivska mapa 2: 

- Poročilo PZS, komisije za GRS, podkomisije GRS za plazove, odsek za lavinske 
pse  o izvedbi tečaja in preizkušnje za lavinske pse pod Stolom v Valvazorjevem 
domu, Fele Jože 

- Delni pregled vodnikov lavinskih psov v Sloveniji 
- PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove, 12.2.1981: 

Seznam in naslovi vodnikov lavinskih psov in minerjev snežnih plazov ter 
nekateri drugi naslovi za obdobje 1980/81 

- GRS, podkomisija za reševanje izpod plazov, odsek za lavinske pse, 9.2.1998, 
lavinski tečaj – poročilo 

- Jože Fele: Lavinski pes, 1982 
- Pavle Šegula: Pes in elektronika v varstvu pred plazovi, 1982 
- Pavle Šegula: Pes, človekov prijatelj v stiski, 1982 
- Ob smrti Franza Holzerja, člana koroške GRS, Villach, pripravil za C. Jaklja, za 

nagovor na pogrebu, 12.3.1981 (nem) 
- Podkomisija GRS za plazove z dne 13.2.1981 v zadevi hranarina za lavinske 

pse 1981 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 19.12.1980 naslovljen na Etiketa Žiri v 

zadevi Emblemi GRS – naročilo 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 6.12.1980 naslovljen na Kurta 

Dellischa v zvezi z dnavom snežnih plazov v Črni in Mežici (nem) 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 6.12.1980 naslovljen na Hermana 

Seebacherja v zadevi tečaj za lavinske pse – udeležba (nem) 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove, odsek za lavinske pse z 

dne 8.11.1980 v zadevi zapisnik 4. Seje OLP GRS Slovenije 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za GRS za plazove z dne 10.11.1980 

naslovljen na Jožeta Feleta v zadevi tečaj za lavinske pse – sodelovanje JLA 



- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove, odseka za lavinske pse z 
dne 10.10. 1980 v zadevi zapisnik 3. Seje OLP GRS Slovenije 

- pismo Tominška z dne 30.9.1980 naslovljen na Pavleta Šegulo  
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije GRS za plazove, odsek za lavinske 

pse GRS z dne 25.9.1980 naslovljen na Ivana Kolarja v zadevi naročilo za 50 
kom oprsnic za lavinske pse 

- 8 kom dopisov PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije za plazove z dne 6. 
10. 1980 naslovljenih na različne skupščine občin v zadevi seznam vodnikov 
lavinskih psov 

- dopis PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije za plazove z dne 25.9.1980 
naslovljen na Teodorja Tominška v zadevi pregled osnutka pravilnika 

- dopis komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 25.9.1980 v 
zadevi šolanje lavinskih psov in psov za reševanje iz ruševin 

- dopis komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 25.9.1980 v 
zadevi hranarina za lavinske pse GRS 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije GRS za plazove z dne 9.9.1980 
naslovljen na postajo GRS Kranj v zadevi kandidati za delo v postaji 

- pismo Jožeta Feleta glede pradračuna za oprsnice in zapisnika seje odseka za 
lavinske pse 

- zapisnik 2. sestanka Odseka za lavinske pse, 12.7.1980 
- zabeležka 
- dopis Podkomisije GRS za plazove, odsek za lavinske pse z dne 4.9.1980 v 

zadevi osnutka pravilnika za odsek za lavinske pse 
- dopis komisije za GRS pri PZZ, podkomisije GRS za plazove z dne 20.8.1980 

naslovljen na Lovsko zvezo Slovenije v zadevi predlog za dopolnitev lovskega 
zakona 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 20.8. 1980 
naslovljen na Jožeta Feleta v zadevi pravilniki in drugo 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 30. 6. 1980 
naslovljen na Jožeta Feleta v zadevi pravilniki odseka in napotki zbora 
načelnikov GRS za delo odseka 

- pravilnik odseka za lavinske pse GRS Slovenije, 15.5.1980 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 16.5.1980 naslovljen 

na Fele Jožeta v zadevi ogrinjala za lavinske pse 
- prošnja in skica PZS, komisije za GRS za odobritev nabave oprsnic za lavinske 

pse, 18.4.1980 
- seznam vodnikov lavinskih psov prvega in drugega poziva za leto 1979 
- zapisnik  PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove – lavinski odsek  z dne 

5.3. 1980, 1. Seja IO lavinskega odseka pri KSP – GRS, ki je bila 1.3.1980 
- dopis Kinološke zveze Slovenije, komisije za reševalne pse z dne 24.3.1980 v 

zadevi prireditve tečaja 
- vabilo Laner Pepija, december 1979,na mednarodno srečanje, ki bo 17. Do 20. 

1. In kjer bodo vsi lahko delali tudi izpit s psi (nem) 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 14.2.1980 naslovljen 

na Jožeta Feleta v zadevi tečaj za lavinske pse – fragant 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne16.2.1980 naslovljen 

na nenada Meandžija (hrv) 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 16.2. 1980 

naslovljen na Jožeta feleta glede šolanja lavinskih psov, Sarajevo 



- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 17.1.1980 naslovljen 
na PZS v zadevi izplačevanje hranarine za lavinske pse 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 17.1.1980 naslovljen 
na Franca Telcerja v zadevi vključevanje vodnika lavinskega psa 

- dopis GRS Prevalje z dne 15.1.1980 naslovljen na podkomisije GRS za plazove 
v zadevi adresar vodnikov lavinskih psov za obdobje 1979/80 

- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 10.1.1980 naslovljen na Habjan Miha v 
zadevi tečaj za lavinske pse Bruneck, J Tirolska 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 14.1.1980 v zadevi 
tečaj za lavinske pse v Brunecku 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 14.1.1980 naslovljen 
na fele Jožeta v zadevi tečaj za lavinske pse J Tirolska 

- dopis podkomisije GR$S za plazove z dne 14.1.1980 naslovljen na Hermana 
Seebacherja (nem) 

- dopis Planinske zveze J Tirolske  z dne 19.12.1979 naslovljen na Pavla Šegulo 
(nem) 

- poročilo podkomisije za plazove pri GRS, odseka za lavinske pse o poteku 
tečaja oz. preizkušnje lavinskih psov na Vršiču od 11. – 16.12.1979 na Vršiču v 
Erjavčevi koči 

- pismo Cveta Jaklja z dne 19.12.1979 naslovljeno na Pavla Šegulo glede 
poročila o poteku tečaja za vodnike lavinskih psov na vršiču od 11. do 16.12. 

- program strokovnega tečaja za usposabljanje miličnikov vodnikov službenih 
psov za iskanje ponesrečencev izpod snežnih plazov 

- pravilnik za ocenjevanje dela službenih psov za iskanje ponesrečencev izpod 
snežnih plazov 

- prijava za lavinski tečaj, 6.12.1979 
- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 6.12.1979 v zadevi 

pravilnik o delu odseka za lavinske pse – osnutek naslovljen na vodnike 
lavinskih psov, člane IO KSP – GRS in sekretariat komisije za GRS 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 22.9.1979 naslovljen 
na Cvata Jaklja v zadevi Špindler Boris – članstvo v GRS, razpis tečaja J 
Tirolska in Koroška 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 22.9.1980 naslovljen 
na Staneta Veninška v zadevi tečaji KSP – GRS 

- vprašanja za vodnike lavinskih psov (2kom) 
- dopis PZS, podkomisije za plazove pri GRS, odsek za vodnike lavinskih psov z 

dne 12.9.1979 glede izvedbe preizkušnje oz. tečaja za vodnike lavinskih psov na 
vršiču od 11. – 16.12.1979 

- dopis avstrijske GRS z dne 14.9.1979 naslovljen na PZS, podkomisijo GRS za 
plazove v zvezi z tečajem za lavinske pse 1979/80, vabilo k udeležbi (nem) 

- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 11.9.1979 naslovljen na Kurta 
Dellischa v zadevi tečaj za lavinske pse 1979/80 – vabilo k udeležbi (nem) 

- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 11.9.1979 naslovljen na Laner Pepija v 
zvezi z tečajem za lavinske pse, ki bo 11.12. in 16.12.1979 v Erjavčevi koči na 
Vršiču 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije GRS za plazove z dne 17.8.1979 
naslovljen na PZS, tajništvo, računovodstvo v zadevi seznam upravičencev za 
prejemanje hranarine - Ponovna dostava 



- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije GRS za plazove z dne 15.8.1979 
naslovljen na PZS, tajništvo, računovodstvo v zadevi izplačevanje hranarine za 
lavinske pse 

- dopis kinološke zveze Slovenije z dne 7.5.1979 v zadevi prijava kinološke 
prireditve 

- dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije GRS za plazove z dne 23.5.1979 
naslovljen na Vlada Gerbeca v zadevi 10. Tečaj za šolanje lavinskih psov – 
zahvala za poročilo in pripombe 

- Vlado Grbec: 10. Tečaj za šolanje lavinskih psov, poročilo vodje tečaja, 
20.4.1979 

- Kinološka zveza Slovenije, komisija za reševalne pse: naslovi udeležencev 
lavinskega tečaja na Komni od 5. do 8.4. 1979 

- Kinološka zveza Slovenije, komisija za reševalne pse: pregled dohodkov in 
izdatkov za lavinski tečaj, ki je bil organiziran od 5. do 8. 4.1979 na Komni 

- Predavanja na lavinskem tečaju, 6.,7. In 8. April 1979 na Komni 
- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 6.4.1979 naslovljen na Cveta Jaklja v 

zadevi službene značke za lavinske pse 
- Pismo Cveta Jaklja z dne 28.2.1979 Pavlu Šeguli, rokopis 
- Časopisni izrezki v cirilici iz revije EHO, 1979 
- Zahvala  Laner  Josefa z dne 2.2.1979 naslovljena na PZS 
- poročilo PZS, podkomisija za plazove, odsek za lavinske pse z dne 31.1.1979 o 

poteku mednarodnega tečaja za vodnike lavinskih psov v Brunecku – Južni 
Tirolski – Italija od 22.1.1 – 28.1.1979 

- zahvala in vabilo Laner Josefa Pavlu Šeguli v zvezi z tečajem za lavinske pse 
- planinska zveza J Tirolske, 11.12.1978, Tečaj za lavinske pse od 22.1.1979 do 

28.1.1979 
- poročilo PZS, podkomisije za plazove pri GRS, odsek za vodnike lavinskih psov 

z dne 18.12.1978 o izvedbi tečaja oz. preizkušnje znanja vodnikov in lavinskih 
psov reševanje izpod snežnih plazov na Vršiču od 14. Do 17. 12. 1978 za 
zimsko sezono 1978 – 1979 

- poročilo SRS republiškega sekretariata za notranje zadeve, Šolski center 
oddelek Podutik z dne 23.12.1978 v zadevi: poročilo o poteku in rezultatih tečaja 
za usposabljanje vodnikov in SPM za iskanje ponesrečencev izpod snežnih 
plazov 

- poročilo z enodnevnega seminarja za reševanje iz ruševin v Ljubljani 25.11.1978 
- dopis PZS, komisija za GRS, podkomisija GRS za plazove, odsek za lavinske 

pse z dne 16.11. 1978 v zadevi razpis preizkusa znanja 
- dopis podkomisije za plazove z dne 23.11.1978 v zadevi prošnja za izredni 

plačani dopust 
- dopis Pavla Šegule z dne 21.11.1978 naslovljen na Cveta Jaklja v zvezi z 

vabilom vodnikom psov 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 15.11.1978 naslovljen na podjetje za 

urejanje hudournikov v zadevi Cveto Jakelj, plačan izredni dopust 
- predlog za izvedbo lavinskega tečaja vodnikov lavinskih psov za leto – zimsko 

sezono 1978 – 79, 28.10. 1978 
- dopis Jakelj Cveta Pavlu Šeguli v zvezi z vabilom iz V Tirolske glede vaj s psi, 

20.6.1978 
- dopis PZS, komisija za GRS, podkomisija GRS za plazove, odsek za lavinske 

pse z dne 5.5. 1978 naslovljen na člane komisije za GRS, člane KSP – GRS, 



vodnike lavinskih psov, minerje snežnih plazov v zadevi poročilo o skupnih vajah 
vodnikov lavinskih psov na J Tirolskem 

- Podkomisija za plazove, odsek za lavinske pse pri GRS – PZS, 5.5.1978: 
poročilo o udeležbi vežb vodnikov lavinskih psov v J Tirolski Italiji od 29. – 
30.4.1978 v Fanes lavarella Rote 

- Pismo Cveta Jaklja z dne 21.4.1978 Pavlu Šeguli v zvezi z udeležbo na 
Kinološkem lavinskem natečaju in tečaju milice 

- Poročilo odseka za lavinske pse pri podkomisiji za plazove GRS – PZS o poteku 
tečaja za vodnike lavinskih psov – kinologov in delavcev milice na Komni od 5. 
do 10. aprila 1978 (2x) 

- Poročilo o udeležbi lavinskega tečaja v Fragantu – Avstriji od 10.3. do 12. 3.; 
15.3.1977 

- Zabeležka: vodniki oziroma kandidati za vodnike lavinskega psa, 17.2.1978 
- Vabilo na letno skupščino društva oz. kluba za vzrejo športnih in službenih psov 

v Ljubljani, 15.1.1978 
- Pismo Jakelj Cveta Pavlu Šeguli z dne 26.12.1977 o poteku tečaja 
- Poročilo PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 

19.1.1978 o tečaju in preizkušnji znanja lavinskih psov komisije za GRS pri PZS 
- Poročilo o izvedbi tečaja – preizkušnje za vodnike lavinskih psov na Vršiču od 

14.12. do 18.12.1977 
- Knjižica vodnika lavinskega psa 
- Zahvala za izredno plačan dopust, 19.12.1977 
- Dopis Mladinske knjige z dne 14.12.1977 naslovljen na PZS v zadevi izredni 

plačani dopust za tov. Bužga Draga 
- Dopis podkomisije za plazove GRS z dne 5.11.1978 v zadevi tečaj za lavinske 

pse na Vršiču 1978 – vabilo (nem) 
- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 5.11.1978 naslovljen na Pepija 

Lanerja (nem) 
- Dopis Laner Pepija z dne 26.10.1978 naslovljen na Pavla Šegulo (nem) 
- Dopis avstrijske GRS z dne 8.12.1977 naslovljen na PZS glede vabila na tečaj 

lavinskih psov (nem) 
- dopis PZS, komisija za GRS, podkomisija GRS za plazove z dne 7.12.1977 

naslovljen na vse postaje GRS in vodnike lavinskih psov v zvezi z razpisom 
tečaja za lavinske pse in preizkusa znanja za vodnike lavinskih psov 

- dopis podjetja za urejanje hudournikov z dne 1.12.1977 naslovljen na PZD glede 
odobritve izrednega plačanega dopusta vodniku lavinskega psa tov. Jakelj 
Cveta 

- obvestilo naslovljeno na PZS z dne 2.12.1977 o odobritvi izrednega dopusta 
Fele Jožetu 

- dopis Laner Jozefa z dne 28.11.1977 glede udeležbe na tečaju za lavinske pse 
- sklep o izrednem dopustu z dne 1.12.1977 za Ramuš Janeza 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 7.12.1977 naslovljen na ŽTP Ljubljana 

v zadevi L. Vrbanščak – izredni plačani dopust 
- zabeležka: vodniki in pse 
- dopis z 1.12.1977 naslovljen na Alberta Gayla v zvezi z tečajem za lavinske pse 

(nem) 
- dopis komisije za GRS za plazove z dne 5.12.1977 naslovljen na Mladinsko 

knjigo v zadevi  Drago Bužga – izredni plačani dopust - prošnja 
- dopis avstrijske GRS z dne 25.11. 1977 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi s 

tečajem za lavinske pse 



- dopis Podjetja za distribucijo električne energije Slovenije z dne 22.11.1977 
naslovljen na PZS glede izrednega plačanega dopusta 

- dopis PD Jesenice z dne 21.11.1977 naslovljen na PZS glede tečaja za vodnike 
lavinskih psov v Erjavčevi koči 

- dopis PZS, komisije za GRS, KSP – GRS z dne 15.11.1977 naslovljen na 
postaje GRS, vodnike lavinskih psov, štab za CZ KS in občine v zadevi razpis 
tečaja za lavinske pse in preskus znanja lavinskih psov 

- 5 kom dopisov komisije  GRS za plazove z dne 19.11.1977 naslovljen na 
različna podjetja v zadevi plačan izredni dopust za vodnika lavinskega psa 

- Pismo Cveta Jaklja z dne 9.11.1977 naslovljen na Pavla Šegulo (rokopis) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, KSP – GRS z dne 15.11.1977 naslovljen na 

postaje GRS, vodnike lavinskih psov in štab za CZ KS in občine v zadevi razpis 
tečaja za lavinske pse in preskus znanja lavinskih psov 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 13.11.1977 naslovljen na PD Jesenice 
v zadevi Erjavčeva koča – tečaj za vodnike lavinskih psov GRS 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 13.11.1977 naslovljen na Tiskarno 
Tone Tomšič v zadevi predračun za izkaznico vodnika lavinskega psa in za natis 
knjige »Nevarnosti v gorah« 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 15.11.1977 naslovljen na Josefa 
Lanerja v zadevi tečaja za lavinske pse (nem) 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 11.11.1977 naslovljen na Alberta 
Gayla v zvezi z tečajem za lavinske pse (nem) 

- Dopis avstrijske GRS naslovljen na Cveta Jaklja z dne 19.9.1977 (nem) 
- Tečaji GRS na Rudnem polju, 1977 
- Lavinski psi GRS in RSNZ, kateri so uspešno opravili preizkušnjo v letu 1977 
- Dopis PZS, komisije za GRS, KSP – GRS z dne 10.9.1977 naslovljen na PZD v 

zadevi potni stroški za člane KSP – GRS, hranarina za lavinske pse, zapisnik 1. 
seje KSP – GRS 

- PZS, komisija za GRS pri PZS, podkomisija GRS za plazove z dne 7.4.1977 v 
zadevi poročilo o tečajih KSP – GRS v sezoni 1976/77 

- Dopis PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisije za plazove z dne 9.3.1977 
naslovljen na postaje GRS, vodnikom lavinskih psov, minerjem snežnih plazov, 
članom KSP – GRS v zadevi tečaj za vodnike lavinskih psov in minerje snežnih 
plazov 

- obvestilo načelnikom postaje GRS za tečaje na Rudnem polju, 9.3.1977 
- časopisni izrezek z naslovom Lavinska preventiva, Delo 15.2.1977 
- dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 19.3.1977 naslovljen na LOP Bled v 

zadevi Alojz Arh – izredni plačani dopust 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 15.2.1977 naslovljen na Mladinsko 

knjigo v zadevi Drago Bužga – prošnja za izredni plačani dopust 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 17.3.1977 naslovljen na Gorenjko v 

zadevi izredni plačani dopust – J. Mulej 
- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 10.2.1977 naslovljen na Bolnišnico 

Jesenice v zadevi Janez Ramuš – prošnja za izredni plačani dopust i n odgovor 
Splošne bolnice Jesenice 

- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 12.3.1977 naslovljen na Železarno 
Jesenice v zadevi Borut Razingar – izredni plačani dopust – TOZD Hladna 
valjarna Jesenice 

- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 2.3.1977 naslovljen na Skupščino 
občine Jesenice v zadevi šolanje lavinskih psov 



- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 10.2.1977 naslovljen na Carinarnico 
Jesenice v zadevi Tomaž Žlogar – prošnja izza izredni plačani dopust 

- zahvala podkomisije GRS za plazove, komisija za GRS pri PZS, podkomisija 
GRS za plazove z dne 20.5.1977 naslovljen na Cveta Jaklja v zvezi s tečajem 
na Pokljuki 

- dopis SRS RS za notranje zadeve, šolski center Ljubljana Tacen z dne 
19.4.1977 v zadevi poročilo o poteku in uspehu tečaja za usposabljanje 
vodnikov in psov za iskanje ljudi izpod snežnih plazov in ruševin 

- zahvala podkomisije GRS za plazove z dne 20.5.1977 naslovljen n a RSNZ SRS 
Slovenije, šolski center – oddelek Podutik za pomoč in podporo ob izvedbi 
tečaja za usposabljanje vodnikov in psov 

- zahvala SRS RS za notranje zadeve šolski center Ljubljana Tacen z dne 
30.3.1977 za sodelovanje na tečaju za usposabljanje vodnikov in psov 

- dopis GRS Prevalje z dne 27.1.1977 naslovljen na komisijo za GRS pri pZS v 
zadevi prijava za tečaje 

- dopis Postaje GRS Bohinj z dne 25.2.1977 naslovljen na PZS v zadevi Tečaj za 
lavinske pse in minerje snežnih plazov 

- pismo z dne 3.3.1977 naslovljeno na Pavla Šegulo v zvezi s podatki in prijavo za 
tečaj na Pokljuki 

- dopisnica s prijavo na tečaj lavinskih psov, Habjan Mija, GRS Kranj 
- obračun bivanja članov GRS, Rudno polje 
- poročilo o poteku tečaja za vodnike lavinskih psov v času od 16. – 23. 3. 1977 

na Rudnem polju na Pokljuki, 28.3.1977 
- plakat lavinski psi na Koroškem in na J Tirolskem, 1981 
- dopis z dne 16.1.1969 v zvezi z organizacijo seminarja za vodnike lavinskih 

psov v Valvazorjevem domu pod Stolom 
- srečanje vodnikov lavinskih psov, 25.3.1973 
- obvestilo za F. Zupana, načelnika postaje GRS Ljubljana, 25.3. 1974 
- lavinski psi na območju SRS za leto 1975 – 76 
- razpis PZS z dne 14.1.1975 naslovljen na vse postaje GRS in vodnike lavinskih 

psov na obvezno vsakoletno preizkušnjo lavinskih psov 
- dopis komisije za GRS pri PZS v zadevi dodatno k alarm listi na leto 1975 
- poročilo o opravljeni preizkušnji vodnikov lavinskih psov za leto 1976 
- predlog – dopolnilo k pravilniku GRS – člen 18. In 19. 
- Dopis  GRS Prevalje z dne 28.5.1976 naslovljen na komisijo GRS pri PZS v 

zadevi hranarina za lavinskega psa 
- Seznam planinskih postojank, ki naj bi imele lavinske pse 
- Dopis avstrijske planinske zveze z dne 5.2.1976 naslovljen na Janeza Ramuša v 

zvezi z razpisom za tečaj za lavinske pse 
- Seznam vodnikov lavinskih psov, zima 1966/67 
- Postaja GRS Jesenice, Zimska vežba, 16.2.1965 
- Preizkušnja lavinskega psa 1. Stopnje (L-I), 22.11.1963 
- Pravilnik za preizkušnjo lavinskih psov, splošne določbe 
- Pravilnik odseka lavinskih psov pri GRS PZS, 22.11.1963 (2x) 
- Pismo Pavletu Šeguli z dne 25.11.1963 v zvezi s prevodom knjižice lavinski psi 

iz nemščine v slovenščino 
- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Seppa Isslitzerja z dne 7.6.1965 v zvezi s 

tečajem za lavinske pse (nem) 
- Pismo Seppa Islitzerja  Pavlu Šeguli z dne 7.9.1965 (nem) 
- Pismo avstrijske GRS z dne 11.11.1965 naslovljeno na Pavla Šegulo (nem) 



- Pismo avstrijske GRS z dne 29.11.1965 naslovljeno na Pavla Šegulo (nem) 
- Dopis Pavla Šegule z dne 1.12.1965 naslovljen na Seppa Isslitzerja (nem) 
- Dopis avstrijske gorske reševalne službe z dne 14.2.1966 v zadevi razpis za 

tečaj za lavinske pse 1966 
- Dopis avstrijske GRS z dne 17.2.1966 naslovljen na Pavla Šegulo (nem) 
- Dopis Bineta Vengusta z dne 9.3.1966 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi s 

tečajem za lavinske pse 
- Dopis Bineta Vengusta z dne 21.11.1966 naslovljen na Planinarski savez Bosne 

i Hercegovine v zvezi s srečanjem vodnikov lavinskih psov v koči na Planini pod 
Golico nad jesenicami 

- Dopis Bineta Vengusta z dne 21.11.1966 naslovljen na republiški sekretariat za 
notranje zadeve SRS v zadevi seminar za vodnike lavinskih psov 

- Dopis Bineta Vengusta z dne 22.11. 1966 naslovljen na Alberta Gayla v zvezi s 
tečajem za lavinske pse (nem) 

- Dopis Bineta Vengusta z dne 22.11.1966 naslovljen na Seppa Isslitzerja glede 
tečaja za lavinske pse (nem) 

- Dopis avstrijske GRS z dne 6.12.1966 naslovljen na Pavla Šegulo glede tečaja 
za lavinske pse (nem)  

- Dopis Bineta Vengusta  z dne 13.12.1966 naslovljen na vojno pošto 3908 glede 
seminarja za vodnike za lavinske pse 

- Dopis Alberta Gayla z dne 19.12.1966 naslovljen na Pavla Šegula v zvezi z 
tečajem za lavinske pse (nem) 

- Dopis avstrijske GRS, deželne postaje Koroške z dne 19. 12. 1966 v zvezi z 
tečajem za lavinske pse 1967 

- Pravilnik za preizkušnjo lavinskih psov, splošne določbe 
- Poročilo republiškega tečaja vodnikov lavinskih psov od 8.2. do 11.2.1968 v 

Planini pod Golico 
- Pismo za Pavla Šegulo z dne 15.2.1968 v zvezi s kroniko o razvoju lavinske 

službe in poročilo o tečaju 
- Obrazec za ocene vodnika in lavinskega psa, 26.1.1969, Komisija za GRS, 

lavinski odsek 
- Dopis Kinološke zveze SRS z dne 27.1.1969 v zadevi seminar lavinskih psov 
- Zapisnik seje komisije za GRS z dne 26.2.1969 zaradi lavinskega tečaja in 

kratko pisemce 
- Dopis odseka lavinskih psov, postaja GRS Jesenice z dne 23.5.1969 v zadevi 

zimska vežba lavinskega odseka z udeležbo avstrijskih vodnikov lavinskih psov 
v Tamarju dne 31.5. in 1.6.1969 

- Razpis komisije za GRS pri PZS, podkomisija za lavinsko službo z dne 8.2.1971 
za lavinski tečaj za leto 1971 

- Poročilo postaje GRS – Jesenice, lavinski odsek z dne 2.3.1971 v zvezi z 
tečajem vodnikov lavinskih psov v Tamarju 

- razpis PZS, komisije za GRS z dne 26.12.1975 o obvezni letni preizkušnji 
lavinskih psov in njihovih vodnikov za leto 1976 

- pismo Pavletu Šeguli z dne 12.12.1975 o lavinjski preizkušnji 
- pismo Pavlu Šeguli z dne 14.7.1975 v zvezi z lastništvom lavinskih psov 
- pismo Pavlu Šeguli z dne 7.7.1974 o lavinskem odseku in njegovi dejavnosti 
- SRS Republiški komite za promet in zveze Ljubljana z dne 10.7.1975 v zadevi 

prevoz lavinskih psov z vozili javnega prometa  
- Dopis Bineta Vengusta z dne 3.7.1975 naslovljen na Janeza Ramuša v zadevi 

seznam lavinskih psov in drugo 



- Dopis Pavla Šegule z dne 15.7. 1975 naslovljen na Janeza Ramuše v zadevi 
soglasje za prevoz psov z vozili javnega cestnega promet 

- Vprašalnik Izkušnja z lavinskimi psi, 11.7.1974 (nem) 
- Dopis Bineta Vengusta z dne 7.8.1974 naslovljen na Nica Kindschija  (nem) 
- Dopis Pavla Šegule z dne 3.6.1976 naslovljen na Janeza Ramuša, vodja odseka 

za lavinske pse v zadevi razno 
- Dopis Pavla Šegule z dne 9.9.91976 naslovljen na Jožeta Makovca, načelnika 

postaje GRS v zvezi z zapisnikom seje podkomisije  
- Dopis Šolskega centra za strokovno izobraževanje delavcev v organih za 

notranje zadeve z dne 2.2.1976 naslovljen na republiški sekretariat za notranje 
zadeve v zadevi program tečaja za šolanje lavinskih psov 

- Dopis Pavla Šegule z dne 1.3.1976 o sodelovanju na tečaju sledilnih psov UJV 
na katerem naj bi se usposobili tudi za reševanje zasutih izpod plazov 

- Seznam lavinskih psov na območju SRS, psi so opravili preizkušnjo 1976/77 
kuverta Potrdila za vodnike lavinskih psov (3 kom) 

- Pavle Šegula: Šolanje lavinskih psov – sestavni del prizadevanj GRS za večjo 
varnost državljanov v zimski naravi 

- Pavle Šegula: Še k tečaju lavinskih psov pod Golico 
- Časopisni izrezek z naslovom kaj moramo vedeti o plazovih, Ljubljanski dnevnik 

1967 
- Časopisna izrezka z naslovom Šolanje gorskih reševalcev – republiška srečanja 

in Lavinske sonde – le katera je boljša in Kaj vemo o prvi pomoči pozimi, 
Alpinistične novice 

- Pavle Šegula: V gorah zime še ni konec, zato se varujmo pred plazovi 
- Pavle Šegula: Lavinski psi za večjo varnost v zimskih gorah 
- Pismo Pavlu Šeguli (hrv) v zvezi z objavo novice o prevodu Marinerove knjige v 

PV 
- Dopis SRS Republiškega sekretariata za notranje zadeve Šolski center 

Ljubljana z dne 3.3.1977 naslovljen na Pavla Šegula v zadevi sodelovanje na 
tečaju 

- Dopis vodja lavinskih psov Prevalje z dne 28.11.1973 Pavlu Šeguli v zvezi z 
prošnjo, da se mu pošlje skripta ali priročnik  za črpanje tem o nevarnostih v 
gorah 

- Osnovna navodila za dresuro lavinskega psa 
- Tečaji v obdobju 1965/66, 23.4.1966 
- Okvirni program dela v letu 1969 za vodnike lavinskih psov pri postajah gRS, 

28.5.1969 
- Seznam vodnikov lavinskih psov na območju SRS, psi so opravili preizkušnjo 

1976/77 
- korespondenca med CNSA in Pavlom Šegulo (slov, fra) 
- poročilo iz reševanja ponesrečencev izpod plazov na Zelenici od 12.1.1977 do 

14.1.1977 
- časopisni izrezek z naslovom Šola za lavinske pse, 1977 
- gradivo za mednarodni simpozij  Človek in pes kot reševalna ekipa, 1984 (16 

prispevkov, nem) 
 
Arhivska mapa 3: 

- gradivo letnega občnega zbora IKAR in letne seje strokovnih komisij Chamonix, 
11. Do 18.9.1977 



- gradivo in poročilo rednega občnega zbora IKAR 1978, Kleine Scheidegg 21.9. 
– 25.9.1978 

- gradivo IKAR 1979, Meran Italija 1. – 4.11.1979 (poročilo predsednikov, 
aktivnosti 1980, statut mednarodne komisije za gorsko reševanje, dopisi)  

- poročilo IKAR, Berchtesgaden 24., 25., 26. Oktober 1980 
- poročilo zasedanje IKAR, Bovec 1. – 4. 10. 1981 
- gradivo IKAR, Rudolfshutte,  Visoke ture, Avstrija 15.10. 1983 
- gradivo IKAR, Banff, Kanada, 1983 
- gradivo srečanja IKAR, 5. - 7.10. 1984, Malbun, Fl  
- letni občni zbor mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR 5. – 6. 10. 

1984 
- gradivo in poročila IKAR Flaam 19. – 22. 9.1985 
- gradivo in poročila IKAR Lecco 25./28.9. 1986 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 42 
FOND PAVLA ŠEGULE 
 
Arhivska mapa: 
- dopis Pavla Šegule naslovljen na Borisa Ostana v zvezi z Gamsovo knjigo 
- pismo Borisa Ostana z dne 28.5.1982 Pavlu Šeguli v zvezi z proučevanjem snežnih 
plazov 
- iz dnevnika Mihevc Antona, ki je bil na planini Duplje pozimi 1915/16 pripadnik 
27.LIR 
- Razna poročila KSP (komisije za plazove) in referati – Pavle Šegula:Plazovi v 
planinskem leposlovju, 1982 

- kuverta Slovenija 1985: dopis GRS Prevalje z dne 20.1.1985 v zadevi snežni 
plaz v Javorju;kratka zabeležka o plazovih v LR Albaniji;časopisni izrezek 
Snežni plaz zasul hišo, 1985;Boštjan Kekec: poročilo o snežnem plazu pod 
Mojstrovko, 15.3.1985; dopisi v zvezi s plazom pod Kredarico, ki je presenetil 
člane AO Idrija, 28. – 30. 12.1984; poročilo o plazu Krnica – planina Razor, 
2.1.1985; poročilo o plazu Veliki Nabojs – Trbiž – Italija, 2.1.1985;gradivo o 
snežnem plazu v Solčavi, 24.1.1985;poročilo o snežnem plazu med Malo in 
Veliko Mojstrovko, 24.2.1985;zapisnik o zasutju teptalcev snega v plazu, 
18.3.1985; poročilo o plazu 31. 3. 1985 s Konjskega sedla; poizvedbe o plazu  
na grebenih Karavank, 3.4.1985; poročilo o snežnem plazu v Karavankah, 
30.3.1985; kratka rokopisna zabeležka z dne 2.4.1985 v zvezi s plazom na 
Gričku Kovček; zabeležka o plazovih, marec 1985; poročilo o nesreči v plazu  na 
Vršiču, 15.2.1985; snežni plaz na Grohotu – Raduha, 10., 11.4. 1985; poročilo 
Blaznik Igor in Kupec Aleš podsuta v snežnem plazu, 16.1.1985;miniranje 
snežnih plazov v Koprivni in Snežni plaz na Grohatu, 20.6.1985; IKAR  
podkomisija za plazove – pregled mrtvih v snežnih plazovih  za obdobje 
hidrološko leto 1. oktober – 30. september 1985;dopis GRS, postaje Tržič z dne 
14.11.1985 v zvezi z ogledom snežnih plazišč v Jelendolu oziroma Dolini; dopis 
PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 15.11.1985 v zadevi 
podatki o plazu – prošnja za dostavo;Pavle Šegula: nesreče v snežnih plazovih 
v zimi 1984/85; plaz pod grebenom Mojstrovke z dne 29.12.1984 

- kuverta Rakić Prenj, BIH (korespondenca) 
- kuverta Slovenija 1984: rokopis - opis plazu pod Kredarico, 31.12.1984; dopis 

PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove v zadevi  podatki o snežnem 
plazu – Raduha z dne 19.12.1985 naslovljen na Tonija Fidelja; pismo Toneta 



Mohoriča z dne 10.12.1985 glede plazu pod Triglavom oktobra 1984;dopis GRS 
Prevalje z dne 16.11.1985 na Zvezo vodne skupnosti strokovne službe v zadevi 
Snežni plazovi na Grohatu – Raduha; 

- kuverta Stol 17.3.: pismo naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 21.3.1978 v zvezi z 
nesrečo na Stolu (plaz); pismo z dne 17.3.1978;dopis Pavla Šegula z dne 
31.3.1978 naslovljen na Cirila Pračka v zadevi razno: dopis  Pavla Šegule z dne 
31.3.1978  naslovljen na Alberta Krapeža v zadevi varstvo pred snežnimi 
plazovi;poročilo o plazu na malem Stolu, 29.3.1978; 

- 1983 – 1984:nesreče v plazovih v Jugoslaviji 1973/74;vremenske zabeležke 
1976/77 z različnih krajev;zabeležka prigode Mirana Gabrička iz Ljubljane, ko je 
šel iz Erjavčeve koče na Prisojnik in ga je zajel plaz, 6.2.1978;dopis PZS z dne 
17.5.1978 v zadevi poročilo o nesreči v snežnem plazu – zasuti v avtomobilu na 
cesti Bovec – Spodnji Log pod Mangrtom 11.2.1978;obvestilce v zvezi s plazom 
pod Mangrtom, 23.5.1978; dopis Meteorološkega zavoda SRS z dne 18.5.1978 
v zadevi nesreča na cesti II/301 v Logu pod Mangrtom;dopis podkomisije GRS 
za plazove z dne 24.6.1978 naslovljen na F. Čanžka v zadevi podatki o nesreči 
na plazu pri slapu Rinka pod Okrešljem in poročilo o taisti nesreči, ki se je 
zgodila 11.2.1978; dopis podkomisije GRS za plazove naslovljen na Staneta 
Veninška v zadevi poročilo o nesreči F. Čanžka v snežnem plazu;dokumentacija 
GRS pri PZS, postaja Celje v zvezi z nesrečo na kondicijskem pohodu z dne 
25.2.1978; pismo Pavlu Šeguli z dne 13.9.1978 v zvezi z nesrečo  v plazu v 
Hudičevem žlebu; dopis Pavla Šegule z dne 2.4.1978 naslovljen na Cirila 
Debeljaka v zvezi s podatki v plazu pod Mrzlo goro;dopis Pavla Šegule z dne 
2.4.1978 naslovljen na Staneta Veninška v zvezi z nesrečo pod Mrzlo goro; 
dopis Pavla Šegule z dne 2.4.1978 naslovljen na Delo v zvezi z podatki o plazu 
pod Mrzlo goro v Novem tedniku 23.3.1978; časopisni izrezek članka v Novem 
tedniku  z naslovom Konec zimske sezone, 23.3.1978; dopis SRS, postaje 
milice Tolmin z dne 10.4.1978 naslovljen na  Meteorološki zavod SRS Ljubljana 
v zadevi sprožitev snežnega plazu z dne 26.3.1978 v kraju Hudi Vršiči;pismo 
Pavletu Šeguli z dne 26.6.1978 v zvezi s poročilom opisa nesreče na turnem 
smuku pod Hudimi vršiči na Kaninskem področju;pismo  g. Bernota Pavletu 
Šeguli z dne 7.4.1978 v zvezi z nesrečo  na Hudem vršiču; dopis Pavleta Šegule 
g. Miranu z dne 30.3.1978 v zvezi z opisom nesreče v plazu od Pristreljeniških 
oz. Kaninskih podov proti Žagi;tedensko poročilo Meteorološkega zavoda SRS o 
snežnih plazovih (7. – 13. aprila 1978); pismo  Žunter Antona z dne 26.4.1978  v 
zvezi z nesrečo v Hudem žlebu na J strani Raduhe 25.2.1978; 2 kom dopisnic 
Franca Savenca naslovljenih na Pavla Šegulo v zvezi z nesrečami v plazovih; 
časopisni izrezek z naslovom Nevarna turna smuka, 20.5.1978; povzetek iz 
pisma 29.9.1978 naslovljeno na Toneta Baljića, pisec Paras – Paja Jurčič in iz 
časopisne vesti v Areni; časopisni izrezki z naslovom  Plazovi ne izbirajo žrtev in 
Snežni plaz vzel tri življenja; Pavle Šegula: Nesreče v snežnih plazovih v letu 
1979; Beležka o plazu pod Bogatinskim sedlom, januar 1979; poročilo firme  
Avto Bovec z dne 6.6.1979  o nezgodi planinca – smučarja; dopis podkomisije 
GRS za plazove z dne 22.6.1979  v zadevi informacije o nesreči v snežnem 
plazu – prošnja za opis in podatke; potek in obračun gorske reševalne akcije 
(obrazec) na Mrzli gori – Okrešlju z dne 1.3.1979;Elizabeth Hawleys, 
Kathmandu: Smrt v visoki Himalaji, 15. 9.1979 (ang); Pavle Šegula: Plazovi v 
naših gorah v sezoni 1979/80; potek in obračun GRS v plazu pod Kokrškim 
sedlom (obrazec) z dne 21.1.1979;pismo Iztoka Tomazina z dne 4.5.1980 
naslovljeno na Pavla Šegulo  v zvezi z opisom dogodka s snežnim plazom pod 



Košuto; pismo naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 11.1.1980 v zvezi s poročilom 
o nesreči v grapi Robičje; dopis PZS in skica naslovljena na Janija Kozjeka v 
zadevi podrobnosti o plazu pod Mojstrovko; dopis Kliničnega centra v Ljubljani, 
Janija Kozjeka v zvezi z snežnim plazom na Vršiču, 13.1.1980; dopis PZS z dne 
25.1.1980 naslovljen na Janija Kozjeka v zvezi z možnostjo sodelovanja v 
podkomisiji GRS za plazove;dopis Kliničnega centra Ljubljana, Janija Kozjeka z 
dne 19.1.1980 v zvezi s plazom pod Mojstrovko; Bojan Polak- opis plazov v zimi 
1979/80; časopisni izrezki z naslovom Snežni plaz na progo, Passo Tonale: 
snežni plaz zasul smučarja, Smučarja zasul plaz, Rahel dež je ceste spremenil v 
drsalnice;dopis PZS z dne 24.4.1980 naslovljen na Iztoka Tomazina v zadevi 
podatki o nesreči v snežnem plazu pod velikim vrhom;dopis PZS z dne 
24.4.1980 naslovljen na Bojana Pollaka v zadevi poročilo o nesreči v snežnem 
plazu;dopis Pavla Šegule z dne 30.6.1980 naslovljen na Toneta Kralja v zvezi z 
poročilom o nesreči v snežnem plazu – pregled, popravki in dopolnitev; dopis 
PZS z dne 24.4.1980 naslovljen na Kralj Toneta v zvezi s proženjem snežnih 
opasti in plazov na Begunjščici;časopisni izrezek z naslovom Snežni plaz na 
cesti z dne 20.1.1980; Pavle Šegula: Plazovi v evropskem alpskem prostoru 
1979/1980;dopis PZS z dne 13.10. 1980 v zadevi material za posebno srečanje 
podkomisije za snežne plazove; nesreče v snežnih plazovih v sezoni 1979/80; 
pregled nesreč v plazovih 1979/1980;Pavle Šegula: Z zasedanja podkomisije za 
plazove IKAR; časopisni izrezek z naslovom Neprevidni smučarji vselej v 
nevarnosti, Pavle Šegula; modra kuverta: 7 kom fotografija plaz na 
Prestreljeniških podih 1983; plazovi v sezoni 1980/81 – doma in v Evropi; 
informacija Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 2.3.1981 v 
zadevi Peklaj Alojz – najden mrtev v snežnem plazu; zapis Podatki po ustnem 
poročilu Franca Kogovška, nov. 1980; 2 kom fotografij posnetki žrtve snežnega 
plazu 31.11.1980;dopis PZS z dne 9.4.1981 naslovljen na Ježek Vinka v zvezi z 
dnevi varstva pred snežnimi plazovi;pismo Mlinar Vinka, ki po pripovedovanju 
zapisal nesrečo na poti na Polhograjsko grmado; opis Ježek Vinka nesreče na 
Stol, 14.12.1980; fotografija in zapis plaz v Kočni, 17.1.1981; dokumentacija o 
snežnem plazu na Šar palnini in v Polhograjski grmadi ter časopisna izrezka z 
naslovom Snežni plaz terjal šest žrtev, 28.8.1981 in Identificirali žrtve 
plazu;časopisni izrezek z naslovom Pod Brano je snežni plaz zasul alpinista; 
zapis kratka nemška smer v S steni, Triglav, 31.5.1981, plezali so Humljan Jože, 
Danica in Vinko Mlnar, Rupnik tone, Levec Janez;dopis PZS z dne 26.11.1981 
naslovljen na Milana Domadenika v zadevi podatki o uničevalnem snežnem 
plazu pri Peči Kosovo, 15.11.1981; dopis PZS z dne 26.11.1981 naslovljen na 
Jožeta Dobnika v zadevi nesreča v snežnem plazu pri Peći, Kosovo – 
podrobnosti;dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 
15.12.1981 naslovljen na PZS v zadevi z dopisom štev. 016/618 – 81/ PŠ z dne 
26.11.1981;pismo Pavlu Šeguli z dne 7.12.1981; pismo naslovljeno na P. 
Šegula z dne 14.11.1981 v zvezi z nesrečo v snežnem plazu v kateri sta se 
ponesrečila Janko Vodlan in Janez Jeglič; časopisna izrezka z naslovom Snežni 
plaz zasul družino na Kosovu in ljubljanski šolarji so se srečno vrnili, Tvegana 
avantura na Soriški planini; dopis PZS z dne 18.11.1981 naslovljen na Janka 
Vodlana v zadevi podatki o nesreči v plazu in reševanju;poročilo službe snežnih 
plazov (SSP) o nesrečah v plazovih v sezoni 1980/ 1981;časopisni članek z 
naslovom Kdo je zrežiral dramo na Sorici in Razburljiva šola v naravi;France 
Bernot: poročilo o nesreči v plazu pod Kokrskim sedlom, 19.5.1982; zapis Pavla 
Šegule o osipu s strehe mežnarjevega hleva v bohinjski Srednji vasi po 



pripovedovanju Franca Erlaha in Lojza Arha;zapis marinke Koželj: Plaz pod 
Erjavčevo kočo, 27.3.1982; časopisni izrezek z naslovom Najbolj nevarni so 
plazovi, Delo 1982; zapis Pavla Šegule: Plaz pod Kalvarijo, 26.5.1982;časopisni 
izrezek z naslovom Lavine so predvidljive (hrv); časopisni članek Snežni plazovi 
najbolj prete alpinistom na  turnih smukih, 11.11.1982;dopis Soča, gostinstvo in 
turizen z dne 12.4.1983 naslovljen na PZS v zadevi poročilo o plazu v Velikem 
Grabnu na Kaninu; dopis PZS z dne 18.4.1983 naslovljen na ATC Bovec o plazu 
v Velikem Grabnu; 

- Kuverta  Taborniki Erika – Mihov dom, 29.1.1978 (časopisni izrezek z naslovom 
Včasih še največ zaleže sreča, 29.1.1978;časopisna izrezka z naslovom Z 
rokami izkopal tovariša, 29.1.1978 in Planinci pod plazom, 29.1.1978;dopis 
postaje GRS Kranjska Gora z dne 29.1.1978 naslovljen na PZS, Komisija za 
GRS v zadevi Reševalna akcija Kranjska Gora – Vršič – Ruski križ; Drobnič 
Aljoša: Poročilo o snežnem plazu pri Kranjski Gori, 29.1.1978) 

- Kuverta Koča na Grohatu, 29.1.1978 (2 kom fotografij poškodovane koče na 
Grohatu; dopis PD Mežica z dne 7.2.1978 v zadevi informacija o razrušenju 
koče na Grohatu po plazu; dopis GRS Prevalje z dne 30.1.1978 v zadevi Snežni 
plaz na Grohatu;dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 3.2. 
1978 naslovljen na postajo GRS Prevalje v zadevi poročilo o plazu pod Durcami, 
Grohat) 

- Zabeležka Pavla Šegule z dne 4.8.1977 o Češki koči 
- Perko Marjan, Dom Tamar: Poročilo o nesreči, 21.6.1977 
- Pismo dipl. ing. dr. techn. Ferdinanda Thomaserja z dne 4.12.1977 Pavlu Šeguli 

v zvezi z nesrečo dr. Koller (nem) 
- Mapa Zelenica, 11.1.1977: pismo naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 19.12.1984 

v zvezi s Kroniko GRS Jesenice; časopisni izrezek z naslovom Pred vrhovno 
sodišče, 11.1.1977;tipkopis članka »Pred vrhovno sodišče«, delo , 14.2.1979; 
časopisni izrezek članka Pavla Šegule z naslovom Pred vrhovno sodišče; dopis 
PZS, komisije za GRS, podkomisijo GRS za plazove  naslovljeno na direktorja 
ANENA (v fra, nem); dopis podkomisije za GRS za plazove z dne 11.2.1977 v 
zadevi interno poročilo o meritvah snega in snežne odeje na Zelenici v času 
reševalne akcije; poročilo za dan nesreč v plazovih z dne 26.10. 1979 v Meranu 
na J Tirolskem z naslovom nesreča v snežnem plazu na Zelenici (nem); zapisnik 
seje sekretariata Komisije za GRS pri PZS z dne 25.1.1977; časopisni izrezek z 
naslovom Zahvala za pomoč z dne 5.2.1977; časopisni izrezek z naslovom 
Priznanje reševalcem ponesrečencev na Zelenici; časopisni izrezek z naslovom 
Bela smrt pod Begunjščico; časopisni izrezek nekaj misli k nekim skupnim 
mislim – Ob nesreči na Zelenici, Delo, 14.1. 1977; časopisni izrezek Življenja so 
ugasnila pod plazom, Nedeljski dnevnik 20.1.1977; časopisni izrezek z 
naslovom Borba življenja s smrtjo; časopisni izrezki z naslovom Povsod ne grme 
plazovi, 15.1.1977 in Javno tožilstvo o nesreči na Zelenici, 19.1.1977 in Prokrčili 
put spasiocima, 20.1.1977;časopisni izrezek  Smrt pod lavinom, Vjesnik; 
časopisni izrezek z naslovom Znanje močnejše od plazu; časopisni izrezek z 
naslovom Usoden plaz na Zelenici in Tudi šestega ponesrečenca izkopali iz 
snega;časopisni izrezek z naslovom Šest žrtev bele smrti;časopisni izrezek z 
naslovom zadnja žrtev pod snegom;) 

- Obrazec o nesreči pod Grintavcem in časopisni izrezek z naslovom Snežni plaz 
pokopal planinca;  

- Časopisni izrezek z naslovom Budni vsi ne samo strojevodja in Plaz je zasul 
motorko; 



- Časopisni izrezek z naslovom Umrl pod strešnim plazom; 
- Dopis PZS z dne 31.3.1976 v zvezi s posredovanjem podatkov v nesreči dveh 

članov GRS Bovec 
- Rokopis pripovedi o nesreči na Ratitovcu, 31.12.1976 
- Pismo naslovljeno na Pavla Šegula z dne 20.5.1976 v zvezi z plazom Pod malim 

skednjem 
- Časopisni izrezki novičk Plaz na Durmitorju, 7.3.1976 in Načrti alpinistov v Srbiji 
- Časopisni izrezek Plazovi odrezali Baško grapo, Delo 5. In 6. 1. 1976 
- Dopis Pavla Šegule z dne 19.2.1977 naslovljen na Iva Stanišića v zvezi s 

poročilom o nesreči v Črni Gori – Durmitorju; 
- Dopis z dne 8.3.1976 naslovljen na Iva Stanišića v zadevi nesreča v snežnem 

plazu v Črni gori – Durmitorju 
- Pismo s fotografijo naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 16.8.1978 v zvezi z 

poškodbo koče Tičarjevega doma na Vršiču v plazu, 2 fotografiji  16.4.1975 
Tičarjev dom na Vršiču poškodovan od plazu aprila 1975 in plat v času med 1. in 
12. 4. 1975; 

- Časopisni izrezek z naslovom Plazovi grozijo in grmijo 
- Časopisni izrezek V gorah plazovi, spodaj povodnji 
- Časopisni izrezek z naslovom Nad plazove, 1975 
- Časopisni izrezek z naslovom Žive skale nad kotom, Poljsko zajel hladni val, 

Plazovi in poplave grozijo 
- Povzetki in prevodi  iz raznih arhivskih podatkov I. Baljića: Nesreča v Križu 

Užbe, Kavkaz, 24., 25. 7. 1974 
- Dopis naslovljen na Mira Ceklina v zvezi s poročilom o nesreči v plazu 
- Nesreča smučarjev na Lopati, Vogel, 5.3.1974 
- Kuverta Maja Bals, Karanfil, Prokletije, 10.2.1974: fotodokumentacija Prokletije 

(akcija Prokletije – rokopis, 12 fotografij), skice plazu, prijava nezgode; poročilo v 
zvezi z nesrečo v Prokletijih; dopis Komunalnega podjetja Žale z dne 26.4.1974 
v zvezi z izdajanjem računov;poročilo mešane ekipe GSS Črne Gore in GRS 
Slovenije v masivu Karanfila – Prokletje od 13.2.do 15.2.1974 

- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 19.2.1977 naslovljen na Upravo 
milice, Skopje v zadevi informacije o snežnoj lavini (hrv) 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 19.2.1977 naslovljen na Dušanko 
Simonović v zvezi z točnimi podatki o nesreči, ki se je zgodila na Popovi Šapki 

- Kuverta Bozovlje, Makedonija, 26.2.1973 (dopisi, cirilica) 
- Zapis F. Bernota: Po pripovedovanju tov. Boštjana Rekarja – opazovalca na 

Kredarici 
- Kuverta Sleme, Mojstrovka, 24.3.1968 (21 fotografij, dopisi, časopisni izrezki) 
- Jakob Grabnar, Lodranski vrh 29, 3.3.1963 
- Kuverta Zelenica graničarji (članek Plazovi na Zelenici) 
- Zapis Zvoneta Korenjaka o plazu pod Mojstrovko 
- Peter Janežič: V plazu, 1.5.1956 
- Zapis Lena Geršak in tovariša, 19.1.1945, Napotnikov plaz 
- Dopis GRS Prevalje z dne 29.8.1984 naslovljen na podkomisijo za snežne 

plazove v zadevi žrtve snežnega plazu v Bistri 
- Dopis GRS postaja Tolmin v zadevi dodatek k smrtnim nesrečam v snežnih 

plazovih 
- Zapis nesreče v snežnem plazu na Uršlji gori 
- Kuverta LOM nad Ljubinjem, 7.2.1927 (dopisi nesreče v snežnih plazovih na 

planini Lom) 



- podatki o ponesrečencih leta 1924 
- Franc Uran: kako se je delala cesta na vršič, 8.3.1916 
- Skozi belo smrt so utrli cesto, 8.3.1916 (članek) 
- Zapis o nesreči pod Storžičem 
- Dopis Župnijskega urada preddvor z dne 10.2.1983 v zvezi z nesrečo iz leta 

1905 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 8.2.1983 naslovljen 

na Župnijski urad Preddvor v zadevi informacije o nesreči v snežnem plazu 
- Letno poročilo 1986/87 avstrijske zveze za gorsko reševanje (nem) 
- Letno poročilo gorske reševalne službe Lihtenšteina za IKAR, 1987 (nem) 
- Poročilo službe za snežne plazove v nemškem alpskem prostoru za čas od 

1.10. 1986 do 30.9.1987 (nem) 
- Letno poročilo norveške gorske reševalne službe za leto 1987 za IKAR 
- Poročilo ameriške službe za gorsko reševanje za leto 1986 – 87 (fra) 
- Poročilo francoske komisije za snežne plazove ANRNA za leto 1986 – 87 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 16.9.1987 

naslovljen na načelnika komisije za GRS in člane KSP – GRS v zadevi poročilo 
o zasedanju podkomisije za plazove IKAR / KSP – IKAR/ 1987 

- Snežni plazovi v Alpah – razvoj tečajev v času 1975 – 1985 (fra) 
- Dr. Helmut Bauer: Nesreče v snežnih plazovih pozimi 1985/86 v avstrijskih 

alpskih deželah (nem) 
- Zimska sezona v Bolgariji 1985/86 (nem) 
- Pregled plazov v sezoni 1985 – 86 (fra) 
- Italijansko poročilo za zimsko sezono 1985/86 
- Letno poročilo gorske reševalne službe za Lihtenštajn za leto 1986 
- Letno poročilo norveške podkomisije za snežne plazove za leto 1986 
- Vremenske razmere in snežne razmere v poljskih Tatrah v sezoni 1985/86 
- Oblikovanje statistike smrti v snežnih plazovih v času hidrološkega leta 1985 – 

86 (Švica, nem) 
- Poročilo o dejavnostih povezanih s snežnimi plazovi v sezoni 1985 – 86 (ang) 
- Poročilo o službi za snežne plazove v nemških Alpah v času od 1.10. 1985 do 

30. 9. 1986 (nem) 
- Dopis PZS, komisija za GRS, podkomisija za plazove z dne 4.12.1986 

naslovljena na Karla Eitzenbergerja v zadevi protokol komisije za snežne 
plazove IKAR – dopolnitve (nem) 

- Zasedanje IKAR od 25.9.86 – 28.9.86 – dopis (nem) 
- Protokol komisije za snežne plazove od 25.9. do 26.9.1986, Piani Resinelli bei 

Lecco, Italien (nem) 
- Oblikovanje statistike smrti v snežnih plazovih za čas hidrološkega leta od 1.10. 

1985 do 30. 9. 1986 
- Pregled nesreč v snežnih plazovih v Franciji v sezoni 1984 – 85 
- Smrtne nesreče v letu 1981/82 (ita) 
- Italijansko poročilo podkomisije za snežne plazove za leto 1981/82 (ita) 
- Dr. Helmut Bauer: Nesreče v snežnih plazovih v zimi 1985/86 v avstrijskih 

alpskih deželah (nem) 
- Italijansko poročilo za zimo 1984/85 (nem) 
- Fritz Ganser: Relazione »provvisoria«, Savosa 1.10.85 (ita) 
- Dr. Helmut Bauer: Nesreče v snežnih plazovih pozimi 1984/85 v avstrijskih 

alpskih deželah (nem) 



- Zadnja nesreča v snežnem plazu v preteklem hidrološkem letu (1.10. 1984 – 30. 
9. 1985), (nem) 

- Letno poročilo Norveške za IKAR, podkomisijo za snežne plazove 1985 
- Heinz von Lichem: Der einsame Krieg (nem) – prvi skupni dokument vojne v 

pogorju 1915/18  od Julijskih Alp do Stilfser Joch 
- Helmut Bauer: nesreče v snežnih plazovih pozimi 1982/83 v avstrijskih alpskih 

deželah (nem) 
- Helmut Bauer: nesreče v snežnih plazovih pozimi 1980/81 v avstrijskih alpskih 

deželah (nem) 
- Helmut Bauer: nesreče v snežnih plazovih pozimi 1979/80 v avstrijskih alpskih 

deželah (nem) 
- Zloženka Schach dem Lawinentod! – pisna navodila 
- Nesreče v snežnih plazovih v avstrijskih Alpah pozimi 1971/72 v primerjavi z 

predhodnimi leti, 1971 (nem) 
- Letno poročilo o snežnih plazovih v Bolgariji v letu 1982/83 
- Skica v cirilici 
- Komisija za snežne plazove iz ČSSR: poročilo o zimski sezoni 1982/83 (nem) 
- Poročilo  o snežnih plazovih v Franciji za sezono 1982/83 (fra) 
- Poročilo o snežnih plazovih za sezono 1980/81 (fra) 
- Poročilo o snežnih plazovih za sezono 1979/80 (fra) 
- Ogroženi od snežnih plazov v času med 15. In 20. Januarjem 1981 v francoskih 

Alpah (nem) 
- Italijansko poročilo za zimo 1982/83 (nem) 
- Italijansko poročilo za zimo 1980/81 (nem) 
- Italijansko poročilo za zimo 1979/78 (nem) 
- Boris Mlekuž: »Plazovi 82« v Piancavallu 
- Dopis planinske zveze J Tirolske z dne 25.9.1981 v zadevi zimsko poročilo 

1980/81 za J Tirolsko 
- Dopis PZS, komisije za GRS pri PZS, podkomisija GRS za plazove z dne 

15.7.1981 naslovljena na člane IKAR v zadevi poročilo za zimsko sezono 
1980/81 v Sloveniji (nem) 

- Letno poročilo Lihtenštajna za leto 1983 (nem) 
- Letno poročilo Lihtenštajna za leto 1981 (nem) 
- Letno poročilo Lihtenštajna za leto 1980 (nem) 
- Letno poročilo Norveške za leto 1981 (nem) 
- Letno poročilo Norveške za leto 1980 (nem) 
- Poročilo o nesrečah v snežnih plazovih v pogorju Poljske 1980/81 (nem) 
- Poročilo o nesrečah v snežnih plazovih v poljskih gorah pozimi 1979/80 (nem) 
- Špansko poročilo za čas 1982 – 1983 (špa) 
- Špansko poročilo za čas 1980 – 1981 (špa) 
- Špansko poročilo za čas 1979 – 1980 (špa) 
- Žrtve snežnih plazov od 1.10. 1982 – 12.9.1983 v Švici (nem) 
- Švicarsko poročilo za leto 1979/80 (fra) 
- Poročilo o snežnih plazovih v USA v sezoni 1982 – 83 (ang) 
- Poročilo o službi za snežne plazove v nemškem alpskem prostoru v času od 

1.10. 82 do 30.9.83 (nem) 
- Poročilo o službi za snežne plazove v nemškem alpskem prostoru v času od 

1.10.80 do 30.9.81 (nem) 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 43 



FOND PAVLA ŠEGULE 
 
 Arhivska mapa IKAR zasedanje v Bovcu 1981, 70 let GRS v Sloveniji: 

- Gradivo 3. In 4. Posvetovanja Gore in varnost, Poljče na Gorenjskem, 25.5.1985 
in 11.10. 1986 (zbornik) 

- Gradivo posveta Gore in varnost, 19. 5. 1984, Poljče pri Begunjah (udeleženci, 
referati) 

- Gradivo za proslavo ob 70.letnici GRS (vabilo, članki, govori, sklici sej,…) 
- Gradivo za knjižico Adresar GRS 1984 (koncept in prelom s popravki) 
- Zapisniki in dopisi raznih komisij  vezanih na zasedanje IKAR v Bovcu 1981 

(dopisi, poročila, razna pošta) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 44 
FOND PAVLA ŠEGULE 
 
Arhivska mapa 1: 

- Testi za preizkus znanja minerjev snežnih plazov  
- Zdravstvena potrdila in zdravniška spričevala 
- Prijave za preizkus znanja minerjev snežnih plazov in prijava za preizkus znanja 

lavinskih psov 
- Vabila na tečaj za namerno proženje  snežnih plazov 
- Seznam minerjev snežnih plazov GRS pri PZS 1987/88razpis 12. Dneva varstva 

pred snežnimi plazovi, 12. Tečaja za namerno proženje plazov, prispevki za 
zbornik GRS ob 75. letnici obstoja 

- Obseg in vsebina pregleda gorskih reševalcev – minerjev snežnih plazov 
- Podatki o dispanzerjih kjer naj bi se opravil pregled gorskih reševalcev – 

minerjev pred snežnimi plazovi  
- Gradivo za tečaj za namerno proženje snežnih plazov, preizkušnja znanja 

reševalcev – minerjev, 1986 
- Seznam minerjev snežnih plazov GRS pri PZS 1986/87 
- Udeleženci 11. Minerskega tečaja, Bovec 11. In 12.4.1986 
- Prijave za tečaj minerjev 
- Potrdila o uspešno končanem tečaju za minerje snežnih plazov 
- Tabela snežnih padavin, proženja plazov in obratovanja žičniških naprav na 

Kaninu, 1983 
- Poročilo o miniranju snežnih plazov na Kaninu v sezoni 81/82 
- Seznam minerjev snežnih plazov GRS Slovenije 1985/86 
- Seznam minerjev snežnih plazov, opolnomočenih za leto 1983 
- Spisek seminaristov GRS od 17. Do 19. 12. 1982 
- Sodelovanje podkomisije za plazove GRS z VP 1098 Kranj v sezoni 1982/83 
- Spisek minerjev snežnih plazov, ki so opravili preizkus znanja v letu 1982 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 13.1.1982 v zadevi 

pooblastilo za minerje – dostava, članek o GRS v družbeni samozaščiti in 
praznovanje 70-letnice GRS v Poljčah 

- Dopisi v zvezi s poslanimi minerskimi izkaznicami naslovljeni na Pavla Šegulo 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 

21.12.1981 naslovljen na računovodstvo PZS, komisijo za GRS v zadevi 
obračun potnih stroškov za udeležence preizkusa znanja minerjev snežnih 
plazov 1981/82 



- Dopis Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 21.12.1981 
naslovljen na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo – skupina za civilno 
zaščito v zadevi poročilo o preizkusu znanja minerjev snežnih plazov 1981/82 

- Dopis Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 5.12.1981 
naslovljen na ppk Špiro Nikovića v zadevi material za izvedbo 7. Tečaja in 
preizkusa znanja minerjev snežnih plazov in pomoč inštruktorjev VP 1098 Kranj 
– prošnja 

- Seznam minerjev snežnih plazov GRS Slovenije 1984/85 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 

4.1.1985 naslovljen na ONZ SO Radovljica, PM Radovljica, postajo GRS 
Radovljica v zadevi obvestilo o praktičnih vajah in preizkusu znanja minerjev 
snežnih plazov na območju begunjske Drage 12.1.1985 od 8.00 do 13. 00 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 
25.12.1984  naslovljen na Prirodno-matematički fakultet v zadevi vabilo na 
udeležbo X. dan varstva pred snežnimi plazovi, RCCA Poljče pri begunjah na 
Gorenjskem 

- Gradivo v zvezi z X. dnevom varstva pred snežnimi plazovi januarja 1985 v 
Republiškem centru za obrambno usposabljanje Poljče (obvestila, vabila,…) 

- Seznam udeležencev 9. Minerskega tečaja, 2./3.3.1984 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 

27.2.1984 naslovljen na Alpetour v zadevi posebna vožnja z avtobusom – 
naročilo za minerje tečaja 2. In 3. Marca na Rudnem polju 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove naslovljen 
na Špira Nikoviće, polkovnika v zadevi 9. Minerski tečaj – izvedba, dogovor in 
nabava razstreliva 

- Rokopis Pavla Šegule Okvirni program tečaja in preizkus znanja minerjev 
snežnih plazov, Pokljuka 2. In 3. 3. 1984 

- Plan izvodnjenja seminara o namernom rusenju lavina u vremenu od 11. – 
13.1.1978. g. 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 
23.2.1987 naslovljen na Janeza Mertlja v zadevi urnik XII. tečaja za namerno 
proženje snežnih plazov 

- Rokopis poročila obnavljalnega tečaja za namerno proženje snežnih plazov od 
23. Do 25.11.1979 v Tamarju 

- Minerji snežnih plazov GRS v Slovenji od prvih začetkov namernega proženja 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 

26.5.1987 v zadevi status minerjev snežnih plazov GRS - miličnikov 
- Podhladitev, omrzline in druge okvare zaradi mraza 
- Urnik usposabljanja za namerno proženje snežnih plazov z miniranjem – 

priprava predavateljev 
- Minerski tečaji – programi, predavatelji, 1990 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove  naslovljen 

na postaje GRS v zadevi Razpis tečajev in prireditev podkomisije za plazove v 
sezoni 1988/89 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 
12.9.1988 naslovljen na člane KSP – GRS, načelnika KGRS v zadevi okvirni 
program dela KSP – GRS za hidrološko leto 1988/89 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 
18.12.1987 naslovljen na postaje GRS, načelnika komisije za GRS v zadevi 
Razpis tečajev v organizaciji KSP – GRS v zimski sezoni 1988 



- Seznam prejemnikov seznama vodilnih lavinskih psov in minerjev snežnih 
plazov 1987/88 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z dne 
7.12.1980 naslovljen na PZS, KVIZ, Komisijo za GRS v zadevi namen tečaja za 
minerje snežnih plazov 

- 6. Tečaj za minerje snežnih plazov 
- Okvirni program tečaja in preizkusa znanja minerjev snežnih plazov, Bovec od 

12.12.1980 do 14.12.1980 
- Prijave za 8. Minerski tečaj na Rudnem polju 
- Seznam minerjev minerski tečaj 1974, Tamar 
- Rezultati testov za minerje snežnih plazov, Pokljuka 18.121982 
- Seznam minerjev snežnih plazov, opolnomočenih za leto 1983 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, podkomisije GRS za plazove z novembra 

1980 v zadevi okvirni program tečaja in preizkusa znanja minerjev snežnih 
plazov – Rudno polje, Pokljuka 12.12. do 14.12.1980 

- 4. Tečaj za minerje snežnih plazov 1979 
- Časopisni izrezek z naslovom Snežni minerji prožijo plazove 
- Osnutek pravilnika minerskega odseka pri KSP – GRS 
- Mere tehničke zaštite pri rukovanju, smeštaju, transportovanju eksploziva i 

sredstava za paljenje 
- Časopisni izrezek z naslovom S topovi proti objemu bele smrti 

 
Arhivska mapa 2: 

- Paket dokumentacije v francoščini 
- Chamonix, Mt. Blanc – DRU: 
- potek in obračun gorske reševalne akcije v Agile de Goute – Mount Blanc, 28.7. 

1978, postaja GRS Celje 
- finančno poročilo o akcijah (rokopis)dopis GRS Kamnik z dne 5.10. 1977 v 

zadevi nesreče članov in GRS Kamnik v skupini Mont Blanca (2x) 
- dopis Trobovšek Toneta in Volkar Janeza z dne 16.12.1977 naslovljen na PZS, 

Komisijo za GRS v zvezi z pojasnjevanjem ture preko grebena Brenve 
- časopisni izrezek z naslovom Razvezane naveze na strehi Evrope 
- časopisni izrezki z naslovom Smrt našega alpinista na Druju, Smrt v steni Druja 

in Zadnje ure reševalne akcije ob strahotni gorski nesreči v stenah Triglava – 
šopki burje za zadnje planinsko slovo 

- časopisni izrezek z naslovom Samo želja po planinarjenju utegne biti usodna. 
Poleg vzdržljivosti, spretnosti in previdnosti, tudi poznavanje nekaterih »splošnih 
pravil« ne more biti odveč! 

- Časopisni izrezek z naslovom Škofjeloško sodišče o »zadevi Breithorn« 
- Časopisni izrezek z naslovom Nihče natančno ne ve, kje se je izgubil Križaj 
- Dopis načelnika Komisije za GRS pri PZS Bineta Vengusta z dne 20. 9. 1978 

naslovljen na Oliviero Frachey  (fra.) 
- Dopis PZS z dne 3.8.1978 v zvezi z naslovom tov. Križajeve in pismo  z dne 

31.7.1978 naslovljeno na Francesco Carda v zvezi s pogrešanim Križajem, ki se 
je smrtno ponesrečil pod Breithornom 

- Dopis Pavla Šegula z dne 4.9.1978 naslovljen na Danila Škerbinka v zadevi 
poizvedovalna odprava Breithorn 

- vabilo priči z okrožnega sodišča 13.6.1978 
- dopis načelnika Komisije za GRS Bineta Vengusta z dne 6.3.1978 naslovljen na 

Franca Cardo (fra.) 



- zaključki dogovora o plačilu za stroške reševanja na Breithornu 
- pismo Pavla Šegule z dne 26.10.1977 naslovljeno na gospo Tončko Križaj v 

zvezi z nesrečo njenega sina 
- pismo gospe Tončke Križaj naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 24.10.1977 
- dokumentacija v italijanščini 
- dopis Habjan Križaj Antonije naslovljen na skupščino občine Škofja Loka, izvršni 

svet, predsednik v zadevi poročilo o potovanju za Klemenom Križajem v Italijo in 
obračun stroškov, 5.9.1977 

- časopisni izrezki z naslovom Nasprotujoča si mnenja, koga so videla dekleta, 
štirideset ur v snegu in megli in usodni dan za Klemena 

- dopis PZS naslovljen na skupščine občin SRS, Sindikalnim svetom SO, SZDL 
SO in večjim SOZDom, OZDom in TOZDom v zadevi Prispevki za reševalni fond  

- dopis Skupščine občine Škofja Loka z dne 29.8.1977 naslovljen na Tončko 
Križaj v zvezi s plačilom stroškov skupine, ki želi izslediti izginulega Klemena 
Križaja 

- dopis Pavla Šegule z dne 18.8.1977 naslovljen na IO PZS v zadevi računi za 
akcijo Breithorn 

- obvestilo o pošiljki (ital) in dopis povezan s stroški reševanja Križaja na Monte 
Cervino in stroški reševanja (fra) 

- kuverta  Račun za akcijo CAI, pismo dr. T. Tominšek – dopis zlepljen skupaj – 
prvidno!! 

- Pismo T. Tominška Pavletu Šeguli z dne 2.8.1977 v zvezi z Breithornovo afero 
- Dopis Pavla Šegule z dne 18.8. 1977 naslovljen na Teodorja Tominška v zadevi 

dopolnilo in popravki k dopisu od 1.8.1977 
- Zapisnik 1. Seje sekretariata za GRS pri PZS, ki je bila 21.6.1977 
- Dopis Pavla Šegule z dne 1.8.1977 naslovljen na Teodorja Tominška, 

predsednika Častnega razsodišča PZS v zadevi Breithorn 
- Poročilo o organizaciji in poteku izleta udeležencev na Breithorn, 5.5.1977 
- Časopisna izrezka z naslovom Vzdržal je v snežni trdnjavi in Dijaki o nesreči na 

Breithornu 
- Časopisni izrezka z naslovom Reševalno akcijo je sprožil šofer, Četrti štadij 

previdov, loški planinci v snežnem objemu, Breithorn pod luč, Sneg ustavil 
iskanje pogrešanega, Volja in upanje sta ga rešila, Ob robu polemikam o vzponu 
na Breithorn, Jugoslawischen Tourist varletzt geborgen, Noč sredi ledenika, 
Spodrsljaj, neodgovornost ali zanikrnost, Izlet v gore ni veselica s srečolovom, 
metež in megla ovirata reševalce, kaj se je zgodilo pod Breithornom 

- Pismo Miodraga Lakića z dne 27.10 1984 naslovljeno na Pavla Šegulo v zvezi z 
nesrečo na Prenju 

- Časopisni izrezek Smrtna nesreča v gorah 
- Komisija za alpinizem, France Malešič: nekaj misli ob številnih nesrečah 

slovenskih alpinistov, 19.11.1983 
- Pismo Franceta Malešiča z dne 2.11.1983 naslovljeno na g. Vengusta v zvezi z 

zapisnikom seje GO 
- Osnutek zapisnika – pregled nesreč alpinistov in planincev v alpinistično 

zahtevnem svetu v letu 1983 
- Pisemce F. Malešiča Pavlu Šeguli v zvezi z zapisnikom seje GO 
- Gorske smrtne nesreče 1983 v Sloveniji (+ slovenski planinci v tujini) – seznam 
- France Malešič: pregled nesreč planincev in alpinistov v alpinistično zahtevnem 

svetu 1983, 28.8.1983 



- Gorske smrtne nesreče 1983 v Sloveniji (+ slovenski planinci v tujini) – seznam 
z dopisom Franceta Malešiča, 25.8.1983 

- Različni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (3 listi) 
- Časopisni izrezek z naslovom Nejcu Zaplotniku, Franc Štrukelj in še dva manjša 

izrezka o nesrečah v gorah 
- Časopisni izrezek Alpinist omahnil s Triglava, Odjuga je zrahljala klin in 

Smučarsko postavljanje se je na Pohorju končalo s smrtjo 
- Časopisna izrezka z naslovom nevarnost plazov je kljub ukrepom še vedno 

velika in Več previdnosti pri izletih 
- Pregled nesreč alpinistov in planincev v alpinistično zahtevnem svetu v letu 

1982, France Malešič in časopisni izrezek z naslovom Himalajski Manaslu je 
doslej terjal enaindvajset življenj 

- Različni časopisni izrezki s članki o nesrečah v gorah (5 listov) 
- Kopija časopisnega članka z naslovom Cijena »sporta«, Vjesnik, 31/7 – 83 
- Smrtelna urazovost v horolezectvi v letech 1972 – 1981 (češ) 
- Različni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (6 listov) 
- Dopis Janka Vodlana z decembra 1981 v zvezi z podatki o nesreči, ki se je 

zgodila 20.7.1981 v J steni Des Ecrins 
- Pisemce F. Malešiča z dne 25.10.1981 P. Šeguli v zvezi z kopijo članka o 

plazovih v Himalaji od leta 1895 do 1979, v zvezi s sestankom Kviza in nesrečo 
v Dauphineji 

- Pismo P. Šegule z dne 5.12.1981 naslovljeno na Janka Vodlana v zvezi z 
nesrečo v Dofineji 

- Kopija časopisnega članka z naslovom Na izlet s smučarskima palicama, delo 
19.2.1981 

- France Malešič: Kdaj palice in kdaj cepin 
- Razni časopisni izrezki člankov o nesrečah v gorah (3 listi) 
- Dopis Veliborja Stanišiča z dne 11.9.1981 naslovljen na Francija Savenca v 

zvezi z nesrečo na Triglavu 
- Različni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (2 lista) 
- 7.6.1980, Kogel, Matjaž Škrabl 
- 24.8.1980, Mont Blanc, Možek Mihela 
- 3.9.1980, Petit Dru, Janko Humar 
- 28.11.1980, Velika Planina, Martin Romšak 
- 24.2.1980, Brana, Vojka Matjan 
- Razni časopisni izrezki člankov o nesrečah v gorah (7 listov) 
- Pismo Pavlu Šeguli z dne 2.2.1980 v zvezi z informacijami glede nesreč na 

smučišču Livek in časopisni izrezek z naslovom Truplo so našli po 187 dneh 
- Časopisni izrezki z naslovom Za alpinista se je prva zimska plezalna tura srečno 

končala, Za planincem še ni sledi, Upanja, da je Marko še živ, ni več in 
Triglavska stena še ni izdala skrivnosti 

- Izrezek časopisne notice z naslovom Našli mrtvega planinca, k. leta 1979 
- Poročilo o planinski nesreči treh alpinistov AO PD Mežica, november/december 

1979, 17.12.1979 
- Časopisni izrezki z naslovom Za skupino pogrešanih alpinistov še ni sledu, 

Izginili v stenah Mont Blanca in Našli tudi tretjo žrtev Mt. Blanca 
- Zapisnik 4. Redne seje komisije za alpinizem pri PZS, ki je bila 9.10. 1979 
- Poročilo AO Jesenice nač. Janez Kunstelj z dne 1.10.1979 
- Zapisnik redne seje komisije za alpinizem pri PZS, ki je bila 22.5.1979 



- Časopisni izrezek z naslovom Popotovanje po naših gorah utrne marsikatero 
misel 

-  Različni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (4 listi) 
- Dopis postaje GRS Škofja Loka z dne 18.3.1979 naslovljen na Komisijo za GRS 

v zvezi s poročilom o iskalni akciji 
- Kopija časopisnega izrezka z naslovom Zadnja tura mladega Srečka, Kamniški 

občan, 18. 6.1979 
- Zapisnik seje KA, 22.5.1979 
- Pisemce Franceta Malešiča poslano Pavlu Šeguli v zvezi z helikoptersko 

nesrečo in nesrečo učenca na Veliki Planini 
- 1. Poizvedovalna akcija za Florjančiča, France Malešič 
- Postaja GRS Kamnik: Zdravniško poročilo o nesreči 1.1.1979 na Mali Planini, 

France Malešič 
- Črnuškem domu na Mali Planini – ponesrečenka Fani Vovk oskrbnica 

Črnuškega doma na Mali Planini 
- Pismo Pavletu Šeguli v zvezi s poročilom o nesrečah leta 1978, poročili o treh 

akcijah in poslano knjigo 
- Dopis postaje GRS Škofja Loka z dne 10.6.1979 naslovljen na Komisijo za GRS 

v zadevi Poročilo o gorski nesreči 10.6. 1979, Ratitovec 
- Časopisni izrezek z naslovom Preveč »čaja« škoduje 
- Različni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (4 listi) 
- Zapis o Stanetu Resniku – Bojan Polak, načelnik AO Kamnik 
- Pismo Malešiča poslano Pavlu Šeguli v zvezi s pripravami vzgojnega seminarja 

in časopisnimi izrezki 
- Razni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (4 listi) 
- Mirko Kunšič: Ozadje nesreče na Mlinarskem sedlu, zapis 
- Razni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (12 listov) 
- Pismo Malešiča Pavlu Šeguli v zvezi s pripombami in vprašalnikom Binetu 

Mlaču, nesrečo v Paklenici in zadnji nesreči na Triglavu 
- Pismo Dolenc Matjaža naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 8.9.1978 v zvezi z 

nesrečo v Hudičevem žlebu 
- Poročilo o nesreči naših plezalcev v Hudičevem žlebu, PD Škofja Loka, AO, 

15.6.1978 
- Razni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (38 listov) 
- Gorske nesreče v letu 1975, analiza, 16.3.1976 
- Razni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (21 listov) 
-  2 zvezka Posebni materiali nesreče (rokopis) 
- Razni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (18 listov) 
- Zapis z naslovom Dogodek – nesreča na Osredku, 1.12.1973 
- Razni časopisni izrezki o nesrečah v gorah (19 listov) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 45 
FOND PAVLA ŠEGULE 
 
Arhivska mapa: 

- Izpiski dnevnika Zelenica, 15.10.1979 – rokopis 
- Osnutek pravilnika minerskega odseka pri KSP – GRS 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 22.1.1984 

naslovljen na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo SRS v zadevi podatki o 



namernem proženju snežnih plazov in mišljenje k dopisu ZSNO, VP 1168, št. 
51-2 od 17.1.1984 

- Gradivo SRS, republiškega sekretariata za ljudsko obrambo Ljubljana z dne 
30.10.1989 naslovljeno na vse člane skupine za izdelavo predloga varstva pred 
snežnimi plazovi 

- Dopis Pavla Šegule z dne 17.1.1990 naslovljen na republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo SR Slovenije v zadevi namerno proženje snežnih plazov – 
pristojnosti, pooblastila, ureditev 

- Organizacijska shema na smučišču za primer proženja plazov – delovni osnutek 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 17.2. 1988 

naslovljen na Postajo milice Radovljica v zadevi prijava preizkusa znanja 
minerjev snežnih plazov GRS 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove 12.2.1990 naslovljen na 
VP 1098 Kranj v zvezi z izvedbo XIV. Preizkusa znanja minerjev snežnih plazov, 
sodelovanje in pomoč 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 9.2.1988 naslovljen 
na komando VP 1098 Kranj zadevi izvedba XIII. Tečaja za namerno proženje 
plazov GRS – sodelovanje in pomoč 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 19.2.1990 
naslovljen na Postajo milice Radovljica v zadevi prijava praktičnega preizkusa 
znanja minerjev snežnih plazov 

Dokumentacija o izpitih: 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 12.4.1992 

naslovljen na načelnika KSP – GRS v zadevi preizkus znanja minerjev snežnih 
plazov 

- Dopis Pavla Šegule z dne 18.2.1991 naslovljen na KSP – GRS, RSLO – RS – 
RŠCZ v zadevi poročilo o opravljenem tečaju za namerno proženje snežnih 
plazov 

- Poročilo o opravljenem preizkusu znanja minerjev snežnih plazov na poligonu 
na Rudnem polju dne 16.2.1991 (rokopis) 

- Poročilo o opravljenem preizkusu znanja minerjev snežnih plazov na poligonu 
na Rudnem polju dne 16.2.1991 kopija rokopisa in zapisnik o prevzemu 
opravljenih vrtalno-minerskih delih 

- Dopis RS Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, Republiški center za 
obrambno usposabljanje Poljče z dne 13.2.1991 naslovljen na predavatelje 
usposabljanja za namerno proženje snežnih plazov z miniranjem v zadevi urnik 
usposabljanja 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 27.2.1990 
naslovljen na komando VP 1098 Kranj v  zvezi z 14. srečanjem minerjev snežnih 
plazov 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 6.3.1990 naslovljen 
na republiški sekretariat za ljudsko obrambo v zadevi poročilo o izvedbi 
teoretskega dela preizkusa snežnih minerjev s področja snega, plazov in dela 
minerja na plazini 

- Zahvala PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 22.2.1988 za 
vestno in prizadevno delo in za pomoč pri izvedbi XIII. Tečaja za namerno 
proženje snežnih plazov 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 22.2.1988 
naslovljen na komisijo za GRS, Zvezo vodnih skupnosti, VP 1098 Kranj, RSLO 



SRS, RSNZ SRS – ZEM, RŠTO Slovenije v zadevi poročilo o izvedbi XIII. tečaja 
za namerno proženje snežnih plazov, TNPP 

- Seznam minerjev snežnih plazov GRS pri PZS 1988/89 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 3.3.1987 naslovljen 

na Komisijo za GRS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo SRS, VP 1098 
Kranj v zadevi poročilo o 12. Tečaju in preizkušnji znanja minerjev snežnih 
plazov za sezono 1987/88 

- Seznam minerjev snežnih plazov GRS pri PZS 1987/88 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 14.4.1986 

naslovljen na komisijo za GRS pri PZS, RSLO SRS v zadevi poročilo o XI. 
tečaju za namerno proženje snežnih plazov v Bovcu 

- Seznam minerjev snežnih plazov GRS pri PZS 1986/87 
- Tečaj za namerno proženje snežnih plazov, preizkušnja znanja reševalcev – 

minerjev 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 15.1.1985 

naslovljen na postaje za GRS, načelnika Komisije za GRS, RSLO SRS Skupino 
za CZ v zadevi poročilo o preizkusu znanja minerjev snežnih plazov 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 6.3.1984 naslovljen 
na republiški sekretariat za ljudsko obrambo v zadevi poročilo o opravljenem 9. 
tečaju za namerno proženje snežnih plazov 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 20.12. 1982 
naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS, Postaje GRS, RSLO SRS – Skupina za 
CZ, Tajništvo PZS v zadevi poročilo o 8. tečaju in preizkušnji minerjev snežnih 
plazov na Rudnem polju 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 21.12.1981 v zadevi 
poročilo o preizkusu znanja minerjev snežnih plazov, Bovec 18. do 20.12.1981 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 17.12.1980 v zadevi 
poročilo o 6. Tečaju in preizkusu znanja minerjev snežnih plazov s seznamom 
uspešnih udeležencev 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 6.12.1979 v zadevi 
5. tečaj za minerje snežnih plazov 1979/80 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 6.4.1979 v zadevi 
poročilo o 4. tečaju za namerno proženje snežnih plazov 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 19.1.1978 v zadevi 
3. tečaj in obnova znanja o namernem proženju snežnih plazov 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 7.4.1977 v zadevi 
poročilo o tečajih KSP – GRS v sezoni 1976/77 

- Minerski tečaj za odstreljevanje snežnih plazov 
- Rokopis udeleženci 1. Tečaja 

Stiki s tujimi strokovnjaki: 
- Dopis Pavla Šegule z dne 16.10. 1989 naslovljen na gospoda Otta Schimppa v 

zadevi vzgoja specialistov za umetno proženje snežnih plazov/ v nadaljnjem 
tekstu minerji snežnih plazov/ Mindestbedingungen (…razmere) – (nem) 

- Dopis Pavla Šegule z dne 16.10. 1989 (fra) 
- Dopis Pavla Šegule z dne 16.10. 1989 naslovljen na Nica Kindtschija v zvezi z 

umetnim  proženjem snežnih plazov v Švici (nem) 
- Dopis Pavla Šegule z dne 9.5.1985 naslovljen na Gorsko reševalno zvezo Nove 

Zelandije v zvezi z uporabo eksploziva za proženje snežnih plazov iz 
helikopterja 

Zvezni center za gradbene instruktorje: 



- Dopis  Zveznega centra za izobraževanje gradbenih instruktorjev naslovljen na 
PZS, komisijo za GRS, podkomisijo za plazove z dne 23.5.1989 v zvezi z 
izobraževanjem minerjev za snežne plazove 

- Kopija dopisa  Zveznega centra za izobraževanje gradbenih instruktorjev 
naslovljen na PZS, komisijo za GRS, podkomisijo za plazove z dne 3.5.1989 v 
zvezi z iskanjem skupne rešitve 

- Dopis  Zveznega centra za izobraževanje gradbenih instruktorjev naslovljen na 
PZS, komisijo za GRS, podkomisijo za plazove z dne 20.4.1989 naslovljen na 
Zvezni center za usposabljanje gradbenih instruktorjev v zadevi poizvedbe - 
šolanje minerjev za namerno proženje snežnih plazov 

Poslovna skupnost žičnic: 
- Dopis  Zveznega centra za izobraževanje gradbenih instruktorjev naslovljen na 

PZS, komisijo za GRS, podkomisijo za plazove z dne 23.5.1989 v zvezi z 
izobraževanjem minerjev za snežne plazove 

- Osnove za delo z razstrelilnimi sredstvi pri namernem proženju snežnih plazov z 
miniranjem 

- Dopis Pavla Šegule z dne 5.2.1990 naslovljen na Poslovno skupnost za žičnice 
Slovenije v zvezi z organiziranjem šolanja za minerje snežnih plazov v Sloveniji 
– predlog za razmišljanje (2 kom) 

Program šolanja PO RSLO SRS: 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 25.9.1987 

naslovljen na minerje snežnih plazov v zvezi z izkaznico za minerja snežnih 
plazov 

- Seznam prejemnikov seznama vodnikov lavinskih psov in minerjev snežnih 
plazov 1987/88 

- Kuverta z naslovom Izpitna vprašanja (3 paketki vprašanj: 1. Sneg, 2. Plazovi, 3. 
Miniranje) 

- Dopis RS; Ministrstva za obrambo, Republiška uprava za zaščito in reševanje z 
dne 3.5.1993 v zadevi dopolnilno usposabljanje minerjev snežnih plazov  

- Poročilo o razstreljevanju snežnih plazov na cesti Tržič – Jelendol, 15. januarja 
1987, Postaja GRS Tržič, 1.2.1987 

- Dopis republiške vodne uprave, Komisije za snežne plazove z dne 22.5.1991 
naslovljen na Direktorja RVU, člane KSP – RVU, Člane KSP – GRS, ATC Bovec 
v zadevi obisk pri Alpskem turističnem centru v Bovcu (ATC Bovec) – poročilo 

- Dopis Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje, 
seminar za zaščito in reševanje Poljče z dne 6.3.1992 v zadevi uradna 
zabeležka iz pripravljalnega sestanka – razgovora s predavatelji in izvajalci 
drugega dela praktičnega usposabljanja minerjev snežnih plazov 

- Dopis Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje, 
seminar za zaščito in reševanje Poljče z dne 27.2.1992 v zadevi ponudba in 
vabilo na sestanek za pripravo drugega dela praktičnega usposabljanja minerjev 
snežnih plazov 

- Dopis Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje 
Poljče z dne 10.10. 1991 naslovljen na občinske svete za civilno zaščito v 
zadevi usposabljanje minerjev snežnih plazov 

- vabilo Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje, 
seminar za zaščito Poljče z dne 14.10. 1991 na sestanek za pripravo prvega 
dela praktičnega usposabljanja minercev snežnih plazov 

- Dopis Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje, 
seminar za zaščito in reševanje Poljče z dne 27.2.1992 naslovljen na upravne 



organe za obrambo in občinskim štabom za civilno zaščito v zadevi 
usposabljanje minerjev snežnih plazov 

- Dopis Pavla Šegule z dne 1.10. 1991 naslovljen na Milana Lampreta v zadevi 
dopolnilno usposabljanje minerjev snežnih plazov – dodatni predlogi k programu 
po vzorcu programa za komandirje za varstvo pred NUS 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove naslovljen na načelnike 
PGRS, minerje plazov, ATC Bovec v zadevi obvestilo o suhem testu minerjev za 
sezono 91/92 (2 kom) 

- Seznam minerjev snežnih plazov GRS pri PZS 90/91 
- Dopis Pavla Šegule z dne 1.10.1991 naslovljen na Milana Lampreta v zadevi 

dopolnilno usposabljanje minerjev snežnih plazov – dodatni predlogi k programu 
po vzorcu programa za komandirje enot za varstvo pred NUS 

- Elaborat dela na poligonu 208 od 7.10. do 10.10. 1991, pripravila Milan Lampret 
in Peter Bahčič, september 1991 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 16.9.1991 
naslovljen na ANENA (fran) 

- Poročilo varnostne službe za zimsko sezono 1990/91 
- Pravilnik o miniranju pri reševanju iz jam – osnutek, 13.5.1991 
- Organizacijska shema na smučišču za primer proženja plazov – delovni osnutek 
- Knjižica republiškega sekretariata za ljudsko obrambo SR Slovenije – potrdilo za 

uspešno končani minerski tečaj za odstranjevanje snežnih plazov 
- Program usposabljanja za namerno proženje snežnih plazov z miniranjem, 

Janez Janša, republiški sekretar, julij 1990 
- Program usposabljanja za namerno proženje snežnih plazov z miniranjem, 

marec 1990 
- Dopis Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje 

Poljče z dne 21.2.1992 naslovljen na upravne organe za obrambo in občinske 
štabe za civilno zaščito občin v zadevi usposabljanje minerjev snežnih plazov 

- Dopis Ministrstva za obrambo, Republiškega centra za obrambno usposabljanje 
Poljče z dne 10.10. 1991 naslovljen na Občinske štabe za civilno zaščito v 
zadevi usposabljanje minerjev snežnih plazov 

- UL RS št. 15 – 6.4.1991: Zaščita in reševanje (kopija) 
- Dopis RS, republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, sektor za civilno 

zaščito v zadevi povzetek iz zakona o prevozu nevarnih snovi, pripravil Milan 
Lampret 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 19.4.1989 
naslovljen na UL SFRJ v zadevi poizvedba UL SFRJ št. 26 od 29. aprila 1988, 
cena dobava 

- UL, št. 26, 29.4.1988: Pravilnik o tehničnih normativih za ravnanje z 
eksplozivnimi sredstvi in miniranje v rudarstvu (kopija) 

- UL, št. 26, 29.4.1988: Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 50 000 dinarjev 
Zdravniški pregledi: 

- Izjava o nebolovanju in o prostovoljnem opravljanju dela minerja – obrazec (5 
kom) 

- Telekomunikacijski informativni list 
- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 12.2.1990 v zadevi 

opomnik za ocenitev zdravstvene usposobljenosti minerjev udeležencev 
preizkusa znanja 1990 – priloga k razpisu (4 kom) 

- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 18.12.1987 
naslovljen na Tatjano Šilc , UKC Ljubljana v zvezi z zdravniškim pregledom 



- Dopis PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 18.12.1987 v zadevi 
pregled zdravstvenih domov in dispanzerjev za medicino dela, prometa in športa 
kjer naj minerji opravijo pregled (2 kom) 

- Potrdilo o zdravniškem pregledu za Horvat Aleša, 15.4.1988 
- Potrdilo o zdravniškem pregledu za Mulej Franca in obvestilo lečečemu 

zdravniku, 19.2.1988 
- Zdravniško spričevalo Česnik Roman, 17.2.1988 
- Zdravniško potrdilo Črnič Mirko, 12.2.1988 
- Zdravniško spričevalo Globočnik Vili, 19.2.1988 
- Zdravniško spričevalo Jauševec Marjan, 12.1.1988 
- Zdravniško spričevalo Jerman Janko, 19.2.1988 
- Zdravniško potrdilo Knapič Boris,10.2.1988 
- Zdravniško potrdilo Kravanja Ivan, 3.12.1987 
- Zdravniško potrdilo Kravanja Zlatko, 4.12.1987 
- Zdravniško potrdilo Kusterle Albin, 12.2.1988 
- Zdravniško spričevalo Oman Janez, 16.2.1988 
- Zdravniško spričevalo Peljhan Jože, 5.1.1988 
- Zdravniško spričevalo Pervanja Boris, 17.2.1988 
- Zdravniško spričevalo Rožič Jože, 19.2.1988 
- Dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve z dne 19.2.1988 v zadevi 

poročilo o zdravstvenem stanju kandidatov za minerje snežnih plazov 
- Zdravniško potrdilo Rejc Ivan, 10.2.1988 
- Zdravniško potrdilo Koren Janko, 10.2.1988 
- Dopis GRS pri PZS, postaja Bovec z dne 9.2.1988 naslovljen na PZS v zadevi 

XIII. Tečaj za namerno proženje plazov – prijave 
- 4 x prijava na tečaj 
- Kopija Službenega lista – Propisi o merama zaštite pri rukovanju eksplozivnim 

sredstvima i miniranju u rudarstvu 
Žičnice 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 28.10. 1988 
naslovljen na minerje snežnih plazov v zvezi z pooblastilom za minerje 

Dopisi RSLO 
- Usposabljanje za miniranje snežnih plazov – pripombe, dopolnila 
- Dopis Pavla Šegule z dne 19.9.1990 naslovljen na KSP – GRS v zadevi dodatne 

informacije – priprave na šolanje minerjev snežnih plazov 
- Dopis RS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiškega centra za 

obrambno usposabljanje Poljče z dne 13.9.1990 v zadevi zabeležka s sestanka 
in razgovora o pripravi in izvedbi usposabljanja kadrov za namerno proženje 
snežnih plazov z miniranjem 

- Dopis RS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiškega centra za 
obrambno usposabljanje Poljče z dne 20.9.1990 v zadevi usposabljanje 
minercev snežnih plazov – vabilo na skupni sestanek 

- Program usposabljanja za namerno proženje snežnih plazov z miniranjem, 
Janez Janša, julij 1990, RS, republiški sekretariat za ljudsko obrambo 

- Dopis Pavla Šegule z dne 27.3.1990 naslovljen na republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo v zadevi šolanje in uporaba minerjev snežnih plazov – dopis 
891/28 od 22.3.1990 

- K šolanju minerjev snežnih plazov (nem) 



- Dopis Pavla Šegule z dne 24.4. 1990 naslovljen na V. Rajha v zvezi z 
programom temeljnega in dopolnilnega šolanja specialistov na namerno 
proženje snežnih plazov 

- Kadri za izvajanje temeljnega in dopolnilnega šolanja 
- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 13.4.1990 naslovljen 

na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo RS v zadevi novelacija zakona o 
SLO in DS, predlogi KSP – GRS 

- Dopis RS, republiškega sekretariata za ljudsko obrambo z dne 22.3.1990 
naslovljen na Pavla Šegulo v zadevi usposabljanje minerjev snežnih plazov – 
mnenje 

- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 12.2.1990 v zadevi 
opomnik za ocenitev zdravstvene usposobljenosti minerjev – udeležencev 
preizkusa znanja 1990, priloga k razpisu 

- Osnove za delo z razstrerilnimi sredstvi pri namernem proženju snežnih plazov z 
miniranjem 

- Dopis Pavla Šegule z dne 5.2.1990 naslovljen na Poslovno skupnost za žičnice 
Slovenije v zadevi organiziranje šolanja za minerje snežnih plazov v Sloveniji – 
predlog za razmišljanje 

- Dopis Pavla Šegule z dne 27.3.1990 naslovljen na republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo v zadevi šolanje in uporaba minerjev snežnih plazov – dopis 
891/28 od 22.3.1990 

- Dopis RS, republiškega sekretariata za ljudsko obrambo z dne 22.3.1990 
naslovljen na Pavla Šegulo v zadevi usposabljanje minerjev snežnih plazov – 
mnenje 

- Dopis Pavla Šegule z dne 15.3.1990 naslovljen na KSP – GRS, RSLO – RS v 
zadevi šolanje minerjev snežnih plazov v Sloveniji – predlog za izvajanje 

- Dopis Pavla Šegule z dne 17.1.1990 naslovljen na republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo SR Slovenije v zadevi namerno proženje snežnih plazov – 
pristojnosti, pooblastila, ureditev 

- Dopis RS, republiškega sekretariata za ljudsko obrambo z dne 3.7.1989 v 
zadevi sistemska ureditev zagotavljanja varstva pred snežnimi plazovi – pobuda 

- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 28.6.1989 naslovljen 
na RSLO SRS v zadevi sistemska ureditev šolanja strokovnjakov za namerno 
proženje snežnih plazov in uporaba le teh za zagotavljanje varnosti pred plazovi 
– osnutek dopisa 

- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 30.5.1989 naslovljen 
na pomočnika rep. sekret. za LO v zadevi šolanje minerjev snežnih plazov – 
predlog 

- Poročilo delovne skupine za varstvo pred snežnimi plazovi 
- SRS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, navodilo za uporabo 

začasnega poligona 208, 1989 
Razni dopisi: 

- Dopis Pavla Šegule z dne 2.10. 1990 naslovljen na RSLO R Slovenije v zadevi 
spremembe in dopolnila k programu za specializacijo minerjev za namerno 
proženje snežnih plazov z razstrelivi 

- Dopis RS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiškega centra za 
obrambno usposabljanje Poljče z dne 25.9. 1990 v zadevi dopolnilno 
usposabljanje za namerno proženje snežnih plazov z miniranjem – zabeležka s 
skupnega sestanka 



- Dopis Pavla Šegule z dne 11.9.1990 v zadevi minerski tečaji – programi, 
predavatelji 

Študije: 
- Opomnik za izvedbo namernega proženja plazu 
- Prijavnica za pisni izpit, 1990 
- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 5.7.1989 naslovljen na 

udeležence posveta o organizaciji šolanja strokovnjakov za namerno proženje 
snežnih plazov v zadevi osnovni podatki o vzrokih nastanka, možnih posledicah, 
načinih varstva in organiziranosti namernega proženja snežnih plazov v Sloveniji 

- Pavle Šegula: kako do minerjev snežnih plazov 
- Namerno proženje snežnih plazov v Sloveniji, pregled razmer 

Razpisi, vprašalnik o tečaju: 
- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 12.2.1990 naslovljen 

na postaje GRS v zadevi razpis preizkusa znanja minerjev snežnih plazov, ki že 
imajo pooblastilo 

- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 19.1.1988 naslovljen 
na načelnike postaj GRS in minerje plazov v zadevi razpis XIII. Tečaja za 
namerno proženje plazov TNPP 

- vprašalnik RS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiškega centra 
za obrambno usposabljanje Poljče o tečaju 

- Dopis  PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove z dne 8.12.1989 naslovljen 
na postaje GRS Tržič, Tolmin, Prevalje, Jesenice in Škofja Loka v zadevi šolanje 
minerjev plazov v sezoni 1989/90 

Program dela KSP – GRS, testi: 
- Test RS, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiškega centra za 

obrambno usposabljanje Poljče za preizkus znanja minerjev snežnih plazov 
- vprašanja PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove za preizkus znanja s 

področja namernega proženja plazov 
- brošurica razpis tečajev 1989, Zvezni center za izobraževanje gradbenih 

inštruktorjev 
- test PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove  za preizkus znanja minerjev 

plazov, Poljče, 26.2. – 1.3. 1987 
- vprašanja PZS, komisije GRS, podkomisije za plazove za preizkus znanja s 

področja namernega proženja plazov 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 46 (Mojstrana) 

- knjižica Nauk o telovadbi, izdala Slovenska matica, drugi del, vaje na orodji s 
164 podobami in VI obrazci, 1869 

- fotokopija nekrologa, ki ga je Leon Štukelj pripravil ob smrti Sokola Vinka Rabiča 
in dopis 

- fotokopija obtožb zoper načelnika SSZ dr. Murnika naslovljena na Tajništvo 
Slovenske sokolske zveze, Ljubljana 28.10. 1918 

- Plakat Sokolska župa Ljubljana I. 
- Fotografija Sokolov na kartonu, Luksemburg 1909, na fotografiji v sredi sedi 

Sokol dr. Murnik, zadaj drugi z desne je Vinko Rabič 
- Program Velikega mednarodnega tekmovanja v gimnastiki v Luksemburgu, 

31.7.1909 
- Diploma ob sprejemu Vinka Rabiča med člane 
- Turistična brošura Dovje Mojstrana, izdalo Turitično društvo Dovje-Mojstrana 
- Turistična brošura Kranjska Gora, Jesenice 



 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 47 
FOND PAVLA ŠEGULE 
(fascikel KSP – GRS I.; Zapisniki sej KSP – GRS) 

- Pravilnik GRS 
- Blagajniški izdatki 

Zapisniki: 
- Zapisnik Vprašanje o snežni odeji, GRS pri PZS, 10.5.1996 
- Predlog dela v letu 1994, predlog poslovnika, Komisija za GRS – Podkomisija za 

plazove, 24.5.1994 
Razno – sprotno – akcije: 

- Vsebina 
- Zgibanka Berg und Skitourenreisen Weltweit (nem.) 
- Poročilo in gradivo o tečaju »Hoja in smučanje v globokem snegu« v Reit im 

Winkl v Nemčiji, 3.2.1998 
- Najpogostejše napake v snežnem plazu 
- Zgibanka Lawinwnkurse (nem.) 
- Plakat, zgibanka 1997/1998: Pozor, snežni plaz!« 
- 3 francoski dopisi iz leta 1996 (ANENA), 1997  (PZS, Komisija za gorsko 

reševanje iz plazov, METEO FRANCE), Zbirka diapozitivov »Plazovi« (delovno 
gradivo) 

- Dopis RECCO in priloženo reklamno gradivo »2 kg gegen den Lawinwntod«, 
29.11.1996 

- Dopis Pavla Šegule v zadevi Opazovanje snega in plazov z dne 4.7.1995 
naslovljen na Hidrometeorološki zavod republike Slovenije 

- Telekomunikacijski informativni list z dne 25.5.1995 
- Dopis Medved Romana gospodu Šeguli v zvezi s tečajem za plazove v Švici 
- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Tomaža Vrhovca z dne 19.4.1995 v zadevi 

podatki o CRREL 
- Pismo Pavla Šegule gospodu Tomažu Vrhovcu v zvezi z različnimi stvarmi 

(udeležba na mednarodnem simpoziju o plazovih, prispevek v PV, predavanji, 
recenzijami,…) 

- 2 dopisa PAP – TELEMATIKE z dne 20.6.94 naslovljen na Mednarodno 
fundacijo »Vanni Eigenmann«  

- Korespondenca med Pavlom Šegulo in dipl. ing. Horstom Schloeglom (4 kom) 
- Letak »Un film dell'aineva e la prevenzione nello scialpinismo« 
- Protokol in gradivo zasedanja delovne skupine za snežne plazove za Koroško 

23. Maja 1995 (nem) 
- Pismo M. B. z dne 6.6.94 naslovljeno na Pavla Šegula glede sodelovanja v 

Študijskem odseku Podkomisije za plazove pri GRS 
- Pregled dela s področja študijske dejavnosti 92/93 
- Vsebina dela ŠO – Predlog dela v letu 1994 – Predlog poslovnika, 24.5.1994 
- Dopis v zvezi z vodenjem Študijskega odseka Podkomisije GRS za plazove 

(KSP – GRS), 12.3.1994 
- Dopis IKAR/CISA podkomisije za plazove, srečanje delovne skupine v Bormiu 

26. – 28. 2. 1993 
- Zgibanka »L'echelle europeenne de risque d 'avalanche« december 1994 
- Vabilo na sestanek PSP, 2.10. 1996 
- Dan varstva pred snežnimi plazovi, GRS Podkomisija za reševanje izpod plazov, 

6.2.1998 



- Obvestilo o tečaju o varni hoji in smučanju v gorah 
- Poročilo o dnevu varstva pred snežnimi plazovi 1996, 2.2. 1996, PZS, GRS, 

Podkomisija za snežne plazove 
- Poročilo o dnevu varstva pred snežnimi plazovi 1995, 16.1.1995, PZS, GRS, 

Podkomisija za snežne plazove 
- Vabilo na Dan varstva pred snežnimi plazovi, 1995, PZS, GRS, Podkomisija za 

snežne plazove 
- Gradivo v zvezi z 18. Dnevi varstva pred snežnimi plazovi, 1994 
- Dopis Pavla Šegule z dne 27.5.1996 v zvezi z Minerji za proženje plazov 

IKAR: 
- Razno gradivo( dopisi, pisma, poročila, obrazci, statistika)- v fra., nem. 

IKAR materiali z zasedanja 1997: 
- Nesreče snežnih plazov v zimi 1996/97 v avstrijskih alpskih deželah (nem.) 
- IKAR 1997 letno poročilo bavarske gorske straže (nem.) 

Kuverta: Kanada CAA – tečaji ITN 
- Kanadsko združenje za snežne plazove, 1997 
- Poročilo slovaške službe za snežne plazove 1996/97 
- Članek  »S telekomunikacijsko tehniko proti beli smrti – Projekt Opozorili pred 

snežnimi plazovi CH 2000« (nem) 
- Statistika nesreč v snežnih plazovih v Švici v letih 1985 – 1997 (ang) 
- Glasilo The Beacon – A Newsletter for Friends of the CAIC, poletje 1997 (ang) 
- Smrtne žrtve snežnih plazov 1996/97, poročilo IKAR (ang) 
- Norveška statistika reševanja izpod snežnih plazov za leto 1997 (ang) 
- Letno poročilo Lichtenštajna o reševanju izpod snežnih plazov, zima 1996/97 

Lavinski balon: 
- Podatki o balonu in uporabi 
- Dopis avstrijske gorske reševalne službe z dne 11.11.1995 v zadevi ABS 

nahrbtnik (nem) 
- Dopis Osterrreisches Kuratorium fur  alpine Sicherheit  (Avstrijski kuratorij za 

varnost v gorah) z dne 27.11.1995 v zadevi lavinski airbag 
- Lavinski balon ABS, Pavle Šegula 
- Reklamni prospekt o ABS nahrbtnik 

Lavinski psi: 
- Lavinski tečaj na Vršiču 96 – poročilo, 19.3.1996 
- Izpiti za vodnike lavinskih psov – poročilo, 10.5.1996 
- Gradivo v zvezi z Mednarodnim zasedanjem vodnikov lavinskih psov – poročilo 

Stiki s postajami GRS: 
- Predlog kandidatov za podkomisije, 20.12.1995 
- Pismo Pavla Šegule naslovljeno na Franceta Malešiča v zvezi s predavanji za 

seminar instruktorjev alpinizma, 4.5.1983 
- Dopis GRS Prevalje v zadevi podkomisija za plazove pri GRS ing. Pavla Šegule 

v zvezi z mnenjem postaj za novega načelnika komisije za plazove pri GRS, 
7.4.1977 

- Dopis GRS Prevalje naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS, Podkomisijo za 
plazove v zadevi priprave za zimsko sezono 1976/77 z dne 28.5.1976/77 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 48 
FOND PAVLA ŠEGULE 



(fascikel FSP – GRS VII., tečaji – razpisi, finance KSP GRS, ZVUTS – SES, 
Kosovo, literatura, skripta, filmi, videokasete, diasi, izpitna vprašanja, VŠTK, 
razna predavanja, oprema, kadri, poročila o delu KSP – GRS) 
 
Udeleženci posveta v Bovcu 1976: 
- posvetovanje o varstvu pred plazovi v Bovcu 
- časopisni izrezek Posvetovanje o varstvu pred plazovi, Primorske novice 2/4 – 76 
- časopisni izrezek Borba proti snežnim plazovom 
- poročilo o posvetovanju o varstvu pred snežnimi plazovi, Bovec 25., 26. In 27. 
Marca; Komisija za GRS pri PZS,  
- rokopis zapisnika, 26.2.76 
- časopisni izrezek Učinkovitejše varstvo pred snežnimi plazovi, 18.5. 76 
- materiali – skripta (seznam) 
- lista udeležencev, 25.,26.,27. marec 
- spisek minerjev – odstreljevalcev snežnih plazov (2 lista) 
- udeleženci 
- seznam naslovov za vabila 
- vabilo na posvetovanje, 23.3.1976 
- vabilo na simpozij, PZS, Komisija za GRS pri PZS, Podkomisija GRS za plazove 
- dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisija GRS za plazove v zadevi 
Simpozij o varstvu pred snežnimi plazovi z dne 10.3.1976 
- prijavnica na simpozij 
- vabilo Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove GRS na 3. zasedanje v 
Bovcu 25.3. 1976 združeno s simpozijem na temo Varstvo pred snežnimi plazovi. 
- dopis Gostinskega podjetja Bovec naslovljen na PZS z dne 11.3.1976 v zvezi z 
rezervacijo za 22 članov GRS. 
- dopis Podkomisije za plazove z dne 12.3.1976 naslovljen na Podjetje za urejanje 
hudournikov v zadevi Simpozij o plazovih GRS – predavanje o varstvu površin in 
objektov – ustavljevalni objekti 
- dopis Podkomisije za plazove z dne 12.3. 1976 naslovljen na Meteorološki Zavod 
SRS v zadevi Simpozij o plazovih GRS – predavanje o opazovanju vremena, snega, 
snežne odeje in plazov in ključ za opazovalce Republiške službe za sneg in plazove 
SRS, Bovec 25.3. 76 do 27.3.1976 
- Dopis Podkomisije za plazove naslovljen na Marjana Salbergerja z dne 12.3.1976 v 
zadevi Simpozij o plazovih GRS – sodelovanje z referati in koreferati 
- dopis Podkomisije za plazove naslovljen na dr. Andreja Robiča z dne 12.3. 1976 v 
zadevi Simpozij o plazovih GRS – sodelovanje z referatom 
- dopis Podkomisije za plazove z dne 12.3. 1976 naslovljen na Staneta Miklaviča v 
zadevi Simpozij o plazovih GRS – sodelovanje pri referatu o namernem proženju 
plazov 
- Prijave za simpozij GRS o plazovih, Bovec od 25. – 27. 3. 1976 (rokopis) 
- obvestilo GRS pri PZS v zvezi z zimskim tečajem reševalne tehnike, transporta z 
AKIA in kanadkami, prve pomoči in reševanja izpod plazov, ki bo na Kaninu od 21. 
do 28. marca 1976 
- zahvala PZS z dne 31.3.1976 naslovljena na SNEVA Udine, LWD Klagenfurt za 
sodelovanje na 2. simpoziju o snežnih plazovih (nem) 
- zahvala PZS z dne 31.3.1976 naslovljena na Pintar, KSP ZVS, Zupan, GRS 
Ljubljana, Jemec, Belec GZ SRS, Bernot, MZ SRS, Saksida, Rep. inšp. za žičnice, 
Zalokar, GZ SRS in ATC Bovec v zvezi z uspešno zaključenim posvetovanjem o 
nevarnosti snežnih plazov v SRS Sloveniji 



- dopisnica naslovljena na Pavla Šegulo s prijavnico na simpozij, 19.3.76, pošiljatelj 
Jemec Janez, Rovšnikova ul. 12, Ljubljana 
- dopis in 4 prijavnice za simpozij, GRS Bovec, 17.3.1976 
- prijavnica za simpozij GRS Tolmin, 17.3. 1976 
- prijavnica za simpozij GRS Kranj, 17.3.1976 
- 2 prijavnici za simpozij GRS Jesenice, 17.3.1976 
- 3 prijavnici za simpozij GRS Kranjska Gora, 17.3. 1976 
- prijavnica za simpozij GRS Radovljica, 17. 3. 1976 
- prijavnica za simpozij GRS Celje, 18.3.1976 
- prijavnica oz. dopis Republiške skupnosti za ceste, Strokovna služba Ljubljana z 
dne 18. 3. 1976 na Pavla Šegulo v zvezi s prijavo na simpozij o snežnih plazovih 
- opravičilo za odsotnost na simpoziju, 15.3.1976 
- program seminarja 
 
Finance KSP – GRS: 

- Razne nakaznice 
Kosovo: 

- Dopis Zavoda za fizično kulturo Kosova z dne 26.2.1985 naslovljen na komisijo 
za GRS, Podkomisijo za plazove SR Slovenije v zadevi zahteve za kadrovsko 
pomoč pri izvedbi tečaja za GRS (hrv) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 14.3. 1985 
naslovljen na RTV Ljubljana v zadevi izredni plačani dopust – Mulej Franc 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 11.3.1985 
naslovljen na prof. Slavoljuba Kekiča v zvezi z tečajem GRS – preliminarni 
program (hrv) 

- Dopis Pavla Šegule z dne 11.3. 1986 naslovljen na dipl. ing. Aleša Horvata v 
zvezi z diapozitivi 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 11.3. 1985 
naslovljen na Mulej Frančka v zvezi z tečajem o plazovih za AP Kosovo 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 11.3.1985 
naslovljen na železarno Jesenice v zadevi izredni dopust Fele Jože 

- Dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.3.1985, naslovljen 
na Danila Škerbinka v zadevi tečaj za GRS Kosovo – predlog o izvedbi 

Literatura: 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 6.2. 1986 

naslovljen na dr. Otta Schimppa v zvezi s poslanim priročnikom o snežnih 
plazovih 

- Dopis Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 21.9. 1982 naslovljen na 
dr. Arthurja Frohlicha v zvezi z učbenikom o snežnih plazovih, skupno delo 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 30.8.1980 naslovljen na Smučarsko 
zvezo Slovenije v zadevi priročnik o plazovih – sodelovanje 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 27.6.1980 naslovljen na Interevropo 
Koper v zvezi z računom št. 227911 od 24.6. 1980 – poizvedba in ugovor 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 19.6. 1980 v 
zvezi z mednarodno fundacijo Vanni Eigenmann 

- dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 19.6.1980 naslovljena na Ruth 
Eigenmann v zvezi z zahvalo fundaciji za njen prispevek (nem) 

- dopis Komisije za GRS – Podkomisije GRS za plazove z dne 11.2. 1980 
naslovljen na Carinarnico Ljubljana v zvezi s priročniki o snežnih plazovih – 
vloga za oprostitev carinskih dajatev 



- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 4.6.1980 
naslovljen na Kregar/ Kočevar, Interevropa v zvezi z mnenjem RK za kulturo in 
znanost o oprostitvi temeljnega davka od prometa za podarjene uvožene knjige 

- dopis Pavla Šegule z dne 20.5.1980 naslovljen na Bineta Vengusta v zadevi 
razno 

- dopis Podkomisije GRS za plazove, Komisije za GRS z dne 22.5. 1980 
naslovljen na republiški komite za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije v zadevi 
prošnja za oprostitev prometnega davka 

- dopis Pavla Šegule z dne 20.8. 1979 naslovljen na Tiskarno Toneta Tomšiča v 
zadevi predračun za žepni priročnik 

- dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 7.1. 1979 naslovljen na dipl. ing. M. 
Seyberta v zadevi uvod v pridobivanje informacij o vetru, snegu in snežnih 
plazovih (nem) 

- Zbornik simpozija o plazovih v Suldnu, Pavle Šegula 
- Pismo naslovljeno na Pavla Šegula z dne 15.5. 1973 z dopisom iz dne 7.5. 1973 

(v fra) 
- Dopis Bineta Vengusta naslovljen na Institut of low temperature science z dne 

17. 5. 1973 v zvezi z pošiljanjem knjige »Physics of Snow and Ice« 
- Dopis Pavla Šegule na Upravo Carine, Carinarnica Ljubljana v zvezi s prošnjo 

za odobritev pogojnega uvoza klišejev 
- Dopis naslovljen na prof. Wastl Marinerja z dne 26.11.1968 v zvezi s prevodom 

knjige (nem) 
- Dopis dipl. ing. Alberta Gayla z dne 11.3.1971 naslovljen na Pavla Šegulo (nem) 
- Dopis Avstrijskega planinskega združenja z dne 22. 8. 1966 naslovljen na Pavla 

Šegulo v zvezi s prevodom knjige (nem) 
- Dopis Planinske zveze Hrvaške z dne 21.2. 1968 naslovljen na Pavla Šegulo v 

zvezi s prevodom knjige (5 dopisov– hrv., nem.) 
Učna snov, skripta: 

- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Unesco z dne 29.7. 1986 (fra) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na Scott Polar 

research institute v zvezi z dobavo slovarja 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 14.3. 1984 

naslovljen na La Directeur Division des publications Organisation des Nations 
Unies pour …. (fra) 

- Dopis Pavla Šegule z dne 12.5.1981 naslovljen na Mladinsko knjigo v zadevi 
plačilo računa 326/144 – 81/PIL od 15.4.1981 

- Poročilo iz tečaja v Davosu (rokopis) 
- CISA – gradivo v francoščini (40 strani) 
- Dopis Komisije za GRS – Podkomisije GRS za plazove z dne 11.2.1980 

naslovljen na carinarnico Ljubljana v zadevi priročniki o snežnih plazovih – vloga 
za oprostitev carinskih dajatev 

Filmi, diapozitivi: 
- Plaz – nevarnost za smučarje, besedilo videokasete, prevedel Pavle Šegula (9 

strani) 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 4.9.1978 naslovljen na Danila 

Škerbinka v zadevi osnovne misli k filmu o nevarnostih snežnih plazov – za PŠ 
- Dopis United States Center z dne 31.5.1974 naslovljen na PZS v zvezi s 

filmskim katalogom 
- Dopis Pavla Šegula z dne 3.2.1976 naslovljen na Ameriški center v zvezi z 

željenimi knjigami o snežnih plazovih 



- Dopis Ameriškega informativnega centra z dne 27.12. 1977 naslovljen na PZS, 
Podkomisijo za plazove v zvezi s filmi o plazovih 

- Dopis Eidg. Instituta fur Schnee und Lawinenforschung z dne 21.12.1977 
naslovljen na Pavla Šegula v zvezi z informacijami o željenem filmu (ang) 

- Dopis avstrijske reševalne službe z dne 20.12. 1977 naslovljen na Pavla Šegulo 
v zvezi s filmom o snežnih plazovih ( 2 dopisa) 

- Dopis Komisije za GRS za plazove z dne 16.12. 1977 naslovljen na Ameriški 
center v zvezi s filmi o plazovih ( slov. in nem dopis) 

- Dopis Komisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 16.12. 1977 naslovljen na dr. 
Kurta Dellischa v zvezi i izposojo filmov o snežnih plazovih pri avstrijskem 
planinskem združenju  

- Dopis Bineta Vengusta  z dne 19.4. 1974 na Generalni konzulat ZDA v zvezi z 
nabavo dveh filmov o snežnih plazovih 

- Vabilo PZS z dne 9.2.1968 na predvajanje filmov o plazovih 
- Dopis Bineta Vengusta naslovljen na Ameriško ambasado ZDA v zvezi s filmom 

o snežnih plazovih 
- Dopis Bineta Vengusta z dne 7.3.1967 naslovljen na Prešernovo družbo v zvezi 

z plazovi – publikacija za široko javnost 
- Ročno napisano pismo naslovljeno na Pavla Šegulo (nem) z dne 1.3. 1966 
- Dopis Bineta Vengusta z dne 23.2. 1966 naslovljen na Herrn dr. med. R. 

Campell, Sen. Prasident IKAR v zvezi z srečanjem IKAR (nem) 
- Dopis GRS, Bineta Vengusta z dne 28.1.1966 naslovljen na Herrn dr. med. R. 

Campell – Bendel v zvezi s knjigo (nem) 
- Dopis z dne 24.8.1965 naslovljen na Melchior Schilda – predsednika IKAR (2 

dopisa, nem) 
- Preventivni film o nesrečah na snežiščih GRS, 28.6. 1965 
- Dopis Pavla Šegule z dne 22.6.1965 naslovljen na Jožeta Hudečka v zvezi s 

filmom o obnašanju na snežiščih 
- Dopis Sportske Tribine z dne 9.12. 1964 naslovljen na Pavleta Šegulo v zvezi s 

pogovorom »Oči u oči« (hrv) 
Izpitna vprašanja: 

- Poročilo iz izbora instruktorjev  GRS, 20. In 21. 12. V Martuljku 
- Vprašanja na temo hoja in varnost v gorah 
- Dopis PZS, GRS z dne 21.7.1975 v zadevi vprašanja za izpite 
- Program snovi za gorske reševalce (navodilo za uporabo) 
- Program snovi za gorske reševalce. Predmet: Razvoj GRS in reševanja 
- Razvoj GRS in reševanja – namen 
- Program snovi za gorske reševalce. Predmet: Preventiva 
- Vprašanja o snegu, plazovih, SOSNPP (Služba za opazovanje snega, napoved 

in proženje plazov) in namernem proženju plazov 
- Vprašanja o zvezah v GRS 
- Vprašanja o streli 
- Vprašanja o nevarnosti pri reševanju 

VŠTK: 
- Dopis Visoke šole za telesno kulturo z dne 13.11.1975 v zvezi z razpisom in 

programom seminarja za smučanje in aktivnosti v naravi pozimi 
Razna predavanja: 

- obvestilo Podjetja za urejanje hudournikov o predavanju, ki bo 21.10.1976 v 
Gradcu o varstvu pred snežnimi palzovi 



- dopis Obrtno-gospodarske zbornice Tirolske, znanstveno raziskovalni inštitut z 
dne 15.9. 1976 v zvezi s potekom tehnično-znanstvenih dni Sovjetske zveze v 
Avstriji (2 dopisa v nem in 1 v slov) 

- dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisija GRS za plazove z dne 13.10. 1976 
naslovljen na prof. dr. dipl. ing. W. Fritzsche v zvezi a hotelsko rezervacijo (nem) 

- dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove z dne 12.10. 
1976 v zadevi predavanje o varstvu pred snežnimi plazovi – Graz 

- dopis Zveze vodnih skupnosti Slovenije z dne 8. 10. 1976 naslovljen na PZS v 
zvezi z udeležbo na predavanju o varstvu pred snežnimi plazovi 

- Smučanje in nevarnosti v gorah, Pavle Šegula 
- Program posvetovanja »Smučanje in varnost«, 19.11.75  

Oprema KSP - GRS 
- Reklama za žolno (nem) 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove z dne 12.5. 1978 

v zvezi z minerskimi kleščami – naročilo 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 19.1. 1978 naslovljen na 

dr. dipl. ing. Staneta Jurca v zadevi minerske klešče za KSP – GRS 
- Dopis Pavla Šegule z dne 20.12.1977 naslovljen na PD Impol v zvezi z izdelavo 

lopat 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 2.5.1978 naslovljen na 

Staneta Jurco v zvezi z minerskimi kleščami 
- Dopis Podkomisije za plazove KSP – GRS z dne 28.4.1978 naslovljen na Silva 

Čuferja v zadevi preizkušanja bajalice v Bovcu 6. In 7. Aprila 1978 
- Rokopis programa dela z bajalico 
- Pismo Toneta Brožiča naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 20.3.91 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 22.3.1977 naslovljen na Toneta 

Brožičav zvezi z napravo za iskanje zasutih v plazu 
- Dopis PZS, IO z dne 12.2. 1976 naslovljen na Saturnus, OZD Kovinsko 

predelovalna industrija v zadevi zahvala za izkazano pomoč 
- Dopis IO PZS z dne 12.2. 1976 naslovljen na ZP Iskra, VEGA tovarna aparatov 

in instrumentov v zadevi brezplačna dobava lup aplanat 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 23.3.1976 naslovljen na ZP Iskra 

VEGA v zadevi zahvala za lupe aplanat 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS z dne 2.10. 1975 naslovljen na Saturnus v zvezi 

z izdelavo aluminijastih ploščic z rasterjem za GRS 
Kadri KSP – GRS: 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 23.6.1989 
naslovljen na načelnika PGRS in načelnika KGRS v zadevi predlog za 
evidentiranje novega vodstva GSP – GRS 

- Dopis Pavla Šegule z dne 7.3.1978 naslovljen na Andreja Brvarja v zvezi z 
priročnikom o plazovih 

- Dopis Andreja Brvarja z dne 7.3.1978 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi z 
priročnikom 

- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Andreja Brvarja v zvezi z vsebino priročnika 
- Vprašalnik Pregled dejavnosti člana KSP – GRS v sezoni_______ 
- obvestilo GRS pri PZS naslovljen na člane sekretariata GRS o ponovni izvolitvi v 

sekretariat komisije za GRS 
- zbir kadrovskih predlogov postaj GRS za organe komisije za GRS pri PZS, 

4.11.1987 



- dopis PZS, Komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 27.11.1986 
naslovljen na Podjetje za PTT promet v zvezi s telefonskim priključkom za člane 

- predlog za odlikovanje Bernot Friderika Franca 
- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na Štefana 

Peterlina v zvezi z podatki o strokovni literaturi o snegu 
- dopis PZS, Komisije za GRS glede dopolnitve zapisnika zbora slovenskih 

gorskih reševalcev, ki je bil dne 9. 11. v Kamniku 
- PZS, Komisija za GRS, Podkomisija za plazove z dne 19.11.1985 naslovljen na 

Jožeta Miheliča v zvezi s sodelovanjem KSP – GRS – vabilo 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 15.11.1985 

naslovljen na PZS - računovodstvo v zadevi obračun PTT in potnih stroškov J. 
Fele, vrnitev dnevnic J. Breceljnika in A. Horvata 

- Seznam članov podkomisije IO za plazove GRS 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 16.5.1985 

naslovljen na Toneta Sazonova v zvezi z izobraževanjem  članov GRS 
- Dopis Pavla Šegule z dne 4.3.1985 naslovljen na polkovnika Špiro Nikovića v 

zvezi s služenjem dipl. ing. Jureta Senegačnika v JLA v Tolminu 
- Zahvala Sreča Trunklja z dne 20.1.1985 za poslane podatke o literaturi 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazovenaslovljen na Savez 

planinarskih društava, Komisije za ekspedicije v zvezi z pismom št. 29/85 od 
14.1.1985 (hrv) 

- Dopis Saveza planinarskih društva z dne 14.1.1985 naslovljen na Pavla Šegulo 
v zvezi z poručivanjem materiala za potrebe komisije (hrv) 

- Pismo Pavlu Šeguli v zvezi s sestankom 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 7.12. 1984 

naslovljen na načelnika Komisije za alpinizem v zvezi z vzgojnim delovanjem – 
varnost pred snežnimi plazovi 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 15.3. 1984 
naslovljen na Draga Metljaka v zvezi z zastopnikom alpinistov v podkomisiji za 
plazove 

- Dopis Miha Habjana z dne 17.2.1984 naslovljen na Pavleta Šegulo v zvezi z 
delom z lavinskimi psi 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 9.2.1984 naslovljen 
na Borisa Erjavca v zvezi s predlogom za pripravnike 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 9.2.1984 v zvezi s 
sodelovanjem v izvršnem odboru podkomisije za plazove 

- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 2.12.1983 dopis PZS, Komisije za GRS z 
dne 2.12.1983 v s kadrovskimi predlogi sestave komisij 

- zahvala PZS, komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 28.6. 1983 
naslovljena na RTV Ljubljana, DS Storitve  

- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 12.12. 1983 
naslovljen na Franca Zupanca v zadevi članstvo v izvršnem odboru podkomisije 
za plazove 

- opravičilo Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 28.3.1983 
naslovljeno na občinski odbor ZRVS Bežigrad 

- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 30.3. 1983 
naslovljen na Borisa Erjavca v zvezi s predlogom vključitve pripravnika v delo 
postaje PGRS Ljubljana 

- dopis Pavla Šegule z dne 17.2.1983 naslovljen na dr. Rudija Rajarja v zvezi s 
priročnikom Avalanche Handbook, karto snežnih plazov 



- dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 1.2.1983 
naslovljen na ZVUTS v zvezi s sodelovanjem ZVUTS in Podkomisije za plazove 
GRS 

- čestitka PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.11.1982 
naslovljena na Andreja Brvarja za izvolitev za predsednika slovenske mladinske 
organizacije in z mislimi o delu v podkomisiji za plazove 

- Predlog podelitve častnih znakov PZS in drugih priznanj, 7.9.1982 (11 strani) 
- Sestavek Pavla Šegule o dr. Francetu Bernotu in njegovih 60. letih 
- Dr. France Bernot – biografija 
- Sestavek petdeset let Frančka Muleja, sestavil Pavel Šegula 
- Vabilo na svečano sejo Republiškega štaba za civilno zaščito, ki bo 18. 6.1982 

ob 20. juniju - svetovnem dnevu civilne zaščite 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 16.6.1982 

naslovljen na predsednika Komisije za alpinizem PZS v zvezi z imenovanjem 
delegata KA v izvršni odbor podkomisije za plazove 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 26.9.1981 naslovljen na Milana 
Domadenika v zvezi s šolanjem in vežbanjem minerjev snežnih plazov in 
vodnikov lavinskih psov, prevoz eksploziva s helikopterjem 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 26.9.1981 
naslovljen na Francija Vesela v zvezi z zaznamovanjem nekaterih poti o 
nevarnosti snežnih plazov 

- Dopis Podkomisije za GRS z dne 26.9.1981 naslovljen na Podjetje PTT promet 
Kranj v zvezi s prošnjo za telefonski priključek Jožeta Feleta 

- Seznam in naslovi članov podkomisije GRS za plazove, Volilno obdobje 1981 – 
1983 z dne 18.6.1981 

- Dopis Pavla Šegule z dne 12.5. 1981 naslovljen na podpolk. Špiro Nikovića v 
zvezi s priporočilom člana komisije Aleša Horvata 

- zahvala Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 18.11. 1980 
Stanetu Miklaviču za njegovo delo v komisiji 

- zahvala podkomisije GRS za plazove z dne 23.6. 1980 Cvetu Jaklju za njegovo 
delo v odseku za lavinske pse 

- imenovanje delegata z minerskim izpitom, ki bo zastopal GRS Maribor, 1.6.1979 
- adresar vodnikov lavinskih psov, minerjev snežnih plazov ter članov podkomisije 

GRS za plazove za obdobje 1979/80, Ljubljana 11.1.1980 
- potrditev delegata v Podkomisijo GRS iz Postaje Rateče z dne 31.5.1979 
- potrditev delegata v podkomisijo za plazove s strani GRS Prevalje, 28.5.1979 
- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za GRS za plazove z dne 22.5.1979 

naslovljen na načelnike postaj GRS Rateče – Planica, Bovec, Mojstrana, Škofja 
Loka, Prevalje, Tolmin, Maribor v zvezi z imenovanjem delegatov v Podkomisijo 
GRS za plazove  

- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 22.5.1979 
naslovljen na Koren Janka v zvezi z njegovim imenovanjem za delegata 
tolminske postaje GRS v Podkomisijo GRS za plazove 

- dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 13.1.1979 
naslovljen na Borisa Erjavca v zvezi z kadrovskimi vprašanji – vodniki lavinskih 
psov 

- dopis podkomisije GRS za plazove z dne 8.2.1979 naslovljen na komisijo za 
alpinizem v zvezi z vzgojo alpinistov na področju varstva pred snežnimi plazovi 

- pismo Jureta Senegačnika naslovljeno na g. Šegula z dne 14. 11.1978 v zvezi z 
delom v komisiji za plazove in odgovor Pavla Šegula  z dne 21.11.1978 



- dopis podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne  4.9. 1978 naslovljen na 
načelnika Postaje GRS Ljubljana v zadevi Andrej Brvar, dipl. mat. – sprejem v 
pripravništvo 

- pismo Andreja Brvarja z dne 20. 5. 1978 Pavlu Šeguli v zvezi s povabilom k 
sodelovanju v podkomisiji za plazove 

- povabilo Pavla Šegule z dne 15.5.1978 Andreju Brvarju, da postane član 
Podkomisije GRS za plazove 

- dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS na Klinični center v zvezi z 
izredno plačanim dopustom inž. F. Muleja 

- dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS naslovljen na STOL, Industrija 
pohištva v zvezi z izredno plačanim dopustom inž. J. Goloba z dne 20.12.1977 

- pismo Andreja Brvarja z dne 12.11.1977 Pavlu Šeguli v zvezi s snežnimi plazovi 
- dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 2.11.1977 v zadevi 

priporočilo za tovariša Andreja Brvarja, dipl. mat 
- Priročnik za varstvo pred snežnimi plazovi, pripravila podkomisija GRS za 

plazove KSP – GRS, za sezono 1976/1977 
- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Cirila Pračka v zadevi Podkomisija za plazove 

GRS, sodelovanje 
- Pismo ing. Zalokar Dušana Pavlu Šeguli glede predavanja Snežni plazovi in 

zaščita pred njimi na seminarju za upravljalce smučišč 
- Dopis Pavla Šegule z dne 9.9. 1976 naslovljen na Janeza Goloba v zvezi z 

njegovim odhodom iz PUHa in nadaljnjim sodelovanjem v KSP in GRS 
- Dopis  KSP – GRS z dne 23.4.1976 naslovljen na postajo GRS Ljubljana v zvezi 

z včlanjanjem dr. Franceta Bernota v vrste GRS Ljubljana 
- Predlog za podelitev častnega znaka GRS Instituciji Vanni Eigenmann z dne 

27.6.1975 
- Ročno napisano sporočilo/čestitka g. Franceta Pavletu Šeguli z dne 31.12. 1978 

v zadevi »Izkušnja z bajalico« 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 2.10. 1987 

naslovljen na člane KSP – GRS v zadevi poročilo o delu KSP – GRS v 
mandatnem obdobju 1985/1987 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na Komisijo za 
GRS, Članom KSP – GRS v zadevi poročilo o delu Podkomisije za plazove 
GRS/ KSP – GRS/ v mandatnem obdobju 1985 – 1987 (11 strani) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 18.12.1986 
naslovljen na Komisijo za GRS v zadevi dodatek k poročilu o delu KSP – GRS v 
času od 1.1. 1986 do 22.12.1986 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 28.6.1986 
naslovljen na Sekretariat GRS v zadevi prispevek podkomisije  za plazove GRS 
v uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob 
naravnih in drugih nesrečah v SRS 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 1.7.1985 naslovljen 
na Komisijo za GRS, Postaje GRS in Člane KSP – GRS v zadevi poročilo o delu 
podkomisije za plazove KSP – GRS v obdobju med 18.11.1983 in 16. 10. 1985 
(10 strani) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 20.9. 1982 
naslovljen na člane  KSP – GRS, Postaje GRS in Komisijo za GRS v zadevi 
poročilo o delu podkomisije v 1. polovici mandatne dobe – sezoni 1981/82 (5 
strani) 



- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 15.10. 1981 
naslovljen na člane IO KSP GRS v zvezi z vmesnim poročilom o stanju in delu 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 9. 10. 1980 
naslovljen na člane IO KSP – GRS v zadevi kratko poročilo o dejavnosti – 
sestanek 

- Plazovi v naših gorah v sezoni 1977/ 78, Erjavec Boris (8 strani) 
- Reševalna služba 
- Dopis Franceta Malešiča z dne 10.6.1978 Pavletu Šeguli v zvezi z akcijo na 

Kredarici in lavinskim dnevom postaje 
- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 18.1.1978 o 

akcijah KSP – GRS v Bovcu 1978 
- Poročilo dr. Franceta Bernota o delu v Podkomisiji za snežne plazove pri gorski 

reševalni službi v zimski sezoni 1975/76 z dne 5.5.1976 
- Pavle Šegula: Posvetovanje o varstvu pred snežnimi plazovi, 25.3. – 28.3. 1976 

Letna poročila za GRS: 
- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove KSP – GRS z dne 

30.9. 1989 naslovljen na načelnika Komisije za GRS pri PZS o delu KSP – GRS 
v obdobju od novembra 1989 do oktobra 1989 

- Poročilo o delu Podkomisije za plazove KSP – GRS 7. 11. 1987 do 9. 12. 1989 
(8 strani) 

- Dopis  načelnika komisije za GRS pri PZS o premiku datuma  in poglavjih za 
pripravo dvoletnega poročila o delu GRS za skupščino PZS,  naslovljen na 
Pavla Šegulo z dne 22.9.1989 

- Opis dela Bertoncelj Borisa, maj 1988 
- Pregled dejavnosti člana KSP – GRS v sezoni 1987/88, vprašalnik za člane KSP 

– GRS (4 vprašalniki) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 8.9. 1988 naslovljen 

na  člane KSP – GRS, načelnika KGRS, člane KGRS, člane sekretariata KGRS 
v zvezi s poročilom podkomisije za plazove o snegu, plazovih in delu v 
hidrološkem letu 1987/88 (7 strani) 

- Dopis PZS, Podkomisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na 
načelnika Komisije za GRS z dne 11.1.1989 v zadevi poročilo o delu KSP – 
GRS v času od začetka novega mandata do 10.1. 1989 (7 strani) 

- Pavle Šegula: Podkomisija za plazove v obdobju 1982 – 1987 (9 strani) 
- Srednjeročni načrt dela podkomisije za plazove komisije  za GRS pri PZS v 

obdobju 1986 – 1990 z dne 20.5. 1985 
- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 1.7. 1985 

naslovljen na komisijo za GRS, postaje GRS in na člane KSP – GRS o delu 
podkomisije za plazove KSP – GRS v obdobju med 18. 11. 1983 in 16. 10. 1985 
(10 strani) 

- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 15.4.1983 o delu 
v obdobju 1981 – 1983 (8 strani) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 5.7.1983 naslovljen 
na PZS, računovodstvo v zvezi s podatki o vožnjah z osebnim avtomobilom za 
potrebe KSP – GRS 

- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 5.4. 1983 
naslovljeno na člane KSP – GRS o delu v obdobju 1981 – 83 (6 strani) 

- Program dela PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 21.12.1982 
za leto 1983 naslovljeno na Komisijo za GRS, Sejo 22.12.1982 



- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 16.11.1982 
naslovljen na IO PZS v zadevi koledar akcij podkomisije za plazove pri komisiji 
za GRS 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 16.6.1981 
naslovljen na člane KSP – GRS, Sekretariat Komisije za GRS, Postaje GRS v 
zadevi poročilo o sezoni 1980/81 (8 strani) 

- Delo podkomisije za plazove (povzetek) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove z dne 11.2. 

1981 naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS v zvezi s poročilom KSP – GRS o 
delu v obdobju 1979 – 1981 s podatki o izvršitvi programa 1979/1981 in 
programom dela 1981/1982 (8 strani) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 4.9.1980 
naslovljen na Komisijo za GRS v zvezi s koledarjem akcij KSP – GRS v letu 
1981 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 30. 8. 1980 
naslovljen na komisijo za GRS pri PZS v zadevi vsebinski in finančni program 
dela KSP – GRS v času 1980/81 

- Dopis Pavla Šegule z dne 3.8. 1980 naslovljen na načelnika podkomisij komisije 
za GRS pri PZS v zadevi srednjeročni načrt za čas 1980 – 1985 

- Poročilo  PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za GRS za plazove z dne 
22.6.1980 naslovljen na člane KSP – IKAR za sezono 1979/89 (5 strani) 

- Dopis Pavla Šegule naslovljen na PZS v zvezi s podatki o tečajih podkomisije 
GRS za plazove 

- Pregled dela PZS, Komisije za GRS, Podkomisija GRS za plazove z dne 21.12. 
1979 za čas od junija 1978 (4 strani) 

- Program dela Podkomisije GRS za plazove v obdobju 79/81 (5 strani) 
- Poročilo PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove o delu 

KSP – GRS med dvema sejama sekretariata Komisije za GRS pri PZS z dne 
22.5.1978 naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove KSP-GRS z 
dne 25.1.1978 naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS 

- Poročilo PZS Ljubljana, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove (KSP – 
GRS) o akcijah KSP – GRS v Bovcu 1978 

- Poročilo PZS, Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 15.11.1977 
naslovljen na Komisijo za GRS pri PZS o delu KSP – GRS za obdobje od aprila 
do novembra 1977 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS KSP – GRS z dne 25.10. 1977 v zadevi 
KSP – GRS, Predračun za sezono 1977/1978 

- Poročilo PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisija za plazove GRS z dne 
9.3.1977 o delu KSP – GRS v obdobju 1975 – 77 naslovljeno na Komisijo za 
GRS pri PZS 

- Kratko poročilo Komisije za GRS pri PZS z dne 29.9.1976 za sejo sekretariata 
Komisije za GRS pri PZS za obdobje od maja do oktobra 1976 

- Pismo in poročilo  F. Bernota o delu podkomisije za snežne plazove pri GRS 
PZS v sezoni 1975/76 

- Kratko poročilo PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove – KSP – 
GRS o delu KSP – GRS z dne 14.4.1976 naslovljeno na Komisijo za GRS pri 
PZS 

-  Poročilo Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove KSP GRS o 
Posvetovanju o varstvu pred snežnimi plazovi Bovec 25., 26. In 27. Marca 



- Podkomisija za plazove GRS – kratek povzetek o delu od oktobra 1975 (4 
strani) 

- Podkomisija za plazove GRS, poročilo za čas od oktobra 1975 dalje (4 strani) 
- 3. srečanje podkomisije za plazove pri Komisiji za GRS, Ljubljana, 17. 7. 1974 
- Predlog za delo Podkomisije za plazove, Ljubljana 2.10. 1973,Pavle Šegula 
- Poročilo o delu Podkomisije za plazove, Ljubljana 15.6.1972, Pavle Šegula 
- Petletni plan Komisije za GRS, nekaj zadolžitev s področja varstva zoper 

plazove in preventive 
- Glede dejavnosti zoper plazove je poročal Pavle Šegula 

Program KSP – GRS: 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 18.12.1987 

naslovljen na postaje GRS v zvezi z razpisom tečajev v organizaciji KSP – GRS 
v zimski sezoni 1988 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 6.10. 1987 
naslovljen na načelnika komisije za GRS v zadevi program KSP – GRS za 
sezono 1987/88 

- PZS, Komisija za GRS, Podkomisija za plazove: Program dela Podkomisije za 
plazove GRS v letu 1987 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 15.10. 1985 
naslovljen na Komisijo za GRS v zadevi Program in finančni načrt dela v sezoni 
1985/86 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 20.5. 1985 
naslovljen na komisijo za GRS v zadevi Srednjeročni načrt dela Podkomisije za 
plazove KSP – GRS 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 10.10. 1984 
naslovljen na Danila Škerbinka v zadevi Predračun za izvedbo programa KSP – 
GRS v sezoni 1984/85 – KSP – GRS 

- Dopis KSP –GRS z dne 22.1.1979 naslovljen na člane KSP – GRS, Komisijo za 
GRS, Člane študijskega odseka v zadevi Predlog programa za delo KSP – GRS 
v obdobju 1979 – 1981 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije GRS za plazove z dne 
23.12.1977 v zadevi Program prireditev KSP – GRS v Bovcu od 9.1. – 15. 
1.1978 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 49 
FOND PAVLA ŠEGULE 
(črn fascikel, Plazovni psi) 
 

- Modra plastična mapa: Tečaj za vodnike lavinskih psov, Šumik, maj 99; dopis 
GRS, Podkomisije za reševanje izpod plazov z dne 3.2.1999 v zadevi lavinski 
tečaj 99- poročilo; dopis GRS, Podkomisija za reševanje izpod plazov v zadevi 
Zasedanje podkomisije za lavinske pse IKAR – poročilo; Poročilo o delu na 
plazu; sestavek Dragi prijatelj, Tone – Igor Potočnik; dopis GRS, Podkomisije za 
reševanje izpod plazov v zadevi Tečaj vodnikov lavinskih psov za iskanje trupel 
– poročilo, 15.9. 1998; dopis GRS, Podkomisije za reševanje izpod plazov z dne 
22.12. 1998 v zadevi Lavinski tečaj 1999; 

- Mapa: zapisniki OLP od 1950 – 1957, seznami lavinskih psov 1980/81 – 86/87 
in seznam minerjev; poročila o tečajih LP v Sloveniji 1982 – 1990; poročila o 
TLP v Nemčiji, Salzburgu, J Tirolskem; tečaj za pogrešane v gorah, OBRD 
Steiren…, 1984; tečaji L.P – CAI, Trbiž; Tečaji J. Tirol – P. Laner; TLP Koroška 



– Fragant 1982 – 1988; TLP, TP IKAR, Človek in pes – Zurich 1984 Davos – 
Montana;  LAWINO; Vaje pes – helikopter 1983; Odred GRS – Ozošč 1989; 
zavarovanje psov 1984; zapisniki OLP 1981, hranarina in občine ugodno rešile, 
30-letnica 1982 – 1983 – 1990; Kinologi, Tečaj GRS 1989; Pisma: Fele –
Korenčan – Šegula – raztresen; Članki – razni, Pravilnik OLP; 30-letnica OLP 

- Mapa: Seznam plazovnih psov in minerjev GRS najdeš še v fasciklu in mapah 
LAVINSKI PSI ter MINERSKI ODSEK GRS 

- Lavinska reševalna služba GRS Slovenije – ocenjevalni list 
- Pravilnik za preizkušnjo lavinskih psov 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 

pse v zadevi Poročilo o tečaju za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije za leto 
1982. Koča na kraju od 17.3. do 21. 3. 1982 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse v zadevi Poročilo o izvedbi tečaja za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije 
za leto 1983. Koča na kraju od 23. 3. do 27. 3. 1983. 

- Dopis PZS, Komisija za GRS, Podkomisija GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse v zadevi poročilo o tečaju, kateri je bil od 14.3. 1984 v koči pod Bogatinom 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse v zadevi poročilo o izvedbi preizkušnje za lavinske pse prvega poziva GRS 

- Zapisnik PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za 
lavinske pse z dne 24.3.1984 zaključnega sestanka z udeleženci tečaja za 
vodnike lavinskih psov 18.3.1984 v koči pod Bogatinom 

- Poročilo o udeležbi tečaja vodnikov lavinskih psov v Brunecku Južni Tirolski – 
Italiji od 16. – 20.1.1985 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse v zadevi Poročilo o izvedbi tečaja za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije 
kateri je bil od 6.3. do 10. 3. 1985 v koči pod Bogatinom 

- Dopis PZS, Komisije za snežne plazove GRS, Odsek za lavinske pse v zadevi 
Poročilo o izvedbi tečaja za vodnike lavinskih psov 12.3. – 16. 3. 1986 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse v zadevi poročilo o izvedbi tečaja za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije 
kateri je bil v koči na kraju od 18. 3. do 21. 3. 1987 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove, Odsek za lavinske pse v 
zadevi Poročilo o tečaju za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije za leto 1988 z 
dne 26.3.1988 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Komisije za plazove, Odsek za lavinske pse GRS 
Slovenije v zadevi Razpis za tečaj za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije 

- Poročilo o izvedbi tečaja za vodnike lavinskih psov GRS Slovenije na Komni – 
Koča pod Bogatinom, datum: od 13.3. do 17.3.1990 

- Dopis PZS, Komisija GRS za plazove, Odsek za lavinske pse v zadevi Poročilo 
o izvedbi jesenskega tečaja za uporabljanje in izpopolnjevanje vodnikov 
lavinskih psov, Jesenice, 28.11.1990 

- Poročilo o udeležbi mednarodnega tečaja vodnikov lavinskih psov v Južni 
Tirolski – Bruneck od 26.1. do 29. 1. 1984 

- Poročilo Fele Jožeta in Mulej Franca o udeležbi na zimskem tečaju vodnikov 
lavinskih psov dežele Salzburg od 17. do 19.1.1985 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 18.1.1990 
naslovljen na Bavarski rdeči križ v zadevi Udeležba na 21. tečaju za lavinske 
pse 1990 

Iskanje pogrešanih v gorah: 



- Dopis avstrijske GRS z dne 22.9.1984 naslovljen na PZS, Komisijo za GRS, 
Podkomisijo za plazove v zadevi Razpis za tečaj za iskanje pogrešanih 

Tečaj CAI: 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 15.2. 1983 

naslovljen na CAI v zadevi Tečaj za vodnike lavinskih psov – vabilo za udeležbo 
- Dopis avstrijske reševalne službe z dne 12.11.1982 naslovljen na PZS, Komisijo 

za GRS, Podkomisijo za plazove (nem) 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisija za plazove z dne 24.12. 1982 

naslovljen na gospoda dr. Arthurja Frohlicha 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 26.1.1983 

naslovljen na Komisijo za GRS, Člane IO KSP GRS  v zadevi Poročilo o 
udeležbi na zimskem tečaju štajerske GRS( BRD Steiermark 

- Dopis Avstrijske reševalne službe z dne 24.3.1983 (nem.) 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 18.3. 1983 

naslovljen na dr. Arthurja Frohlicha (nem.) 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 15.2. 1983 

naslovljen na dr. Arthurja Frolicha v zadevi vabilo na tečaj lavinskih psov (nem) 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 14.3. 1983 

naslovljen na gospoda Arthurja Frolicha v zadevi tečaj za vodnike lavinskih psov 
(nem) 

- Dopis avstrijske reševalne službe naslovljen na PZS, Komisijo za GRS z dne 
18.9.1984 v zvezi s tečajem vodnikov lavinskih psov (nem) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS  z dne 10.2.1984 naslovljen na g. Arthurja 
Froehlicha v zvezi s tečajem za lavinske pse pri GRS (nem) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, št. 016 – 7/ 959 – 84/PŠ naslovljen na Arthurja 
Frohlicha v zvezi z udeležbo na tečaju za lavinske pse (nem) 

- Dopis avstrijske reševalne službe naslovljen na PZS, Komisijo za GRS z dne 
16.12.1985 v zvezi s povabilom na tečaj lavinskih psov leta 1986 

- Dopis avstrijske reševalne službe z dne 16.12.1985 v zvezi z 
natečajem/razpisom za lavinske pse od 18.1. do 25.1.1986 

BRD AVST – LANER P.: 
- Dopis Rettungshundestaffel Bruneck, december 1985 v zvezi s tečajem za 

lavinske pse naslovljen na  Pavla Šegula (3 dopisi, nem) 
- Dopis Rettungshundstaffel, Bruneck z novembra 1984 naslovljen na vodnike 

lavinskih psov doma in v tujini v zvezi z tečajem za lavinske pse z izpitom od 16. 
–  20. januarja 1985 in odgovor PZS, Podkomisije GRS za plazove z dne 
23.11.1984 (nem) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 6.12.1984 naslovljen na Pepija Lanerja v 
zvezi z vprašanji povezanimi z tečajem za lavinske pse (nem) 

- Dopis Pepija Lanerja naslovljen na PZS, Komisijo za GRS v zvezi s povabilom 
na tečaj za lavinske pse (nem) 

- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 10.2.1984 naslovljen na Pepija Lanerja v 
zvezi s tečajem za lavinske pse, ki bo med 14. In 18. Marcem na Komni (nem) 

- Pismo Hermana Seebacherja naslovljeno na Pavla Šegulo z dne 11.11.1982 v 
zvezi z Lawinenhundestaffel Bruneck, ki jo je vodil Pepi Laner 

- Dopis Planinske zveze Južne Tirolske z dne 18.6. 1985 naslovljen na Pavla 
Šegulo v zvezi s pepijem Lanerjem – Bruneck,  vodnikom lavinskega psa  

- Dopis PZS z dne 2.11.1982 naslovljen na Fritza Gansserja v zvezi s prošnjo po 
informacijah o protokolu podkomisije za reševanje izpod snežnih plazov IKAR in 
psov (nem) 



- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 2.11.1982 naslovljen na Hermana 
Seebacherja v zvezi z sodelovanjem naše skupine za lavinske pse 

- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove o udeležbi na tečaju za 
vodnike lavinskih psov v Fragantu – Avstrija, Jesenice 8.3.1981 in ostala 
dokumentacija v zvezi s tem tečajem 

- Pismo in ostala dokumentacija, ki jo Cveto Jakelj pošilja Pavletu Šeguli v zvezi z 
udeležbo na mednarodnem lavinskem tečaju na Južnem Tirolskem 

- Poročilo dr. Franceta Bernota o udeležbi na Lawinenhunde Kursu v Fragantu, 
Avstrija z dne 16.3.1988 

- Dopis Komisije za GRS z dne 13.2.1988 v zvezi s tečajem za lavinske pse 1988 
– udeležba 

Švica – Davos – SAC – IKAR, Človek in pes, simpozij Wangen: 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove  KSP – GRS, 6.1.11978 naslovljen na 

Louisa Wuillouda (fra) in program (fra) 
- Poročilo o udeležbi na seminarju:« Človek in pes kot reševalni tim«, Zurich, 5. in 

6. 10. 1984 
- Posvet »Človek in pes kot reševalca«, Zurich, 5.- 6. 10. 1984 
- Dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na Zvezni 

sekretariat za zunanje zadeve SFRJ z dne 18.6. 1984 v zadevi Prijava 
sodelovanja na posvetu »Človek in pes kot reševalca« 

- Dopis PZS, Podkomisije za GRS v zadevi Prijava in program mednarodnega 
simpozija človek in pes kot reševalca 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 25.7. 1984 
naslovljen na Planinarski savez Hrvatske v zadevi Posredovanje materialov za 
Kinološki savez Hrvatske 

- Dopis PZS, Komisije za gRS, Podkomisije za plazove z dne 25.7.1984 
naslovljen na Zvezni sekretariat za inostrane poslove v uvezi s prijavo na 
simpozij Človek in pes kot reševalca 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 15.10.1984 
naslovljen na Trimedia public relations AG v zvezi s simpozijem Človek in pes 

- Dopis Zveznega sekretariata za zunanje zadeve z dne 8.6.1984 naslovljen na 
GRS Ljubljana v zvezi z simpozijem Človek in pes (hrv) in dopis Švicarske 
reševalne službe s psi (SVKA) z dne 5.6. 1984 

- Dopis Švicarskega združenja za pomoč psov v nesrečah (SVKA) z dne 5.6.10. 
1984 naslovljen na Pavla Šegulo z dne 4.7. 1984 v zvezi s seminarjem Človek in 
pes 

- Dopis Zveznega sekretariata za zunanje zadeve z dne 18.7. 1984 naslovljen na 
PZS v zvezi s simpozijem Človek in pes 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 17.6.1984 
naslovljen na Odsek za lavinske pse GRS v zadevi mednarodni posvet »Človek 
in pes kot reševalca« 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 29.6. 1984 v zadevi 
»Človek in pes kot reševalna ekipa, simpozij, prijava in povpraševanje 

- Program mednarodnega simpozija Človek in pes kot reševalna ekipa, 5., 6. 10. 
1984 

- Dopis Pavla Šegula naslovljen na g. Tonija Graba z dne 11.5.1990 (nem) 
- poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove o udeležbi na seminarju 

za vzgojitelje vodnikov lavinskih psov v Andermattu 26. In 27. 11. 1988 



- dopis Švicarske planinske zveze z dne 15.9. 1988 naslovljen na komisijo za 
Gorsko reševalno službo pri PZS v zvezi s povabilom na »kadrovski vikend« 
(Kaderweekend) za razrednega učitelja na tečaju za učitelje lavinskih psov 

- dopis Švicarske planinske zveze z dne 22.11.88 v zvezi s »kadrovskim 
vikendom«  (nem) 

- okvirni program Švicarske planinske zveze v zvezi s tečajem za vodnike 
lavinskih psov v sezoni 1987/88 (nem in fra) 

- dopis Mednarodne komisije za gorsko reševanje z dne 2.8.1972 naslovljen na 
PZS v zvezi s programom in materialom srečanja (nem) 

- dopis Podkomisije za plazove GRS naslovljen na Melchiorja Schilda z dne 
10.12.1975 v zvezi z tečajem za snežne plazove v Davosu (nem) 

- dopis Save Kranj z dne 24.12.1975 naslovljen na PZS v zvezi z odobritvijo 
izrednega dopusta Rotar Stanislavu 

- 6. Mednarodni tečaj o reševanju izpod snežnih plazov, Davos 1975 
- 5. Mednarodni tečaj o reševanju izpod snežnih plazov, Davos 1973 
- Spisek udeležencev tečaja Davos 
- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 8. 11. 1977 naslovljen na vse postaje GRS v 

zvezi z kandidati za tečaj o plazovih Davos in Montana 
- Poročilo Silvestra Jošta in Marjana Preloga z dne 24.1.1977 o udeležbi na 7. 

Mednarodnem tečaju o reševanju iz plazov v Davosu 1977 
- Poročilo Salberger Marjana o udeležbi na mednarodnem tečaju za reševanje 

izpod plazov – IKAR Davos 
- Razna navodila za ravnanje v primeru najdbe zasutega v snežnem plazu in pri 

nevarnosti snežnih plazov (prevodi), strokovno poročilo o 5. Mednarodnem 
tečaju za reševanje iz plazov 

- 4. mednarodni tečaj za reševanje izpod snežnih plazov, Davos 1971 povezan s 
tečajem o zavarovanju pred snežnimi plazovi in reševalno službo v naseljih 
(nem) 

- 3. Mednarodni tečaj o reševanju izpod snežnih plazov, Davos 1969 (nem) 
- Program tečaja reševanje izpod snežnih plazov, MT. Blanc, 16. – 23. Juniij 1968 

(nem) 
Tečaji Bavarska, Salzburg – Južna Tirolska, iskanje pogrešanih – kopno, tauplitz 
alm: 

- Dopis Eidg. Institut fur Schnee – und Lawinenforschung (Švicarski inštitut za 
snežne raziskave in raziskave snežnih plazov)  z dne 14. 12. 1967 v zvezi s 
seminarjem o snežnih plazovih od 14. do 19. januarja 1968 (nem) 

- Tečaj o snežnih plazovih 1968 (nem in fra);dopis Švicarskega inštituta za 
snežne raziskave in raziskave snežnih plazov z dne 15.7. 1967 

- 2. Mednarodni tečaj reševanja izpod snežnih plazov, Davos 1967 (nem) 
- Časopisni izrezek z naslovom »… heissen die Teilnehmer des 2. Internationalen 

Lawinenrettungskurses in Davos herzlich willkomen« 
- 2. Mednarodni tečaj za reševanje izpod snežnih plazov, Davos 1967 – lista 

udeležencev in razdelitev po skupinah (nem) 
- Dopis švicarskega inštituta za snežne  raziskave in raziskave snežnih plazov  z 

dne 11.11.1965 naslovljen na PZS  v zvezi z udeležbo Rusov na tečaju (nem) 
- Dopis Bineta Vengusta naslovljen na Melchiorja Schilda z dne 4.11. 1965 
- Dopis  Švicarsekaga inštituta za snežne in lavinske raziskave, Davos z dne 

23.8.1965 v zvezi s tečajem o snežnih plazovih 1966 (nem) 
- Program tečaja za reševanje izpod snežnih plazov v Davosu 1965 (nem) 



- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 27.12.1976 naslovljen na Melchiorja 
Schilda v zadevi UIAA tečaj reševanja izpod snežnih plazov – dokončne/gotove 
prijave (nem) 

- 7. Mednarodni tečaj reševanja izpod snežnih plazov, Davos 1977: organizacijski 
komite Davos - Klosters in program tečaja (nem) 

- Prijavnica za tečaj o snežnih plazovih 8. – 13. 1. 1978 (nem, fra) 
- Dopis KSP – GRS z dne 28.12.1977 naslovljen na Janjo Jerina v zadevi tečaj o 

plazovih Davos – sprememba 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 28.12. 1977 naslovljen na 

dr. Antona Žunterja v zadevi tečaj o plazovih Davos, Švica – program in poziv za 
udeležbo 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove KSP – GRS 28. 12. 1977 naslovljen na 
Staneta Veninška v zadevi Tečaj o plazovih Davos – dr. A. Žunter – udeležba 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove KSP GRS z dne 20.12. 1977 naslovljen na 
Eidg. Institut fur Schnee und Lawinenforschung v zadevi Dokončne prijave za 
tečaj o snežnih plazovih Davos 1978 

- Dopis Podkomisije  GRS za plazove KSP – GRS z dne 20.12.1977 naslovljen na 
Postajo GRS Celje v zadevi Tečaj o plazovih Davos 1978 

Lavino: 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS, Podkomisije za plazove z dne 2.3.1983 

naslovljen na GAWAMET v zvezi s srečanjem v Gostilni pod Stolom (nem) 
- Korespondenca med Komisijo za GRS pri PZS, Podkomisijo za plazove  in firmo 

GAWAMET v zvezi s snežnimi plazovi (slov, nem) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 3.6. 1983 

naslovljen na vodnike lavinskih psov GRS v zadevi spoznavanje in privajanje na 
letenje s helikopterjem, vaja 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.4.1983 naslovljen 
na Romana Zupana v zadevi privajanje lavinskih psov na delo s helikopterjem 

Odred GRS – CZ: 
- Dopis GRS pri PZS, Komisija z dne 25.7.1989 naslovljen na načelnike 

podkomisij GRS za plazove, za letalsko reševanje, za vzgojo in izobraževanje, 
za zdravnike v zvezi z imenovanjem kandidatov za sestavo odreda GRS v okviru 
specializirane enote CZ 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 23.6. 1989 
naslovljen na načelnika Podkomisije za letalsko reševanje GRS v zadevi vodniki 
lavinskih psov in živali za posege ob nesrečah v snežnih plazovih – vključitev v 
posadke, šolanje 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 26.7. 1989 
naslovljen na Jožeta Feleta v zadevi vodniki lavinskih psov za Odred GRS v 
specializirani enoti RŠCZ – predlog in podatki 

- Dopis Franceta Feleta z dne 7.11.1989 v zadevi podatki vodnika lavinskega psa 
za Odred GRS pri PŠCZ 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 20.10. 1989 v 
zadevi podatki vodnika lavinskega psa za Odred GRS pri RŠCZ 

Minerji x Rovte/Žiri – akcije, Kokrsko sedlo: 
- Poročilo o pripravah, poteku in rezultatih minerske akcije na Kokrskem sedlu 

dne 10.3. 1979, ki so jo opravili člani GRS postaja Ljubljana 
- Dopis Podkomisije za plazove z dne 9.2. 1979 naslovljen na načelnika postaje 

GRS Jesenice v zadevi pohod na Stol 1979 – nasveti 



- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Cestno podjetje Ljubljana v zadevi 
sodelovanje 

- Rokopis in tipkopis zapisnika Komisije za GRS, Podkomisije za plazove GRS o 
namernem proženju snežnih plazov na cesti Rovte – Žiri z dne 25.2. 1976 

Zavarovanje psov: 
- Dopis PZS, Komisija za GRS, Podkomisija za plazove z dne 10.2.1984 

naslovljen na Zavarovalno skupnost Triglav v zadevi zavarovanje lavinskih psov 
– poizvedba o možnostih 

Zapisniki OLP: 
- PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za GRS za plazove, Odsek za lavinske pse 

z dne 20.3.1981 v zadevi zapisnik pete seje OLP Slovenije, ki je bila v prostorih 
RSNZ v Podutiku 4.3. 1981 

- Zapisnik PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za 
lavinske pse z dne 1.10. 1981 v zvezi z 2. Sejo OLP GRS Slovenije, ki je bila v 
Podutiku 30.9.1981 

- Zapisnik PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odseka za 
lavinske pse z dne 28.10. 1981 v zvezi s 3. Sejo OLP GRS Slovenije, ki je bila v 
Podutiku 23.10.1981 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse z dne 13.1.1982 v zvezi s 1. Sejo Odseka za lavinske pse, ki je bila v 
zavetišču postaje GRS Jesenice v Španovem vrhu dne  9.1.1982 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, odsek za lavinske 
pse z dne 13.1.1982 v zvezi z poročilom o slepem alarmu za vodnike lavinskih 
psov iz postaj GRS: Tolmin, Škofja Loka, Kranjska Gora, Radovljica, Jesenice 

- Zapisnik PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove, Odsek za lavinske pse 
z dne 5.4.1982 v zvezi z 2. Sejo odbora, Odseka za lavinske pse GRS Slovenije, 
ki je bila 3.4. 1982 v Podutiku 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske 
pse z dne 29.3. 1983 v zvezi z zapisnikom sestanka Odseka za lavinske pse 
GRS, ki je bil v koči Na kraju dne 27.3.1983 

- Zapisnik Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove, Odsek za lavinske pse 
v zvezi s sestankom izvršnega odbora odseka za lavinske pse GRS Slovenije z 
dne 6.4. 1990 

- Poročilo o izvedbi preizkusa znanja za lavinske pse GRS Slovenije, ki imajo 
opravljene vse izpite z dne 25.11.1990 

Kinologi: 
- Dopis Pavla Šegule naslovljen na Vlada Gerbeca v zvezi z gradivom o 18. 

Tečaju za šolanje lavinskih psov, vabilom in sodelovanjem KZS 
- Gradivo v zvezi z 18. tečajem za šolanje lavinskih psov KZS 

Pisma – Fele – Korenčan – Šegula – Raztresen itd: 
- Dopis Zvoneta Korenčana z dne 14.12. 1989 naslovljen na PZS, Komisijo za 

GRS, Podkomisijo za plazove, načelnika Pavla Šegulo v zvezi z lavinskimi psi 
- Dopis Pavla Šegule z dne 29.9. 1987 naslovljen na Marjana Raztresena, 

urednika PV v zvezi s krajšim prispevkom Jožeta Feleta in slikami  
- Rokopis pisma g. Černeta z dne 19.5. 1967 Pavlu Šeguli v zvezi z udeležbo na 

Komni oz. treningi na različnih lokacijah 
- Rokopis korespondence med Pavlom Šegulo in J. Feletom (4 pisma) 
- Prispevek J. Feleta: O lavinskih psih, januar 1987 
- Dopis Zvoneta Korenčana z dne 14.12. 1989 naslovljen na PZS, Komisijo za 

GRS, Podkomisijo za plazove v zvezi z lavinskimi psi 



- Dopis Pavla Šegule z dne 15.12. 1989 naslovljen na Zvoneta Korenčana v zvezi 
z izvolitvijo novega načelnika GRS in načelnika odseka za lavinske pse ter glede 
sodelovanja vodnikov in kinologov 

- Dopis Zvoneta Korenčana z dne 14.12. 1989 naslovljen na PZS, Komisijo za 
GRS, podkomisijo za plazove, načelnika Pavleta Šegulo v zvezi z lavinskimi psi 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 28.1.1988 
naslovljen na Komisijo za GRS, načelnika Odseka za Lavinske pse GRS v 
zadevi Beležka o razgovoru o problematiki lavinskih psov v RSLO SRS 

- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Odseka za lavinske pse GRS z dne 10.11.1990 
o udeležbi na tečaju za vodnike lavinskih psov pokrajine Allgau v Zahodni 
Nemčiji od 3.2. do 10. 2. 1990 v koči Unteren Schwandalpe v Unterjochu 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 3.12.1987 
naslovljen na Jožeta Feleta v zvezi z problematiko dežuranja lavinskih psov 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 17.12. 1987 
naslovljen na Janeza Kavarja v zvezi z poročilom o snežnem plazu pod Velikim 
vrhom, Kofce 

- Izrezki časopisnih člankov z naslovom Konec tedna v Tamarju trenirali načine 
iskanja »pogrešanih«, 1.4.1990 in Konec tedna v Tamarju trenirali načine 
iskanja »pogrešanih«, Delo, 21.4.1990 

- Rokopisno pismo z dne 15.4. 1990,, ki ga je g. Fele pisal Pavlu Šeguli 
- Dopis Pavla Šegule z dne 3.5.1990 naslovljen na Jožeta Feleta v zvezi z delom 

v odseku, v mednarodnih akcijah, o novih idejah,… 
- Dopis Pavla Šegule z dne 7.5. 1990 naslovljen na Jožeta Feleta v zvezi z 

zapisnikom IO Odseka 
- Dopis Komisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na Oddelek za 

Ljudsko obrambo Skupščine mesta Ljubljana z dne 8.4.1982 v zvezi z hranarino 
za lavinske pse – predlog 

- Dopis PZS , Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 13.6. 1985 
naslovljen na Oddelek za ljudsko obrambo v zadevi hranarina za lavinske pse – 
prošnja za plačevanje 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 6. 10. 1987 
naslovljen na Oddelek za ljudsko obrambo SO v zadevi hranarina za lavinske 
pse GRS – vloga 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 10.9. 1985 
naslovljen na skupščino občine v zvezi z hranarino za lavinske pse – 
srednjeročni načrt za obdobje 1986 do 1990 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, podkomisije za plazove z dne 7. 10. 1988 
naslovljen na skupščino občine OŠCZ v zadevi predlog in predračun  za 
sodelovanje po vprašanju varstva pred snežnimi plazovi 

- Zahvala  PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 28.6. 1989 
naslovljen na Janeza Podnarja, kinološka zveza Slovenije  

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 21.4. 1987 
naslovljen na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v zadevi lavinski psi 
Kinološke zveze Slovenije – mnenje GRS in razgovor 

- Dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 24.4.1987 
naslovljen na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v zadevi podatki za 
razgovor o statusu lavinskih psov 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 25.2. 1983 
naslovljen na Republiški center za obrambno usposabljanje v zadevi tečaj 
lavinskih psov – snemanje na magnetoskopski trak 



- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 21.4. 1987 
naslovljen na Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v zadevi lavinski psi 
kinološke zveze Slovenije – mnenje GRS in razgovor 

- Predlog programa za izvajanje dežurne službe vodnikov lavinskih psov GRS 
Slovenije v planinskih postojankah katere so pozimi oskrbovane in odprte, 
Jesenice 20.12. 1987, J. Fele 

- Dopis Občine Kranj, Občinskega štaba za Civilno zaščito z dne 24.10.1988 
naslovljen na PZS, Komisijo za GRS v zadevi predlog za sodelovanje pri varstvu 
pred snežnimi plazovi 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 28.1.1988 v zadevi 
beležka o razgovoru o problematiki lavinskih psov v RSLO SRS 

Članki: 
- Fele Jože: Sneg in plazovi 
- Fele Jože: Taktika in tehnika reševanja iz plazov 
- Fele Jože: Predavanje za dan varstva pred snežnimi plazovi 1983, Lavinski pes, 

Jesenice, 18.12.1982 
- Fele Jože: Kako je z razliko med vodnikom lavinskega psa gorskim reševalcem 

in kinologom?, Jesenice,  4.8.1982 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 25.8.1982 

naslovljen na Jožeta Feleta v zadevi prispevek za revijo Kinolog 
- Zime še ni konec 

Pravilnik, statut: 
- Pravilnik odseka za lavinske pse Slovenije, PZS, Komisija za GRS pri PZS, 

Podkomisija GRS za plazove, Odsek za lavinske pse GRS (prečiščeno 
besedilo), 23. 8. 1980 

- Dopis Avstrijske reševalne službe z dne 14.4.1982 naslovljen na PZS, Komisijo 
za GRS, Podkomisijo za plazove, Odsek za lavinske pse v zadevi 30. Letni 
jubilej odseka za lavinske pse 

30 – letnica  OLP 1982: 
- Poročilo PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove, Odsek za lavinske pse 

o proslavi trideset letnice OLP GRS, Jesenice 27. 4. 1982 
- Poročilo PZS, Komisije za GRS, podkomisije za plazove, Odsek za lavinske pse 

o pripravah na proslavo 30-letnice Odseka za lavinske pse in o vloženem delu v 
priprave 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisija za plazove z dne 3.4.1982 naslovljen 
na Marjana Perka v zvezi s 30. letnico Odseka za lavinske pse 

- Dopis Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8. 4. 1982 naslovljen na 
Hermana Seebacherja v zvezi s povabilom na praznovanje 30. letnice obstoja 
odseka za lavinske pse pri Gorski reševalni službi Slovenije (3 x, nem) 
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- Informacije o delu Gorske reševalne zveze Slovenije v letu 2006 
- Nesreče v letu 1998 
- Pregled akcij v letu 1997 
- Pregled akcij v letu 1996 
- Pregled akcij v letu 2009 
- Pregled akcij v letu 2005 po postajah GRS Slovenije 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2005 
- Jahres bericht 2005 



- Poročila GRS iz 57. Zasedanja strokovnih komisij in generalne skupščine 
Mednarodne komisije  za reševanje v gorah IKAR – CISA, Cortina, 12. do 16. 
Oktober 2005 

- Pregled akcij v letu 2004 po postajah GRS Slovenije 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2004 
- Pregled akcij v letu 2003 po postajah GRS Slovenije 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2003 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2002 
- Pregled akcij v letu 2002 po postajah GRS Slovenije 
- Pregled akcij po postajah GRS v letu 2001 
- Pregled akcij po postajah GRS v letu 2001 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2001 
- Nesreče v letu 2000 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2000 
- Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 1999 
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- Analiza nesreč in reševalnega dela 1998 
- Analiza nesreč in reševalnega dela 1997  in Tragedija nad Okrešljem 
- Analiza nesreč in reševalnega dela 199 (predlog za interno uporabo) 
- Analiza nesreč in reševalnega dela 1996 
- Analiza nesreč in reševalnega dela 1995 
- Osnove žičniških naprav 
- Katalog Schmidt, Programa Prodotti 
- Katalog Schmidt, Product – Program 
- Katalog Schmidt Gama de productos 
- Katalog Schmidt Gamme de Produits 
- Katalog Schmidt Produkt – Programm 
- Potresi v letu 2000 
- Potresi v letu 1999 
- Conferenza internazionale sulla sicurezza in Montagna, Saint Vincent 25. – 27. 

Ottobre 1984 
- Mehr Sicherheit beim Bergsport, Munchen 1995 
- Gore in varnost, Poljče na Gorenjskem, 12. 4. 1997 
- Deutscher DAV Alpenverein E.V., Bergunfallstatistik 1988 
- Deutscher DAV Alpenverein E.V., Bergunfallstatistik 1987 
- Deutscher DAV Alpenverein E.V., Bergunfallstatistik 1990 
- Ladislav Knazovicky: Nebezpečenstvo hor, Poznat – Chranit, 1984 
- Bezpečnost na horach 
- Gli incidenti e gli infortuni, 1989 
- Laviny v Krkonošich 
- Kuenstliche Ausloesung von lawinwn durch Sprengungen, eine Anleitung fuer 

den Praktiker, september 1983 
- Bundesgesetz uber explosionsgefahrliche Stoffe, marz 1977 
- Kunstliche Auslosung von Lawinwn durch Sprengungen, oktober 1977 
- Kunstliche Auslosung von Lawinwn durch Sprengungen, september 1978 
- Kunstliche Auslosung von Lawinwn durch Sprengungen, avgust 1976 
- Controlled release of avalanches by explosives, Malcolm Mellor 
- Early history, memoirs of Peter Schaerer, january 2007 



- Bundesgesetz uber explosionsgefahrliche Stoffe, marz 1977 (kopije) 
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- Certificat de prepose au tir 
- Lawinenverschutteten – Suchgerate Vergleichstest »LVS – 98«, Nr. 57, 1998 
- LVS Test 1998 
- Tests comparatifs des appareils de recherche de victimes d avalanche (ARVA) 

1998, aout 1998 
- Comparative tests of avalanche transceivers 1998, september 1998 
- Digital transceiving systems: The next generation of avalanche beacons 
- Test der Lawinwnverschutteten – Suchgerate (LVS) 
- Test des appareils de recherche de victimes d avalanche (ARVA) 
- Mitteilungen des Eidg. Institutes fur Schnee und Lawinenforschung, Avgust 1966 
- O lavinskih psih, priredila Nace Horvat in France Krainer 
- Anleitung fur den Bodenfunkverkehr 
- Varnost v gorah, Škofja Loka 1991 
- Metodicky dopis, Praha 1981 
- Ausbildungs richtlinien fur OBRD – Lawinwnhundefuhrer 
- Smernice za usposabljanje službenih psov za odkrivanje ljudi v snežnih plazovih 

(prevod avstrijskega pravilnika) 
- Retter aus der Luft 
- Das problem der magnetischen Lawinensuchgerate im Lichte der jungsten 

Entwicklung, 2.9.1965 
- Priročnik za vodje tečajev, Vlado Gerbec, 1977 
- Fotokopije System Design of Cold Weather Protective Clothing,, Soldier at High 

Altitude: Problem set Preventive Measures 
- Človek človeku (posebna brošura) in Sneg (raziskovalna naloga iz fizike), 

1998/99 
- Preliminarno poročilo (Zasnova katastra snežnih plazov v Sloveniji), podatki in 

pojmi, poročila službe za sneg in plazove – Bernot, materiali – Puh, mednarodni 
seminar Trbiž,… 

- Preliminarno poročilo (zasnova katastra snežnih plazov v Sloveniji), popisni listi 
o plazovih 
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- Minerji 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 13, 1999 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 12, 1998 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 11, 1997 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1996, 

priloga Pregled člankov v reviji Ujma v obdobju 1987 – 1996 (št. 1 – 10), 2 kom 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 10, 1996 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 9, 1995 
- Tipkopis v cirilici Preventivne meri… 
- Pravni pomoc v Horach, Zdravotnicka priručka pro ččleny Horske služby, 



- Arhivski izpiski iz dokumentov in drugih zapisov organov, 2009 
- Lehrbuch uber das Rettungswesen 
- Zgodovina GRS 
- Organizzazione e gestione dell intervento 
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- GAZ.EX: Exploseur a gaz pour le declenchement des avalanches 
- Gaszundmaschine zum Auslosen von lawinen 
- Gas exploder for avalanche release 
- Hans Fuchs/ Gustav Harder: Eisgehen, Eisklettern (fotokopije) 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – priloga, 

Pregled člankov v reviji Ujma v obdobju 1987 – 2006 (št. 1 – 20) 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2o, 2006 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 19, 2005 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 17/18, 

2003/ 2004 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 16, 2002 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 14 - 15, 

2000/2001 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 8, 1994 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 7, 1993 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 6, 1992 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 5, 1991 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 4, 1990 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 3, 1989 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 55 
FOND PAVLA ŠEGULE 
 

- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2, 1988 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 1, 1987 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 25, 2011 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 24, 2010 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 23, 2009 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 22, 2008 
- Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 21, 2007 
- Obramba in zaščita, št. 5, 1976 
- Obramba in zaščita, št. 6, 1976 
- Obramba in zaščita, št. 1-2, 1977 
- Obramba in zaščita, št. 5, 1977 
- Obramba in zaščita, št. 3-4, 1984 

Arhivska mapa: 
- Alpinistični tabor »Gross Glockner« 
- Pod znakiem blekitnego krzyza 
- 50 lat ratownictwa gorskiego 
- G.O.P.R, OSTRZEGA 



- Ciekawsze wipadky w historii ratownictwa tatrzanskiego 
- Blekitny krzyz 
- Horska služba ČUV ČSTV 
- Horska služba  - bezpečnost na horach 
- Horska služba 1954 – 79 
- Bergwacht, Jahresbericht 1972 
- Bergwacht, Jahresbericht 1983 
- Bergwacht, jahresbericht 1973 
- Bergwacht, Jahresbericht 1982 
- 40 Jahre Bergwacht 
- Bergwacht, Jahresbericht 1969 
- Bergwacht, Jahresbericht 1968 
- Bergwacht, Jahresbericht 1967 
- 45 Jahre Bergwacht 
- Die Bergwacht des bayerischen Roten Kreuzes im Jahre 1964 
- Die Bergwacht des bayerischen Roten Kreuzes im Jahre 1963 
- Die Bergwacht des bayerischen Roten Kreuzes im Jahre 1962 
- Die Bergwacht des bayerischen Roten Kreuzes im Jahre 1961 
- 50 Jahre Bergwacht 
- Bergwacht, Jahresbericht 1970 
- Bergwacht, Jahresbericht 1971 
- Aufbau und Koordination im schweizerischen Rettungswesen 
- Le Club alpin suisse pour la jeunesse 
- Mitteilungsblatt der Schweizerischen Rettungsflugwacht, nr. 13, november 1974 
- Mitteilungsblatt der Schweizerischen Rettungsflugwacht, nr. 14, april 1975 
- Mitteilungsblatt der Schweizerischen Rettungsflugwacht, nr. 15, november 1975 
- Mitteilungsblatt der Schweizerischen Rettungsflugwacht, nr. 16, november 1975 
- Mitteilungsblatt der Schweizerischen Rettungsflugwacht, nr. 17, november 1976 
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- Zapisniki KSP – GRS I., 19.1.1974 – 25.3.1981 
- Zapisniki KSP – GRS II., 9.6. 1981 – 18. 11. 1989 
- Zapisnik KSP – GRS III., 3.1. 1990 – 2.2.1994 
- Zapisniki KSP – GRS IV., 22.3. 1994 – 1.12.1999 
- Zapisniki KSP – MVO, 16. 10. 1975 – 24. 12. 1994 
- The avalanche journal, 100//S 2012 
- Avalanche. ca, volume 98 Fall 2011 
- Avalanche. ca, volume 99 Winter  2011 
- Neige et Avalanche, novembre 2011 
- Neige et Avalanche, fevrier 2012 
- Obvestila PZS, št. 2, 11. april 2012 
- Obvestila PZS, št. 1, 13. marec 2012,  
- Obvestila PZS, št. 2, 7. april 2011 
- Obvestila PZS, št. 5, 20.9. 2011 
- Obvestila PZS, št. 6, 30. 11. 20211 
- Obvestila PZS, št. 7, 29. 12. 2011 
- Letopis 2011  



- Poročilo GRS z 58. Zasedanja strokovnih komisij in generalne skupščine, 
Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR – CISA, Kranjska Gora, 11. Do 
15. Oktober 2006 

- Pravno zgodovinski vidiki slovenskih alpinističnih odprav v tuja gorstva, Iztok 
Bokavšek, Brezovica, 2005, diplomska naloga 

- IKAR – Delegiertenversammlung in Flaam, Norwegwn, 19. – 22. 9. 1985 
- Poročila Komisije za GRS pri PZS o poteku zasedanja strokovnih komisij in 

generalne skupščine Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR – CISA 
za leto 1995, IKAR 

- Protokoll der 50. Delegiertenversammlung der IKAR vom 22. September 1998 in 
Obergurgl, Otztal (Osterreich), Davos 5. 10. 1998 

- Poročila GRS z 58. Zasedanja strokovnih komisij in generalne skupščine 
Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR – CISA, Kranjska Gora, 

     11. do 15. 1o. 2006 
-   2001 Katalog, Bergverlag Rother Munchen seit 1920 
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- Poročilo o zveznem alpinističnem taboru Ortler – Bernina 1965 
- Smučar, smuška teorija in praksa za začetnike in izvežbane, R. Badjura, 

Ljubljana 1924 (fotokopija) 
- Osnovni pojmi o streli: njenem nastanku posledicah in zaščiti, Pavle Šegula, 

2004 
- Techniche di soccorso alpino (fotokopije) 
- Snow sense, A Guide to Evaluating Snow Avalanche Hazard, 1984 (fotokopije) 
- Wetter und Lawinwn, 1942 
- Ricerca dei sepolti da valanga (fotokopija) 
- IKAR, Vysoke Tatry 74, VI. Lavinova konferencia 
- Schach dem lawinentod, III. Internationale Konferenz 1966 
- Protokoll der Lawinenunfallkonferenz 1964 
- Strokovno posvetovanje voda in ceste, zbornik referatov, Novo mesto 10.5. 

1996 
- Metodološka zasnova analize povirij voda s primerjalno presojo primernosti 

površin za smučišča v povirju Pišnice, CIPRA 1977, Bovec 
- Rdeča mapa ANENA s skriptami in raznim reklamnim materialom v fra. 
- Militarisches Bergsteigen, november 1992 
- Navodilo za delo zimske turistične vremenske službe 
- F. Bernot: Sneg in njegova preobrazba 
- Eidgenossisches Institut fur Schnee – und Lawinwnforschung (SLF), Davos 
- Eidg. Institut fur Schnee – und Lawinwnforschung SLF, Davos 
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- Gradivo Lawinenkurs 1976, Cours d'avalanche 1976, 11. – 16. 1. 1976, 
Dokumentenmappe 

- Zalokar Dušan: Gradnja in vzdrževanje smučišč, Ljubljana 1974 
- Schneekunde,Lawinenverbau, M. de Quervain, 1966 



- Kuverta: Knjižica tiskana s priloženimi fotografijami z naslovom Potek 
ledeniškega tečaja v masivu Gross Glocknerja, ki ga je napisal Ciril Debeljak; 
dnevniški zapiski metoda Humarja, 1965; Intendantsko poročilo 2. 
Jugoslovanske odprave 

- Oranžna mapa: knjižica izpitnih vprašanj za operaterje; Učbenik sprejemanja na 
sluh in tipkanje, 1. Del, 1945; Seznam vezistov NOV in POS – SRS, Stanje junij 
1976 

- Prozorna mapa – gradivo povezano s 7. Jugoslovanskim pohodom na Kavkaz: 
Vladimir Mesarić - VII. Jugoslovanski pohod na Kavkaz, ZG, 1974; finančno 
poročilo odprave Kavkaz 1974;razni dopisi; Plezalne smeri, ki so jih preplezali 
alpinisti iz Taškenta med bivanjem v Vratih; Športni klub Špartak iz Uzbekistana; 
fotografija prikaza športnega plezanja sovjetskih alpinistov iz Taškenta v Vratih; 
časopisni izrezek Brez klinov, 20.8. 1974; program bivanja sovjetskih alpinistov v 
SFRJ: mapica v kateri so obrazci za odhodni telegram in razna korespondenca 
ter zapisnik, razni časopisni članki; Obvestilo o odpravi Kavkaz 1974, ki ga je 
spisal Franci Savenc; Obvestilo udeležencem odprave Kavkaz 74, 21.5.74 

- 1. Jugoslovanska alpinistična odprava v Hoggar, Akademsko planinsko društvo, 
1973/74 

- Seznam udeležencev raznih odprav (Himalaja,Hindukuš, Pamir, 
Andi,Kavkaz,Spitzbergi, Gronland, Hoggar, Afrika – Kilimandžaro – Mawenzi – 
Atlas, Atlas, Ararat, Lofoti, Demavend, MT Mc Kinley, El Capitan – Yosemite 
valley – ZDA) 

- Mapa odprave in zamenjave, Sodelovanje TV Naturfreunde, ing. F. Moravec 
(korespondenca, zapisniki) 

- Mapa Spitsbergen 1964 (razna korespondenca, članki, poročila) 
- Mapa Oprema (seznam himalajske opreme, razna korespondenca, program 

dela,…) 
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- Gradivo Zvezni ledeniški tečaj 1965 Grossglockner tabor Zajezera (obračuni, 
poročila, kartoteke, pisma) 

- Gradivo Kavkaz 1966, 1967 (pisma, opisi, dopisi,…) 
- Tečaji, programi (fra) 
- Tabor Prokletije Grossglockner 1966 (dopisi, poročila, seznami) 
- Zvezni letni alpinistični tečaj  1965, Okrešelj, tabor Ortler/ Bernina (dopis, 

program) 
- XVII. Festival internazionale film della montagna e dell esplorazione »Citta di 

Trento«, Trento (Italia), 5. 10. 1986 
- Mapa Poljska 1963 (poročila, korespondenca, programi,…) 
- Mapa Poljska 1964 (poročila, razglednice, korespondenca) 
- Mapa Češka 1963 (korespondenca) 
- Mapa Hrvatska (korespondenca, poročila, plani, vprašalniki, planinski kartoni 

Komisije za alpinizem, članski kartoni) 
- Mapa Srbija (korespondenca, programi, plani, bilten Planinarskog društva 

»Radnički« - Beograd, junij 1966) 
- Mapa Črna Gora (korespondenca) 
- Mapa Makedonija (korespondenca) 
- Mapa Bosna in Hercegovina (program, korespondenca) 

Mapa GRS: 



- A.O. Župančič: Kaj lahko stori laični reševalec proti šoku (4x) 
- Zapisnik 3. seje Komisije za gorsko reševalno službo pri PZS, 16.6. 1963 
- Zapisnik 4. seje komisije za GRS z dne 13.7. 1963 
- Program konference o nesrečah v snežnih plazovih pozimi 1962/1963, ki jo 

prireja Interverband fuer Rettungswesen v Zurichu  26./27. 10. 1963 
- Načrt konference v Zurichu, 26./27. 10. 1963 
- Poročilo o udeležbi na zasedanju komisije za reševanje iz plazov, Švica, 

september 1963, ing. Pavle Šegula (slov, nem) 
- Časopisni izrezek z naslovom Helikopter za GRS, 9.11.1963 
- Časopisni izrezek z naslovom Pozdrav s simbola naše svobode, Glas, 

11.11.1963 
- Časopisna notica z naslovom Planinska štafeta v počastitev AVNOJ, 

Delo,11.11.1963 
- Nevarnosti, nesreče, prva pomoč in reševanje v gorah, ljubljana 1962 – 63, Ob 

70-letnici organizacije planinstva in 50-letnici GRS izdala Planinska založba v 
Ljubljani; za člane komisije GRS, avtorji: Marjan Keršič – belač, dr. Mirko 
Derganc, dr. Oskar Končan, dr. Janez Milčinski, dr. Andrej Župančič 

- Rokopis z naslovom Osnovna načela po katerih deluje Gorska reševalna služba 
(GRS, GSS) v Jugoslaviji, 31. marca 1964 

- Perspektivni plan razvoja slovenske planinske organizacije v letih 1964 – 70 
- Problematika komisije za planinska pota 
- Poročilo predsedstva PZS za 3. Redno sejo UO PZS 
- Zapisnik 3. redne seje upravnega odbora PZS, 19. 12. 1963 
- Bilten Planinarskog saveza Jugoslavije (Predlog predračuna za leto 1964; 

zapisnik iz 26. 1. 1964 PSJ – Beograd – rokopis; pismo v zvezi z Maretom 
Goljarjem iz Škofje Loke, ki ga je napisal Miha Potočnik; Zapisnik 6. redne seje 
komisije za GRS pri PZS, 17.12. 1963; II. Pomen Zgodovinsko muzejske 
dejavnosti za kulturo in turizem; Smučarsko turni izleti;) 

- O taktiki gorskega reševanja 
- Dr. O. Končan: Imobilizacija in transport ponesrečenca glede na vrsto poškodbe 

pozimi in poleti v gorah 
- Dr. Miroslav Pleterski: Šok v Gorski reševalni službi (3x) 
- Vabilo na sestanek zdravnikov reševalcev 20.11.1958 
- Doc. dr. Mirko Derganc: Poškodbe zaradi mraza (3x) 
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- Mapa Jamarstvo (korespondenca) 
- Mapa Pravilniki (alpinistični pravilnik) 
- Mapa tečaji, tabori (razpisi, programi, korespondenca, seznami, zapisniki) 
- Mapa finance (korespondenca, Plan rada i nabavka opreme komisije za 

alpinizem PSJ, Komisija za alpinizem i pećinarstvo Plan za period 1964 – 1970, 
Program i financijski plan komisije za alpinizam i pećinarstvo PSJ u 1967 g. – 
obrazloženje, Sredstva za akcije komisije za alpinizam PSJ u 1965 god., 
Ekspedicije u strane planine – financijska pomoć,..) 

- Mapa Poročila (Poročilo Komisije za alpinizam PSJ o delu za čas 1966/ 1968, 
Poročilo seje Komisije za alpinizem Planinske zveze Jugoslavije, Zagreb 5.3. 
1967;zvezne akcije v letu 1965; Nekaj misli o organizirani alpinistični dejavnosti 
1965; Odprave v tuja gorstva v letu 1964,…) 

- Mapa Zapisniki Komisije za alpinizem 



- Mapa s Programom snovi za mladinske vodnike in planinsko šolo, ki ga je 
pripravila PZS – mladinska komisija, Ljubljana 1970; in Predlog delovnega 
programa Komisije za vzgojo in izobraževanje PZS, 24.6. 1971; sklepi 2. Redne 
seje UO z dne 24.6. 1971, ki se nanašajo na vzgojno delo;dopis PZS naslovljen 
na Pavla Šegulo v zvezi s poslanim predlogom delovnega programa Komisije za 
vzgojo in izobraževanje pri PZS; dopis PZS naslovljen na republiške zveze v 
zvezi z »Jugoslovansko planinsko šolo«; Anketa o delovanju Planinske šole, 
akcije »Pionir – planinec in drugih vzgojnih akcij; Zapisnik srečanja mentorjev in 
vodij planinskih šol na Zelenici 14. in 15.11.1970; Prednačrt tez za pripravo 
zakona o telesni kulturi, 13.10.1970; razno gradivo (pismo Pavlu Šeguli v zvezi z 
Jugoslovansko planinsko šolo, 5.10. 1970, vabila na seje; informacija o nesreči 
na Mont Blancu;predlog kriterijev za izdelavo pravilnika o dnevnicah in potnih 
stroških, tekoče zadeve; naloge odbora za vzgojo in izobraževanje v MK PZS za 
obdobje 1970 – 75; Osnovne teze sestanka za formiranje jugoslovanske 
planinske šole ) 

- Mapa TV Propaganda (korespondenca, osnutki oddaj) 
- Poročilo o Zveznem nadaljevalnem zimsko-alpinističnem tečaju na Velem polju 

– Vodnikov dom v času od 3. Do 11. Aprila 1965 
- Mapa zaključne misli (Gorska reševalna služba – javna služba – poročilo za 

plenum PSJ dne 9. In 10. Aprila 1960 v Matki pri Skopju;Zaključne misli o 
zgodovini alpinističnega kluba Skala (dr. Vladimir Škerlak) 

- Poročilo o udeležbi v Hochgebirgschulle v Mooserbodnu od 26.6. do 24. 7. 1965 
Zelenkasta mapa: 

- Zapisnik sestanka načelnikov postaj GRS, 13.5. 1961 
- Vabilo na 2. redno sejo UO PZS, ki bo 20.6. 1963 
- Proračun Komisije za GRS pri PZS za leto 1963 
- Zapisnik sestanka o problemih sodelovanja med GRS in TNZ OLO Ljubljana z 

dne 29.4.1963 
- Gradivo seje IO Planinarskog saveza Jugoslavije, 30. 5. 1963 
- Rokopis in tipkopis pisma Mihe Potočnika generalu Zdenku Ulepiću z dne 

17.maja 1957 
- Pismo dr. Miha Potočnika z dne 13.5. 1963 Tinetu Orlu, uredniku Planinskega 

vestnika 
- Program tečaja za gorske reševalce v običajnih planinskih terenih , kjer se GRS 

šele organizira, 1.3.1963 
- Oprema za spasavanje u planinama 
- Proračun Komisije za GRS pri PZS za leto 1962 
- Pravilnik Planinske/ Gorske službe spasavanja Planinarskog Saveza 

Jugoslavije, 1959 
- Rokopis Program tečaja za gorske reševalce v običajnih planinskih terminih, kjer 

se GRS šele organizira 
- Časopisni izrezek z naslovom Nesreča v Rumeni zajedi 
- Potek tekmovanja 
- Izdatki za radiostanice in radiopostajo na DOZu 
- Analiza gorskih nesreč v letu 1960 
- Program sedemdnevnega zveznega inštruktorskega tečaja GRS v februarju 

1962 
- Zapiski 
- Dopis PZS v katerem so navedeni podatki o opremi in deviznih sredstvih, ki jih je 

treba zagotoviti za nabavo opreme v inozemstvu, 20. 12. 1962 



- Proračun PZS za leto 1961 
- Poročilo za porabo sredstev GRS v letu 1960 poslano Republiškemu zavodu za 

socialno zavarovanje, 24.3.1961 
- Srajčka z napisom Dolar Marko, Zupan Franc, 6. – 9.4. 1957, Ojstrica ( razni 

časopisni izrezki) 
Mapa z napisom Ojstrica IV./ 57 (razni rokopisi, zapisniki, poročila, prošnje, 
časopisni izrezki) 
Rdeča mapa z napisom Komisija za alpinizem Ljubljana, Hochgebirgsschulle 
Mooserboden, Tancar Niko 
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Rdeča mapa z elastiko: 

- Telegram naslovljen na PZS z dne 27.10. 1969 v zvezi z osvojitvijo Annapurne 2 
(Kazimir Drašlar in Matija Malešič), 2 strani, ang. 

- Dokumentacija v zvezi z alpinistično odpravo Himalaja 1965v prozorni mapi  
- Reklamna zloženka o šotorih 
- Predračun 1969, ki ga je pripravila Komisija za odprave v tuja gorstva za 

posamezne akcije in interne potrebe 
- Dopis predsednika PZS, Mihe Potočnika z dne 29.10.1969 naslovljen na Aleša 

Kunaverja v zvezi z osvojitvijo Anapurne 2 (čestitke in pohvale) in dopis Pavla 
Šegule (PZS) z dne 31.10.1969 naslovljen na jugoslovansko himalajsko odpravo 
v zvezi z rezervacijami nadaljnjih odprav (Kangbačen ali Z Kangčendzenga, 
dovoljenje za odpravo v Karakorum), vključitvijo v Klub, vplačilom za vdovo 
pokojnega šerpe iz 2. JAHO in dostavo karamboliranih kombijev. 

- Rokopisni zapiski (poimenski seznam, o pomenu osvojitve himalajskih vrhov) 
- Pismo Aleša Kunaverja z dne 27.10. 1969 v katerem opisuje postavitev taborov, 

vzpone,vremenske in zdravstvene razmere med vzponom na jugoslovanski 
odpravi v Himalaji (Anapurna 2) 

- Telegram o prihodu v Katmandu  in čestitkami naslovljen na PZS, 10.11.1969 
- zapis Zorana Jerina z dne 19.11.1969 o prihodu himalajske odprave v New 

Delhi, ki je s telegramom prišla na Delo 
- dopis naslovljen na Pavla Šegulo z dne 29. 10. 1969, ki ga je poslala prof. dr. 

G.O. Dyhrenfurth v katerem sprašuje, če je jugoslovanska odprava res osvojila 
Anapurno 2, da bi to objavil v reviji »Alpinismus« in »Die Alpen« 

- telegram poslan na PZS s sporočilom, da so 28. 10. Naveza Malešič in Drašler  
in naveza Kunaver in Golob in Andlovič preplezali  Anapurno, 4.11.1969 

- dopis načelnika komisije za odprave v tuja gorstva, Pavla Šegula z dne, 18. 11. 
1969 na Planinsko zvezo Jugoslavije v zadevi »Obvestilo za člane 3. JAHO – 
posredovanje pri DSIP SFRJ 

- telegram na PZS o srečnem prihodu v Kabul (ang), 3.12. 1969 
- prepis telegrama naslovljenega na PZS, ki je prispel 12.12. 1969 v katerem 

Kunaver sporoča, da so 200 km pred Ankaro in kdaj bodo doma 
- prošnja z dne 3.6. 1971, naslovljena na Tovarno avtomobilov Maribor, s katero 

Komisija za odprave v tuja gorstva prosi za uporabo vozila - avtobusa za 4. 
JAHO 

- dopis Komisije za odprave v tuja gorstva z dne 3.6. 1971 naslovljen na Biološki 
oddelek Univerze v Ljubljani, Geografski oddelek Univerze v Ljubljani, Narodni 
muzej v Ljubljani in Etnografski muzej v Ljubljani v zvezi s sodelovanjem 
znanstvenikov v  4. jugoslovanski alpinistični  himalajski odpravi  



- razpis naslovljen na alpinistične odseke z dne 5.2. 1971 za prijavo kandidatov za 
4. JAHO (Zahodna Kangčendzonga, Nepalska Himalaja) 

- pismo Pavla Šegula naslovljeno na Aleša Kunaverja v Katmanduju z dne 24.9. 
1969 v zvezi z avtomobili, zavarovanjem šerp, sprotnim obveščanjem in 
poročanjem z odprave, nasveti za postavitev taborov 

- Dopis predsednika PZS, mihe Potočnika z dne 22.8. 1969 naslovljen na 
Planinski savez Jugoslavije v zvezi z organizacijo prevoza mask in reduktorjev iz 
Pariza do New Delhija za 3. JAHO 

- 3 pisma/poročila  (17.9. 1969, 26. 9. 1969 in 9. 10. 1969 ) udeležencev odprave 
na Anapurno 2 

- Telegram o postavitvi taborov poslan na PZS, 17.10.1969 (ang) 
- Pismo predsednika Komisije za odprave v tuja gorstva, Pavla Šegula z dne 22.8. 

1969 naslovljen na L' Appareil Medical de Precision (fra) 
- Odgovor Ministrstva za zunanje zadeve iz Katmanduje z dne 24.8. 1967 

naslovljen na predsednika Planinske zveze Jugoslavije dr. marijana Breclja in 
predsednika Komisije za odprave v tuja gorstva, dipl. ing. Pavla Šegulo v zvezi z 
vzponom na Kangbačen (ang) 

- Dopis predsednika Komisije za odprave v tuja, Pavla Šegule z dne 9. 12. 1966 
naslovljen na Ministrstvo za zunanje zadeve v Nepalu  v zvezi z jugoslovansko 
odpravo na Kangbačen 

- Obvestilo Rada Lavriča za Pavla Šegulo z dne, 21. 3. 1967 v zvezi z telefonskim 
klicem na nepalsko ambasado povezanim s himalajsko odpravo 

- Kratek zapis Pavla Šegule o pogovoru z nepalskim veleposlanikom o dovoljenju 
za vzpon jugoslovanskih alpinistov na Kangbačen 

- Dopis  predsednika Komisije za odprave v tuja gorstva z dne 17.2. 1969 
naslovljen na Marjana Breclja v zvezi z dopisom za jugoslovanskega 
veleposlanika v Indiji in Nepalu v zvezi s  3. JAHO in priložena pisma za 
veleposlanika (slov, ang) 

- Dopisa predsednika Komisije za odprave v tuja gorstva, Pavla Šegule z dne 9. 
12. 1966 in naslovljen na Himalyan society v Katmanduju v zvezi z 
jugoslovansko odpravo na Kangbačen 

- Dopis predsednika PZS, Mihe Potočnika in načelnika Komisije za odprave v tuja 
gorstva Pavla Šegule z dne 27.2. 1969 naslovljen na Izvršni svet SR Slovenije v 
zvezi z odpravo na Kangbačen v nepalski Himalaji in pokroviteljstvom nad njo 

- Program treninga za mesec april 1969 III. JAHO 
- Program treninga za mesec maj 1969 III. JAHO 
- Dopis Himalyan Society z dne 7.4. 1969 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi s 

prošnjo, stroški, šerpami za odpravo na Kangbačen 
- Dopis  Elana, tovarne športnega orodja v katerem obvešča PZS, da podarjajo 

smučarske palice za odpravo, 21.4.1969 
- Dopis Prehrane, export import Ljubljana v katerem obvešča PZS, da so odobrili 

finančna sredstva za odpravo na najvišji vrh v nepalski Himalaji, 19.4. 1969 
- Dopis/odgovor ITT Schaub Lorenz, Stuttgart z dne 9.4. 1969 naslovljen na PZS 

v zvezi s prošnjo za podaritev prenosnih sprejemnikov za 3. himalajsko odpravo 
(nem) 

- Dopis Pavla Šegule, predsednika Komisije za odprave v tuja gorstva z dne 12.5. 
1969 naslovljen na L'appareil medical de precision (fra) 

- Pismo  z dne 11.3.1969, naslovljeno na Pavla Šegulo v zvezi s financiranjem 
zdravniškega pregleda za himalajsko ekipo 



- Dopis načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva, ing. Pavla Šegule z dne 
24.3. 1969 naslovljen na G.L Demšarja, India v zvezi s 3. JAHO 

- Prošnja Pavla Šegule z dne 24.3. 1969 naslovljena na Standard elektrik  Lorenz 
Stuttgart za podaritev dveh prenosnih radijskih sprejemnikov za 3. JAHO (nem) 

- Dopis/prošnja načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva, ing. Pavla Šegule z 
dne 24.3. 1969 naslovljen na Jugotehniko za podaritev dveh radijskih prenosnih 
sprejemnikov in magnetofon  za 3. JAHO 

- Prošnja/ dopis načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva z dne 24.3.1969 
naslovljena na FA. Spatenbrau, Munchen za 500 pločevink piva za 3. JAHO 

- Potsetnik za druga ambasadora (srb) 
- Fotografija in pismo The Himalayav Mountaneering Institute, Jawahr Parbat, 

Darjeeling (India) z dne 16.5.1967 naslovljen na PZS v zvezi z željo po članstvu 
slovenskih alpinistov v njihovi organizaciji in izrečenimi čestitkami 

- zapis Mihe Potočnika o odgovoru generalnega direktorja »Slovenija – vino« na 
prošnjo za pomoč in podporo himalajski odpravi z dne 17.4.1969 

- dopis Zveze za telesno kulturo Slovenija z dne 5.4. 1969 naslovljen na PZS v 
zvezi z delitvijo sredstev za kakovostni amaterski šport 

- prošnja za podporo odpravi na Kangbačen, ki jo je predsednik PZS, Miha 
Potočnik,  27.3. 1969 poslal Svili Maribor 

- prošnja za finančno podporo odpravi na Kangbačen, ki jo je predsednik PZS 
Miha Potočnik,  28.3. 1969 poslal Kolinski, tovarni hranil Ljubljana 

- računi in dopisi med PZS in L'appareil medicl de precision (ang., fra.), 3 
fotografije 

- dopis načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva, Pavla Šegule z dne 22.5. 
1969 naslovljen na dr. Borisa Sketa, Inštitut za biologijo univerze v Ljubljani v 
zvezi z udeležbo znanstvenikov na 3. JAHO 

- dopis Inštituta za Biologijo Univerze v Ljubljani z dne 8.5.1969 naslovljen na 
Komisijo za odprave v tuja gorstva pri PZS v zvezi z udeležbo v himalajski 
odpravi 

- prošnja za podporo odpravi na Kangbačen, ki jo je predsednik PZS, Miha 
Potočnik,  19. 2. 1969 poslal Miki Špiljaku, Savezni izvršno veće Beograd (srb. – 
hrv.) 

- dopis predsednika PZS Mihe Potočnika z dne 30.5. 1969 naslovljen na državni 
sekretariat inostranih poslova, Beograd v zvezi s seznamom članov 3. JAHO 

- dopis predsednika PZS Mihe Potočnika z dne 24.5. 1969 naslovljen na Zvezni 
izvršni svet SFRJ, predsednika Mitja Ribičiča v zvezi z  alpinistično odpravo v 
nepalsko Himalajo 

- dopis predsednika PZS Mihe Potočnika z dne 31.5. 1969 naslovljen na Toma 
Granfila v zvezi s finančno podporo odpravi na Kangbačen v nepalski Himalaji 

- osebni podatki članov odprave na Kangbačen za jugoslovansko ambasado 
(ang), 2 kom 

- dopis Mihe Potočnika z dne 24.5. 1969 naslovljen na Marjana Breclja, 
predsednika PZJ v zvezi s 3. JAHO (soglasje) 

- Strokovni program botanikov – Himalaja 1969, 23. 5. 1969, 3 kom 
- Dopis predsednika PZS Miha Potočnika z dne 31.5. 1969 naslovljen na Janka 

Smoleta, Savezni sekretar za financije Bg v zvezi s finančnimi sredstvi odprave 
na Kangbačen 

- Dopis predsednika PZS Miha Potočnika z dne 31.5. 1969 naslovljen na Marka 
Bulca, člana Zveznega izvršnega sveta Bg v zvezi s financami 



- Dopis predsednika PZS Miha Potočnika z dne 31.5. 1969 naslovljen na Mitja 
Mejaka, člana Zveznega izvršnega sveta Bg v zvezi s financami 

- Obrazložitev vloge Planinske zveze za dodelitev finančnih sredstev za izvedbo 
himalajske ekspedicije na Kangbačen, ki jo je napisal Aleš Kunaver 

- Dopis Pavla Šegula z dne 2.12.1968 naslovljen na Hamalayan society, 
Kathmandu, Singha Durbar Nepal v zvezi s sodelovanjem pri odpravi na 
Kangbačen 

- Dokumentacija 1. seje Odbora za samoupravljanje in notranjo politiko, 15.5. 
1969 

- Dopis Sekretarja PSJ  Aleksandra Posteljnika z dne 10. 6. 1969 naslovljen na 
PZS v zvezi s telegramom g. Rimala Državnemu sekretariatu za zunanje zadeve 
(hrv.), 3 kom 

- Opozorilo z dne 12.6. 1969 v katerem Miha Potočnik opozarja na 
zainteresiranost generalnega direktorja Slovenija – vino, da podpre himalajsko 
ekspedicijo 

- Poraba sredstev in proračun KOTG 1969, UO PZS Ljubljana 
- Dopis L 'appareil medical de precision z dne 22.7. 1969 naslovljen na Aleša 

Kunaverja (fra) 
- Račun PZS z dne 4.8. 1969 v zvezi s plačilom odprave v Himalajo 
- Dopis Pavla Šegule z dne 19.6. 1969 naslovljen na Janeza Smoleta, direktorja 

Vina Slovenija v zvezi z njegovo ponudbo 
- Dokumentacija v fra. (9 kom) – L' appareil medical de precision in Societe 

metallurgique de gerzat 
- Dopis Mihe Potočnika z dne 22.8. 1969 naslovljen na Planinarski savez 

Jugoslavije v zvezi z organizacijo prevoza mask in reduktorjev iz Pariza do New 
Delhija za 3. JAHO 

- Dopis Pavla Šegule z dne 22.8. 1969 naslovljen na L' appareil medical de 
Precision (fra.) 

- Pismo Lojza Demšarja z dne 14.8.1969 Pavlu Šeguli v zvezi z jugoslovansko 
odpravo na Anapurno II. 

- telegram naslovljen na Planinsko zvezo Slovenije iz Katmanduja v francoščini, 
15.11.1969 

- telegram poslan na Planinsko zvezo Slovenije iz Katmanduja v francoščini, 14.8. 
1969 

- telegram poslan na Planinsko zvezo Slovenije iz Pariza z dne 1.9. 1969 v zvezi 
s prevzemom opreme 

- telegram poslan na Planinsko zvezo Slovenije iz Katmanduja z dne 10. 9. 1969 
v zvezi s člani odprave (ang) 

- časopisni izrezek z naslovom Ekipa za Anapurno okrnjena 
- pismo Ane Golob z dne 27. 8. 1969 v katerem sporoča naslov Slovenca v Indiji 
- 2 dopisa v fran. Firme L'appareil medical de precision naslovljen na Aleša 

Kunaverja 
- Telegram na uredništvo dela iz New Delhija v zvezi s potjo v Katmandu 
- Pismo Pavla Šegule z dne 26. 8. 1969 naslovljeno na vodjo jugoslovanske 

himalajske ekspedicije, Aleša Kunaverja v zvezi z ogledom Kangbačena, 
izkušnjami na podobnih podvigih, oblačili, alpinističnimi novicami 

- Pismo – poročilo  odprave iz Katmanduja Planinski zvezi Slovenije, UO in 
Komisiji za odprave v tuja gorstva z dne 14.9.1969 (potek poti, nosači, 
vreme,…), 2x 

- Pismo Lojzeta Goloba F. Savencu z dne 23.8. 1969, Teheran – potek poti 



- Pismo Lojzeta Goloba z dne 29.8. 1969, Kandahar iz Afganistana (popravilo 
tovornjaka, dnevnik) 

- Pismo Lojzeta Goloba z dne 7.9. 1969 New Delhi – dnevnik potovanja od 
Kabula do New Delhija 

- Pismo Aleša Kunaverja z dne 16. 8. 1969, Kathmandu naslovljen na Planinsko 
zvezo Slovenije – dnevnik z odprave 

- Pismo Aleša Kunaverja z dne 14.8.1969, Kathmandu naslovljen na Planinsko 
zvezo Slovenije – dnevnik z odprave 

- Pismo Pavla Šegule z dne 5.9. 1969 naslovljen na Aleša Kunaverja, vodjo 
jugoslovanske odprave (kisikova oprema, stroški povezani z avtomobilom, 
novice TANJUGa, domače novice) 

- Pismo Pavla Šegula z dne 8.10. 1969 naslovljeno na Marjana Breclja v zvezi s 
3. JAHO (potek odprave, obvestilo) 

- Pismo Aleša Kunaverja naslovljeno na Planinsko zvezo Slovenije z dne 7.8. 
1969, Delhi , rokopis in tipkopis (tekoče zadeve) 

- Brzojavka Aleša Kunaverja  z dne 6. 10. 69 o prihodu v bazo (rokopis) pismo 
Pavla Šegule z dne, 9. 9. 1969 Alešu Kunaverju  v zvezi z novicami iz odprave 
(2x) 

- Dopis predsednika PZS, dr. Miha Potočnika z dne 9.9. 1969 naslovljen na 
Časopisno založniško podjetje »Delo« v zvezi z objavljanjem novic z odprave v 
časopisu 

- Zahvala Pavla Šegule, načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva z dne 9.9. 
1969 naslovljen na Dolinšek Dragota, Delague de la Chambre Economicque, 
Paris 

- Dopis načelnika za odprave v tuja gorstva ing. Pavla Šegula z dne 22.8. 1969 na 
L'Appareil medical de Precision (fra.) 

- Pismo z dne 9. 2. 1967 naslovljeno na g. Jožeta v zvezi z udeležbo na odpravi 
na Kangbačen 

- Pismo z dne 9.2. 1967 naslovljeno na g. Zlatka v zvezi z udeležbo na odpravo v 
Himalajo 1968 

- Povzetek sestanka vodij odprav v tuja gorstva z dne 23.1. 1967 
- Pismo Jožeta Pavlu Šeguli v zvezi z vabilom na odpravo z dne, 13.2. 1967 
- Pismo Zlatka Pavlu Šeguli v zvezi s sestankom 4. ali 5. marca  o udeležbi na 

odpravi 1967 z dne, 21.2.1967 (hrv) 
- Pismo Janeza Duhovnika z dne 11.2. 1967 naslovljeno na Planinsko zvezo 

Slovenije v  zvezi s sodelovanjem pri pripravah na odpravi v tuja gorstva 
- zapisnik 6. seje komisije za odprave v tuja gorstva z dne 18.1. 1967 
- dopis Pavla Šegule naslovljen na Sporthaus Schuster, Munchen z dne 2.12. 

1968 v zvezi s predračunom za opremo (nem) 
- dopis Sporthaus Schuster naslovljen na PZS z dne, 6.12. 1968v zvezi s 

predračunom in merami opreme 
- dopis Pavla Šegule naslovljen na Anteja Mahkoto v zvezi z izdelavo čevljev za 

3. JAHO (predlog strokovne komisije) 
- prošnje Pavla Šegule, načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva za opremo, 

naslovljene na  različne firme  (Tovarna usnja Šoštanj, Usnjarski kombinat 
Slovenske Konjice, 1967) 

- prijavnica in poročilo jugoslovanske himalajske odprave Kangbačen Nepal, 
Himalaja 1965 (ang) 

- korespondenca med dr. Mihom Potočnikom in mr. Barry C. Bishop, Washington 
D.C. (2 dopisa) v zvezi z odpravo na Kangčendzengo (šotori) 



- vabilo na sestanek posveta in pomenka o odpravah PZS v letu 1967 na 3. JAHO 
- 3 dopisi v zvezi z izdelavo šotorov za 3. JAHO (20.1. 1967, 8. 12. 1966, 29. 12. 

1966) 
- Ponudbe (predračuni) in dopis firme Chemcolor  z dne 28. 12. 1966 v zvezi z 

Agfa materialom, Predračun APL od 27. 12. 66 DM 3. 557 (7 listov) 
- Dopis Pavla Šegule  
- Dopis Pavla Šegule  z dne 23.1.1967 naslovljen na Bahco AB  v zvezi z dobavo 

kisikovih jeklenk za odpravo na Kangbačen (ang) 
- Dopisna dokumentacija (4 kom) med predsednikom Komisije  za odprave v tuja 

gorstva, dipl. ing. Pavlom Šegulo in Farbwerke hoechst A.G v zvezi s Trevira 
visokokvalitetnim blagom/materialom (šotori iz lahkih, vodoodpornih in proti vetru 
obstojnih materialov), 11.2. 1967, telegram z dne 9.2.1967, 23.1. 1967, 
21.12.1966 (nem) 

- Dopis Planinskega saveza Jugoslavije z dne 10.2.1967 naslovljen na Pavla 
Šegulo v zvezi s financiranjem 3. Jugoslovanske odprave (srb.-hrv.) 

- Dopisna dokumentacija med Planinarskim savezom Jugoslavije in načelnikom  
Komisije za odprave v tuja gorstva Pavlom Šegulom v zvezi z opremo za 3. 
JAHO (11 listov) 

- Prošnja za izdelavo čevljev za 1. Jugoslovansko alpinistično odpravo v Pamir, ki 
jo je načelnik Komisije za odprave v tuja gorstva poslal Obrtnemu 
izobraževalnemu centru za čevljarsko stroko 30.5.1967 

- Prošnja za pomoč pri izdelavi čevljev za 1. Jugoslovansko alpinistično odpravo v 
Pamir, ki jo je načelnik Komisije za odprave v tuja gorstva poslal 30.5. 1967 
Alpini, tovarni čevljev 

- Dopisna dokumentacija med načelnikom Komisije za odprave v tuja gorstva 
Pavlom Šegulom in podjetjem M. Teufelberger, Wels, oo v zvezi z predračunom 
za plezalne vrvi (3 listi) 

- Odgovor Skupščine Občine Domžale na prošnjo PZS za finančno pomoč za 3. 
JAHO z dne 2.3. 1967 

- Odgovori na prošnje za finančno pomoč za 3. JAHO, ki jih je PZS pošiljala 
različnim skupščinam slovenskih občin (11 listov) 

- Dopis z dne 7.2.1967, ki ga je predsednik PZS, dr. Miha Potočnik poslal 
Železarni Jesenice v zvezi z mentorstvom odprav v Himalajo, Ande, Pamir, 
Tjanšan in hindukuš ter finančnimi sredstvi za kritje četrtine stroškov 3. JAHO 

- Časopisni izrezek »…kot 6000m visoko?« 
- obvestilo z dne 20.2. 1967, da je Lovska družina Hotederščica poklonila 

finančna sredstva za odpravo v Himalajo 
- dopis predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika raznim podjetjem v zvezi s 

finančnim prispevkom za 3. JAHO, 1.3. 1967 (3 listi) 
- obvestilo Železarne jesenice v zvezi z vlogo o mentorstvu in finančni pomoči 

odpravam z dne 1.3.1967 
- Rokopis pisma z dne 29.1.1967 z naslovom »Pomoč našim Himalajcem…« 
- Odgovor skupščine Občine Ormož z dne 2.3.1967 v zvezi s prošnjo za finančno 

pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Celje z dne 6.2.1967 v zvezi s prošnjo za finančno 

pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Ljubljana - center z dne 20.2.1967 v zvezi s prošnjo 

za finančno pomoč 3.JAHO 



- Dopis načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva, ing. Pavla Šegule na 
Filatelistično zvezo Slovenije z dne 8. 12. 1966 v zvezi z alpinistično odpravo – 
spominskim žigom in znamko 

- Prošnja predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika z dne 10.1.1967 naslovljena na 
skuščine občin v zvezi s finančno pomočjo 3. JAHO 

- Rokopisno obvestilce o finančnem prispevku skupščine Občine Kranj 
- Odgovor skupščine Občine Slovenska Bistrica z dne 16.5.1967 v zvezi s prošnjo 

za finančno pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine radlje ob Dravi z dne 17.4.1967 v zvezi s prošnjo za 

dotacijo za leto 1967 
- Prošnja predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika z dne 15.6.1967 naslovljen  na 

ing. Emerika Bluma v zvezi s finančno pomočjo  in mentorstvom 
- Odgovor skupščine Občine Laško z dne 12.4.1967 v zvezi s prošnjo za finančno 

pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Idrija z dne 28. 4. 1967 v zvezi s prošnjo za finančno 

pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Škofja Lokaz dne 17.5.1967 v zvezi s prošnjo za 

finančno pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Žalec z dne 22.4.1967 v zvezi s prošnjo za finančno 

pomoč 3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Maribor  z dne 18.4.1967 v zvezi s prošnjo za 

finančno pomoč 3.JAHO 
- Odgovor mestnega sveta Mesta Ljubljana z dne 21.4.1967 v zvezi s prošnjo za 

finančno pomoč 3.JAHO 
- Prošnja predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika z dne 2.6.1967 naslovljen  na 

Izolirko Ljubljana v zvezi s finančno pomočjo   
- Prošnja predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika z dne 2.6.1967 naslovljen  na  

mehanično tkalnico »Metka« v zvezi z darovanjem blaga 
- Dopis Bie&Bernsten z dne 19.5. 1967 naslovljen na PZS v zvezi z BB 

Constriction Pipettes iz stekla in polipropilena (ang), 2 lista (odgovor Pavla 
Šegule z dne 15.5. 1967) 

- Odgovor skupščine Občine Lendava z dne 13.4.1967 v zvezi s prošnjo za 
finančno pomoč 3.JAHO 

- Odgovor skupščine Občine Sevnica z dne 14.1.1967 v zvezi s prošnjo za 
finančno pomoč 3.JAHO 

- Novoletna čestitka podjetja Yugo-intrago private LTD 
- Prošnja predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika z dne 16.6.1967 naslovljen  na  

Energoinvest Sarajevo v zvezi s finančno pomočjo 3. JAHO (srb. – hrv.) 
- Prošnja predsednika PZS, dr. Mihe Potočnika z dne 28. 2.1969 naslovljen  na 

Mestni svet Ljubljana v zvezi s finančno pomočjo 3. JAHO 
- Odgovor Energoinvesta z dne 20.7.1967 v zvezi s prošnjo za finančno pomoč 

3.JAHO 
- Odgovor skupščine Občine Jesenice  z dne 26.6.1967 v zvezi s prošnjo za 

finančno pomoč 3.JAHO 
- Odgovor Izolirke Ljubljana z dne 2.6.1967 v zvezi s prošnjo za poklonitev plošč 

iz stiropora za 3. JAHO 
- 2 dopisa naslovljena na Zvezo za telesno kulturo Slovenije v zvezi s koriščenjem 

sredstev z dne 28.1. 1969 
- Finančni plan komisije za odprave v tuja gorstva za leto 1967 



- Dopis Komisije za odprave v tuja gorstva z dne 30.10. 1968 naslovljen na Aleša 
Kunaverja, Anteja Mahkota, dr. Franceta Srakarja v zvezi z vodenjem 3. JAHO 
odprave 

- Dopis Aleša Kunaverja naslovljen na PZS v zvezi s kandidaturo za vodjo 
odprave na Kangbačen z dne 11.11.1968 

- Dopis PD AO Kranj z dne 13.11.1968 naslovljen na PZS v zvezi z odpravo 
Hindukuš 

- Dopis predsednika PZS z dne 2.12.1968 naslovljen na Časopisno podjetje 
»Delo« v zvezi z imenovanjem dopisnika Zorana Jerina v odpravo na 
Kangbačen 

- Zapisnik 7. seje Komisije za odprave v tuja gorstva, ki je bila 6.2.1967 
- Rokopisno pismo Janeza Krušica z dne 9.2.1967 naslovljen na Pavla Šegulo v 

katerem predlaga alpiniste za odpravo Kavkaz 1966 
- Dopis Pavla Šegule z dne 14.3. 1967 naslovljen na Cirila Debeljaka v zvezi z 

albumom 
- Pismo Franca Ekarja z dne 19.4.1967 naslovljen na Komisijo za odprave v tuja 

gorstva v zvezi z odpravo v Pamir in kondicijskimi treningi 
- Vabilo in kratek pregled dnevnega reda sestanka Komisije za odprave v tuja 

gorstva 8.10. 1968 
- Reklamni letak Sporthaus Schuster za razna oblačila (jakne,in plašči, hlače, 

čevlji, ženske jakne), nem. 
- Pismo Pavla Dimitrova z dne 25.4.1967 v zvezi z odpravo v Pamir 
- dokumentacija Kangbačen – nepalska Himalaja 1965 (poročila, vloge, pisma; 

ang.) 
- kratka kronološka predstavitev osvajanja vrhov v letih 1957 - 1969 (2 lista, 3 

izvodi) 
- 2 dopisa med Marjanom Brecljem in PZS ter Ministrstvom za zunanje zadeve  

nepala v zvezi z osvojitvijo Kangbačena (9.9.1967 in 24.8.1967) 
- 2 izvoda dopisov Planinarskega saveza Jugoslavije z dne 21.10. 1969 

naslovljen na Delo Ljubljana v zvezi z ugodnimi vestmi iz odprave na Anapurno 
Rdeča mapa: 

- Gradivo o odpravi na Svalbard in Cordiillero Real: Opisi vzponov naveze Pretnar 
– Sazonov, Butinar – Duhovnik, podatki o Svalbardu (odprave, živalstvo, 
rastlinstvo, podnebje, geografski, geološki podatki…), zdravniško poročilo z 
odprave na Svalbard, maj – junij 1964, Članstvo odprave, Arktika- reon Zapadni 
Spitzbergi – v poletnih mesecih z medicinskega stališča, 

Odprava v Cordilleri Real 1964 (poročila), seznam vzponov v Cordilleri Real, 
oprema 

Modra plastična mapa: 
- Gradivo iz 4. Jaho, Makalu, 1972 (seznami opreme, poročila, odprave v tuja 

gorstva po 1945 – rokopis, razni članki, zemljevid,dopisi, finance,fotografije, 
informacija o stanju priprav za 4. JAHO na Kangbačen 1972, odločbe) 

Oranžna mapa: 
- Poročilo o taboru Ortler – Bernina, 1965 in udeleženci tabora 
- 24 prijavnic za Savezni alpinistički tabor Koritnica 17.7. – 31. 7. 1965, 5 dopisov 

(13.7. 1965, 21.7. 1965, 25.7. 1965, 24.6. 1965, 13.7. 1965), poročilo s tabora 
- Seznami plezalnih vzponov, pristopov in kondicijskih treningov in tur različnih 

alpinistov 



- Seznami, opisi njihovih dosežkov posameznih alpinistov  za pripravo kartoteke 
vseh alpinistov in za prijavo kandidatov za inozemske odprave, obrazci za 
prijavo kandidatov 

- Poročilo o prečenju Centralnih Alp v času med 30.3. in 11.4. 1966, Danilo 
Škerbinek 

- Poročilo  o tečaju za vodje turnih smukov na Engstliegenalp v Švici od 6.3. do 
13. 3. 1966, Stane Belak, načelnik AO, PS Ljubljana matica, Ljubljana 21.4.1966 

- PoročiloPavla Dimitrova o najuspešnejših vzponih za objavo v nemški reviji 
»Alpinismus« 

- Poročilo o odpravi v Centralne Alpe 1965, Komac Branko, AO Matica 
- Poročilo o sodelovanju v avstrijski visokogorski šoli Hochgebirgsschule 

Glocknergruppe, Niko Tancar in Janez Bizjak 
- Poročilo o taborjanju v Dolomitih od 22.8. do 31.8. 1965, Praček Ciril, jesenice 

4.9. 1965 
- Seznam prijav Kavkaz 1967 
- Prijave za exp Pamir 1967 – 1968 
- Zapisnik komisije za alpinizem z dne 14.12. 1966 (izbor kandidatov za Pamir, 

Kavkaz, …) 
- Dnevnik odprave v Centralne in Vališke Alpe od 24.7. do 15.8. 1959 
- Dnevnik odprave v Centralne Alpe in Dolomite 
- Valant Milan: Odprava v Centralni Kavkaz 1963, skupina Elbrus SSSR; Odprava 

PSJ v Bolgarijo 1962, skupina Rila od 15.9. do 24.9.  
- Poročilo Alpinistične odprave AO Kranj in Jesenice v Centralne Alpe 
- Nekaj dejstev in misli o informiranju javnosti o alpinističnih dosežkih 
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- Zaključci devete redovne skupštine Planinarskog saveza Jugoslavije, 
Planinarski svez Beograd (srb.-hrv.) 

- Akcioni program glavnog odbora PSJ za period 1968 – 69g. (srb.-hrv.) 
- Mapa Kadri: prošnje za dopust alpinistov, obrazci za prijavo alpinistov na 

posamezne odprave, članki, prošnje za potne liste in vizume, dokumentacija v 
zvezi s pripravo, navodila za pripravo kartoteke, predlogi AO za udeležbo 
njihovih članov v odpravah PZS, pogoji za udeležbo na posameznih odpravah, 
podatki kandidatov o vzponih 1958 – 1964, predlog klasifikacije alpinistov, 
prijave kandidatov na odprave, Poljska Tatre 1963, Kavkaz – SSSR) 

- Priročnik za minerje snežnih plazov (skripta), Osnove namernega proženja 
plazov – sneg, preobrazba snega, plazovi, reševanje plazov, 1998 

-  Modra mapa – gradivo za zbornik ob 110.letnici PZS (GRS) 
- Gradivo Dan varstva pred snežnimi plazovi: Dopis Pavla Šegule z dne 2.12. 

1992 naslovljen na Franca Muleja in dr. Tomaža Vrhovca v zvezi z predlogom 
programa za XVIII. DVSP; Članek Dan varstva pred plazovi, Pavle Šegula; 
Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 10.6. 1986 naslovljen na Zavod SR 
Slovenije za šolstvo v zvezi z Osnovna vzgoja iz varstva pred snežnimi plazovi – 
praktični napotki in pripomočki za samovzgojo; predlog za razgovor; Poročilo o 
Dnevu varstva pred snežnimi plazovi, Poljče, Pokljuka, 19. In 20. januar 1991; 
vabila, odpovedi 14. DVSP; dopis PZS, Komisije za varstvo pred snežnimi 
plazovi z dne 2.12.1988 naslovljen na Tonija Smoleja, Marjana Jauševca, 
Tomaža Vrhovca v zvezi z izvedbo praktičnega dela XIV. Dneva varstva pred 
snežnimi plazovi; razpis XIV. Dneva varstva pred snežnimi plazovi 1988; Razpis 



XVII. Dneva varstva pred snežnimi plazovi (DVSP), Poljče 18. In 19. 1. 1992; 
dopis PZS, Komisije za GRS z dne 23.11.1987 naslovljen na Bojana Kastelica v 
zvezi z Dnevom varstva pred snežnimi plazovi; Dopis GRS Prevalje v zvezi z 
Dnevom varstva pred snežnimi plazovi z dne 19.1. 1987; dopis PZS, Komisije za 
gRS z dne 11.7.1986 naslovljen na osemletko in srednjo šolo v zvezi z  
varnostno vzgojo gojencev – varstvo pred snežnimi plazovi – predlog za 
vključitev v učni program; dopis PZS, Komisije za GRS z dne 10.2.1986 v zvezi 
z 1. Dnevom varstva pred snežnimi plazovi – Škofja Loka; dopis PZS, Komisije 
za GRS z dne 10.2.1986 naslovljen na OŠ B. Ostrovrhar, P. Kavčič, Trata, 
Cvetko Golar v zvezi s 1. Dnevom varstva pred snežnimi plazovi – Škofja 
Loka;časopisni izrezek z naslovom Bela nevarnost grozi;dopis GRS Prevalje z 
dne 14.3. 1984 v zadevi Področni lavinski dnevi; dopis GRS, postaje Bovec z 
dne 14.1.1983 v zadevi področni dan varstva pred snežnimi plazovi; Program 
varstva pred snežnimi plazovi postaje GRS Ljubljana; dopis GRS, postaje Bovec 
z dne 14.12.1981 naslovljen na ing. Pavla Šegulo v zvezi s področnim dnevom 
varstva pred snežnimi plazovi;članek o nesrečah v letu 2005 

- Članki o vremenu (O streli, Meteorologija) 
- Zelena mapa: Meteorološki zavod SR Slovenije 
- Rdeča mapa:razni zapisniki Komisije za odprave v tuja gorstva, zavarovanje 

stroškov reševanja, predlog za državna odlikovanja zaslužnih planincev, razpis 
za člane ekspedicije na Kangbačen 1969, dolgoročni finančni plan 1969 – 72, 
poročilo o odpravi v Vališke Alpe 

- Mapa Posvetovanje človek in pes (GRS Francije, razni dopisi, predlog statuta 
PZS) 
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- paket IKAR, KGRS, KSP – GRS, OBRD - 1999  (razno gradivo) 
- rumena mapa Ing. Šegula – Sneg, led, plazovi (razne skice, slike, besedila Sneg 

in plazovi«, fotografije) 
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- rdeča mapa (35 čb fotografij, snežni plazovi na cesti Sorica – Soriška planina – 
oris razmer in pregled možnosti varstva; uvodno poročilo o problematiki varnosti 
in možnih ukrepih zoper snežne plazove in zamete na cesti pod vhodnim 
pobočjem Dravha med Sorico in Soriško plaino; razni dopisi) 

- oranžna mapa (razne skice in risbe snežnih plazov 
- mapa projekta Zimska cesta preko Vršiča, 1974 (načrti), fotografija, program 

razvoja Alpski turistični center Bovec 
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Fascikel podatki o nesrečah, analiza nesreč, izrezki, 1984 do 2001 (popis je narejen 
od zadnje dokumenta k prvemu): 

- časopisni izrezki z naslovom Helikopter padel: 4 mrtvi, Aleš Kunaver 
- poročilo o nesrečiAndrej Gradišnik in Igor Ježovnik, 26.9.1984 
- časopisni izrezek z naslovom Drama na planini Kukavici, Smučar trčil v drevo, 

Nesreča smučarja na Krvavcu, Pot v dolino po Žagarjevem grabnu se je končalo 
srečno, Kranjčan izginil na Krvavcu, Umrl zaradi podhladitve, Na Veliki gori – 



Turnu našli ostanke helikopterja, Nove planinske poti, Uspel zimski pohod na 
Porezen, Umrl pri plezanju v steni Travnika,, V gorah prihaja največkrat do 
nesreč pri sestopih,Nesreča gorskega reševalca, Zdrsnilo mu je med sestopom, 
Plaz jih ni poškodoval, Padel v 80m globok prepad, Našli moško truplo, 
Pogrešanega so našli mrtvega, Alpinist omahnil 30m globoko, Rešoli ranjenega 
alpinista, Skupina je hotela na Triglav, pred vrhom pa jih je ujela noč, Nizozemcu 
zdrsnilo na snegu pod Planiko, Padel po pobočju in se ubil, Ranjen plezalec, 
Hanzova pot neprehodna,  Zgubljenega turista našli na Ciperniku, Planinci naj si 
zastavijo cilje, ki so jim dorasli, Umrl pri sestopu z Mont Blanca, Iz zajede Šit so 
rešili alpinista, Z Ratitovca na operacijo slepiča,Nesreča naveze bratov 
Praprotnik v Šitah, Rešili alpinistki, Iz triglavske stene rešili dva alpinista, 
Helikopter rešil alpinista, Planinec omahnil 150m globoko, Po dveh dneh rešili 
planinca iz zahtevne smeri v Šitah, Izzivanje nesreče, V zasneženi steni je bila 
soplezalčeva pomoč zaman, Mlada planinca sta se ubila med vzponom na 
Skuto v Kamniških Alpah, Po štiridesetih dneh še vedno ni znano, kam je izginil 
Anglež, Takoj je bil mrtev, Reševalci iščejo planinca, Planincu zdrsnilo na 
poledeneli poti 

- poročilo o nesreči, ki se je zgodila 21.9. 1986 v Paklenici in v kateri se je smrtno 
ponesrečil Trpin Andrej, starejši pripravnik iz AO Logatec 

- vabilo na analizo gorskih nesreč v letu 1986 
- izrezek časopisnega članka z naslovom Cena bele neprevidnosti, Če se 

planinec napije, Snežne razmere, Alpinista sta živa in zdrava, draga reševanja 
- GRS pri PZS, Analiza iskalne akcije na področju Sedmerih triglavskih jezer 
- Povzetek vremenskih napovedi HMZ SRS med 8. In 11. januarjem 1987 
- Analiza gorskih nesreč v letu 1986 
- Reševalne akcije 1979 – 86 
- Nesreče v gorah – vzrok za nastanek in obstoj GRS 
- Časopisni izrezek z naslovom Od reševanj z zabojem do pomoči helikopterjev v 

gorah in Obletnicahumanega dela naših gorskih reševalcev 
- Gorske nesreče 1986 
- Prošnja Alpinističnih razgledov na slovljena na Komisijo za gorsko reševanje v 

zvezi s sodelovanjem, 20.12.1986 
- Časopisni izrezki z naslovi člankov Zdrsel dvesto metrov po plazu navzdol, 

Planinec omahnil v grapo, S športnimi copatami čez Prag, Padel v severni steni 
Špika, Pri padcu si je zlomil tilnik, Plezanje je bilo prenaporno, Plezalec omahne 
s stene, Helikopter dvakrat posredoval,Planincu zdrsnilo na ledu, Obnemogel na 
planinski poti, Britanska turista našli mrtva, Omahnil v prepad, Plezalcu se je 
odtrgala skalna luska 

- Napotki za katagorizacijo  planinskih poti in za preventivno dejavnost na 
planinskih poteh 

- Časopisni izrezek z naslovom Gore so zahtevale tri življenja, Zdrsnila sta s 
strehe Grintovca, Planinec se je ubil v Savinjskih Alpah, Konec tedna v 
slovesnkih gorah tri smrtne žrtve, Konec tedna v hribih trije mrtvi 

- Analiza gorskih nesreč v letu 19987 
- Obrazec Poročilo o nesreči 
- Analiza nesreč in posredovanje GRS v letu 1987 
- Časopisni izrezek z naslovom Nesreča alpinista v Debeli peči,Pogrešana 

britanska turista našli mrtva pod Golobarjem, Kranjski alpinist izginil v Andih, 
nenavezan omahnil v globino, Makedonski planinec padel v severni steni, 
Zdrsnil je v prepad 



- Posredovanje podatkov o gorskih nesrečah in posredovanju GRS v letu 1988 
- Pa še nekaj o smučarskih nesrečah, Pavle Šegula 
- Poročilo o reševanju v steni Vežice 
- Kronika hudih gorskih nesreč pri nas 
- Bergunfaelle in Slowenien, Statistik und Gedanken uber allgemeine Problematik 
- Pravilnik odbora za analizo nesreč 
- Vabilo na sejo Odbora za analizo nesreč, 2.4.1990 
- Časopisni izrezki z naslovom Na planinskih poteh so skrite ledene pasti, 

ljubljančana srečno prišla s Storžiča na Jezersko, Srce mu je odpovedalo, Vojaki 
pomagali planincu, Ranjeni alpinist v bolnišnici, V led okovane skale povečujejo 
nevarnosti zimskih gora, Sedemdesetletnega planinca so nazadnje videli na 
Storžiču, Plezalcu se je odlomil skalni oprimek, Pogrešanega so našli živega 

- Soriška planina, 20.5. 1990 
- Časopisni izrezki z naslovom Naporen začetek marca v gorah, Zobozdravnik 

potrdil identiteto, Alpinista sta zašla, Smrt alpinista v Jugovi grapi, Češkega 
planinca so zaman iskali, Trije alpinisti iz Zagreba zašli v triglavski steni, Šveda 
niso našli niti s helikopterjem, Naporen konec tedna za pilote, letalske enote in 
gorske reševalce 

- Strela na Storžiču, nedelja 3.6.1990 
- Ksklepom zbora gorskih reševalcev 9.12.1989 
- Pravilnik odbora za analizo nesreč, 27.12.1989 
- Osnutek pravilnika odbora za analizo nesreč, 19.4.1990 (2x) 
- Vodnik po Julijskih Alpah – predlogi za popravke in dopolnila besedila opisov, 

popravki k trasam planinskih poti v planinskih zemljevidih 
- Časopisni izrezki z naslovom Tretja žrtev na slovenskih smučiščih, Iskali 

zmajarja, Zdrsnil med vzponom na Rjavino, V letošnji zimi na slovenskih 
smučiščih že dva mrtva, Planinec padel v globino, Zdrs kljub derezam, Zavili z 
urejenega smučišča, Smrtna nesreča na Kaninu 

- Varovanje in poškodbe pri plezanju 
- IKAR – Einsatz – und Unfallstatistik 1987 
- Seznam reševalnih akcij 
- Osterreichisches Kuratorium fur Alpine Sicherheit: smrtne nesreče v 

smučarskem teku v Avstriji 1988/89 (nem) 
- Smrtne nesreče v gorah leta 1989 
- Obrazci za nesrerče v gorah (nem) 
- Časopisni izrezki z naslovom Kljub lepemu vremenu gore nevarne, Zdrs na 

ledeni poti ja bil za študentko usoden, Omahnil v Vršacu 
- Lawinwnunfalle im Winter 1988/89 in den osterreichischen Alpenlandern 
- Gorske nesreče 1988 
- Gorske nesreče 1990 
- Gorske nesreče 1987 
- Poročilo o nesreči julija Nardonija na Grintovcu, 25.4.1992 
- Reševalne akcije in posledice 1976 – 78 
- GRS – gorske in druge nesreče 1991 
- Vzroki za nesreče 1992 
- Statistika – grafični prikaz števila reševanj in smrtnih žrtev v gorskem svetu v 

času od 1945 – 1991 
- Časopisni izrezki z naslovom Zdrsnil na snegu pod Skuto, Zdrsnilo mu je, 

Uspešno nočno reševanje naveze v Babah, Gori terjali dve življenji, Gorski 
reševalci so imeli polne roke dela, poškodovance s helikopterjem v dolino, 



Planinko je zadel kamen, Zdrsnilo jima je, S helikopterjem v dolino, Alpinist 
omahnil v steni Šit, Planinec omahnil z grebena, Se je alpinist izgubil v megli in 
snegu?, Gorenjski reševalci so spet imeli delo v hribih,Plezalec in zmajar sta 
padla, po strmini drsel 160m, Avstrijski planinec je omahnil 40m globoko, 
Pogrešanega našli mrtvega, S helikopterjem po planinca, Planincu zdrsnilo v 
smrt,Pod vrhom Skute je omahnil, Prezaposleni gorski reševalci, padalec 
strmoglavil, petdesetmetrskega padca planinka ni preživela,Jadralca s padali sta 
tokrat res imela srečo, Planincu je pod Raduho spodrsnilo, Na Tominškovi poti ji 
je spodrsnilo, Alpinisti izginili pod Himalajo, Edvard Pevec, Med avtom in 
drevesom, Neprevidna Celjana,Velenjski srednješolci so se lepo zahvalili, 
Planinec je sam poklical pomoč, Umrl pred prihodom reševalcev, Nesreči pod 
vrhom Brane ob rob, Ponesrečeno planinko so morali pustiti v steni, Zdrs z 
Jalovca je bil usoden, Dvesto metrov po zasneženi strmini, Dve poškodbi na 
kamniških smučiščih, Obtičala sta v ledeni pasti pod smučiščem, Steno 
preplezal, pri sestopu pa mu je zdrsnilo, Na zračnici  v skale, Ustavil se je tik 
pred prepadom, Po mrzli noči pod Planjavo sama v dolino, Po strmini drsel 
160m, zaradi starih adidask ga je zaneslo v strmino, pri zdrsu si je zlomil tilnik, 
Planinca sta imela en sam cepin, Plezalec omahnil v globino, Tuja planinca 
sprožila kamnit plaz, V planine z neprimerno obutvijo, Planincu zdrsnilo v 
brezpotju, Beg z morilske gorem Ponovno nesreče v gorah – planinci z veliko 
sreče, Osiješka planinka padca ni preživela, Po desetih mesecih so ga našli 
mrtvega,Za padalca je bil sunek vetra premočan, Polno zaposleni gorski 
reševalci, V helikopterju do Kliničnega centra, Pri padcu s stene umrla dva 
plezalca,nevarne pasti gora, Smučarju je zdrsnilo in treščil je v skalo, GRS je 
dvakrat posredovala, Snežni plaz spodnesel planinca, Smrt v gorah, Planincu je 
zdrsnilo na snežišču, Preživel 150-metrski padec, Pomagali obnemogli planinki, 
Delo za reševalce in pilote, navezo v Jalovcu so rešili s helikopterjem, 
Reševanje Janše v Trenti, Plezalca v steni sta obtičala za dva dni, S planin s 
helikopterjem do bolnišnice,Nesreča v severni steni, Avstrijec padel pri sestopu 
z Mangrta, Deskarka je imela srečo, V Zeleniških špicah je omahnil v smrt, 
Ovadba zaradi neoznačenega smučišča, Srečna smuka po Žagarjevem grabnu, 
V gorah umrla dva planinca, Nesreči alpinista in smučarja, Italijana, pohodnika 
na Krn, je zadela kap, Kdo pozna ponesrečenega planinca?, Planinka zdrsnila z 
grebena malega Triglava, V helikopterju s Stola, Identificirali truplo, Reševanje 
invalida, S helikopterjem po ponesrečenko, Sreča v nesreči, Pri sestopu zlomil 
nogo, Nenavadni alpinist omahnil s previsne stene, Gorski reševalci so minulo 
soboto reševali dva zdrsa, Otroku se je na poti na Triglav vnel slepič, 
Ponesrečena planinka, Zdrs zaradi slabe obutve, Planinec omahnil v prepad, 
Planincu je zdrsnilo, medtem ko je iskal pot, Reševalci so jo prenesli v dolino, 
Nesreča pri Krnskem jezeru, Nesreča v gorah, Tudi letalski model te lahko 
pošteno zadene, Zdrsnilo mu je, Delo za reševalce, Reševalec, ki je pomagal 
ranjencu, zdrsnil v smrt, Zdravnik je bil takoj na kraju nesreče, Brez derez je 
težko sestopati, Drame v ledu pod zasneženimi vršaci, S hlebcema svežega 
kruha se je vračal na Kisovec in vse močnejše je snežilo, Dva mrtva pod plazom 
na Voglu, Našli podhlajenega planinca, Avstrijec omahnil na stgrmini, Med 
vikendom umrli dve osebi, jadralec strmoglavil na južno pobočje Storžiča, Gorski 
reševalci pripeljali v dolino mrtvega planinca, Najprej je zašel, nato padel in si 
zlomil nogo, Umrl zaradi izčrpanosti in podhladitve, Pilotom MNZ nikoli ni 
zmanjkalo dela, Po Hanzovi poti zdaj še ni varno sestopati, S helikopterjem do 
bolnišnice, Ujeti v strmini, Umrl na poti do Cojzove koče, Celovčan omahnil čez 



skale, So gorski reševalci detektivi?, V gore trezno in preudarno, Danilo Slokar 
umrl v skalah Mont blanca, V pogorju Mont Blanca umrl slovenski alpinist, 
Smrtno se je ponesrečil, ko je zdrsnil nad dolino Vrat, Kljub poškodbam je plezal 
kot prvi, Planinec umrl zaradi kapi,Vrhunski alpinist omahnil v severni steni 
Mojstrovke, Reševanje v gorah ni poceni, padel po strmem melišču, Smrtna 
nesreča na poti z Vrtače, Gorski reševalci dvakrat reševali, Američana na 
kolesih sta v bohinjskih planinah zašla, Zdrs M. gasparinija v divjo nepalsko reko 
je bil usoden, Zašel je in obtičal nad previsom, Omahnil v prepad, V naših gorah 
spet gneča in nesreče, Iskanje začasno ustavljeno, Enega planinca iščejo, 
drugega našli mrtvega, Policijski helikopter dvakrat na strehi bolnišnice, Plezalca 
sta se srečno vrnila iz stene, Dva zdrsa v planinah, katastrofa v gorah,  Nesreča 
na turni smuki, Umrl pri vzponu na Krn, Usodna privlačnost Krna, obsijanega z 
luninimi žarki, V dnevu in pol na pobočju Krna štirje mrtvi,Plaz in sneg sta 
preprečila planincem sestop v dolino, Strmoglavil z jadralnim padalom,Stena v 
Ospu past za mlada alpinista, Alpinista omagala pod osapsko steno, Kaj so 
vzroki in kaj posledice 

- Povzetek sestanka o alpinističnih nesrečah 
- Časopisni izrezek z naslovom Angležu zdrsnilo pod Mojstrovko, na grintovcu 

umrl avstrijski smučar, trije mrtvi in en ranjen v hribih, Planinca iz Ihana bodo še 
iskali, A. Podlipnik je, kot kaže, na poti s Komarče utonil, Ubila se je pri sestopu, 
Boj za žibljenje avstrijske planinke, Za malega Uroša je bila usodna prevelika 
hitrost, prehitro smučanje usodno za Uroša, Smrt alpinista v kamniških Alpah, 
Nemec zdrsnil na trdem snegu Turskega žleba, Gamsovec usoden za planinko, 
Kot po čudežu se je na skalni polici le ustavila, napačen korak in že si na nosilih 
gorskih reševalcev, Odlomljeni oprimek je ustavil avstrijsko navezo, Nesreče v 
gorah se kar vrstijo, Sestop s planin v helikopterju, Helikopter jo je dvignil iz 
kanjona, Pogrešanega lovca našli mrtvega, Pogled na sončni vzhod je plačala z 
življenjem, Že drugi dan so lovca zaman iskali, Nesreči v gorah, pod Okrešljem, 
našli poškodovanega planinca,Nikar v planine slabotnih nog in brez dobre 
opreme,Dramatično reševanje v severni steni Prisanka, kap ga je zadela v 
gorah, Slabost na lovu, Spet pristanka na strehi bolnišnice, Skoraj na meji 
vzdržljivosti, Trentarja še iščejo, Krvavi konec tedna v gorah in na cestah, V 
gorah umrl zdravnik, enega planinca še iščejo, Smrtne nesreče v 
Himalaji,Amaterski profesionalci, Kratki dnevi, pomanjkljiva oprema, izzivanje – 
nesreča, Učinkovito reševanje iz brezna Medvedove konte 

- Časopisni izrezki z naslovom Po treh urah fanta rešili iz brezna, Neroden skok, 
Omahnil pri sestopu s storžiča, Smrt v gorah, V gorah je letos umrlo že 26 
planincev, Planinec umrl pod plazom, Plaz ga je pustil živeti, Planinec je pod 
štruco zdrsnil v smrt, Sreča v nesreči, Ponesrečili so se trije smučarji, Zdrsa 
dvesto metrov globoko ni preživel, Zdrsnil pri sestopu z Ratitovca, Zdrs dveh 
planincev pod Batognico, Padalec strmoglavil, Pogrešajo ga, Za planinca je bil 
usoden zdrs po žlebu Tolste peči, Koprčanu zdrsnilo na Storžiču,zaradi 
preutrujenosti največ gorskih nesreč, Nesreče v gorah se kar vrstijo, namesto 
sprostitve v gorah – nesreče, Ujete v gondoli na Veliko planino reševali do 
večera, Zdrsnil 8-letni otrok, reševalci so zaman iskali planinko, Smrt alpinista na 
Raduhi, Štajerski gorniki so imeli srečo,Helikopter z reševalci je prišel prepozno, 
Reševal jo je helikopter, Usodna pot na Šmarno goro, Na Nanosu umrl planinec, 
Planinka si je zlomila nogo, Zdrs pod begunjščico, Planinka zdrsnila v smrt, Če 
bi počakal, bi najbrž preživel, Zdrs,plaz, zmrzline, Himalaja, slovenskih fantov (in 
dekleta)  grob, Evino prvo dežurstvo: troje reševanj v gorah, Ranjeni alpinist je 



sestopil sam, triglavska smrt je oplazila Čeha, padec, slabost, Plezalca ubila 
odkrušena skala, Planinka zdrsnila na snegu, Žrtvi planine in reke, Usodno 
brezno na gori Pelmo, Spodrsnilo mi je, Krušljiva severna stena, zakoncema 
zdrsnilo na plazu, Kamenje zasulo alpinista, Na gori mu je postalo slabo,S 
krušljivega ledu je omahnil v smrt, Planinec zdrsnil v smrt, Bivakirala nedaleč od 
poti, Ljubljančan zdrsnil pod vrhom Jalovca 

- Dnevni informativni bilteni – Najpomembnejši dogodki s področja zaščite in 
reševanja 15.11. 1998 

- Časopisni izrezek z naslovom Alpinist padel med sestopom, Umrl zaradi 
podhladitve, Omahnila je, Srčna kap pod Planiko, Planincu spodrsnilo, S 
helikopterjem do planinca, Nemca ubila strela, Avstrijca pa led, Planinca našli 
mrtvega, Zdravničin zadnji sestop z gore, Na glavo jij e padel kamen, Smrt v 
gorah, zaplezali so se, Mrtva traktorista, V steni je klical na pomoč, V hribe kar v 
copatih in z jahalno čelado, Obvisel na vrvi, Oblegane gore, zaposleni reševalci, 
Ponesrečena planinka, V smrt pod Dovškim križem, Čehu spodrsnilo na slapu, 
Planinki Miri klecnilo koleno, Skala na planinko, Našli izginulega soteskarja, 
Soteskar izginil v reki Koritnici, Poškodbi v gorah, Zdrsnil in obležal v grapi, 
Markacije niso za okras na skalah, Usodni zdrs planinke, Umrla je planinka, 
Smrt planinke, Pogrešanega planinca še niso našli, Obnemogel v gorah,Priti na 
Triglav in umreti ter druge zgodbe 

- Nesreče, reševanja, avgust 2000 
- Nesreče, reševanja, september 2000 
- Smrtni primeri v letu 2000 
- Časopisni izrezki z naslovom Smrt je kosila v gorah, Kamen mu je zlomil 

stegnenico, Tragični vzpon na Storžič, Plaz odnesel alpinista, Planinko odpeljali 
s helikopterjem, našli mrtvega smučarja, Zdrsnilo ji je, Sreča avanturistke na 
Storžiču, Zaradi vetra omahnil iz ostenja, Z Grintovca je zdrsnil v prepad, 
Pogrešani planinec umrl pod plazom, Iskanega so našli živega, pogrešajo 
mežiškega planinca, Plaz odnesel alpinista, Traktorista reševal helikopter, Ni 
miru za gorske reševalce, Umrl pod goro kamenja, Profesor je v ostenju pozabil 
soplezalko, Ni miru za gorske reševalce, Črna planinska sezona, Planinec si je 
zlomil nogo, rešil izčrpano planinko, 

- Nesreča GRS, 10.6. 1997 (izrezki iz časopisov) 
- Podatki za izdelavo diagramov, grafikonov o nesrečah za 80-letnico GRS 
- Gradivo Franceta Malešiča (poročilo o reševalnem tečaju leta 1947 na 

Kamniškem sedlu, časopisni izrezki) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 66                                                                                                                                                                                                                         
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel JLA, RSNZ, RVU, ZVS, RDVOUV, GRS VI. (razni dopisi, organiziranost 
KSP – MVO, zapisniki, razno, zakon o vodah, Rep. sekt. za promet in zveze, zakon o 
žičnicah, programi, finance) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 67                                                                                                                                                                                                               
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel KSP – GRS. IV.: VI. LUK, V. LUK, Bled, IV. LUK, III. LUK, II. LUK, I. LUK  
(dopisi, poročila, programi, dopisi,… s Konferenc o nesrečah in plazovih (LUK), 
materiali KSP - IKAR 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 68                                                                                                                                                                                                        



FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel KSP - GRS VI. (korespondenca, dopisi, časopisni izrezki, nalogi, … v 
povezavi z Republiškim komitejem za ureditev prostora, JLA, RSNZ SRS Milice, Rep. 
Komite za promet, Rep. Inšpektorat za ceste, Rep. Inšp. za žičnice, Rep. Komite za 
promet in zveze, Odbor za žičnice, RS Urb. – SRS, KSP – SR. Ob, KS, KSP – ZVS, 
LB Inštitut): 
RK za promet in zveze: 

- Obvestilo o nakazilu, ki ga je poslal načelnik Komisije za GRS, Podkomisije za 
plazove Pavle Šegula 

- 14 kom službenih nalogov 
- Dopis PZS. Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 11.7. 1986 

naslovljen na Marjana Saksido v zadevi priročnik za žičničarje 
- Dopis Republiškega komiteja za promet in zveze z dne 17.1.1986 v zadevi sklep 

o imenovanju komisije za preizkus znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge 
na žičničnih napravah 

- Dopis Republiškega komiteja za promet in zveze z dne 15.1.1986 o imenovanju 
predsednika Komisije za preizkus znanja za tehnično vodenje žičnic, za tehnično 
vodenje vlečnic, za vzdrževanje in opravljanje z žičniškimi napravami ter za 
sprevodniška in strežniška dela na žičniških napravah 

- Poslovnik o dfelu komisije za preizkus strokovne usposobljenosti delavcev, ki 
delajo na žičničnih napravah 

Služba plazov: 
- Grafikon 
- Richtlinien fur die Ostschweiz (ohne Kanton Graubunden), nem. 
- Grafikon 
- Poročilo o vremenskih  in snežnih razmerah na osnovi podatkov meteoroloških 

opazovalnic na Kredarici in v Ratečah 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 11.10. 1985 

naslovljen na Hidrometeorološki zavod SRS, Komisije za GRS pri pPS v zadevi 
beležka o srečanju služb za opazovanje snega in opozarjanje pred plazovi 

- Razni prazni in izpolnjeni obrazci o vremenskih podatkih 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 19.11. 1984 

naslovljen na RTV Slovenija v zadevi beležka o pogovoru – opozorila pred 
snežnimi plazovi prek TV v sezoni 1984/85 

- Dnevna meteorološko-bivološka opazovanja (izpolnjeni obrazci) 
- Pismo z  dne 14.5. 1984 poslano Pavlu Šeguli v zvezi s tekočimi zadevami 

(srečanje v Poljčah, pogovor z dr. Ušeničnikom, dopisnica Tomaža Vrhovca,…) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove naslovljen na Franceta 

Bernota, HMZ SRS z dne 6.6. 1984 v zadevi beležka o srečanju s predstavniki 
LWD Klagenfurt 

- Pismo z dne 21.5. 1984 poslano Pavlu Šeguli v zvezi z sestankom. 
- Pismo  HMZ – SRS Ljubljana naslovljeno na g. Helmuta Bauerja, Amt der 

karntner Landesregierung v zvezi z vabilom na pogovor v Ljubljano 3.6.1984 
- Dopis Amt Karntner Landesregierung z dne 14.5. 1984 naslovljen na Ing. Pavla 

Šegulo v zvezi z sodelovanjem med koroško in slovensko službo za snežne 
plazove 

- Časopisni izrezek z naslovom Velika nevarnost pred snežnimi plazovi terja 
sprotna opozorila 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 30.3. 1984 
naslovljen na Helmuta Bauerja v zadevi sodelovanje v službi za snežne plazove 



- Zapis Hidrometeorološkega zavoda SRS, dr. Franceta Bernota  z dne 28.3. 
1984 v zvezi zobiskom dr. Daria Frondaliča in dr. Enrica Filafera iz Vidma z 
namenom vzpostaviti sodelovanje med »Službo za napovedovanje snežnih 
plazov«, ki deluje v okviru pokrajinske gozdne direkcije za AD Furlanijo – 
Julijsko Krajino z slovensko službo za opazovanje snega in opozarjanje pred 
snežnimi plazovi. 

- Original in prevod dopisa, ki ga je Regione Autonoma friuli – Venezia Giulia 
poslala na Hidrometeorološki zavod Slovenije z dne 1.2.1984 v zvezi z 
medsebojno izmejavo meteorološko-bivoloških podatkov 

- Dopis Hidrometeorološkega zavoda Slovenije z dne 20.12. 1982 naslovljen na 
PZS, Komisijo za GRS pri PZS v zvezi z vremenskimi podatki za planince 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 26. 1. 1983 
naslovljen na načelnika Komisije za GRS Bineta Vengusta v zvezi z različnimi 
problemi in podatki 

- Kratka informacija o potrebi opazovanja snežnih plazov, HMZ SRS, 9.12.1982 
- Različni obrazci HMZ SRS (plaz, ki je zajel ljudi; temeljni list; škoda na 

komunikacijah; škoda na gozdovih in poljih 
- Zapisnik 3. seje Republiškega štaba za Civilno zaščito z dne 23.12.1982 
- Kratka informacija o potrebi opazovanja snežnih plazov, HMZ SRS, 9.12.1982 
- Obrazec HMZ SRS – poročilo o snežnem plazu 
- Kataster snežnih plazov 
- Obrazec HMZ SRS – poročilo o snežnem plazu, sestavek o snežnih plazovih, 

finančni predlog katastra snežnih plazov, kataster snežnih plazov 
- Dopis Komisije za GRS pri PZS z dne 9.12. 1982 naslovljen na HMZ SRS v 

zadevi vremenski podatki za planince 
- pismo Slovenske akademije znanosti in umetnosti naslovljeno na Pavla Šegulo v 

zvezi s sodelovanjem geografskega inštituta SAZU pri raziskavah snežnih 
plazov 

- dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 12.6. 1982 
naslovljen na dr. Ivana Gamsa v zvezi z vabilom za sejo izvršnega odbora 
podkomisije za plazove 

- pismo Cirila P. z dne 20.10. 1982 Pavlu Šeguli 
- dopis Komisije za GRS pri PZS z dne 9.12. 1982 naslovljen na Ivana Gamsa, 

univ. prof. v zaevi zbiranje podatkov za pregledno karto snežnih plazov v 
Sloveniji 

- poročilo o delu službe snežnih plazov v zimi 1981 – 1982, 21.9.1982 
- poročilo o zasedanju IKAR v Bovcu 
- dopis PZS, Podkomisije GRS za plazove z dne 15.11. 1978 naslovljen na 

Službo snežnih plazov , Meteorološki zavod SRS v zadevi posvet o katastru 
snežnih plazov 

- dopis Komisije za GRS, Podkomisije za plazove KSP – GRS z dne 22.11. 1978 
v zadevi beležka o posvetu o katastru snežnih plazov (2x) 

- predlog terenskih opazovanj plazenja snega in gibanja snežnih plazov za leto 
1977 

- vremensko poročilo za zimo v letu 1979/80 
- dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 18.12. 1979 naslovljen na 

Meteorološki zavod Socialistične republike Slovenije v zadevi dan varstva pred 
snežnimi plazovi – udeležba 



- dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 6.12. 1979 naslovljen na Meteorološki 
zavod Socialistične republike Slovenije v zadevi sodelovanje na tečaju lavinskih 
psov 

- Promemoria fuer die Ausarbeitung der Lawinenbulletins (Lageberichte), nov. 
1971  

- Poročilo za Grunau/Alu, 11.6. 1979, dr. France Bernot 
- Dopis Amt der o.o. Landesregierung z dne 23.5.1979 kot vabilo  na zborovanje 

Delovne skupnosti avstrijskih Služb za snežne plazove (LWD) in dopis PZS, 
Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove v zvezi z omenjenim vabilom z 
dne 31.5. 1979 naslovljen na Hidrometeorološki zavod SR Slovenije 

- Dopis PZS, Komisije za gRS, Podkomisije Komisije GRS za plazove z dne 31.5. 
1979  naslovljen na Amt der O.Oc. Landesregierung v zvezi z zasedanjem 
delovne komisije avstrijske LWD (nem) in dopis PZS, komisije za GRS, 
podkomisije GRS za plazove z dne 31.5. 1979 naslovljen na meteorološki zavod 
SR Slovenije v zvezi z vabilom na zborovanje delovne skupnosti avstrijskih služb 
za snežne plazove/LWD 

- Promemoria fuer die Ausarbeitung der Lawinenbulletins (Lageberichte), nov. 
1971  

- Dopis Pavla Šegule z dne 9.4. 1979 naslovljen na meteorološki zavod SRS v 
zadevi prevod za SSP MZ SRS zs prevodom dopisa ter vprašalnika World data 
Center A for Glaciology 

- Poročilo o nesrečah v snežnih plazovih v sezoni 1977/78 v povezavi z 
vremenom in opozorili pred snežnimi plazovi, Meteorološki zavod SRS, 5.1.1978 

- Obvestilo o predavanju dr. Petra Gosarja  
- Dopis Podkomisije za plazove z dne 9.1. 1979 naslovljeno na Meteorološki 

zavod SRS v zadevi mnenja o nevarnosti snežnih plazov – pohod na Stol 
- Poročilo o delu in problematiki službe snežnih plazov, meteorološki zavod SRS, 

26.9. 1978 
- Članek Wetter und Lawinenkatastrophen 
- Dopis Pavla Šegule z dne 23.8. 1978 naslovljen na Lada Podržaja v zvezi z 

denarnim prispevkom 
- Zahvala Zveze socialistične mladine  Meteorološkemu zavodu SRS z dne 9.8. 

1978 
- Dopis Amt der Steiermarkischen Landesregierung z dne 22.4.1980 naslovljen na 

Meteorološki inštitut v zadevi povabilo na zasedanje delovne skupine za varstvo 
pred snežnimi plazovi 1980, dnevni red, načrt 

- Poročilo Meteorološkega zavoda SRS o delu službe snežnih plazov v zimi 
1977/78 in o osnovah za izdajo opozoril pred snežnimi plazovi 

- Dopis Meteorološkega zavoda SRS z dne 27.2. 1978 naslovljen na Podjetje za 
PTT promet v Ljubljani v zadevi jutranji telefon. Pogovor s Kamniško Bistrico 

- Dopis meteorološkega zavoda SRS z dne 10.2.1978 v zadevi vodnja SAS-a za 
analize in prognoze  

- Navodilo za delo zimske turistične vremenske službe, december 1977 
- Dopis podkomisije GRS za plazove KSP – GRS z dne 6.12.1977 naslovljen na 

M. Borko v zadevi dr. F. Bernot – sodelovanje na prireditvah s področja varstva 
pred snežnimi plazovi v SRS in SFRJ 

- Dopis in uradno potrdilo Službe za opazovanja snega in opozarjanja pred 
snežnimi plazovi o opozorilih 

- Poročilo o opozorilih na snežne plazove, ki so bila izdana v sezoni 1976/77 



- Vreme na Kredarici v letošnji pomladidopis podkomisije GRS za plazove z dne 
29.8. 1977 naslovljen na Klinični center v zvezi z dipl. ing. Franc Mulej – 
sodelovanje pri vzponu meteorologov na kredarico 26. In 27. 9. 1977 

- Preliminarno poročilo o delu v zimski sezoni 1976/ 77, Republiška služba 
opazovanja snega in opozarjanja pred snežnimi plazovi 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 9.3. 1977 naslovljena na MZ SRS v 
zvezi z prebonjimi sondami – dobava 

- Odgovor dr. Franceta Bernota, Meteorološki zavod SRS na pisma bralcev v 
Delu 

- Časopisni izrezki iz dela (5 listov) 
- Dopis meteorološkega zavoda na PD Jesenice  z dne 5. 10. 1976 v zvezi s 

postavitvijo termometrske hišice 
- Opis zimskih razmer na Kredarici – zima 1975/76 v slovenskem delu Alp 
- Navodilo za izdelavo termometrske hišice, 26.11.1974, HMZ SRS in načrt 
- Dopis Meteorološkega zavoda SRS z dne 15.1.1976 v zvezi z razgovori o službi 

za obveščanje pred nevarnostjo plazov Udine 
- Dopis Meteorološkega zavoda SRS z dne 24.9.1975 v zvezi z vabilom na 

ratgovor (2x) 
- Kataster plazov 
- Komisiji za varstvo pred snežnimi plazovi – organi ljudske samozaščite in del 

varstva pred plazovi v SR Sloveniji 
- Predlog organizacije lavinske službe 
- Kataster snežnih plazov 
- Obrazec HMZ SRS – poročilo o snežnem plazu 
- Dopis Podkomisije za plazove z dne 1.3. 1976 v zvezi s poročilom in 

sodelovanjem naslovljen na Meteorološki zavod SRS 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 21.2.1976 naslovljen na meteorološki 

zavod SRS v zvezi z obiskom Wildbach – und Lawinwnverbau ter LWD v 
Celovcu, vabilo k sodelovanju 

- Dopis Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 26.11. 1981 
naslovljen na Hidrometeorološki zavod SRS v zadevi France Bernot – 
sodelovanje na minerskem tečaju 

KSP-GRS (Bilten): 
- Časopisni izrezek z naslovom Kako nastajajo opozorila GRS? 
- Dopis Podkomisije za plazove GRS z dne 4.2. 1976 naslovljen na Kompas Hotel 

garni, Žičnica Zelenica v zadevi lavinski bilten 1976 
- Časopisni izrezki z naslovom Opozorilo GRS smučarjem, Opozorilo Gorske 

reševalne službe, GRS svari pred plazovi, Opozorilo GRS, Plazovi groze tudi 
cestam, Pozor, plazovi!, Zapozneli plazovi, Opozorilo smučarjem in planincem, 
Opozorilo Gorske reševalne službe, GRS opozarja 

- Opozorilo Podkomisije za snežne plazove pri GRS, bilten št. 2, 31.3.1975 
- Opozorilo Komisije za gRS pri PZS, poročilo št. 1, 21.3. 1975 in časopisni 

izrezek Opozorilo planincem in smučarjem 
RSV SRS 
- Dopis  Podkomisije za plazove GRS z dne 7.4. 1975 naslovljen na Republiški 

sekretariat za urbanizem SR Slovenije v zadevi materiali o snežnih plazovih in 
predlogi za ukrepe na območju SRS z zapisniki o komisijskih ogledih Kaninskih 
žičnic 

- Informacija o pogovoru v Republiškem sekretariatu za urbanizem SRS 
- Uničenje nad Bovcem bodi začetek pametnejšega dela 



KSP – ORS, KSP – KS, VS – DS: 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 19.11. 1986 

naslovljen na Oddelek za LO SO Tržič v zadevi strokovno sodelovanje pri 
izdelavi katastra snežnih plazov na območju Zelenice in v Dovžanovi soteski 

- Dopis GRS Prevalje z dne 10.3.1986 v zadevi miniranje plazu v Koprivni 
- Dopis GRS Prevalje z dne 22.1.1985 v zadevi miniranje snežnih plazov v 

Koprivni 
- Časopisni izrezek z naslovom Poziv šolskim vodstvom 
- Dopis Pavla Šegule z dne 23.10. 1985 v zadevi program občinskega posveta o 

snegu, plazovih in varstvu pred plazovi – predlog 
- Vabilo Skupščine občine Škofja Loka z dne 21.1.1986 na predavanje o Snegu, 

snežnih plazovih in varstvu pred plazovi in dopis načelnika KSP – GRS Pavla 
Šegule z dne 22.1.1986 v katerem navaja sodelujoče referate 

- Zapisnik seje občinske komisije za varnost pred snežnimi plazovi Tržič z dne 
12.1.1986 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisija za plazove z dne 9.4. 1986 
naslovljen na Skupščino občine Tržič v zadevi ogled plazin na območju pod 
Ljubeljem in v Dovžanovi soteski 

- Dopis GRS, postaje Tržič z dne 14.11.1985 naslovljen na Podkomisijo za 
plazove v zvezi z ogledom snežnih plazišč v Jelendolu oz. Dolini 

- GRS, postaja Tržič – mobilizacijski plan  
- Akcija na zahtevo OŠCZ Tržič in Kompas Ljubelj, miniranje srednjega plazu na 

Zelenici, 28. 3. 1984 
- GRS, postaja Tržič, Akcija na poziv stavba za CZ Tržič – 25.2.1984 in akcija na 

poziv postaje milice Tržič – 26.2.1984 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 28.2.1979 

naslovljen na Petra Ježka v zvezi z podatki glede možnosti organiziranja 
seminarja za delavce komisij za varstvo pred snežnimi plazovi krajevnih 
skupnosti in občin 1979 

- Pismo Kralj Antona Pavlu Šeguli o zadnjem odstreljevanju in miniranju snežnih 
opasti na Zelenici 

- Obdelava področja za zaščito in ukrepe proti snežnim plazovom, za del območja 
na teritoriju občine Tržič, 20.11.1977, Salberger Marjan 

- Načrt ukrepov za varnost prometa na žičnicah in smučarskih progah na Zelenici 
- Dopis SRS, Skupščine občine Tržič z dne 3.8.1978 naslovljen na PZS, 

Podkomisijo GRS za plazove v zadevi poročilo o umetnem proženju plazov na 
področju Zelenice in dopis Podkomisije GRS za plazove z dne  9.8.1978 SRS, 
Skupščini občine Tržič v isti zadevi 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 28.11.1978 naslovljen na Skupščino 
občine Tolmin v zadevi izvajanje varstva pred snežnimi plazovi 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 1.2.1983 naslovljen 
na Komisijo za GRS v zadevi poročilo o terenskih ogledih za kataster snežnih 
plazov na Tolminskem 

- Dopis KS Bovec, Komisija za varstvo pred snežnimi plazovi z dne 10.1.1978 v 
zadevi osnutek ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in obrambnih ukrepov, 
imenovanje KSP – Bovec in način dela 

- Dopis KS Žaga, Komisije za varstvo pred snežnimi plazovi z dne 10.1.1978 v 
zadevi osnutek ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in obrambnih ukrepov, 
imenovanje KSP – Žaga in način dela 

- Reglement pour la securite sur les pistes en Jugoslavie (fra.) 



- Pravilnik o delu varnostne službe žičnice (osnutek) 
- Dopis podkomisije GRS za plazove z dne 23.1.1978 naslovljen na Silvo Čufer v 

zadevi vročitev dokumentov 
- Dopis PZS z dne 23.1.1978 naslovljen na Predsednika sveta KS in KSP Bovec, 

Soča, Log pod Mangrtom, Žaga v zadevi osnutek ocene ogroženosti pred 
snežnimi plazovi in obrambnih ukrepov, imenovanje članov KSP Bovec, KSP – 
Log pod Mangrtom, KSP – Soča in KSP – Žaga ter napotki o načinu dela. 

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS z dne 18.1.1978 v zadevi seminar o 
organizaciji varstva pred snežnimi plazovi v SRS 

- Rokopisni zapisnik z dne 9.1.1978 
- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 23.1.1978 v zadevi osnutek ocene 

ogroženosti pred snežnimi plazovi in obrambnih ukrepov, imenovanje članov 
KSP bovec, KSP Log pod Mangrtom, KSP Soča in KSP žaga o načinu dela 

- Dopis KS Log pod mangrtom, Komisije za varstvo pred snežnimi palzovi z dne 
10. 1. 1978 v zadevi osnutek ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in 
obrambnih ukrepov, imenovanje KSP Log pod mangrtom in način dela 

- Dopis KS Soča, Komisije za varstvo pred snežnimi plazovi z dne 10.1.1978 v 
zadevi osnutek ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in obrambnih ukrepov, 
imenovanje KSP Soča in način dela (2x) 

- Dopis KS Žaga, Komisije za varstvo pred snežnimi plazovi z dne 10.1.1978 v 
zadevi osnutek ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in obrambnih ukrepov, 
imenovanje KSP Žaga in način dela  

- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS z dne 18.12.1977 naslovljen na RSLO 
SRS v zadevi seminar o KSP – KS, KSP – Občin in VSŽ 

- Udeleženci Seminarja za ustanavljanje KSP – KS in Občin VSŽ 9.1.1978 – 
11.1.1978 

- Dopis GRS, postaje Prevalje z dne 25.2.1977 naslovljenan ing. Pavla Šegulo v 
zadevi tečaj naše postaje 

- Dopis Podkomisije GRS za plazove z dne 3.2.1977 v zadevi ustanavljanje 
komisij za varstvo pred snežnimi plazovi v občinah in v krajevnih skupnostih/ 
KSP – občin, KSP – KS/ priporočilo 

- Časopisni izrezek z naslovom v Kranju komisija za plazove 
- Dopis PZS z dne 30. 10. 1975 v zadevi varstvo pred snežnimi plazovi v SRS – 

teme za razmišljanje in ustanovitev komisij za varstvo pred snežnimi plazovi na 
ravni republike, občin in krajevne skupnosti 

- Zapisnik sestanka o varstvu pred snežnimi plazovi v SRS, Bovec, 6. 11.1975 
- Udeleženci sestanka za formiranje krajevne in splošne varnostne službe za 

varstvo pred snežnimi plazovi 
- Zapisnik s strokovnega posveta o uskladitvi proti-lavinske dejavnosti in o 

prioritetnem redu posameznih nalog dne 14.4.1966 v Ljubljani 
LB Inštitut: 
- Dopis Pavla Šegule z dne12.6. 1976  v zadevi prenos avtorskih pravic – izjava 
- Dopis PD Ljubljana Matica naslovljen na Ljubljansko banko v zadevi priročnik – 

dostava 
- Dopis PD Ljubljana Matica naslovljen na Ljubljansko banko v zadevi dostava 

priročnika 
- Dopis PD Ljubljana – Matica z dne 26.1.1976 v zadevi izdelava priročnika o 

pogojih gospodarnosti naložb v zimsko športne objekte 
- Priročnik o gospodarnosti naložb v zimsko-športne objekte 



- Dopis PD Ljubljana – Matica z dne 3.12.1975 naslovljen na Ljubljansko banko v 
zadevi izdelava priročnika - ponudba 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 69                                                                                                                           
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel GRS III. (poročila in podatki podkomisij Komisiji za GRS, KSP – GRS, …, 
Zapisniki, letaki) 
Obvestila o varstvu v SRS: 
KSP – GRO: 

- Podkomisija za plazove v obdobju 1982 – 1987 (osnutek), načelnik Podkomisije 
za plazove Pavle Šegula 

- GRS in varstvo pred snežnimi plazovi, načelnik KSP – GRS, Pavle Šegula 
- Poročilo Podkomisija za snežne plazove 1981/ 1983 
- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 11.1.1980 v zadevi adresar vodnikov 

lavinskih psov, minerjev snežnih plazov ter članov podkomisije GRS za plazove 
v obdobje 1979/1980 

- Opomnik o varstvu pred plazovi s kratkimi navodili o snegu in plazovih in 
strokovnih telesih varstva in njegovih nosilcih v SR Sloveniji za sezono 1978 – 
1979 

Komisija GRS za vzgojo: 
- Dopis Borisa Mlekuža z dne 21.4.1989 v katerem g. Šeguli pošilja  prispevek za 

5. Posvetovanje »Gore in varnost« z naslovom GRS v Vzgojno - izobraževalnih 
programih MK PZS 

- Referat Osnove GRS za mladinske planinske vodnike, Bovec 1986, Boris 
Mlekuž 

- Plan vzgojno-izobraževalnih akcij 1989, 30.9.1988, PZS – Komisija za GRS 
- Zapis PZS, komisije za GRS z dne 12.5.1987 o sestanku podkomisije za vzgojo 

in tehniko reševanja v gorah 
- Seznam inštruktorjev GRS po postajah 
- Zapis 1. Sestanka članov podkomisije za vzgojo in tehniko reševanja v gorah v 

Ljubljani na PZS, dne 14. januarja 1986 , PZS, Komisija za GRS 
- Plan za leto 1986, PZS, Komisija za GRS, 22.10. 1985 
- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 10.9. 1984 v zadevi srečanje reševalcev na 

Okrešlju 
- Obvestilo PZS, Komisije za GRS vsem postajam z dne 10.9. 1984 v zvezi s 

tečajem za pripravnike reševalce 
- Informacije IKAR 1984 /V 
- Dopis PZS, GRS z dne 16.3.1984 naslovljen na vse inštruktorje GRS v zvezi z 

zimskim začetniškim reševalnimtečajem 
- Zapisnik seje Podkomisije za vzgojo in tehniko pri Komisiji za GRS pri PZS z 

dne 14.3.1984 
- Stališča in dogovori iz republiškega zbora inštruktorjev GRS, ki je bila od 21. Do 

23. Oktobra 1983 v planinskem domu v Tamarju 
- Poročilo o zasedanju podkomisije v alpskem centru v Visokih turah – 

Rudolfshutte v času od 14. do 16. 10. 1983, IKAR, Podkomisija za vzgojo in 
tehniko reševanja 

- Podkomisija za vzgojo in tehniko reševanja, načelnik podkomisije Marjan 
Salberger 

- Poročilo o delu na vzgojno-izobraževalnem področju v GRS za ibdobje 1981/82 
in 1983, Komisija za GRS pri PZS 



- Zapisnik seje podkomisije za vzgojo in tehniko GRS pri PZS 20.9. 1983 
- Zapisnik sestanka podkomisije za vzgojo in tehniko pri komisiji za GRS pri pZS, 

15.2.  
- Obrazec predlog sestava komisije za GRS pri PZS v mandatnem obdobju 1983 

– 85 
- Beležka sestanka delovne skupine za pripravo programov planinske šole in 

planinskega vodnika dne 13. In 14. 11. 1982 na Lisci 
- Kazalo 
- Obvezni pogoji za verifikacijo pripravljalnega tečaja za planinske vodnike 
- Dopis, ki ga Pavle Šegula pošilja g. Danilu z dne 10.3.1982 
- Plazovi 
- Dopis Pavla Šegule z dne 9.3.1982 naslovljen na Marjana Salbergerja v zadevi 

sredstva za zvezo in sporazumevanje – dopolnila in popravki 
- Nevarnosti v gorah 
- Izgled dopolnilne razvrstitve snovi oz. dopolnitev naslovov predmetov v 

reševalnem priročniku 
- Orientacija 
- Dopis Walterja kellermana z dne 30.12. 1981 naslovljen na g. Pavla Šegulo v 

zvezi z udeležbo na tečaju od 4. do 7. februarja 1982 
- Dopis PZS, Komisije za vzgojo in izobraževanje z dne 22.2. 1980 v zvezi z 

obnovo učne snovi za planinske vodnike 
- Pravilnik o vzgojnem delu v GRS pri PZS 
- Poročilo z lavinskega tečaja v Rait im Winken (ZR Nemčija) v času od 4. do 7. 

februarja 1982 
- Dopisa med Walterjem Kellermannom in PZS, Komisijo za GRS pri PZS z dne 

27. 10 in 23.12. 1981 v zvezi z obiskom tečaja o snežnih plazovih (nem) 
- Dopis Avstrijske GRS z dne 28.12.1981 naslovljen na PZS, Komisijo za GRS v 

zvezi z zimskimi vajami na Hoch-Obirju (nem) 
- Dopis Komisije za GRS z dne 8.1.1982 naslovljen na vsesojuznij sovjet 

dobrovoljnih sportivnih obščestev profsojuzov v zadevi »Symposium 
Gornospasatelnyh Služb – Kavkaz 1982 (nem) 

- Dopis PZS, Komisije za vzgojo in izobraževanje z dne 15.12.1981v zvezi s 
pripravo programa za planinske vodnike 

- Zapisnik iz zbora inštruktorjev GRS, ki je bil 14., 15. 11. 1981 
- Zapisnik seje Podkomisije za vzgojo in tehniko pri komisiji za GRS pri PZS, ki je 

bila 5. 11. 1981 
- Dopis Zavoda SRS za šolstvo z dne 20. 7. 1981 naslovljen na OŠ v zadevi 

priporočilo za nadaljni razvoj planinske dejavnosti v osnovnih šolah 
- Dopis PZS, Sklad za založništvo z dne 18.5. 1981 v zvezi s pripravo programa 

za planinske vodnike 
- Dopis PZS, Komisije za vzgojo in izobraževanje v zvezi z navodili avtorjem pri 

pripravi materiala za planinske vodnike z dne 18. maja 1981 
- Zapisnik seje odbora za Založništvo pri PZS z dne 18. maja 1981 
- Zapisnik seje delovne skupine Komisije PZS za vzgojo in izobraževanje z dne 

27.5. 1981 
- Pravilnik o delu planinske mladine, PZS, Mladinska komisija 
- Pravilnik za slovenska planinska orientacijska tekmovanja, pZS, Mladinska 

komisija 
- Analiza, Stanje planinske šole v Sloveniji v letu 1980, PZS, Komisija za vzgojo in 

izobraževanje, 5.3. 1981 



- Zapisnik seje podkomisije za vzgojo, izobraževanje in tehniko pri Komisiji za 
GRS, ki je bila 31.3.1981 

- Zapisnik sestanka delovne skupine za vsebinsko pripravo problemske 
konference o vzgoji in izobraževanju v ZZJ, ki je bil 28.10. 1980 

- Program problemske konference o vzgoji in izobraževanju v PZJ, priloga št. 1 
- Pripomoček pri vsebinski obdelavi katerekoli vzgojno-izobraževalne akcije, 

priloga št. 2 
- Pregled manjkajoče vsebine reševalnega priročnika in zadolžitve, priloga 
- Novi priročnik Hoja in plezanje, 2.11.1980, PZS, Sklad za založništvo 
- Zapisnik seje podkomisije za vzgojo, izobraževanje in tehniko pri Komisiji za 

GRS pri PZS z dne 25.9. 1980 
- Zapisnik seje z dne 16.9. 1980, Komsija za GRS 
- Dopis PZS, Komsije za GRS z dne 8.1.1980 v zadevi priprava materiala za 

reševalni priročnik 
- Radijske zveze v planinstvu 
- Beležka iz sestanka delovne komisije za vzgojo in izobraževanje PZS za obnovo 

Programa za planinske vodnike, ki je bila 6. Do 8. Julija 1979 
- shema Človek… 
- zapisnik PZS, seje podkomisije za vzgojo Komisije za GRS pri PZS, ki je bila 

dne 6.9. 1979 na PZS 
- dopis Pavla Šegule z dne 9. 10. 1978 naslovljen na Vinka Mlinarja 
- dopis Petrola z dne 6.10. 1978 maslovljen na Pavla Šegulo v zvezi z temo D-5 in 

D-4. 
- Dopis PZS, Komisije za vzgojo in izobraževanje z dne 28.8. 1978 v zvezi s sejo 

komisije 22.6. in testi in planinskimi vodniki nasploh 
- Dopis PZS, Komisije za vzgojo in izobraževanje z dne 28.8. 1978 v zvezi z 

redno sejo komisije PZS za vzgojo in izobraževanjem, ki bo 4.9. 1978 
- Zapisnik sestanka podkomiaije za vzgojo pri komisiji za GRS PZS, ki bo dne 6.9. 

1978 
- Finančni plan za leto 1978, PZS, Komisija za GRS, 8.11.1977 
- Zapisnik PZS, Komsija za GRS, Podkomisija GRS za vzgojo in tehniko 

reševanja, 16.3.1977 
- Poročilo o delu komisije za gRS od maja 1975 do marca 1977 
- Dopis Republiškega sekretariata za notranje zadeve, Uprava javne varnosti v 

Kranju z dne  5.4. 1971 naslovljen na Postajo GRS Kranj v zadevi »Krvavec 71« 
- Republiško tekmovanje milice v smučanju in zimsko gorsko reševalna vaja 

»Kravavec 71«, 3. – 5.3. 1971 
- Zapisnik delovnega sestanka, ki je bil 12.1. 1972  
- Dopis Komisije za GRS pri pZS, Podkomisije za vzgojo in tehniko reševanja v 

gorah z dne 7. 10. 1976 v zadevi sklic letnega inštruktorskega seminarja GRS 
Slovenije 

- Zapisnik sestanka z namenom, seznaniti se z novo univerzalno pripravo za 
varovanja, ki je bil 28.9. 1976 na PZS 

- Zapisnik sej podkomisije za vzgojo in izobraževanje pri kOmisiji za GRS pri PZS 
dne 23.10. 1975 

- Zapisnik 1. Seje podkomisije za vzgojo GRS, ki je bila 28.5.1975 
- Zapisnik z letnega zbora inštruktorjev in načelnikov GRS, ki se po postajah 

bavijo z vzgojo. Seminar je bil 11. In 12. maja na Zelenici. 
Letalsko reševanje: 
- Časopisni izrezek z naslovom Obletnica reševanja s helikopterjem 



- Tyrolean air ambulance, 4/ 1990, revija 
- Tyrolean air ambulance, 3/ 1989, revija 
- Časopisni izrezek z naslovom Retter wollen streiken 
- Dopis Komisije za GRS, Podkomisije za letalsko reševanje z dne 3.10. 1988 

naslovljen na PZS, Komisijo za GRS v zadevi vsebinski in finančni plan za leto 
1989 

- Vabilo PZS, GRS z dne 15.2.1988 naslovljen na postaje GRS v SRS na 
dvodnevno usposabljanje za reševalce – letalce 

- Program dvodnevnega obnovitvenega usposabljanja reševalcev – letalcev v 
zimskih razmerah, GRS, Podkomisija za letalsko reševanje, 16.2.1988 

- Zapisnik seje podkomisije za letalsko reševanje, ki je bila 5.5. 1987 z dne 5.5. 
1987, PZS, Komsija za GRS, Podkomisija za letalsko reševanje 

- Priročnik za letalce reševalce 
- Časopisni izrezek z naslovom Reševanje s helikopterjem 
- Dopis RSNZ SRS, Uprava milice, Letalska enota milice z dne 24.10. 1985 v 

zvezi z udeležbo na mednarodnem kongresu o letalskem reševanju (Air med 85) 
v Zurichu – poročilo 

- Dopis RSNZ SRS, uprava milice, letalska enota milice z dne 23.10. 1985 v zvezi 
z strokovnim obiskom pri reševalcih v Avstriji 

- Zahvala za izrečeno sožalje, 14.11.1984 
- Program International Aeromedical Evacuation Congress, 10. – 14. 9. 1985 
- Seja Podkomisije za letalsko reševanje IKAR, Malbun – Liechenstein, 5. – 7. 10. 

1984, poročilo Jože Pezdirc, delegat Podkomisije za letalsko reševaje GRS 
- Dopis RSNZ SRS, Uprava milice, Letalska enota milice z dne 6.6. 1984 

naslovljen na pZS v zvezi z trenažno vajo reševalcev letalcev 
- Poslovnik Podkomisije za letalsko reševanje 
- Zapisnik 3. seje sekretariata Podkomisije za letalsko reševanje z dne 29.3. 1984 
- Dopis PZS, Komsije za GRS z dne 21.2.1984 v zadevi pripombe in dopolnilni 

predlogi k organizaciji in načinu delovnaja podkomisije za letalsko reševanje 
- Dopis PZS, Komisije za GRS z dne 1.2.1984 poslan vsem postajam GRS v 

zvezi s posredobanjem mnenj, pripomb na osnutek Pravilnika o organizaciji in 
načinu delovanja podkomisije za letalsko reševanje 

- Kopisja dopisa Pavla Šegule z dne 16.2.1984 naslovljenega na komisijo za GRS 
v zadevi pripombe k osnutku pravilnika letalske podkomisije 

- Letni načrt dela in aktivnosti podkomisije za letalsko reševanje za 1984 
- Poročilo o zasedanju letalske podkomisije IKAR, Rudolfshutte, 13. – 15. 10. 

1983, Gorazd Šturm 
- Podkomisija za letalsko reševanje (poročilo o delu) 
- Katalog Swiss Air Ambulance 
- Poročilo o udeležbi in delu na kongresu IKAR v Bovcu meseca oktobra 1981 
- Dopis Pavla Šegule z dne 11.6. 1982 naslovljen na g. Christiana Buhlerja (nem) 
- Dopis Schweizerische Rettungsflugwacht (SRFW) z dne 23.3. 1982 naslovljen 

na Pavla Šegulo (nem)dopis Podkomisije za letalsko reševanje z dne 
10.11.1972 v zvezi z uporabo helikopterjev v namene gorsko reševalnih akcij 

- Poročilo o obisku pri Bavarski GRS v Garmisch – Partenkirchnu, Komisija za 
GRS, Podkomisija za letalsko reševanje, 30.3. 1981 

- Zapisnik 2. Seje Podkomisije za letalsko reševanje, ki je bila 4.11. 1980 
- Poročilo iz zasedanja podkomisije za letalsko reševanje Mednarodne unije za 

alpsko reševanje IKAR, 25. 10. 1980 v Berchtesgadnu – ZRN, PZS, GRS, 
4.11.1980 



- Poročilo o zasedanju podkomisije za letalsko reševanje IKAR dne 3.11.1979 v 
Merlingu pri Meranu, PZS, Komisija za GRS, 24.12.1979 

- Poročilo o obisku na 4. Mednarodnem helikoptrskem simpoziju v Kleine 
Scheidegg-u v Švici, 13.11.1978 

- Letni občni zbor Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR, Poročilo 
Podkomisije za letalsko reševanje inž. Ivo Samec, Chamonix 11. – 18. 9. 1977 

- Letna seja strokovne komisije za letalsko reševanje IKAR, Aosta, 11. 10. 1975, 
Bine Vengust 

- Vabilo Albina Vengusta, SRS, Skupščina mesta Ljubljana z dne 21.11.1978 na 
sprejem načelnikov in letalcev reševalcev ter podelitev diplom za letalske 
reševalce 

- Geschichtlicher Rueckblick und derzeitiger Stand des Luftrettungswesens in 
Jugoslawien (nem) 

- Program 4. Mednarodnega helikopterskega simpozija, 22. – 24. 9. 1978 na 
Kleinen Scheidegg (nem., prijavnica, program, opozorila,…) 

- Časopis REGA, informacije SRFW, Zurich, 1.11.1977 
- Dopis Pavla Šegule z dne 17.2. 1978 naslovljen na Bineta Vengusta v zvezi s 

sestankom GRS Kranj 
- Zapisnik 1. Seje podkomisije za GRS za letalsko reševanje in zdravniške 

podkomisije GRS, ki je bila 29.6. 1977 
- Dopis RSNZ SRS, Uprava milice z dne 7.7. 1977 naslovljen na Upravo javne 

varnosti, ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Celje, Postaji mejne milice Brnik, za 
helikoptrsko enoto RSNZ v zvezi z obvestilom o dežurni službi zdravnikov – 
gorskih reševalcev 

- Dopis RSNZ SRS, Uprava milice z dne 11.7. 1977 naslovljen na Upravo javne 
varnosti, ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Celje, Postaji mejne milice Brnik, za 
helikoptrsko enoto RSNZ v zvezi s seznamom dežurnih letalcev – reševalcev 

- Zabeležka seje podkomisije za letalsko reševanje, dne 18.11.1973 v domu 
avstrijskega Alpenvereina v Innsbrucku 

- Poročilo o simpoziju, Reševanje v gorah s helikopterji in o zasedanju komisije za 
tehniko reševanja in opremo, Marjan Salberger, 8.10. 1970 

- Poročilo o delu podkomisije GRS za letalsko reševanje za obdobje 1975 in 1976 
- Navodilo o uporabi helikopterja za reševanje v gorah 
- Zapisnik 4. Seje podkomisije GRS za letalsko reševanje pri komisiji za GRS pri 

PZS, ki je bila 17.4. 1976 
- Zapisnik 2. Seje podkomisije GRS za letalsko reševanje, ki je bilo 8.7. 1975 
- Zapisnik 1. Seje podkomisije GRS za letalsko reševanje, k ije bilo 3.6. 1975 
- Dopis  Bineta Vengusta z dne  9.3.1974 naslovljen  na  Fritza Buhlerja (nem) 
- Dopis Schweizerische Rettungsflugwacht (SRFW), julij 1974 v zvezi s 3. 

Mednarodnim helikopterskim simpozijem 
- Zabeležka seje podkomisije za letalsko reševanje dne 18.9. 1973 v domu 

avstrijskega Alpenvereina v Innsbrucku 
- Beležke o posvetu v RSNZ SRS 
- Plakat z oznakami (Signes – Grandeur minimum: 2,5m), fra. In zapiski 

Signalizacija u planini (hrv.) 
- Signalizacija (navodila, zapiski), nem. 
- Časopisni izrezek z naslovom Protestation des secouristes du Mont Blanc (fra.) 

in navodila za uporabo helikopterja za namene gorskih reševalnih akcij 
- Strokovno navodilo za uporabo helikopterjev republiškega sekretariata za 

notranje zaeve SR Slovenije 



- Časopisna izrezka z naslovom reševanje s helikopterji 
- Interna navodila za uporabo helikopterja v namene GRS Slovenije 
- Dopis republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije, uprava 

ljudske milice, načelnik tovariš general Boris Čižmek v zvezi s helikopterji za 
reševanje v primeru težjih nesreč 

- Slika helikopterja 
- Notice of the ARGS (ang.) 
- Reševanje s helikopterji doma in po svetu, Pavle Šegula 
- Dopis Komisije za GRS, načelnika Bineta Vengusta z dne 26.7.1972 v zvezi s 

prošnjo za pripravo BRD  (nem) 
- Program dela podkomisije za letalsko reševanje, 12. 6. 1972 
- Vežbe in reševanja s helikopterjem v slovenskih gorah 
- Dopis Pavla Šegule z dne 29.10. 1969 naslovljen na F. Buhlerja, 

Schweizerische Rettungsflugwacht 
- Original in prevod dopisa Schweizerische Rettungsflugwacht (SRFW) z dne 9.9. 

1969 (prevod dopisa je odgovor na pismo predsedniku IKAR, dr. campellu, v 
katerem je bilo zaprošeno za mnenje o helikopterju, ki bi bil primeren za 
reševalne podvige) 

- Avstrija, raba helikopterja 
- Ne pozabimo na helikopter, inž. Pavle Šegula 
- Strokovno navodilo za uporabo helikopterjev republiškega sekretariata za 

notranje zadeve SR Slovenije 
- Nalog France Bernot za službeno potovanje št. 15 
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FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel KSP – GRS II.: 1. Poročila za KSP – IKAR, 2. Poročila o zasedanjih IKAR 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 71                                                                                                                           
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel KSP – GRS XII: tehnična zaščita, prva pomoč, ljudska samozaščita, minerji, 
seje KSP – GRS 1976, namerno proženje: 

- Obvestilo o smrti 
- Dopis Komisije za GRS – podkomisija za plazove z dne 19.7. 1982 naslovljen  

na Tehnische universitet Graz, Insitut fuer elektronik 
Tehnična zaščita, ustaljevalni objekti: 
- dolgoročna zaščita površin, ljudi in objektov pred snežnimi plazovi z 

ustaljevalnimi objekti, Komisija za gRS pri PZS, Podkomsija GRS za plazove, 
Pavle Šegula 

Tehnična zaščita, gozd, pretvorba snega in plazovi: 
- Gozd, pretvorba snega in plazovi, Referat z zasedanja Interpraevent, Innsbruck 

1975, Albert Gayl 
Tehnična zaščita, opazovanje snega, snežna odeja, plazovi: 
- Ključ za opazovalce vremena, snežne odeje in snežnih plazov za lavinsko 

službo SRS, France Bernot, MZ SR Slovenije 
Kataster snežnih plazov: 
- Kataster plazov, dr. France bernot, PZS, Komisija za gRS, Podkomisija GRS za 

plazove 
Prva in zdravniška pomoč, telesne poškodbe zaradi mraza in plazov: 



- Telesne poškodbe zaradi mraza in plazov, inž. Pavle Šegula,  PZS, Komisija za 
GRS, Podkomisija GRS za plazove 

Ljudska samozaščita, KSP – SRS, KSP- Občin, KSP – KS: 
- Komisija za varstvo pred snežnimi plazovi – organ ljudske samozaščite in del 

varstva pred snežnimi plazovi v SR Sloveniji, inž. Pavle Šegula, PZS, Komisija 
za GRS pri PZS, Podkomisija GRS za plazove 

Ljudska samozaščita VS – žičnic, KSP – DS: 
- Pravilnik o delu varnostne službe, žičnice (osnutek) 
Ljudska samozaščita, namerno proženje: 
- Namerno proženje plazov, inž. Pavle Šegula, PZS, Komisija za GRS, 

Podkomisija GRS za plazove 
Ljudska samozaščita, reševanje z lavinskimi psi in žolno: 
- Tehnični pripomočki za reševanje iz plazov, PV 6/1974 
Ljudska samozaščita, vzgoja, preventiva: 
- Dan varstva pred snežnimi plazovi – ukrep za aktivno preprečevanje nesreč in 

pripravo na samopomoč prizadetih, Pavle Šegula, PZS, Komisija za GRS pri 
PZS, Podkomisija za plazove, Podkomisija za vzgojo 

Ljudska samozaščita, zakon o žičnicah: 
- Organizacija varstva in nadzor v luči zakonskih predpisov in inšpekcijskih služb, 

inž. M. Saksida 
KSP – GRS, 2. Seja: 
- Poročilo, 2. Seja podkomisije, Komisija za gRS pri pZS, Podkomisija GRS za 

plazove 
- KSP – GRS, materiali in zapisniki 
- Člani podkomisije GRS za plazove – 1976 
Dnevni red, spisek minerjev, člani KSP – GRS 
Štud. Odsek: 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 10. 11. 1981 

naslovljen na postajo GRS prevalje v zaevi raziskovalna naloga bajalica 
- Dopis PZS, Komisije za GRS pri PZS, Podkomsije za plazove z dne 26.9. 1981 

naslovljen na postajo GRS Prevalje in Ljubljana v zadevi izsledki o uporabnosti 
bajalice za iskanje zasutih v snegu 

- Dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije GRS za plazove z dne 30.10. 1981 
naslovljen na Toneta Jegliča v zvezi z bajalico 

- Dopis GRS Prevalje z dne 22.10. 1981 naslovljen na Podkomisijo za plazove, 
ing. Pavla Šegulo v zadevi delo na bajalicah 

- Prijava raziskovalne naloge iskanje predmetov in oseb, zakopanih v snegu, na 
osnovi BPE 

- Suchrute und Suchwinkel zur Ortung Lawinwnverschutteter, Nils Faarlund 
- Tečaj o snežnih plazovih 
- Dopis PZS z dne 22. 10. 1980 naslovljen na nosilce predavanj za tečaj o 

snežnih plazovih 
- Navodilo za pripravo tez za predmete tečaja o plazovih 
- Zapisnik 5. Seje IO KSP GRS, ki je bila dne 22.1. 1980, PZS, Komisija za GRS, 

Podkomisija GRS za plazove z dne 25.1.1980 
- Dopis komisije za gRS, Podkomisije za plazove z dne 24.5. 1994 v zadevi 

vsebina dela ŠO – predlog dela v letu 1994 – predlog poslovnika 
- Vabilo na sestanek študijskega odseka pri podkomisiji za snežne plazove GRS z 

dne 19.12. 1979, PZS, Podkomsija za snežne plazove 
- Osnutek predloga za pripravo opomnika plazov 



- Okvirni program tečaja za snežne plazove 
- Dopisnica 
- Zapisnik 5. Seje IO KSP GRS, ki je bila dne 22.1. 1980, PZS, Komisija za GRS, 

Podkomisija GRS za plazove z dne 25.1.1980 
- Analitična metoda napovedovanja snežnih plazov 
- Razni dopisi (8 dopisov) 
Žepni opomnik plaz. SZS: 
- Razni dopisi, vabila, predlogi,  
- Predlog delovanja študijskega odseka pri podkomisiji za plazove GRS, Andrej 

Brvar, 1979 
- Za poglobljeno znanje o snežnih plazovih, Pavle Šegula 
- Dopis GRS Prevalje z dne 28.1.1979 naslovljen na Komisijo za GRS, 

podkomisijo za lavinsko službo v zadevi dan varnosti snežnih plazov 
- Predlog delovanja študijskega odseka pri podkomisiji za plazove GRS, januar 

1979, Andrej Brvar 
- Časopisni izrezek z naslovom Snežni plazovi nevarni tudi za avtomobiliste 
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FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel KSP – GRS XIII., Študijski odsek (poročila): 

- Časopisni izrezki z naslovom Hrvata našli mrtvega, Sreča v nesreči alpinistov v 
severni steni Uršlje gore, Resnica o Logu pod Mangartom (2 dela) 

Poročila, kataster, NAM, proženje: 
- Navodilo za opis nesreče v plazu (4x) 
- Der lawinwnfall (nem) 
- Opomnik za izvedbo namernega proženja plazu (2x) 
- Kataster plazov (2x) 

Plazovi v SFRJ, obvestila, podatki: 
- Dopis PZS, Komisije za gRS, Podkomisije za plazove z dne 27.10. 1986 

naslovljen na Pavla Setničarja v zvezi z zbiranjem podatkov o nesrečah v 
snežnih plazovih 

- Razni zapiski, zabeležke 
- Dopolnila k pregledu smrtno ponesrečenih s Koroškega in okolice in priloga k 

izpisku iz kronike od dne 15.3.1992, Prevalje 21.3. 1992 
- Nekaj podatkov o nesrečah v snežnih plazovih, Pavle Šegula 
- Zabeležka Plaz v dolini Triglavskih jezer, Jože Čopi, nesreče, Pavel Gorše – 

Ptuj 
- Pismo Javorja Lušine z dne 27.6. 1982 Pavlu Šeguli v zvezi s prispevkom v TV 

– 15 
- Podatki o plazovih na Slovenskem, Pavle Šegula 
- Razni dopisi (12 dopisov) 
- Smrt Mihe Pavliča pod Cimprovko, P. Šegula 
- Pismo Franceta Planine z dne 24.9. 1984 Pavlu Šeguli 
- Časopisni izrezki z naslovom najstarejša in največja nesreča, ki sta jo povzročila 

snežna plazova, hudi dnevi, Zima z volkovi in plazovi, Usodni snežni plazovi – 
deset smučarjev mrtvih, eden pogrešan, Jovan Vukosavljev, Dne 31. Marca se 
je …, Za velikonočne praznike je Uletovo kočo,…, V frischaufovem Domu na 
globoko zasneženem Okrešlju …, Pod severnimi stenami Storžiča v plazu 
zakopanih… 

- Feliksa Goloba našli mrtvega v grapi pri Velikem slapu, nesreča 11.3.1970 



- Plaz zasul tudi učiteljico v Vojskem, februar 1952 
- Dopis SUR Ljubljana – mesto v zvezi s posredovanjem podatkov Planinarskemu 

savezu SR Slovenije (hrv.) 
- Zapiski o nesrečah v snežnem plazu indopis PZS, Komisije za GRS, 

podkomiaije za plazove z dne 8.3.1985 naslovljen na Milana Domadenika 
- Plaz pod Kredarico, 19.11.1989 
- Plazovi za Cmirom, 19.11.1989 
- Zapiski o nesrečah v snežnih plazovih (zapisek o Zidanškovi brigadi – 

27.11.1987,plaz na pobočju Strmca pri Florjanu, Snežni plaz leta 1940, bela 
kuverta z naslovom Poročila o plazovih, modra kuverta z napisom Rodica, 
Ružna in negativi plazu Rušna pod Rodico) 

- Plaz na južnem pobočju Rodice, 24.11.1991 
- Časopisna izrezka z naslovom Iz snežnega plazu prišli živi, Narednik žrtev plazu 
- Dopis Pavla Šegule z dne 5.12.1991 naslovljen na Hermana Borovnika v zvezi s 

plazom na Rodici 
- Dopis Pavla Šegule z dne 5. 12. 1991 naslovljen na Janka Korena v zvezi s 

plazom na Rodici 
- Dopis GRS, postaje Tolmin z dne 6.12.1991 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi 

z podatki o nesreči, ki naj bi jih imeli člani SPD Gorica 
- Dopis GRS, postaje Tolmin z dne 3.12. 1991 v zvezi s plazom pod Rodico, 

24.11.1991 
- Opis snežnega plazu, lesjak Miljko 
- Časopisni izrezek z naslovom Ušli snežni smrti 
- Še en plaz v zimi 1990/91, Pavle Šegula 
- Opis- poročilo o dogodku na Karavli »Maršal Tito«, 1991 
- Dopis Franca Urbanije z dne 9.12. 1991 v zvezi z nesrečo na Kriški planini 
- Plaz na območju ljubelja, 18.4.1991 
- Podatki o nesreči na Mrajaninih njivah okrog 1830 
- Nesreče v plazovih pozimi 1990 – 1991, Pavle Šegula 
- Fotografije plazu in žičničnih naprav Savin kuk 1, 2 na Durmitorju, 1991 (4 

barvne fotografije) 
- Kratko poročilo plazovi, 1990/ 1991 
- Poročilo o akciji, postaja Kamnik, 14.5.1960, nesreča Saša kamenjeva 
- Fotografije plazovi 1991 (jan., febr.), Planina v Lazu, Lisec (12 barvnih fotografij) 
- Pismo Pavlu šeguli z dne 4.11.1991 v zvezi z gradivom Janeza Krušica 
- Časopisni izrezek z naslovom Novozapadli sneg je onemogočil varno pot z 

Zelenice do Ljubelja, Mlade žrtve snežnih plazov 
- Poročilo PZS, GRS s kopijami časopisnih notic o nesreči Martina Aplenca in opis 

poteka reševanja 
- Časopisni izrezek z naslovom Neprevidnost mladih izletnikov zahtevala novo 

smrtno žrtev na Korošici 
- Ein Kriegserlebnis im Jahre 1916 
- Plaz v predelu Krna, 25.2.1916 
- Vojno doživetje v letu 1916, plaz na območju krna, 25.2.1916 
- Kopisja Zgodovina C in KR, polkovnik Joahim Botič in polkovnik Gustav baron 

Korwinsky 
- Fotografije z Vršiča, 18.3.1916 (1 čb fotografija) 
- Lawinwnkatastrophe im Hochkoniggebiet im Februar 1916, Der Tourist, maj, 

junij 1986 



- Korespondenca med P. Šegulo in g. Borisom v zvezi s 1. Sv. Vojno – enotami 
na bovški fronti 

- Fotografija iz časopisa »Izpod plaza pri krnskem jezeru izkopane žrtve o božiču 
1915 in podatki o plazovih na Soški fronti 1914 – 1915 

- Dopis Pavla Šegule z dne 9.2.1986 naslovljen na redaktion Salzburger 
Nachrichten v zvezi z zbiranjem dokumentacije/podatkov o znanih nesrečah v 
snežnih plazovih na področju Slovenije 

- Kopija časopisnega članka z naslovom Die nur der Weisse Tod  bezwang (nem.) 
in provizoričen prevod Spomini na nesrečo v plazu pri koti 1776 pri Krnu pred 
50timi leti v beli kuverti 

- Plaz pod koto 1776, Krn, Julijske Alpe, 24.12.1915 
- Zapiski AO brigade in divizije v Julijskih Alpah 
- Kopija članka Lawinwnkatastrophe im Hochkoniggebiet im Februar 1916, Der 

Tourist, maj, junij 1986 
- Tine Prinčič v plazu na Storžiču, 20.4. 1958 (2x) 
- Plaz pod Trtnikom v Mačjem potoku, 3. 1. 1939 
- Opis nesreč: Osip s strehe ubil sttarejšega občana: Otlica, 10.3.1970; dvajset 

oseb podsutih: Ljubelj 14./14. 1. 1885,… 
- Plaz zasul drvarje nad Bohinsjko Bistrico, 24.1.1929 
- Opisi nesreč v snežnem plazu: plaz pri Torkarju v Poreznu, 2.3.1909 
- Plaz pri sv. Ožboltu, 23.1.1940 
- Plaz v Soupatu pri Logu, 25.1.1940 
- Dopisn Župnijskega urada Sora pri Medvodah z dne 15.10. 1986 naslovljen na 

Pavla Šegulo v zvezi z zapisom v župnijski kroniki 26.1.1929 
- Opis nesreč Plaz pri Studenčicah (Sora), 26.1.1929 in Snežni plaz pri Ivovku 

(Medvode), 25.1.1940 
- Opis nesreče Snežni plaz pri Ivovku, 25.1.1940, Marjan Rupnik, Medvode, 

25.7.1986 
- Dopis Pavla Šegule z dne 11.5.1990 naslovljen na Republiški center za 

obrambno usposabljanje RS v zadevi Podatki o snežnem plazu 
- Dopis RS Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, Republiški center za 

obrambno usposabljanje poljče z dne 16.5.1990 v zadevi opis spprožitve 
snežnega plazu v Tamarju 

- Poročilo o plazu pod Vrhom nad Škrbino 
- Snežni plaz in reševalna akcija pod Velikim vrhom – 30.11.1987, Janez kavar, 

Postaja GRS Tržič, Dan varstva pred snežnimi plazovi 
- Poročilo o reševalni akciji, Marjan Gros, 30.11.1987 – Košuta/«Mulda« pod 

Križem, Postaja GRS Tržič, 2.12.1987 in spremljajoče pismo Janeza Kavarja 
- Časopisni izrezek z naslovom lavinski pes našel reševalca, ki ga je pokopal 

snežni plaz 
- Poročilo o snegu in snežni odeji in opozorilo pred snežnimi plazovi, 26.11.1987, 

Zomaž Vrhovec, SSP HMZ 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 14.10. 1987 

naslovljen na dr. Raimund Truxa v zvezi z nesrečami v snežnih plazovih v 1. 
Svetovni vojni na Soški fronti 

- Dopis PZS, Komieije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 3.4.1987 naslovljen 
na Oddelek za ljudsko obrambo v zvezi z poizvedbo o snežnem plazu – ponovni 
dopis 



- Dopis PZS, Komisije za gRS, Podkomisije za plazove z dne 12.3. 1987 
naslovljen na Rudija Šarino v zadevi podatki o plazu, ki je zasul avtomobil in dve 
osebi 

- Opis nesreče Plaz zasul avto z dvema osebama 
- Dopis SRS, skupščine občine Zagorje ob Savi, oddelek za ljudsko obrambo z 

dne 20.4. 1987 naslovljen na PZS, Komisijo za GRS v zadevi podatki o 
snežnem plazu 

- Poročilo o nesreči, postaja GRS Bohinj, SC Kobla 
- Časopisni izrezki z naslovom Nevšečnosti zaradi obilice snega in mraza 

premagane, Plugi se že kvarijo, S strešnih napuščov padajo ledene sveče, 
Zmrznila v zasneženem avtomobilu, Letošnji sneg tako in drugače, Veliki kupi 
snega počasi izginjajo, Gasilska lestev in ledene sveče, Pešca na Miklošičevi 
ubila ledena plošča 

- Zapisek o nesreči 19.2. – GRS šli pogledat šolske otroke iz Ljubljane na Soriško 
planino 

- Časopisni izrezki  z naslovom Skoraj 100 šrtev zime v Gruziji, Vse kaže, da se 
vreme v Sloveniji počasi normalizira 

- Opis nesreče Snežni plaz pod Komno, 11.1.1987 (2x) 
- Časopisni izrezki z naslovom: Snega več, težav manj, Sneg povzročil nekaj 

težav v prometu, vendar večjih zastojev doslej ni bilo, Vsa Evropa pod snegom, 
Medtem, ko ene zebe, pa se je drugod otoplilo 

- Fotografija Štefana  Kološa s psom Činčem 
- Dopis Pavla Šegule z dne 15.9.1986 naslovljen na Alojza Mertlja glede nesreče 

2.1.1777 na Srednjem vrhu 
- Razpredelnica smrtnih žrtev v Nemčiji, Italiji, Avstriji, Franciji, Švici 
- Časopisni izrezek z naslovom Lawinw verschuttete haus: Mutter von vier Kinder 

tot 
- Dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 30.10. 1986 

naslovljen na janeza Brojana st. v zadevi poizvedbe o plazu 
- Dopisnica 
- Opis dogodka Plaz zasul v Vratih 4 vojake 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 25.10. 1986 

naslovljen na nadškofijski ordinariat, Arhiv v zvezi z nesrečami v snežnih 
plazovih 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 25.10. 1986 
naslovljen na Lojzeta Zaplotnika, Župnijski urad v zvezi z nesrečami v snežnih 
plazovih 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 10.10. 1986 
naslovljen na Župnijski urad Sora v zadevi podatki o snežnih plazovih – prošnja 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 10. 10. 1986 
naslovljen na dr. D. Klemenčiča, Uprava Družine v zadevi poizvedaba o snežnih 
plazovih v Baški grapi – prošnja za informacije 

- Podatek o snežnem plazu na Starem vrhu, junij 1986, Pavle Šegula 
- Poročilo o snežnem plazu (obrazec) 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisje za plazove z dne 3.4.1987 naslovljen 

na ABC Pomurka, TOZD Žičnice v zadevi podatki o plazu 13.1.1987 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 9.4.1987 naslovljen 

na Janija Kokalja in Andreja Žemva v zadevi podatki o plazu na Vitrancu 
- Kuverta z napisom Plaz pod Vitrancem 13.1.1987, Kranjska Gora (zapiski, 

pisma, skice) 



- Časopisni izrezki z naslovom Odhod s Kredarice, Plaz zasul sedem planincev iz 
Zaječarja 

- Opis Reševalna akcija na Vršiču, Jernej Mertelj 
- Planinski spomini, Plazovi, piše jakob Aljaž, PV, št. 1,2, 1923 – kopija 
- Dopis SRS, Občine Škofja Loka, Postaja milice Škofja Loka z dne 19.2.1986 

naslovljen na Pavla Šegulo v zadevi markelj Darko, zasutje s plazom – poročilo 
- Dopis GRS Bovec z dne 26.7. 1986 naslovljen na Pavla Šegulo v zaevi plaz na 

Kaninu 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.8.1971 naslovljen 

na redakcijo Oslobodjenja v zvezi z snežna lavina 1. Ili 2. 1. 1971 – informacije 
- Podatki o plazovih v SFRJ, informacije (rumena kuverta) 
- Časopisni izrezek z naslovom Smrtonosni plaz, Šest ljudi umrlo pod snegom 
- Dopis PZS, Komisija za GRS, Podkomisija za plazove z dne 25.5.1986 

naslovljen na Vinka Černila v zaevi podatki o nesreči v plazu – prošnja 
- Zapis o snežnem plazu, Vinko Černil, Bovec 
- Dopis Pavla Šegule z dne 4.10. 1985 naslovljen na Osterreichisches Kuratorium 

fur alpine Sicherheit  (nem) v zvezi s knjigo o snežnih plazovih, ki jo pripravljajo 
v Innsbrucku 

- Dopis Časopisnega založniškega podjetja Kmečki glas z dne 14.3.1986 
naslovljen na PZS, Podkomisijo za plazove v zvezi s fotografijami iz Črmožiš 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.3.1986 
naslovljeno na uredništvo Kmečkega glasa v zvezi s prispevkom na temo plazu 
v Halozah 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.3. 1986 
naslovljen na Franca Milošiča v zvezi s snežnimi plazovi in zbiranjem podatkov o 
nesrečah v snehnih plazovih. 

- Pismo Andreja karničarja st. Pavlu Šeguli z dne 6.3.1986 v zvezi z nesrečo 
deklice v plazu na stezi iz Češke koče 

- Časopisni izrezki z naslovom Dva plazova na tirih, Plaz pokopal pet ljudi, Padla 
je 300 m globoko, Plaz zasul snežno vozilo, NATO zaradi nesreče prekinil 
manevre 

- Opis nesreče v Velikem grabnu 
- Časopisni izrezki z naslovom Plaz je presenetil prav vse; Bovec,24. Februarja, 

Bodo postavili novo?, Naše ceste je spet prekinila snežna brozga, Vremenska 
napoved HMZS, prognostična karta za 24.2.1986 

- Delo plazov in koča na Grohatu, uničena februarja 1986 
- Časopisni izrezki z naslovom jo je odnesel plaz ali le zametel sneg?, Odjuga 

povzročila povodnji, Sneg sredi zime, Pomoč madžarski družini,  
- Dopis Franceta Milošiča v zvezi s plazom pod Donačko goro 
- Časopisni izrezki z naslovom Sneg porušil streho, Sneg porušil ostrešje v ptuju 
- Dopis Eidg. Institu fur Schnee- und lawinwnforschung Weissfluhjoch/ Davos z 

dne 4.7. 1986 naslovljen na Pavla Šegulo v zvezi z nesrečami v plazovih v 
Albaniji v letu 1984/85 

- Časopisni izrezek z naslovom Lawinn in Albanien: 35 Todesopfer 
- Dopis PZS, komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 10.7. 1986 

naslovljen na Sievi Gliott v zadevi Ihr Brief vom 4. Juli 1986 und anderes 
- Časopisni izrezki z naslovom Korezovi niso ostali sami, Snežni plaz ugrabil 

mlado življenje 
- Radlje 



- Časopisni izrezki z naslovom Plazovi in prometni zastoji sredi obnovljene zimske 
idile, Bela smrt v Halozah, Sneg ogroža hiše, Rešili mater in novorojenčka, V 
Sloveniji že druga žrtev zime, Snežni plug se ni prebil do zametenih smučarjev 

- Meteorološka situacija 8.2. – 10.2. 1986, Tomaž vrhovec 
- Slike Čermožiše pri Žetalah, plaz izpod Resenika, 10.2.1986 (22 čb fotografij) 
- Časopisni izrezki z naslovom Plazu v halozah ne pomnijo, Plaz podrl hišo in 

ugasnil življenje, Zameteni v Ribniški koči, Haloze: Plaz umoril otroka? 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 11.2.1986 

naslovljen na Franceta Milošiča v zvezi s poizvedbo o snežnem plazu pod 
Donačko goro 

- Časopisni izrezki z naslovom Plazovi podrli tri hiše, Vremenska napoved HMZS, 
prognostična karta za 12.2.1986, Snežne razmere, Sneg povzroča hude 
nevšečnosti, Žrtev snežnega plazu v Halozah, Vremenska napoved HMZS, 
prognostična karta za 11.2.1985, Na Brniku promet po voznem redu, Snežne 
razmere, Močno sneženje povzroča velike zastoje v prometu, Plaz zaprl Ljubelj, 
Našli pogrešanega planinca 

- Opisi Plazovi na kaninskih žičnicah, Vojko Kravanja 
- Opis plazu na Kaninu, 1.2.1986 
- Časopisni izrezek z naslovom Snežni plaz zasul cesto, Pod plazom pet mrtvih 
- Dopis PZS, Komisije GRS, Podkomisije za plazove z dne 21.1.1986 naslovljen 

na Ruzhdi Pllana v zadevi informacija i detajli o nesreči u snežnoj lavini, 
19.1.1986, Jezerce kod Uroševca 

- Dopis PZS, Komisija za GRS, Podkomisija za plazove z dne 22.1.1986 
naslovljena na Alojza Žista v zadevi poizvedbe o nesreči v snežnem plazu, 
Jezerce pri Uroševcu, SAP Kosmet – prošnja za izvedbo 

- Opis nesreče 2.1.1986, Gorazd Zrimšek, AO Matica 
- Časopisni izrezek z naslovom Ne izzivaj hudiča 
- Poročilo o reševalni akciji na Vršiču 
- Mehle Janko – nesreča v gorah – obvestilo 
- Časopisni izrezek z naslovom Rešili so ga po dolgih urah pod snežnim plazom 
- Časopisni izrezki z naslovom: Vreme in temperature dne 2.12.1985 ob 13. Uri, 

Otrok umrl pod kupom snega, Vreme in temperature dne 3.12.1985 ob 13. Uri 
- Dopis Pavla Šegule z dne 20.9. 1984 naslovljen na Franceta Planino v zvezi s 

pregledom smrtnih žrtev snežnih plazov na Slovenskem 
- Dopis PZS, Komsije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 7.6. 1985 v zvezi z 

podatki o škodi zaradi snežnih plazov  - izguba v drevesnem obstoju, škoda na 
zaščitnem gozdu 

- Dopis Gozdnega gospodarstva Nazarje, tehnični sektor z dne 20.6.1985 
naslovljen na PZS v zadevi podatki o škodah v gozdovih po snežnih plazovih 

- Pregled smrtnih nesreč v snežnih plazovih na območju SR Slovenije, 
13.12.1984 

- Časopisni izrezek z naslovom Snežnim gmotam plačujemo previsok davek 
- Gorske nesreče v plazovih od leta 1950 – 1963 
- Dopis Soča, Gostinstvo in turizem Tolmin z dne 27.2. 1984 naslovljen na Pavla 

Šegulo v zadevi poročilo o plazu na C postaji Skripi krožne kabinske žičnice 
Kanin 

- Pismo  z dne 20.3.1984 v zvez z nesrečo na zadnjem pohodu na Stol 26.2. 
- Poročilo o nesreči/ zasutju v plazu pri Valvazorju/ na pohodu na Stol 26.2.1984, 

Peljhan Jože, 11.3.1984 
- Časopisni izrezek z naslovom Plazovi ustavili pohodnike 



- Opis nesreče v snežnem plazu na Vršiču, Jože Kurinčič, 10.2.1984 
- Plaz med Komno in Planino na Kraju, 24.1.1984 (opis v kuverti) 
- Poročilo o plazovih v Tamarju dne 14.1.1984 
- Poročilo o zasutju v plazu 2.6.1984, Jože gostinčar 
- Pismo Pavlu šeguli z dne 1.3.1984 v zvezi z nesrečo v slapu Črne vode, Boris 

Bertoncelj 
- Program Dneva varstva pred snežnimi plazovi dne 15. In 16.12. 1984, bodisi 13. 

In 14. 1. 1984 v Poljčah pri Begunjah na Gorenjskem 
- Časopisni izrezek z naslovom pri čiščenju ga je zasul sneg in sestavek Osip s 

strehe zasul petletnega fantiča z dne 1.3.1984 
- Dopis PZS, Komisija za gRS, Podkomisija za plazove z dne 10.9. 1984 

naslovljen na dr. Ruzhdi Pilana v zvezi s podatki o nesrečah v snežnih plazovih 
na Kosovu  v zadnjih 10ih letih 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 7.9. 1984 
naslovljen na Milana Domadenika v zvezi s pomočjo pri zbiranju podatkov o 
plazovih pri RSUP Črne Gore in Makedonije 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 7.9. 1984 
naslovljen na Župni urad Podbrdo v zvezi s prošnjo za podatke o nesreči pod 
Črno prstjo 

- Dopis PZS, Komisija za GRS, Podkomisija za plazove z dne 7.9.1984 naslovljen 
na RSUP Crne gore v zadevi informacije o nesrećama zbog snežanih lavina na 
teritoriji NR Crne Gore 

- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 7.9. 1984 
naslovljen na RSUP SR Makedonije v zadevi Informacije i nesrećama zbog 
snežanih lavina na teritoriji NR Makedonije 

- Časopisni izrezek z naslovom V gorah sneži, v nižinah nevšečnosti zaradi dežja 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 27.3.1984 

naslovljen na Ivana Muleja v zvezi z opisom nesreče v snežnem plazu 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 27.3.1984 

naslovljen na Jožeta Peljhana v zvezi s skico in orisom plazu na Stolu 
- Časopisni izrezek z naslovom Beli val nevarnejši od modrega 
- Časopisna izrezka z naslovom Spodnji del Zelenice je odprt za smuko in 

Nevarnost plazov še ni minila 
- Dopis Pavla Šegule z dne 22.2.1984 naslovljen na Leonida Kregarj – Ničo v 

zvezi z nesrečo v snežnih plazovih v Tamarju 14.1.1984 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomsije za plazove z dne 17.2.1984 v zvezi s 

posredovanjem manjkajočih podatkov o posameznih nesrečah 
- Časopisni izrezek z naslovom Snežnim gmotam plačujemo previsok davek 
- Dopis dr. Ruzhdi Pllane, Geografski odsek, Prirodno matematički fakultet 

Priština naslovljen na PZS v zvezi s podatki o snežnih plazovih na Kosovu 
- Dopis PZS, Komisije za GRS, Podkomisije za plazove z dne 8.11.1983 

naslovljen na dr. Ruzhdija Pllana v zvezi z nesrečami v snežnih plazovih 
- Pregled smrtnih neseč v snežnih plazovih, Slovenija, zbral Mulej Franc 
- Članek Wetter und Lawinwnkatastrophen, France Bernot 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 73                                                                                                                           
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel KSP – GRS XV, RSLO (Raziskovalna skupina, RSLO SRS – civilna zaščita, 
bajalica): razni dopisi, smernice, sporazumi, zakoni in drugo gradivo v zvezi z 



Zbiranjem podatkov za kataster plazov, Republiški štab CZ, bajalico, Simpozijem 
IKAR in Eigenman, lavinskimi sondami in priborom, obnašanjem v plazu 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 74                                                                                                                                                                                                             
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel s dopisi, pismi, gradivom iz raznih simpozijev, s pripombami k slovarju,…: 

- AR – Mlač – Bruskmann 
- Humar 
- ANENA – VALLA 
- Aulitzky 
- Bauer 
- DAVerein 
- DEBENJAK 
- Civilna zaščita – Rep. Upr. Za Zaščito in Reševanje 
- Jordan/ Savenc/ Četina 
- Fakulteta za šport, Rajimajer, Žvan, ZVUTS 
- KELLERMANN/DAV 
- KOMISIJA za GRS 
- KSP – GRS 
- KSP – IKAR 
- KRIEGS ARCHIV 
- LOPEZ 
- Oe BRD Štajerska in Oe BRD Koroška 
- Minerji 
- OANes 
- P. SCHAERER 
- TYROMONT 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 75                                                                                                                                                                                                                             
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel slovarji, Eigenmann, UIAA, meteorološki atlas, sneg, plazovi, IKAR, slov. 
jezika (razni dopisi, kolofon, IKAR Slovenija,  navodila za delo s slovarjem, slovar 
izrazov o snegu. Meteorološka klasifikacija,…) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 76                                                                                                                                                                                         
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel Razno – Dopisi (članki): poglavja UJMA, Razno, Planinski vestnik, Razni 
prispevki, Življenje in tehnika, … (dopisi, članki, zapisniki, poslovniki, programi 
konferenc,…) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 77                                                                                                                                                                                          
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel z gradivom 5. Posveta Gore in varnost in gradiva za zbornik (Poljče na 
Gorenjskem, 1990) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 78                                                                                                                           
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel Zasebna pisma (razno, dopisi s Tinetom Orlom) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 79                                                                                                                                       



FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel Križemkražem 2002 (razno gradivo v zvezi s knjigo Križemkražem po 
gorah): 

- Seznam naslovov 
- Poročilo o prodaji knjige križemkražem po gorah 2002 
- Potrdila o odpremi pošiljke in popisi oddanih pošiljk 
- Seznam naslovov, ki so jim bile knjige podarjene 
- Seznam vplačil v gotovini 
- Seznam izpisov GB v letu 2002 
- Stroški Križemkražem po gorah pri pripravi, izdaji, natisu knjige,… 
- Kopije izdanih računov 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 80                                                                                                                                                                        
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel Plazovi III., tekoče delo, sneg – plazovi: 

- Razni dopisi s podatki/opisi in drugo gradivo povezano z zbiranjem podatkov o 
nesrečah v snežnih plazovih 

- Razni članki o snežnih plazovih 
- Poročila o nesrečah v snežnih plazovih 
- Razni časopisni izrezki 
- Dogodki povezani s snežnimi plazovi v Avstriji pozimi 200 – 2001 
- Katalog izdelkov za reševanje izpod snežnih plazov 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 81                                                                                                                                                                                                                                          
FOND PAVLA ŠEGULE 
Fascikel Kuratorij (korespondenca  z Osterreichisches Kuratorium fur Alpine 
Sicherheit) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 82                                                                                                                           
FOND PAVLA ŠEGULE 

- Video kaseta Gorska reševalna služba, TV Slovenija, Gore in ljudje, 1999 
- Video kaseta Gorska reševalna služba, TV Slovenija, Gore in ljudje, 1999, nem 
- Video kaseta Scialpinismo in sicurezza, AINEVA 
- Veideo kaseta Prvih 20, 1999 
- Video kaseta »Lawinen« - Gefahr fur den Skifahrer, 
- Video kaseta Credo, Kratki film iz niza oddaj Gore in Ljudje, TVS, 1997 
- Veideo kaseta Plaz – nevarnost za smučarje, ledeniške razpoke 
- Video kaseta Snežni plazovi – nevarnost za smučarje, slo 
- IKAR, 50 Jahre internationale Bergrettung 1948 – 1998 
- 5 kom knjižic Pozor plaz,Nevarnost snežnih plazov, SZS 
- Knižica Erste Hilfe fur bergsteiger und Skifahrer 
- Knjižica Sicherheit mehr Winterspass fur Ski und Snowboard 
- Knjižica Lawinen Fibel fur Skifahrer und Snowboarder 
- 2 kom knjižic kameradenhilfe im Gebirge 
- Knjižica Der Lawinenunfall, Ursacheb Vorbeugung kameradenhilfe 
- 3 kom knjižic Der lawinwnunfall, Ursachen Vorbeugung kameradenhilfe 
- 5 kom knjižicPravilnik GRS 
- Knjižica Bergwandern, Bergsteigen 
- 2 Knjižici Lawinenfibel 
- Knjižica Neue sicura 



- 3 knjižice Gorska reševalna služba pri PZS 1912 – 1982 
- Knjižica Gore in varnost 
- Knjižica Osnove požarne samozaščite, Milan Vrhovec 
- Knjižica Die Schweit in Zahlen 1978 
- Knjižica Spiegazioni per I utente del bollettino valanghe dell Istituto federale per 

lo studio della neve e delle valanghe Weissfluhjoch/ Davos 
- Materiel Randonnee ete – hiver 98 -99 
- 4 separati Loških razgledov, 36, 1989 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  83 

- plakat Planinski tabor Polževo 84, MDO Ljubljana in PD Litostroj 
- plakat za 41. Planinski tabor, 28. maj 2011, MDO Kočevje in PD Kočevje 
- plakat za 13. Planinski tabor, 22. maj 1983, MDO planinskih društev 

ljubljanskega območja in PD PTT Ljubljana 
- plakat 21. Planinski tabor MDO Ljubljana, 26. maj 1991 
- diploma organizacijskega odbora nočnega rokovnjaškega pohoda 
- knjižica Ljubljanska mladinska pot 4 z zemljevidom poti, 1984 
- zgibanka polhov Gradec – 15. Planinski tabor, 19.5.1985 
- 2 kom knjižic Pravilnik o planinskem vodniku, Planinski vodnik PZS, Kviz – PZS 

1980 
- 2 kom mini pesmaric Planinske pesmi, Lj, 1980 
- Nalepka IKAR CISA (črnobela) 
- Članska izkaznica GRZS, izdana 23.11.2007 na ime Klemen Sladič 
- Gradivo, ki ga je Pošta Slovenije izdala ob 90. Letnici filma Triglavske strmine 

(dopis, Bilten 2012, 2 kom kuvert z znamko, 3 kom znamk – ena večja, dve 
manjši), albumček za znamke velikosti A5 s tremi predali, vse skupaj zloženo v 
tršo večjo rjavo kuverto), kopije znamk, kopija znamke, tekst o kratki predstavitvi 
filma Triglavske strmine, povečava žiga. 

- Gradivo v zvezi z Jakom Čopom (katalog retrospektivne razstave Gorenjski 
muzej 1997, 7 fotokopij člankov o Jaku Čopu, predlog za podelitev letne 
nagrade FSJ Jaku Čopu 1986, 3 izrezki iz časopisov o Jaku Čopu, koledar s 
fotografijami Jaka Čopa) – podaril Andrej Malenšek, 1.2.2013 

- Kuverta z različnimi listki, razglednicami itd, ki so se nahajali med listi knjige Naš 
alpinizem, TKS, 1932, ki je bila last Uroša Župančiča: 2 razglednici Cerro Torre 
s podpisi naših alpinistov iz leta 1985, fotokopija seznama gornjesavskih 
hostarjev iz leta 1932, znamka 1874-1974 Klek, izkaznica/kartonček SPD Fenz 
Maniuška, uradnika soproga Javornik 1922, črnobela fotografija nn ženske, 
kartonček s sporočilom obiskovalcem bivaka 1937, listek nalepljen na 
razglednici »18.9.1932, sev.stena Jalovca Bruno Vavpotič, Paula Jesih«, strgan 
listek z napisom »11.-12.8.1932, severna stena Travnika (Direktni vzpon) Paula 
Jesihova, Jože Lipovec«, list s popisom poškodbe Uroša Župančiča Splošne 
bolnice Jesenice, 1984 

- Časopisni članek Tragedija pod vrhom Kogla, Ljubljanski dnevnik, 16.5.1961 
(smrtno ponesrečena Bojan Zajec in Domen Šolar) 

- Priložnostna znamka ob 100-letnici rojstva Tineta Orla, 2013 
- 24 plastičnih ovitkov s priložnostnimi/spominskimi planinskimi znamkami in 

kuvertami PTT: 80 let GRS, 1992 (dve znamki in kuverta), 100 let SPD in 100 
let rojstva Joža Čopa,1993 (2 kuverti, 4 znamke), Slovenske gore-Ojstrica, 
1994 (znamka in kuverta), Evropsko leto varstva narave, 1995 (kuverta in dve 
znamki), 100 letnica Aljaževega stolpa, 1995 (kuverta in dve znamki), 



Slovenija, ob 5.obletnici osamosvojitve, 1996 (kuverta in znamka), Snežnik, 
1997 (kuverta in dve znamki), Zlatorog, zgodbe in legende, 1997 (kuverta in 
dve znamki), Boč, 1998 (kuverta in znamka), Triglavski narodni park, 1999 
(znamka in kuverta), Golica, 1999 (znamka in kuverta), Slovenija Storžič, 2000 
(znamka in kuverta), Slovenija Jalovec 2001 (znamka in kuverta), Martuljkova 
skupina, Zgornji Martuljkov slap, Špik, 2002 (kuverta in dve znamki), Bled 
1000 let, 2004 (kuverta in znamka), 100 letnica organizrianega turizma na 
Slovenskem, 2005 (kuverta in znamka), Slap Peričnik, 2006 (kuverta in 
znamka), Mangart, Bovec, 2007 (kuverta in znamka), dr. Julius Kugy, 2008 
(kuverta, znamka), Romantično slikarstvo, 2009 (kuverta in znamka), Alojz 
Knafelc, Markacija, 2009 (kuverta in znamka), Turizem, dolina Soče-pot 
miru, 2011 (kuverta in znamka), Svetovno prvenstvo v veslanju, Bled 2011 
(kuverta in znamka), Harmonija treh dolin Solčavsko, 2012 (kuverta in 
znamka), 28. Srečanje planincev PTT Slovenije, prenos z majem, Sinji vrh-
Ajdovščina, 1995 (kuverta), Poštarski dom na Vršiču, 1998 (dopisnica), Prva 
avtomatska mrežna grupa u Jugoslaviji, 1986 (3 znamke) 

- Gradivo Bolgarske planinske organizacije: 4 črnobele fotokopije zemljevidov 
Balkana (1843, v cirilici), barvni zemljevid Srednje Evrope iz leta 1941 (v 
nemščini, Sonderausgabe VI/1941, Generalkarte v. Mitteleuropa, Balkan 
1:200.000) 

- Barvna razglednica Stane Belak Šrauf na Everestu, 15.5.1979 
- Plakat Dan planincev v Vratih, 14.9.1980 
- Plakat Odkritje spomenika Jakobu Aljažu in Dan Triglavskega narodnega parka, 

Dovje-Mojstrana, 27. 8. 1989 (2 kom) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  84  
Gradivo Marije Sabolek Frantar in Slavka Frantarja (in v kovinskem predalniku): 

- Pohvala PSZ Komisija za alpinizem Mariji Sabolek, za uspešno plezalno sezono 
1977, Ljubljana 10.2.1978 

- Priznanje PD Rašica Mariji Frantar, Ljubljana 6.2.1988 
- Priznanje PD Rašica Slavku Frantarju, Ljubljana 6.2.1988 
- Priznanje KS Ljubljana Šentvid Mariji Sabolek za dolgoletno in vsestransko 

sodelovanje v razvoju krajevne samouprave in delegatskega sistema, 
19.10.1984 

- Priznanje PZS alpinistki Mariči Frantar za doseženo 2. mesto po »Anketi '89«, 
Ljubljana 7.2.1990 

- Priznanje PZS Mariji Frantar za doseženo 1. mesto v izboru najboljših alpinistk v 
letu 1990, Ljubljana 29.1.1991 

- Zlati častni znak UO PZS Mariji Frantar, članici PD Rašica za vrhunske 
alpinistične dosežke, Ljubljana 29.8.1990 (+zlata značka PZS) 

- Zlati častni znak Glavnega odbora PZS prvi ženski odpravi v Pamir 1982, za 
uspešen vzpon na Pik Komunizma, Ljubljana 18.12. 1982 (+zlata značka PZS) 

- Srebrni častni znak Glavnega odbora PZS Mariji Frantar, članici PD Rašica 
Ljubljana, članica prve ženske alpinistične odprave v Pamir 1982, za uspešen 
vzpon na Pik Komunizma, Ljubljana 18.12. 1982 (+srebrna značka PZS) 

- Srebrni častni znak Glavnega odbora PZSLidiji Painkiher, članici APD Ljubljana, 
članica prve ženske alpinistične odprave v Pamir 1982, za uspešen vzpon na 
Pik Komunizma, Ljubljana 18.12. 1982 (+srebrna značka PZS) 

- Diploma Telesnokulturne skupnosti Ljubljana Mariji Frantar za športne uspehe v 
letu 1982, Ljubljana marec 1983 



- Spominska značka in priznanje PD Delo Mariji Sabolek Frantar, za požrtvovalno 
meddruštveno sodelovanje v planinski organizaciji, Ljubljana 8.8.1983 (v rjavi 
mapi) 

- Oranžen zvezek z napisom »Mariča« - v njem razni zapiski Marije Frantar (o 
prvem vzponu na Pik Lenina, o ženski odpravi Pamir 1982, o Pamirju splošno..) 

- Zvezek Maričke Sabolek z izpisanimi raznimi citati in njen dnevnik od 21.3.1979 
do 28.7.1982 (Pamir) 

- Rjav zvezek z zapisi Marije Frantar od 21.6. -20.7.1990– odprava Nanga Parbat 
JZ greben in od 1.3.-29.4.1991- odprava Kanč 91, Langtang 

- Zvezek (exercise book) Mariče Frantar z vpisi od 1.4. do 7.6. (brez letnice) – 
Himalaja 

- Dnevnik s slovenske planinske poti, Marije Sabolek, 1976 
- Izkaznici PZS Marije Sabolek Frantar, 1977-1985 in 1986-1991 
- Izkaznica PZS Slavka Frantarja 1992-1994 
- Tipkopisi PZS KA v plastičnem ovitku: Stanislav Gilič: Kaj je alpinizem 1979, 

Iztok Tomazin: Zatiči 1979, Viki Grošelj: Trening alpinistov (za Everest 79 in 
Lotsse 81), karton za točkovanje Preizkusi svoje telesne sposobnosti 

- Tipkopisi Marije Frantar v plastičnem ovitku: Pot k novemu jugoslovanskemu 
ženskemu višinskemu rekordu (Pamir 1982) 

- Tipkopis, brošura, skice, fotografije s smermi Slovenske odprave Tien 
Šan/Kirgizija 1985 

- Fotokopije v plastičnem ovitku v italijanščini in nemščini (Salbit, Arova-Mammut 
1988 – nove plezalne ture) 

- Gradivo Nanga Parbat v plastičnem ovitku:skici gore, smeri, podatki ter osnutek 
pisma Marije Frantar uredniku PV v zvezi z  njenim člankom 1990. 

- Rokopis Marije Frantar: Pamir »82« ženska odprava; v plastičnem ovitku 
- Rokopis Marije Frantar o odpravi Nanga Parbat (verjetno za članek za PV); v 

plastičnem ovitku 
- Fotokopije zemljevidov, skic, tipkopis Walkerjev steber-Grandes Jorasses-

skupina Mont Blanc 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  85  
Gradivo Marije Sabolek Frantar in Slavka Frantarja (in v kovinskem predalniku): 

- Časopisni članki, zemljevidi (fotokopije) Nanga Parbat 1990 in tipkopis Marije 
Frantar v angleščini o odpravi Nanga Parbat (v plastičnem ovitku) 

- Članek o alp. odpravi Lhotse, Delo, 9.3.1981 (2x) 
- Članek Polet s padalom s Trisula in Alpinistične novice, Delo 22.6.1987 
- Časopisni članki Lotse 1981, Južna stena Lotseja 2002 v viziji Reinholda 

Messnerja, Lotseju so dali ime šele Evropejci, Everest 1979, ženska odprava 
Pamir 1982, Nanga Parbat 1990, Bloudkova priznanja 1990, članek o slovenski 
četverici na Hudičevem stolpu ZDA, notica Direktna v S steni Planjave, Severna 
stena Les Droites, članek Trenta ne bo ostala osamljena, osmrtnica Marije 
Frantar, rojene Sabolek, 1991(v plastičnem ovitku) 

- Čestitka SZDL PZS-ju oz. članicam ženske odprave na Pik komunizma, 1982 
(2x) 

- Članek o odpravi južna stena Lotseja (nepremagana) 
- Časopisni članki Pamir (1979, 1982 
- Časopisni članki  in brošura Jugoslovanska ženska odprava južna Anapurna, JZ 

greben 1986 
- Časopisni članki 1990 (Nanga Parbat, Svetičič v steni Eigerja) 



- Časopisni članki 1991 (ob smrti M. Frantar in Jožeta Rozmana na 
Kangčendzengi) 

- Članek o 22-letni Mariji Sabolek 
- Fotokopija intervjuja s Tomom Česnom 
- Modra mapa »Himalaja« (Anapurna 1986- brošura 2x, kuverta z dovoljenji za 

odpravo, pismo francoskega alpinista Philipa Bergerja z vprašanji v zvezi z 
odpravo, računi, potrdila, seznami opreme, dopisi, zemljevidi (kopije), obrazci, 
pravila v prenočitvenem objektu, skica taborov, rokopis M.Frantar o odpravi, 
gradivo o Gyachung Kang 1984, list o 3. alp. odpravi na Trisul 1987, brošura 
Nepalskega ministrstva za turizem »Mountaineering expedition rules«, prošnje, 
vloge, poročila 

- Modra mapa s prijavami za 1. žensko himalajsko odpravo 1982, 1985 – vloga, 
plezalni uspehi, fotografija, (Marija Frantar, Jana Ogrinc, Snježana Bilać, Nives 
Boršić, Ana Mažar-PZ Hrvaške, Irena Markuš, Marija Štremfelj, Vlasta Kunaver, 
Nataša Leban, Irena Komprej, Maja Dolenc, Danica Mlinar, Mira Uršič, Sanja 
Vranac, Janeta Kodrin (za zdravnico), Lidija Honzak, Marijana Šah, Ines Božič, 
Milena Radež, Erna Pančur – nekatere so prijavljene 2x; seznam prijav za 
žensko odpravo Nanda Devi, pogodba o sodelovanju med Titanom in 1.žensko 
JAHO na južno Anapurno, PZS o preizkušanju 3 cepinov, 1986 

- 3 razglednice s perforacijo: Trekking through Hindukush ranges of Northern 
Pakistan, Falaksair Peak towering over Matiltan village, Ushu Valley, Upper 
Swat, Mahodand lake beyond Ushu Valley, Upper Swat 

- Razglednica barvna Slovenske himalajske odprave Kanch '91 (Kangčendzenga 
1991) 

- Razglednica barvna Meddruštvene slovenske alpinistične odprave Nanga 
Parbat 1990 se zahvaljuje za sodelovanje 

- Razglednica s podpisi članov meddruštvene slovenske alpinistične odprave 
»Nanga Parbat 90« 

- Razglednica Masooda Manija Mariči Frantar 
- Razglednica Anapurna I. in J. Anapurna z Daulagirija s podpisi članic odprave, 

foto Belak Stane 
- Razglednica Moskve družini Sabolek, od Mariče (datum?) 
- Razglednica Splitske alpinistične odprave na Manaslu 1983 s podpisi članov, 

Slavku Frantarju 
- Razglednica Chamonix-Mont Blanc (pisala Andreja? Janezu Saboleku, 1979) 
- Zloženka Falaise de L'Escales 
- Zemljevid Vzhodne Azije (avstrijski) 
- Zemljevid doline Kathmandu 
- Vabilo PD Rašica Ljubljana na XVI. občni zbor, 24.3.1974 
- Črnobela mapa »Pamir« (fotokopija slovarja slo/rus/nem alpinističnih izrazov, 

ročno napisan slovarček nem alpinističnih izrazov ital/nem/slo; osebni list Marije 
Frantar, 3 listi ročno napisan seznam višinske hrane, tipkopis Maričke Frantar o 
Pamirju, članek Maričke Frantar: Ženska odprava Pamir 82, Alpinistični razgledi-
15-1982, fotokopija nemške brošure o Pamirju, 1977 

 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  86  
Gradivo Marije Sabolek Frantar in Slavka Frantarja (in v kovinskem predalniku): 

- Fotokopija brošure Groupe du Midi v francoščini (v plastičnem ovitku) 



- Fotokopija brošure o dolini Bergell / med Švico in Italijo, v nemščini (v rumeni 
mapi) 

- Fotokopija vodnička Tineta Miheliča Plezalni vzponi (v Italiji) – v plastičnem 
ovitku 

- Tipkopisi, skice različnih smeri 
- Fotokopija vodnika Plezalne smeri v Meteori (v plastičnem ovitku) 
- Fotokopije o plezalnih smereh v Švici, Franciji (Bergell, Bernske Alpe, 

Dauphineja) v nemščini (v plastičnem ovitku) 
- Fotokopije plezalnega vodnika po slovenskih gorah; z ročnimi opombami (v 

plastičnem ovitku) 
- 4 listi- fotokopije iz Alpinističnih razgledov, 1980 
- Tipkopis o Koritniškem Mangartu 
- Tipkopis Pamir 
- Tipkopis (2 lista) Švica-Bergell-Piz Badile 
- Listi iz PV (plezalne smeri idr) 
- Fotokopija  
- Časopisni članki (Strma stena Dedca, Podrobnosti o prvi ponovitvi-Golarjeva 

peč, Smer mladosti v Vršacu je terjala kar 35 ur, Južna stena Štruce, Malo 
znana stena-Križevnika, Stena nad Ospom vabi, Stena Triglava visoka 1424 m, 
široka pa je 4 kilometre)  

- 9 čb fotografij (30x24 cm) – gore 
- 9 čb fotografij na albumskih kartonih  (33x23 cm) – verjetno z ženske odprave                                                                                                        

 
 

 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  87 – FOND PD PTT 
- Vpisna knjiga Poštarske koče na Vršiču, 1967/68 
- Vpisna knjiga Poštarske koče na Vršiču, 1969 
- Vpisna knjiga Poštarske koče na Vršiču, 1970/71 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  88 – FOND PD PTT 

- Vpisna knjiga Poštarske koče na Vršiču, 1972-1974 
- Knjiga gostov Poštarske koče na Vršiču, 1974/75 
- Zapisnik Ustanovnega Občnega zbora PD PTT, 29.9.1953 (plastična mapa z 

listi) 
- Zapisnik izrednega občnega zbora PD PT Ljubljana, 13.12.1997 (plastična mapa 

z listi) 
- dnevnik odseka za planinska pota PD PTT Ljubljana od 25.5.1968 do 1.3.1997 

(ročno pisan); gre za dnevnik dela na planinskih poteh, ki jih vzdržuje PD PTT 
Ljubljana 

- mapa s sporočilom 22. zboru planincev PTT Slovenije 11.6.1989 – sporočilo so 
zapisali udeleženci pohoda po Transverzali kurirjev in vezistov NOV Slovenije 
od Črnomlja do Polževega 

- dokumentacija v zvezi z udeležbo članov slovenskih PD PTT na 24. sestanku 
planincev PTT Hrvaške v Moščenički dragi, 27.-30.11.1983 

- mapa z dokumentacijo in fotografijami XXVII. Srečanja planincev PTT 
Jugoslavije 30.6.-3.7.1979 v Logarski dolini v organizaciji PD PTT Celje 
(progarm izleta, seznam, znak-nalepka zbora, vabilo, časopisni članek, 21 čb 
fotografij) 



- kuverta z 21 različnimi priložnostnimi pisemskimi ovitki z znamkami in 
odtisnjenimi žigi (dnevi planincev, obletnice ustanovitev, srečanja, zbori, tabori – 
od 1970 do 1993 

- kuverta z gradivom Poštarskega doma na Vršiču (2 lesena obeska za ključe, , 2 
info zgibanki, 2 vizitki, 10 razglednic, 2 dopisnici) 

- kuverta z nalepkami: Dan planincev, 9.9.1984, Gorjanci (2 kom); poštarski dom 
na Vršiču 1725 m (2 kom); 7. srečanje slovenskih planincev Bazovica, 11.6.1978 
-SPD Trst; AMD Šlander Celje – član 1985 

- kuverta z našitki: Plan.društvo PTT Ljubljana (4 kom); PD PT Ljubljana 1953, 
Planinska zveza Slovenija 1893; PD Lovrenc na Pohorju, 1970; Poštarski dom 
na Vršiču 1725 m 82 kom); Poštarski dom Vršič (2 kom); PD PTT Celje; 
Planinarsko društvo »Poštar« Zenica; Planinarsko društvo »Poštar« Zenica-
Pl.dom Jedinci 858 m) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  89 – FOND PD PTT 

- mapa z dokumentacijo Pohoda planincev PTT Maribor-Lokve 3.-17.6.1967 
(mapa zapisnikov, govorov, dopisov, skice poti, skica Lokve) – poleg spada tudi 
92 čb fotografij, ki so hranjeni v fototeki PL (fond PD PTT) 

- vrečka s 36 kom različnih zastavic, povezanih z delovanjem PD PTT in 
sodelovanjem z drugimi društvi 

- izkaznice (4 kom) Gorske straže – dve prazni v plastičnem ovitku in dve brez 
ovitka, ki se glasita na instruktorja št 41. Branimirja Loviščka iz leta 1975 in 
Ivana Blažiča,1963 

- karton z odtisom znaka Gorske straže PD PTT Ljubljana in klišejem za 
štampiljko 

- našitek Gorska straža (2 kom) 
- plakat 34. Zbor planincev PTT Jugoslavije, Pohorje, 26.-29.6.1986 
- mapa VII. planinski tabor Trebeljevo 1977 (PD Vevče) 
- vabilo in nalepka Dan slovenskih planincev, Vrata 13.9.2003 (ob 110-letnici SPD 

IN 55-letnici PZS) 
- vabilo 50 let PD PTT Ljubljana,16.10. 2003 
- program 31. Srečanja planincev PTT Slovenije, Krvavec 21.6.1998 
- program 32. Srečanja planincev PTT Slovenije in 30-letnice poti kurirjev in 

vezistov NOV Slovenije, Slivnica, 13.6.1999 
- brošura razgled s Triglava (panoramske slike po risbi V. Mazija naslikal Jože 

Trpin), 1978 (ob 200 letnici prvega vzpona na Triglav) 
- Redke in ogrožene rastline Gorenjske (manjša mapa z 9 razglednicami cvetja in 

spremnim tekstom), 1995 
- Zgibanka s fotografijami Julijske Alpe/Alpi Giulie/Julische Alpen 
- Skica planinskih poti, ki jih vzdržuje PD PTT Ljubljana 
- Dnevni red VII. Zbora poštarjev planincev Jugoslavije v Vratih-Aljažev dom, 

30.4.-3.5.1959 
- Priložnostna kuverta XI.zbor planincev PTT Slovenije, Vršič, 2. Julij 1978, ob 

otvoritvi povečanega in preurejenega Poštarskega doma na Vršiču 
- Zgibanka XVII. Zbor planincev PD PTT, 10.6.1984, Kurešček 
- Priložnostna kuverta XXIV. Zbor planincev PTT Jugoslavije, Pokljuka, 4.-

6.7.1976, z znamko Ivana Cankarja 
- Priložnostna kuverta 30.PD PTT Ljubljana, Ljubljana, 10.12.1983 (ob 30-letnici) 
- Priložnostna kuverta 41. Srečanje planincev pošte in telekoma Slovenije, Vršič, 

7.9.2008, z znamko poštarskega doma na Vršiču 



- Priložnostna kuverta 37. Srečanje planincev pošte in telekoma Slovenije, 
Gorjanci, 5.9.2004, z znamko Kekca in kratkim zapisom o zgodovini PD PTT 

- Priložnostna kuverta XII. zbor planincev PTT Jugoslavije, Komna, 3.-5.7.1964 
(filatelistično društvo PTT Slovenija-Ljubljana, ovitek št.50), z znamko metulja 

- Program XII.zbora planincev PTT Jugoslavije, na Komni, 3.-.7.1964 
- Reprodukcija plakete Častni znak PD PTT Ljubljana za 3-kratno udeležbo na 

partizanskih pohodih poštarjev planincev Jugoslavije (2 kom, na trdem kartonu, 
črnobela) 

- Bilten XII. zbora planincev PTT Jugoslavije, Komna 3.-5.7.1964, izdalo PD PTT 
Ljubljana 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  90  

- Različno reklamno gradivo 
- Razglednica Višnja gora s Polževsko planoto, Jurčičev pohod,  3 kom 
- Knjižici Jurčičeva pot, Dežela desetega brata, 1995 in 2013 
- Knjižica Slovensko planinsko društvo, Po desetih letih 1893 – 1903 
- Pregledna karta Ljubljanske mladinske poti, 1975 
- Listič s 17 odrezki žigov različnih planinskih domov in vrhov 1930 – 1980 
- Listič s pesmico o Veliki planini 
- Pravila Županstvo bajtarjev Velike planine, 1981 
- Našitek Notranjska planinska pot Logatec 
- Nšitek Bajtar Velika planina 1666 
- Našitek z znakom Planinske zveze Slovenije, 1893 
- Vstopnica UIAA 
- Brošura Po in okoli Monte paterna/ Paternkoflerja 
- Kartonka Ricordo di tarvisio e Lussari in kartonka Dolomiti di Brenta 
- Kartica Organizator, Pohod po Jurčičevi poti 
- Različne vstopnice, vozovnice,… 14 kom 
- Izkaznica Planinsko ime, 2 kom 
- Potrdilo o plačani startnini, 2 kom 
- Izkaznica Planinska sekcija Jurišiče, Kršičevec 1091m, 2 kom 
- Izkaznica Blegoš, 1562m, 9. Maj 
- Razglednica Češka koča 1900 – 2000 
- Dr. Arnošt Brilej, Priročnik za planince, Ljubljana 1950 
- Zloženka 200 let prvega vzpona na triglav, Triglav – Bohinj – Ribčev Laz 
- Skripta Blegoš, 1562m 
- Razglednica V štirih letnih časih na Janče 
- Uganka 
- Dan planincev 1984, Gorjanci 
- Nalepka Višnja Gora, 17. Pohod po Jurčičevi poti 
- Izkaznica Zasavska planinska pot Kumrovec – Kum 
- Karta Julijske Alpe, V. popravljena izdaja 1939, A. Knafelc 
- Eisenbahn – Routen - Karte von Mittel Europa 
- Zloženka Jurčičeva pot 
- Zloženka Jurčičeva pot 2004 
- Zloženka Jurčičeva pot, 14. Pohod 2007 
- Vabilo na Jurčičevo pot 
- Zloženka Pohod pod Pugledom, 2002 
- Pot okoli Ljubljane, Pot ob žici 



- Knjižica Pesmi z gora 
- Knjižica Slovenske narodne pivske in vesele 
- Dnevnik spominskih planinskih pohodov Litija – Tisje 
- Vodnik po Belokranjskih partizanskih poteh 
- Vodnik po poteh Andraža 1997  
- Jezerska planinska pot 
- Tradicionalni pohod Pot dveh slapov, organizira planinsko društvo Polž 
- Pesmi nad 1000m 
- Ljubljanska mladinska pot, 3 kom 
- Dnevnik Badjurove krožne poti, PD Idrija 
- Dnevnik planinske obhodnice Križem kražem po Posavskem hribovju 
- Savinjska pot, Vodnik z opisom doline 
- Dnevnik poti čez Kozjak, PD MB – Matica 
- Dnevnik pohoda po Haloški planinski poti 
- Dnevnik po Stoperški planinski poti 
- Notranjska planinska pot 
- Loška planinska pot 
- Idrijsko cerkljanska planinska pot 
- Dnevnik pet krat deset za 50 let 
- Dopis Marjana Merkača, Kotlje, 2013, v zvezi s poštnimi žigi in seznam poštnih 

žigov, povezanih s planinstvom do 1991 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  91 – FOND PZS (darilo PZS TMZ-ju v letu 1999) 
- besedila radijskih planinskih predavanj do leta 1940 ( različna področja: 

zgodovinska , praktična itd ) 
- dokumentacija o filmu Metoda Badjure »Zlatorog« ( scenarij, dopisi, pripombe, 

Zakon o filmu 1973, Bilten društva slovenskih filmskih delavcev 1974) 
- dokumentacija o planinskem muzeju v ustanavljanju ( zapisniki sestankov, 

osnutek scenarija, poročila, dopisi ) 1966/67 in 1987/88 
- gradivo ob proslavi 90-letnice slovenskega organiziranega planinstva – 1982 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  92 – FOND PZS (darilo PZS TMZ-ju v letu 1999) 

- podatki o zaslužnih planincih za Enciklopedijo 
- popis planinskih koč s fotografijami ( izpolnjene vprašalne pole za priročnik 

planinskih objektov v FLRJ ) 1950-ta leta 
- tipkopis »Vodič po Julijskih Alpah« v nemščini 
- tipkopis »Ing.Stanko Dimnik: Komna;keltska imena tam naokrog« 
- originalne note z glasbo za film »Triglavske strmine« - Bojan Adamič 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  93 – FOND PZS (darilo PZS TMZ-ju v letu 1999) 

- zvezek z zapisniki SPD : 1896 
- Glavna knjiga SPD : 1906-1911 
- Načrt Aljaževega doma v Vratih 
- Aljažev dom in Šlajmerjeva vila – zemljiške zadeve 
- Časopisne notice o plazu, ki je odnesel Aljažev dom: 1909 ( Slovenski narod, 

Slovenec, Laibacher Zeitung ) 
- Mapa zakupnih pogodb in dopisov Meščanske korporacije v Kamniku: 1909 – 

1935 



- Društvena pravila SPD 1935,1936 
- Dopisi SPD prof.dr.Borisu Zarniku, Zagreb (HPD): 1935-1939 
- Spomenica celjskega odseka Savinjske podružnice SPD: 1919, dva lista 
- Spisek zaznamovanih poti SPD in vozni red vlakov: 1893 
- Spisek zaznamovanih poti SPD: 1894 
- vabilo na predpustno veselico Piparjev: 1894 
- Knjižica »Kažipot…IV.planinski ples (šaljivo) 
- Rokopis »Pot po Koroškem; spomini popotnika« (pred I.svetovno vojno) 
- Tipkopis M.Mikuža? (spomini, o tolminskih planincih, o Soči..): 1910-1966 
- List z rokopisom Josipa Abrama, 1924 
- Seznam in preslikave časopisnih notic o ustanovitvi SPD 
- Časopis »Pohorska politika« (volitve odbora SPD): 1937,1938,1939 
- Vremenokaz (šaljivo) 
- »Planinski šaljivec«, zabavni list, izdajajo Piparji, ročno napisano in narisano: 

1895 (mere 23x29cm) 
 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  94 – FOND PZS (darilo PZS TMZ-ju v letu 1999) 

- tipkopis »dr.Vladimir Škerlak: Zaključne misli k zgodovini alpinističnega  
kluba Skala« : 1963 

- turne kontrolne pole članov TK Skala ( izpolnjene, tudi Jugove):   
1922,1923 

- kratki opisi izletov TK Skala: 1922 –1923; pisal Janez Kveder 
- mapa TK Skala s fotografijami in podnapisi 
- načrt Skalaške koče na Rjavi skali 
- zapisi o savinjski podružnici SPD in preslikava zapisnika ustanovnega 

občnega zbora 1893 
- zapisi iz arhiva PD Kamnik (zgodovina) – zbral Pavel Kemperle, izšlo ob 70-

letnici PD Kamnik 
- kronike različnih planinskih društev 
- seznam članov PD Ljubljana II. ; 1951 
- zapisniki sej UO PD Ljubljana; 1949 
- poročilo Komisije za alpinizem za IV. Redno skupščino PZS; 1956 
- informacija o delu in problematiki slovenske planinske organizacije; 1964 
- gradivo ob otvoritvi Triglavskega doma na Kredarici; 1983 
- poročilo I. jugoslovanske alpinistične odprave na Aljasko; 1974 
- posebna izdaja »Večera« ob 90-letnici ustanovitve SPD; 26.2.1983 
- propagandni material ob otvoritvah koč, proslavah, razstavah ( lepaki, vabila..) 
- vabilo na tretji prijateljski sestanek planincev treh dežel, ki se srečujejo v 

Julijskih Alpah. Predsednik dr. Miha Potočnik, 1967 
 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  95 – FOND PZS (darilo PZS TMZ-ju v letu 1999) 

- priglasnice za PD Ljubljana II ( izpolnjene ): 1951 
- prazne prijavnice za Gorsko stražo 
- obveznice posojila za gradnjo planinskega doma na Kumu nad Trbovljami: 

1954 
- blokci »srečk« za gradnjo doma Zlatorog v Ljubljani 
- blok SPD: Prenočnine ( prazen ): iz 1930 tih let 



- blok SPD: Začasno potrdilo o plačilu znamkic in prispevkov ( prazen ): iz 
1940tih let 

- bloki TK Skala: Skalaški dom na Voglu ( prodajni material, hrana, pijača): 
1935-1937 

- posebne izdaje Pošte Slovenije ob 100-letnici Aljaževega stolpa ( znamke, 
kuverte ): 1995 

- knjižica Statut Planinarskog saveza Jugoslavije: 1948 
- korespondenca Škrajnar:Korenčan (podatki o Kadilniku): 1953 
- stari zemljevidi in panoramske karte ( na enem podpis Kadilnika ) 
- časopis »Planinski škrat«: 1.september 1907 
- pravila SPD: 1927 
- Alojzij Knafelc:Navodila za jednotno markiranje potov: 1924 
- Knjižica »Markirani poti SPD«, z imenikom vodnikov: 1906 – 2 kosa 
- Pole s seznami opreme za alpiniste in šerpe, v francoščini 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  96 – FOND PZS (darilo PZS TMZ-ju v letu 1999) 

- turistični prospekti slovenskih krajev: večinoma iz časa med obema vojnama 
- vabilo na otvoritev sokolskega planinskega doma na Pohorju: 1939 
- karta Geološki pregled Zahodne Slovenije ( ponatis iz leta 1913) 
- načrt za spominsko ploščo Valentinu Staniču – risal Vlasto Kopač: 1974 
- izkaznica PZS ( prazna ) 
- izkaznica gorskega vodnika PZS ( prazna ) 
- izkaznice SPD od 1898 – 1941 
- izkaznica GRS Janeza Brojana st. iz Mojstrane: 1949 –1954 
- kartoteka plezalcev z osebnimi podatki, slikami, podatki o vzponih in 

opravljenih tečajih: po II. svetovni vojni 
- ročno pisan dnevnik »Transverzalna pot preko slovenskih gora«; avtor neznan 

Beograjčan 
 
 
FOND PZS IZVEN ŠKATEL, V KOVINSKIH PREDALNIKIH 3 IN 4 (darilo PZS TMZ-
ju v letu 1999) 

- hemeroteka o I. jugoslovanski alpinistični himalajski odpravi iz različnih 
časopisov  od 9.3.1960 –23.12.1960 

- kartoteka GRS: 1950ta leta 
- kartoteka prvenstvenih vzponov 

 
 
 ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  97 

- vpisna knjiga Cerkev otok 1. – vpisi iz leta 1981 
- knjiga Ustroj in uprava Slovenskega planinskega društva, sestavil in uredil 

Adalbert Pučnik, izdalo SPD, Ljubljana 1940 
- scenarij (tipkopis) za film Zlatorog, Metod Badjura, Ljubljana, november 1967, 

s podpisom avtorja 
- brošura Osnovna informacija o planinstvu v Sloveniji, izdala PZS, april 1974 
- 2 knjigi (1. In 2. del) umetniških del in fotografij gora »Iz naših gora«, izdalo 

SPD, Ljubljana 1935 in 1937 
- Vpisna knjiga »VRH ŠKRLATICE TKS«, vpisi od 26.8.1934 (navedeni tisti, ki 

so postavljali križ) do 1945 



- Vpisna knjiga Vrh Škrlatice od 5.8.1945 do 14.7.1955 
- Vpisna knjiga Škrlatica, od 26.9.1976 do 30.8.1981 
- Vpisna knjiga Škrlatica, od 27.9.1980 do 26.6.1982 
- Vpisna knjiga Škrlatica, od 8.9.1969 do 26.8.1976 
- Vpisna knjiga Bovški Gamzovec, 1970 – 1971 
- Vpisna knjiga (verjetno s Triglava), prvi vpis delegacija IO PZS ob 200-letnici 

prvega pristopa na Triglav, 25.8.1978, (v steni?) do 1985 
- Spominska vpisna knjiga za Mladinsko kočo na Peči v Martuljku, 23.11.1952 

do 29.11.1963 
   
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  98 

- Vpisna knjiga Smučarske koče TK Skala na Rožci 1., 1936 – 1941 
- Vpisna knjiga Koče pri izviru Soče, 1954 – 1955 
- Vpisna knjiga Sleme, 1953 – 1967 
- Spominska knjiga za Ivana Bučarja, ki jo je PD Železničar Ljubljana v njegov 

spomin pustilo na kraju njegove nesreče v Slovenski smeri, vpisi od 
23.11.1951 do1963 

- Vpisna knjiga z Jalovca, 1948 – 1952 
- Vpisna knjiga z Razorja, prinesli 10.8.1950 člani PD Kranjska Gora 
- Vpisna knjiga Škrlatica, PD Dovje Mojstrana 1988 – 1989 
- Vpisna knjiga Bivak II. planinska seckija, Jesenice, 1945 – 1980 
- Vpisna knjiga Bivak III., Planinsko društvo Slovenije, Jesenice, Gor., 1947 – 

1976 
- Vpisna knjiga Zavetišča pod Špičko, PD Jesenice, 1948 – 1963 
- Vpisna knjiga Zavetišča (bivaka) 4. Na Rušju, 1950 – 1972 
- Vpisna knjiga Srednja nemška, dolga nemška smer in Zlatorogove police, 

kaseto vzidali člani AO Mojstrana, 9.9.1951, vpisi do 1967 
- Vpisna knjiga Bivak pod Luknjo, 1953 – 1968 
- Vpisna knjiga Kukova špica, Planinsko društvo Slovenije, 1946 – 1979 
- Pritožna knjiga Koče v Martuljku, AO Jesenice, 1949 – 1962 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  99 

- Blagajniška knjiga TK Skala 2, 1924 – 1933, Kassa I. 
- Seznam članov TKS, podružnice Jesenice, Blagajna, Članarina + Poškodbeni 

fond (knjiga z nalepko s številko 3) 
- Dopisi TKS, 1924, 1925, 1926, podružnica Jesenice (zvezek z nalepko s 

številko 5) 
- Zapisnik II.sestanka skalašev v domu TVD Partizan Jesenice, 6.1.1961 
- Zapisnik občnega zbora TK Skale, podružnica Jesenice, 14.3.1940 
- Zapisniki TK Skala, podružnica Jesenice, 1937, 1938 in poročilo za XV. redno 

glavno skupščino v Ljubljani, 6.6.1937 (mapa) 
- Mapa »Odposlana pisma in vloge«, TK Skala, 1938, 1939 
- Vpisna knjiga (Rožca, Golica, Hruščanski vrh?), 1993 
- Vpisni zvezek Veliki Oltar, prinesli člani PD Trbovlje, 5.10.1997 
- Vpisni zvezek s Severne Triglavske stene – Na Gradu, vpisi od 1986-1993 
- Kuverta z vpisnimi listki s Spodnjega Rokava, 1953 -1957, 1975 

IZVEN ŠKATLE 
- Plezalne ture jeseniških skalašev, 1931 - 1935 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  100 



- Mapa Korespondenca Podružnica SPD Jesenice od 1.4.1927 do 27.12. 1928 
(na nalepki napis 1 SPD) 

- Mapa Korespondenca Jeseniške podružnice SPD, od 1.1.1929 do 30.1. 1931  
(na nalepki napis 2 SPD) 
Mapa Dopisi iz leta 1936/Korespondenca Jeseniške podružnice SPD, od 
1.1.1936 do 2.3. 1937 (na nalepki napis 3 SPD) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  101 

- Vpisna knjiga plezalnih tur (SPD), Aljažev dom, vpisi od 15.5.1932 do 
14.9.1941 

- Knjiga plezalnih vzponov, Aljažev dom, vpisi od 30.6.1949 do 11.8.1963 
- Knjiga plezalnih vzponov, Aljažev dom, vpisi od 4.7.1963 do 27.7.1971 
- Knjiga plezalnih vzponov, Aljažev dom, vpisi od 29.7.1971 do 28.9.1974 
- Knjiga plezalnih vzponov, Aljažev dom, vpisi od 16.5.1975 do 7.8.1977 
- Knjiga plezalnih vzponov, Aljažev dom, vpisi od 7.8. do 28.10. 1977  

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  101 

- Vpisna knjiga Triglavske muzejske zbirke (prva), od 5.8.1984 do 29.11.1987 
- Vpisna knjiga Triglavske muzejske zbirke, od 1.1.1988 do 10.7.1993 
- Vpisna knjiga Triglavske muzejske zbirke, od 2.9.1993 do 3.11.1999 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  102 

- Vabilo na odprtje posodobljene Koče pri Triglavskih jezerih, 25.9.1988 
- Vabila na odprtje Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani, 5.8.1984 
- Različno gradivo v zvezi s Triglavsko muzejsko zbirko oz. planinskim muzejem 
- 2 mapi Ateljeja za prostorsko projektiranje Jesenice za Planinski muzej 

Mojstrana,1992 
- Mapa Tehničnega biroja Jesenice (načrti za Triglavski muzej v Mojstrani) 
- Mapa Ljubljanskega investicijskega zavoda, projektivni biro v zvezi z 

adaptacijo doma Sonje Marinkovič, 1974, 1984 
- 2 mapi Podnapisi v Triglavski muzejski zbirki v Mojstrani 
- Mapa Triglavska muzejska zbirka – razno 
- Mapa Iniciativni odbor Planinskega muzeja na Jesenicah, 1964, 65 
- 2 mapi Uroša Župančiča v zvezi z Osrednjim planinskim muzejem v Ljubljani, 

1964 – 1983 
- Hemeroteka o planinskem muzeju, 1978 - 1984 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  103 (gradivo Miha Potočnika) 

- Brošura Ugotovitve, pomisleki in ugovori k projektu HE Trnovo, z vloženim 
gradivom Mihe Potočnika (dopisi, hemeroteka idr), 1966 

- Brošure Razgled s Triglava, izdane ob 200-letnici prvega vzpona na Triglav, 
1978 

- Brošura Vršič, Tičarjev dom, 1966 
- Zemljevid Riječka planinarska transverzala 
- Speti listi »Prva pomoč v gorah in uporaba sanitarij« GRS PZS,centrala 

Jesenice 
- Dnevniki z Gorenjske partizanske poti 
- Brošura Turni smuki Kaernten, Slovenija, Friuli – V.G. (trojezična) 
- Vabilo na proslavo od društvenem jubileju PD Dovje-Mojstrana, 7.1.1978 



- Vabilo na odprtje razstave ob 110-letnici Aljaževega stolpa, Gornjesavski 
muzej Jesenice-enota Kranjska Gora, 2.12.2005 

- Mapa »Evgen Lovšin – delo in ocene« - pripravil sam kot svojo biografijo, zbral 
svoja dela in ocene; z dopisom Mihi Potočniku za morebitno objavo v 
Planinskem vestniku, 1981 

- Mapa »Triglavske žičnice T.Ž.«, 1966 – 1981 
- Častni kodeks slovenskih planincev, PZS1973 
- Statut PZS, 1994 
- Pregled članstva planinskih društev 1990-1993 
- Mapa z gradivom Muzejskega društva v Škofji Loki, 1990-ta leta 
- Mapa Informacija o naravovarstvenih zavarovanih območjih v Sloveniji – 

sestavil Miha Potočnik, PZS, 1978 
- Fotokopija zapisnika 3. skupne seje republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 

v zvezi s hidrocentralo Bohinjsko jezero – Soča, 26.3.1954 (z opombami Miha 
Potočnika) 

- Rokopis (verjetno Mihe Potočnika) z naslovom Iz plezalnega dnevnika Draga 
(Karla) Koreninija, 1928-1939 (6 listov) 

- Listi iz knjige Paul Kaltenegger: Erinnerungen aus den Julischen Alpen (od 
strani 67-84) z osebnim posvetilom avtorja ing. Sergeju Černivcu (v nemščini), 
1958  

- Tipkopis Janez Brojan z opisi vzponov, 1938, 1939 (3 listi) 
- Mapa Beograd - Posvet o varstvu narave na pobudo PZJ, 26.3.1968, referat 

Miha Potočnika o vlogi in nalogah družbenih organizacij pri zaščiti narave 
- List republiški informativni bilten, 2.3.1983 (o samoupravljanju, notranji politiki, 

nacionalizmu, iz gradiva Miha Potočnika) 
- Dopis Miha Potočnika Francetu Brenku in Milki Badjura v zvezi s knjigo Prva 

dva slovenska dolga filma in Lovšinovim člankom »Planinski film Triglavske 
strmine pred sodiščem«, 1980 

- Tipkopis (2 izvoda) Frelih Matevž: Zapisnik mojih tur, od 1924 do 1936 
- Vabilo Mihu potočniku na odprtje planinske razstave v Mestni hiši Kranj,1982 
- Tipkopis Dogovor o sodelovanju med PZS in turistično zvezo ČSTV, 1988 
- Karta prrehodnica Kraljevine Jugoslavije za Stanka Tominška in Hildo Pinterič 

(poročeno Potočnik), 1939 
- Članska izkaznica Planinske zveze Jugoslavije, Miha Potočnik, 1949-1956 
- Legitimacija Jugoslovanskih državnih železnic, Hilda Pinterič (poročena 

Potočnik), 1939-1940 
- Izkaznica Jugoslovenski zimsko-sportski savez v Ljubljani, Miha Potočnik, 

1929 
- Članska izkaznica Planinske zveze Slovenije, Miha Potočnik, 1975-1983 (z 

vloženimi raznimi listki) 
- Izkaznica o udeležbi spominskega pohoda na Stol s tremi značkami pohoda, 

Miha Potočnik, 1972 – 1980 
- Članska izkaznica Planinske zvezeJugoslavije, Miha Potočnik, 1957-1965 (z 

vloženimi raznimi listki) 
- Orlovska članska izkaznica Jugoslovanske Orlovske Zveze, Miha Potočnik, 

1926 (z orlovsko obljubo) 
- Izkaznica Gorska reševalna služba PZS, Miha Potočnik, 1960 – 1973 
- Izkaznica Po poteh I. pohorskega bataljona, 1979 
- Vstopnica za Mednarodni festival gorniškega filma v Trentu, Miha Potočnik, 

1982 



- Izkaznica za Pohod na Ratitovec (PD Železniki), Miha Potočnik, 1977 
- 3 izkaznice Spominski zimski vzpon na Porezen (PD Cerkno), Miha Potočnik, 

1976 – 1985, 1983, 1987, 1986-1989 
- Izkaznica Planinski vodnik PZS, Miha Potočnik, 1978 
- Članska izkaznica Beneško planinsko društvo v Čedadu, Miha Potočnik, 1975 
- Članska izkaznica zveze borcev NOV, Miha Potočnik, 1949 
- Članska izkaznica Združenja rezervnih oficirjev in podoficirjev Jugoslavije, 

Miha Potočnik, 1960 
- Članska izkaznica Club Alpin Francais, section de Paris, 1954 
- Izkaznica Gorski vodnik PZS, Miha Potočnik, 1964-1967 
- Knjiga za gorske vodnike, Miha Potočnik, 1937,1938 
- Vabilo in dopis Mihi Potočniku od Republiške konference zveze socialistične 

mladine Slovenije (Ljubo Jasnič), podelitev priznanja Mentor ZSMS, 1977 
- Vabilo Mihu Potočniku na svečanost ob 100-letnici SPD/PZS, 1993 
- Vabilo Mihu Potočniku na Dan planincev na Rogli s programom, 1985 
- Vabilo Mihu Potočniku na 19. Dan planincev na Ermanovcu, 1987 
- Brošura Zakon o Triglavskem narodnem parku, 1981 
- Odstrelna dovolilnica Triglavskega narodnega parka, Miha Potočnik, 1988 
- Tiskovina Slovenski gorski svet, Jugoslavija 
- Statut Planinske zveze Slovenije, 1990 
- Tiskovina S smučmi v kraljestvo Zlatorogovo (pred II.sv.vojno)-reklamna 
- Fotokopija Dopisnica od ratnog zarobljenika majorja Oskarja Kalteneggerja 

Mihu Potočniku, 1947 
- Tiskovina Stoljetnica našega planinarstva, 1974, Planinska zveza Hrvaške 
- Dopis Predsedstva SRS (Peter Šuler) člnau Sveta republike Mihu Potočniku s 

fotokopijo poslovilnih besed, ki jih je izrekel pomožni ljubljanski škof Stanislav 
Lenič Srečku Žumru, 1983 

- Prazna turna kontrolna pola Turistovskega kluba Skala 
- Vabilo PZS na 20. Srečanje planincev na Jančah, 1988 
- Vabilo na okroglo mizo ob 50-letnici Našega Kovinarja, 1987 
- Vabilo na Planinski ples, Slovensko planinsko društvo, podružnica v 

Radovljici-poverjeništvo Bled, 12.2.1938 
- Tiskovina z zemljevidom Golica-Stol in glavnimi zvezami, izdalo SPD (z žigi) 
- Dopisnica 10 din za obnovo Koče na Loki pod Raduho, 1978 
- Dopis PD Ilirska Bistrica Mihu Potočniku (1979) s fotokopijo zapisnika prvega 

sesttanka PD Ilirska Bistrica po II. vojni z dne 30.8.1945 
- Dopis Miha Potočnika Ginu Buscainiju (Club Alpino Italiano), 1974 (v slo in ita. 

Jeziku) 
- Potrdilo Lada Poharja o prejemu prepiskov Klementa Juga, ki jih je prejel od 

Miha Potočnika, 1993 
- Zapisnik o podarjenem gradivu – Miha Potočnik Triglavski muzejski zbirki, 

1991 
- Dopis Gregorja Jaklja (veterinar, Ljutomer) Mihu Potočniku z originalnimi 

Aljaževimi zapiski iz leta 1896 (opis odprtja Aljaževe koče, izlet v Švico) ter 
zapiski Jos. N….(?) iz Naklega o izletu v Švico, 1922 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  104 (gradivo Miha Potočnika) 

- Hemeroteka/časopisni izrezki Planinstvo, zgodovina, GRS 
- Hemeroteka Mont Everest 1979 



- Mapa Ovadba zaradi prestopka prevare, predlagatelj Filip Stegnar, 
osumljenec Stanko Savinšek, odvetnik dr. Aleš Stanovnik, Jesenice, okrajno 
sodišče v Kranjski Gori, 1937-1939 

- Predlog za odlikovanje Socialistične rep. Slovenije za Karla Koreninija 
- Razpadajoč vpisni zvezek (verjetno z Bivaka ?) od 1957 do 1986 
- Vpisna knjiga Škrlatica, 9.9.1985 – 1987 
- Vpisna knjiga s Kepe, 1999 – 2001 
- Vpisna knjiga z Dovškega križa, AO PD Jesenice, 1961 – 1988 
- Pismo Pavla Kunaverja predsedniku ? v zvezi s prejetjem službenega znaka 

Triglavskega narodnega parka, 1966 
- Dopis Planinskemu društvu Kranj-pripravljalni odbor, 1967 
- Tipkopis pogovora in dopis Naceta Sterlekarja Mihu Potočniku, 1980, v zvezi z 

ustanovitvijo IO OF Jesenice 
- Vabilo in dopis Mihu Potočniku na proslavo 70. Obletnice postavitve Jurkove 

koče na Lisci, 1972 
- Tiskovina PD Tržič vabi v svoje planinske postojanke 
- Gradivo Miha potočnika v zvezi z Alešem Stanovnikom: Tipkopis članka Joža 

Vilfana o Alešu Stanovniku, poslan Tonetu Fajfarju, 1980, članek Jožeta 
Vidica ob smrti A. Stanovnika, 1977, prošnja Venclja (?) v zvezi z njegovim 
gradivom, dopis Mira Jeršiča, 1979 

- Dopis nekdanjih kolegov in planincev z univerze Mihu Potočniku v zvezi z 
gonjo proti zamejcem s Kocbekom na čelu, 1975 

- Dopis Odbora za postavitev spomenika padlim borcem Dovje Mojstrana Mihu 
Potočniku, 1952 

- Sklic žalnega zbora ob smrti Josipa Broza, 1980 z dovolilnico za udeležbo 
Mihu Potočniku in telegram Milana Kučana 

- Tipkopis pesmi Naš Groga (ob volitvah v oblastne skupščine, 23.1.1927), o 
Gregorju Žerjavu 

- Pozivnica Uprave policije v svrho zaslišanja v lastni zadevi, 27.2.1930 
- Dopis Mihu Potočniku v zvezi z njegovim člankom v Partizanskem dnevniku iz 

leta 1945 (in kopija članka Dražgoše), poslan 1980 
- Tiskovina Franc Zabret, stolni vikar in odbornik JOZ: Moja opazovanja, 1929 ( 

v zvezi z društvom Akademski orel), založila Jugoslovanska orlovska zveza 
- Mapa z gradivom Miha Potočnika v zvezi z njegovim političnim delovanjem 

(CK ZKS) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  105 (gradivo Miha Potočnika) 

- Časopis Slovenski narod, 21.9.1908  
- Časopis Slovenski narod, 22.9.1908  
- Časopis Slovenski narod, 1.4.1893 
- Časopis Slovenski narod, 16.4.1938  
- Časopis Ilustrirani Slovenec, 1927 – 1932 
- Časopis Rodoljub, 1.4.1893 
- List Brencelj v lažnjivi obleki, 1884 
- Priloga časopisa Železar ob jubilejih slov. in jug. planinstva ter alpiniade slov. 

železarjev, 14.9. 1978 
- Časopis Mitteilnungen des Deutschen u. Oesterreichischen Alpenvereins, 

1916, 1917 
- Časopis Slovenski narod, 29.7.1930 s člankom Tan, kjer je padel dr. Jug 
- Časopis Večer, ob 90 letnici ustanovitve SPD, 26.2.1983 



- Revija Tovariš, s prispevkom o Mihu Potočniku, 16.4.1968 
- Revija Alpinismo goriziano, s člankom oz. fotografijo Miha Potočnika, 1984 
- Hemeroteka članki (Oče bivakov Karel Korenini je umrl, Ob 70-letnici dr. 

Marjana Breclja-Mihe, Miha Potočnik je predaval, Maks meja: V Martujkovi 
skupini je najlepši gorski svet, Na zimski pohod na Stol varno in organizirano, 
Prenos Habetovega trupla v dolino, dr. Josip Ciril Oblak: Slovenski tip, 
Pojasnilo k spominom F.S.Finžgarja, osmrtnica Srečko Žumer, Slovensko 
planinsko slovstvo, Susret z voljenom prirodom (Miha Potočnik o Edvardu 
Kardelju), 35-letno delo PD Javornik-Koroška Bela, Ob 40-letnici smrti 
prijatelja Jožeta Černiča S Pepetom v navezi, Alojz Diacci – ob smrti 

- Gradivo o Rudolfu Baumbachu 
- Tipkopis Miha Potočnik: Kratka informacija o planinstvu v Sloveniji in 

Jugoslaviji od mednarodnem srečanju mladinskih vodnikov UIAA v Julijskih 
Alpah, 1978 v stari mapi 

- Dopisi Sreskega načelstva v Radovljici Mihu Potočniku o prepovedi volilnih 
sestankov, 30.11. 1938 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  106 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Vpisna knjiga Ture, vzponi in izleti v taborih in tečajih Komisije za alpinizem, 
Tamar 25.1. – 1.2. 1970 

- Vpisna knjiga Alpinistični tabor Tamar, 1972, Krnica 16.-25.6.1973 
- Mapa Osebno (hemeroteka, vabila, dopisi, zapisi U. Župančiča in o njem) 
- Mapa Osebno (članki o Urošu Župančiču) 
- Mapa tipkopis Planinska bibliografija 
- Mapa z gradivom o gorskih vodnikih PZS (vprašalnik, dopisi, zapisniki…) 
- Modra mapa z različnimi zapisi U. Župančiča o planinski zgodovini 
- Modra mapa s teksti Uroša Župančiča za razne planinske članke (zgodovina) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  107 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Zelena mapa Alpinistična šola (APŠ) 
- Mapa Planinska pota (zapisi, dopisi, zapisniki Komisije za planinska pota PZS, 

zemljevidi) 
- Plastična mapa v zvezi s Himalajo (tipkopisi, članki iz nemških, avstrijskih revij 

in časopisov) 
- Tipkopis Dušan Vodeb: Mojih petdeset let v gorah in pot PP, 1978 
- Mapa s teksti Uroša Župančiča, hemeroteka o planinski tragediji v Rigljici 
- Mapa Anton Blažej (korespondenca z U. Župančičem, njegovi članki) 
- Mapa SD Rateče Planica, Memorial Janeza Rožiča, Rateče, 20.3.1966 
- Mapa z raznimi planinskimi, zgodovinskimi teksti U. Župančiča, članki, 

hemeroteka o Matterhornu  
- Mapa Spom. varstvo (v zvezi z ustanavljanjem planinskega muzeja 1964-1966 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  108 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Časopis Polet, fizkulturni tednik, 1947 
- Evidenčna pola plezalnih vzponov Uroša Župančiča, 1947 
- Kuverta z dopisom in tekstom Igorja Mezgeca Urošu Župančiču v zvezi z 

izdajo novega vodnika za področje Martuljka, 1982 
- Seznami opreme in članstva postaj GRS, 1950 
- Zapisnik zbora reševalcev na Češki koči, 4.9.1950 
- Poročilo o izvidniški akciji GRS v Trenti, 1952 



- Knjižica Inventar Doma na Vršiču 
- Dopis PD Jesenice U. Župančiču, 1973 
- Tipkopis Branka Blenkuša o Urošu Župančiču (življenjepis) 
- Razglednica s pozdravi U. Župančiču s češke odprave na Hindukuš, 1974 
- Vabilo na 10. Jubilejni sestanek planincev treh dežel, 1974 v Avstriji 
- Vabilo na 7. Prijateljsko srečanje planinskih društev Fturalnije, Koroške in 

Slovenije, 1971 v Avstriji 
- Tipkopis U. Župančiča o novi poti, imenovani planinskogozdovniška magistrala 

PP (Planica, Pokljuka), 1974 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  109 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Deželni zakonik, Vojvodstvo Kranjsko, 1873 
- Državni zakonik kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, 1904 
- Državni zakonik kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, 1907 
- Državni zakonik kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, 1910 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  110 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Državni zakonik kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru, 1914 
- Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 1924 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  111 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Vpisne knjige Staničeve koče (PD Javornik Koroška Bela): 
19.7.1938 – 29.8.1947 
3.4.1948 – 20.8.1949 
11.7.1953 – 30.8.1955 
9.8.1958 – 25.8.1963 
30.8.1955 – 9.8.1958 

- Vpisna knjiga Kovinarske koče v Krmi, od 19.7.1959 do 22.7. 1963 (PD 
Javornik Koroška Bela) 

- Vpisna knjiga Dom Pristava, Javorniški Rovt, 1963 (PD Javornik Koroška 
Bela) 

  
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  112 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Plastična mapa: hemeroteka Planinski muzej, 1972 
- Oranžna mapa. Hemeroteka o PD Jesenice, 1972 – 1983 
- Plastična mapa: hemeroteka alpinizem, odprave, 1974 – 1977 
- Zelena mapa: hemeroteka Planinstvo 1968, 1969 
- Zelena mapa: hemeroteka Planinstvo, alpinizme, 1963 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  113 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Rumena mapa: hemeroteka planinstvo, razno, 1946-1961 
- Plastična mapa: hemeroteka planinstvo, alpinizem, 1974, 1975 
- Plastična mapa: hemeroteka planinstvo, alpinizem, 1971 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  114 (gradivo Uroša Župančiča) 
- Plastična mapa: hemeroteka planinstvo, alpinizem, 1973, 74 
- Nevloženo: hemeroteka planinstvo, alpinizem, razno, 1945 (in prej) - 1984 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  115 (gradivo Uroša Župančiča) 



- Kartonasta mapa GRS 1952 – 1962 (dopisi, hemeroteka) 
- Kartonasta mapa GRS 1962 – (dopisi, hemeroteka od 1960-1971), obtožnica 

za Rada Kočevarja, 1960 
- Kartonasta mapa GRS 67 (poročila, hemeroteka ipd od 1967- 1971 
- Plastična mapa GRS 1971 (hemeroteka 1971 - 1974 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  116 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Plastična mapa GRS od 1.8.1977 do 29.12.1980 (hemeroteka, dopisi, 
poročila) 

- Kartonasta mapa GRS tiskovine in formularji (sheme, obrazci itd) 
- Kartonasta mapa z izjavami članov AO v zvezi s tečaji GRS in evidenčni listi 

gorenjskih gorskih reševalcev 
- Kartonasta mapa 40 let GRS (korespondenca, rokopisi, 1951 – 1962 
- Mapa z gradivom o nesreči pod Storžičem, 1937 
- Mapa z raznim gradivom o nesrečah 
- Mapa z raznim gradivom o gorski rešvalni službi (splošno) 
- Mapa Skupščine občine Kranj Uprave za notranje zadeve (Fotografije) s 

fotografijami v zvezi z nesrečo Vladimirja Večeriča, pogrešanega od 1965 in 
najdenega 1967 pod Rigljico 

- Mapa Skupščine občine Kranj Uprave za notranje zadeve (Fotografije) s 
fotografijami v zvezi z najdbo človeškega okostja 1967 pri izviru Male Pišnice 

-  
- Speti listi s korespondenco, poročili, seznami itd, GRS Jesenice 1948 - 1952 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  117 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Kartonasta mapa »Knjižnica Uroša Župančiča« - Skripta za alpiniste in 
alpinistične inštruktorje (komisija za alpinizem PZS), 1972 

- Kartonasta mapa »Zadeva Špik – konec GRS 1952« (o nesreči v Špiku, 1952, 
z odgovorom Uršičevi mami in fotografijami (shranjene v fototeki PL) 

- Kartonasta mapa »Računi in dobavnice GRS« (Jesenice, 1949-1950) 
- Kartonasta mapa »GRS« (razno gradivo o plazovih, psih, filmu GRS, štafeti, 

obletnicah, postavitvi križa na Škrlatici ipd, 1975-1981 
- Kuverta »Izpitno gradivo AO in  GRS« 
- Kartonasta mapa »Župančič« (tipkopisi Ocena in opis plezalnega vzpona,  

Vprašanja in odgovori iz prve pomoči, Nekaj osnov iz fiziologije in treninga 
(priročnik za inštruktorje alpinizma, 1968) 

- Kartonasta mapa »Župančič 9.12.1975« - skripta za alpinistično vzgojo, 1975 
- Kartonasta mapa z raznim gradivom GRS (o osnutku  svarilnega znaka, 

telefonski seznam gorskih reševalcev postaje Jesenice na kartonu, zahvale, 
poročila, seznam prvenstvenih letnih in zimskih pristopov in plezalnih smeri v 
Grintovcih, tehnično poročilo z mednarodnega srečanja o varnosti v alpinizmu, 
skica klina, seznam plezalnih vzponov Uroša Župančiča, popisi blaga, razno, 
1950-1977 

- Plastična mapa s poročilom AO Kranj  
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  118 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Kartonasta mapa »P 1909 – 42 -62, Stol« (gradivo v zvezi s Stolom, zimskimi 
pohodi, domom), 1962 – 1976 

- Plastična mapa »GRS 1974« - hemeroteka 
- Plastična mapa »1980« - hemeroteka 1979 – 1981 (razno) 



- Plastična mapa – hemeroteka Tone Svetina: Stena, 1978 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  119 (gradivo Uroša Župančiča) 

- Časopis/revija Vojska na Balkanu, 1914, sešitek 14, izdaja enkrat tedensko 
Katoliška Bukvarna v Ljubljani 

- Knjiga Kralj Matjaž (z ilustracijami F. Kralja), založil Albin Stele, Ljubljana 1921 
- Publikacija Henrik Lindtner: Nova Ljubljana (Gospodarski in finančni problem 

mestne občinske uprave, stanovanjski problem), samozaložba 1929 
- Koledar Družbe sv. Mohorja, 1938 
- Plastična mapa – hemeroteka o Severni steni Eigerja 
- Gradivo Planinski muzej 1964 
- Različno gradivo Uroša Župančiča –njegovi zgodovinski in drugi članki, 

tipkopisi (Dr. Josip Tičar, Zimsko zavetišče PD Gorje-hišni red, Lepote gora – 
graditeljem socializma!, 4 dopisi Tineta Orla Urošu Župančiču (1976, 1966, 
1952) Zmaga na Gori gora zavita v črn žalni trak 14. julija 1865, tipkopis Dragi 
prijatelji in stari, dobri znanci z gora (planinska zgodovina), gradivo o planinski 
razstavi na Jesenicah 1947, Nova dr. Henrik Tumova planinska pot, Nekaj 
temelljnih  in pomembnih letnic iz razvoja našega planinstva, Trikratno rojstvo 
planinstva na Jesenicah, Nagovor ob 80-letnici slovenskega planinstva, 
nagrobni govor in članek ob smrti Ivana Šavlija,1973, Kalan Janez: Zakaj 
hodim v gore?, dopis Svetozarja Gučka Župančiču o smučarskem muzeju, 
1980, U.Župančič: Drobir iz domače in svetovne planinskoalpinistične 
zgodovine, 1976, Postavimo trdne temlej novemu reprezentančnemu 
Aljaževemu domu, Bogat, dragocen drobir iz GRS kronike Jesenice, Bivšo 
italijansko kasarno Morbenjo na Zaplanji bodo obnovili, za ureditev 
celoletnega vsesplošnega rekreacijskega centra na Vršiču, 70 let Kadilnikove 
koče na Golici, Abecedni seznam oseb, organizacij, pojmov v planinstvu, 
Pozabljena obletnica (o V. Staniču), podatki o Maksu Medju, Planinska koča 
pod Špičko, Nova postojanka v kraljestvu Jalovca (pod Špičko), Ko je sam 
hudič z ognjenim bičem pokal po Triglavu (črni dnevi v slovenski planinski 
zgodovini), Jubilejno leto planinstva v Radovljici (1975), Slovensko planinsko 
transverzalo bodo podaljšali s partizansko potjo, Pomembne obletnce, ki se jih 
bodo letos spomnili planinci (1956), nekaj zanimivih in pomembnih obletnic, ki 
se jih bodo letos spominjali planinci (1956), Planinsko društvo Jesenice pred 
svojim življenjskim praznikom (1973), Lepo sedlo, Vršič, nujno potrebuje novih 
objektov, Veličastno planinsko slavje na razglednem Slemenu (1973), Pol 
stoletja Tičarjevega doma na Vršiču, Nova pomembna vzgojna pridobitev 
Vršiča, Pred 140 leti (1815) je umrl prvi razsikovalec naših Alp-Balthasar 
Hacquet, 25 let planinskega društva na Jesenicah, Osnutek za sestavo 
uredniškega odbora in avtorjev za Planinsko čitanko ali Planinsko berilo, Že 
spomladi mislijo na jesen in zimo (Kranjska Gora, Rateče), Dopis U. 
Župančiča Ministrstvu rudarstva v zvezi s plačo oz. položajno grupo (1947), 
Odgovor na članek v zvezi z nesrečo v Špiku 1952, Seznam knjig Janeza 
Krušica (privatna knjižnica), Slovenski železarji pomlajajo in množe ljubitelje 
gora, Transverzala PP (Planica-Pokljuka), Nekaj drobiža iz 500 letne 
triglavske zgodovine, Na relaciji južne karavanške terase, O Miranu Cizlju, 
Ivana Bernarda ni več med nami, 11. planinsko mladinski tabor (1948) 

- Mapa z raznimi zapiski, beležkami U. Župančiča v zvezi z GRS 
- Mapa z raznimi zapiski, beležkami U. Župančiča (zgodovina planinstva, razno) 



- Odločba Visokega komisariata za Ljubljansko pokrajino, 1943, o upokojitvi 
učiteljice Natalije Zupančič (italijansko-slovenska) 

- Izrezek iz časopisa – fotografija Cirila Pračka, ki po radiu vodi reševanje Ivana 
Bernarda 

- Gradivo o kršitvi pravilnika uporabe ključev za bivake AO Jesenice Uroša 
Župančiča, 1967  

- Seznam Čehov z naslovi 
- Članek Kje je grob Nataše Župančič, 1981 (Uroševe sestre, izginule 1944) 
- Sodniške pole Fizkulturne zveze Jugoslavije za Triglavski smuk (štartna lista, 

člani) in navodila funkcionarju 
- Vabilo na sejo Odbora za gradnjo Prešernove koče na Stolu, 1967 
- Odločba o priznanju delovne dobe v pokojnino za U. Župančiča od 1935 do 

1941 v KID Jesenice 
- Razpis orientacijskega tekmovanja za Milovanovičev memorial, 1969 
- 2 letaka Zdravišča in kopališča Kamnik na Kranjskem :cene za sobe, seznam 

cen za zdravljenje z vod(nemško-slovenski, pred 1. vojno?) 
- 2 letaka planincem ob izgradnji novega Tičarjevega doma, 1964 
- Kopija dela zapisnika ustanovnega shodda podružnice SPD za kranjskogorski 

sodni okraj, 1903 
- dopisi Uroša Župančiča: Tinetu Orlu (1965, 1976, 1968, 1967), Tomažu 

Banovcu (1980, 1966), Niku ? (1982), Janezu Švajncerju (1982), Stanetu ? v 
zvezi s planinskim muzejem (1969),  Komisiji za alpinizem (1967), Kosu na 
Geodetski zavod Slovenije (1978), Planinski zvezi Slovenije (1978), Marti 
Debeljak (1977), upravnemu odboru železarne Jesenice (izdelava štafetne 
palice, 1963), vsem plezalcem, alpinistom in gorskim reševalcem Gorenjske 
(štafeta, 1963) 

- Dopisi Urošu Župančiču: Tineta Orla (1953, 1976, 1966, 1952, 1977), 
Franceta Malešiča (1977, 1982), Dušana Vodeba (Maribor, 1973- 1981), 
Francija Savenca (1968 - 1978), Željka Poljaka (1972), Miloša Rutarja (1975), 
Staneta ?(Celje, 1976), Janeza Kunstlja (1966), nn (1967), Josefa Kaplana 
(1967), Staneta Jesiha (1968), Jožeta Vidica (1965), Milana Pešiča (1965), 
Jožeta Divjaka (1963), Janeza Švajncerja (1982, Marijana Lipovška (1984), 
Nika Novaka (1982), Vide Baebler (1976), župnika Blaža Tota (?), PD Nova 
Gorica (1951, štafeta), Tomaža banovca (1977), Ljuba Tripliča (1969), Žareta 
? (1971), Planinarskega saveza Jugoslavije (1951, časopis PSJ), Jožice 
?(Ljubljana 1951), NN (Novo mesto 1953, v zvezi s pesmijo v Planinskem 
berilu), NN zahvala urošu,  

- Dopis Dušana Vodeba Mariborskemu športnemu društvu Branik, 1977 
- Vabila na občni zbor PD Javornik-Koroška Bela, 1954,1961,1963 
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- Tonindustrie Zeitung, , Berlin, 11.7.1928 
- Kaertner Tauern-Adria Reisezeitung, Klagenfurt, 1.10.1913 
- Adria und Ostalpen, Zeitschrift fuer das Kultur-und Wirtschaftsleben in 

Suedoestrreich, , Klagenfurt-Triest, 1.6.1914 
- Slovansky turista, Kvetenn,1912 
- Slovansky turista, Brezen, 1912 
- Slovansky turista, 1913-14 
- Deutsche Alpenzeitung, avgust, september, 1901 



- Deutsche Alpenzeitung, 1902 
- Deutsche Alpenzeitung, 1905-1906 (5 kom) 
- Zeitschrift des Deutschen und Oesterreischischen Alpenvereins, Innsbruck, 

1903 
- Kaertner Reisezeitung, Klagenfurt, 1.9.1910 
- Der Naturfreund, Zeitschrift des Touristen-Vereins »Die Naturfreunde«, 1912 
- Mitteilungen des Deutschen und Oesterreischischen Alpenvereins, 1918 (8 

številk) 
- Illustrierter Wegweiser durch die Curorte und Sommerfrischen Oesterreichs, 

1906/07 (2 kom) 
- Bilten III. memorijalni uspon »Titov vrh 82«, Tetovo 1982 
- Tiskovina navodilo za pripravo kronike planinskega društva, PZS, 1986 
- Tiskovina Priloga obvestil PZS, 1984, 70  let delovanja PD Novo mesto 
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- Anketni list PD Železničar 
- Karta Julijske Alpe, merilo 1 : 20 000, poskusni odtis, planinska založba št. 58 
- Diploma Ciglar Pavletu, podeljuje PD Železničar Ljubljana ob 30.letnici 

svojega delovanja 
- Toponomastični zemljevid Triglav Škrlatica, sestavil dr. Henrik Tuma, merilo 

1:37 500, izdal TKS 
- Zemljevid Julijske Alpe, SPD 1923, druga ponatisnjena izdaja, narisal Alojzij 

Knafelc 
- Karta Karavanke, izdala Podružnica SPD Tržič, druga popravljena izdaja 1937 
- Karta Julijske Alpe, izdalo SPD, narisal Alojzij Knafelc, 1936 
- Ljubljanska mladinska pot 4, vodnik in popotni dnevnik, 1975, Meddruštveni 

odbor ljubljanskih planincev 
- Dnevnik transverzale planinara željezničara Jugoslavije, 3 kom 
- Dnevnik Badjurove krožne poti, PD Litija 
- Bil sem na Triglavu, izdala Planinska založba 1973, Lj.  
- Šaleška planinska pot, PD Velje 1974 
- Bohinjska planinska pot, posvečena v spomin možem, ki so pred 200 leti prvič 

stopili na naš najvišji vrh Triglav 
- Dnevnik z Gorenjske partizanske poti 
- Trdinova pot, izkaznica 
- LON, Notranjska planinska pot, vodnik in dnevnik 1977 
- Planinski put Medvednicom 
- Ljubljanska mladinska krožna pot 
- Dnevnik planinskih taborov, Meddruštveni odbor planinskih društev 

ljubljanskega območja 
- Razgled z Grintovca 
- Zbirka razglednic Monte S Michele, 15 kom 
- Priznanje z zankom (v zeleni mapi) Tinetu Orlu za uspešno delo na področju 

planinstva, MDO PD Savinjska, Žalec 1981 
- 2 spominski razglednici in 1 razglednica s programom prireditev ob 100-letnici 

Mariborske koče, 7.9.2013 (v modri kuverti) 
- Dnevnik s Slovenske planinske poti,PZS, 2014,  2 kom 
- List Triglav-slavnostna pesem ob otvoritvi Triglavske koče na Kredarici, zložil 

Jakob Aljaž, 1896 (original) 



- List iz Planinskega vestnika, št.8.-1897 – pesem F.S. Finžgarja Prečastitemu 
gospodu Jakobu Aljažu ob blagoslovljenju kapelice na Triglavu, 11.8.1897 

- Pismo M. M. Debelak in Alpinističnega kluba Skala (Milan Kham) 
Fiskulturnemu odboru Slovenije v zvezi z umestitvijo alpinistov v delokrog 
planinskega referata, 8.8. 1945 

- Pismo  Carla Chersija Miri Marko Debelak z dne 25.3.1945 (nem) 
- Pismo založbe Viharnik Edu Deržaju z dne 2.3. 1943 v zvezi s knjigo Gruh II 
- List s sestavkom z naslovom Vrvitev in vrvitarji 
- Pismo Milana Khama-TKS Miri Marko Debelak z dne 6. 8. 1945 v zvezi z 

ustanovitvijo samostojnega referata pri Fizkulturnem društvu  
- Časopisni izrezek s tremi fotografijami Mire Marko Debelak (v severni steni 

Jalovca, severna stena Prisojnika z Guerro, tik pod vrhom  z moškimi 
soplezalci) – angleški podnapisi 

- Beležka z zapiski Mire Marko Debelak 
- Fotokopija zapisnika ustanovnega občnega zbora PD Bled, 1949 (2 lista, 

posredoval Mirko Macher) 
- Kuverta z gradivom Janko Mlakar: časopisni članek o njem, 1953, podobica 

zlatomašnika Janka Mlakarja ob njegovi smrti 1953, članska izkaznica PZS 
Mlakarja1949-1953, članska izkaznica Fizkulturne zveze Federativne ljudske 
republike Jugoslavije j. Mlakarja, 1946-1948 

- Tipkopis Skalaške himne (1 list) 
- 2 dopisnici Staneta Hudnika Urošu Župančiču, Celje 1962 
- Članek Uroša Župančiča o skalaškem jubileju na Jesenicah, 9.4.1981 
- Korespondenca med Dvorskym, Češka podružnica SPD (rokopisi) in 

Henrikom Tumo? (tipkopisi, verjetno gre za Tumo, ni pa nikjer podpisan); 1913 
– 1915; v zvezi s poimenovanjem krajev v Trenti, nemškim nacionalizmom, 
graditvijo koč, turistiko 

- Prazna kuverta, 1962, Stane Hudnik poslal Urošu Župančiču 
- Prazna pisemska kuverta z znamko iz Nepala in natisnjeno fotografijo z 

napisom Druga jugoslovanska himalajska  1965, Kangbačen, 7902 odprava 
- Reklamna zgibanka Dovje Mojstrana 
- Karta GRS baza Kranj (ročno risan Prinčič Tine), 1949 
- Karta Območje Zasavskih planin GRS postaja Hrastnik 
- Knjižica Simpozij o nujnih ukrepih za reševanje zasutih pod plazovi, 1963 
- 1. državno prvenstvo v vožnji z aki-a čolni, GRS, Komisija za GRS, Krvavec, 

17. 3. 1973 
- Knjižni itui z raznim gradivom (karta panorama vom Wendelstein 1839,5m, 

Blatt3; karta Panorama vom Wendelstein, 1839, 5m, Blatt 2;karta panorama 
vom Spwikboden, 2519 m, Blatt 2; karta panorama vom Habicht in Stubal, 
Radius 33,41cm, Blatt 1; karta d'Italia; slika iz kronanja ogrskega kralja; slika 
kronanja v Beogradu; 3 kom izrezkov zemljevidov; 62 kom  raznih izrezkov iz 
knjig zgorskimi motivi – čb) 

- Roza pisemska kuverta z napisom GRS, Jalovec, tov. Uroš Župančič: skica, 
Program V. mednarodne konference o plazovih in letne konference IKAR Bled 
1971; dr. Bogdan Brecelj – Kratka navodila za prvo pomoč v gorah; Pravilnik 
GRS PZS; brošura Prva pomoč v gorah in uporaba sanitarij, kopija in original, 
2 kom kuvert; Reševanje ponesrečencev izpod plazov; pisne zabeležke; 
Župančič Uroš, Nevarnost in gora; Vsebina sanitetnega materiala GRS 
omaric; osebna lekarna alpinista, planinca in reševalca; Okvirni program 
gorskoreševalnega tečaja GRS postaje jesenice; Program dela za vodnike 



lavinskih psov na tečaju GRS v planinski postojanki Pogačnikov dom pri 
Križkih jezerih; Tehnika sodobnega reševanja Graminger mariner) 

- Dr. Tuma čez triglavsko steno, razni žigi 
- Brošura Prva pomoč v gorah in uporaba sanitarij 
- Seznam zdravil in zdravilnih potrebščin, katere naj se nahajajo v vsaki 

planinski postojanki 
- Ob štiridesetletnici Joža Čopa (pesem, spisali Skalaši) 
- Čopov Joža se ženi 
- Skalaška himna 
- 5 kom raznih kart na paus papirju (Mangrtska dolina, Planica; Martuljek; 

Savinjske Alpe; Vrata, Kot, Krma; ) 
- Rjava pisemska kuverta z napisom GRS (fotografija reševalca s 

kolutom,prazen zvezek, dopis naslovljen na slovenske gorske reševalce;3 
kom knjižice 35 Jahre Bergwacht; 1 kom knjižice 45 Jahre Bergwacht; 4 kom 
knjižice Die Bergwacht des Bayerischen Roten kreuzes im Jahre 1953/54) 

- Knjiga za gorske vodnike Župančič Uroš 
- Izkaznica gorskega vodnika, PZS jugoslavija, Uroš Župančič in spričevalo 

Komisije SPD za vodniške tečaje, Uroš Župančič, Lj. 28.2.1936 
- Knjižica Putovanja godišnje 50% 
- Izkaznica PZS – GRS Župančič Uroš, 2 kom 
- Izkaznica PZJ - PZS Župančič Uroš 
- Majhna črna beležka Uroša Župančiča (vel 7,1 cm x 7,5 cm) 
- Vabilo na otvoritev jubilejne skalaške razstave 24.4.1961 v prostorih stalne 

razstave Železarne Jesenice na Stari Savi, PD Jesenice 
- Vabilo 110 let Planinskega društva Idrija, 2.9.2014 
- Priložnostna kuverta z žigom in znamko – 200 let prvega vzpona na Triglav, 

Prvi dan, Beograd, 26.8.1978 
- Priložnostna kuverta z žigom in znamko – 75 let Aljaževega stolpa, Mojstrana, 

7.8.1970 
- Zgibanka Pot Karla in Žige Zoisa 
- Nalepka PD Metlika 
- Zgibanka PD Medvode, Pojdimo na pot v letu 2011 
- Program izletov, planinskih pohodov in drugih aktivnosti PD Viharnik, marec 

2012 . februar 2013 
- 30 let PD IMP, 2008, Plan izletov za leto 2008 
- Program izletov in prireditev v letu 2010, PD Rašica 
- Program izletov in prireditev v letu 2011, PD Rašica 
- PD Vihnarnik, program izletov in drugih aktivnosti PD Viharnik v letu 2003 
- Zgibanka PD Šmarna gora, Izleti v letu 2012 
- Zapisnik letnega občnega zbora PD Šmarna gora, marec 2007 
- Ovitek PZS, Spominski planinski večer ob 100-letnici rojstva dr. Mihe 

Potočnika 
- Dopisnica Draga Kocjančiča, TV reporter, RTV Ljubljana z dne 27.1.1969 

Urošu Župančiču v zvezi s pripravo TV prispevka o njegovi planinski zbirki 
- Voščilo sodelavcev U. Župančiču za 60 let 
- Rokopisni zapiski U. Župančiča na listu 
- Abecedni seznam gesel (roza mapa) 
- Mapa z gradivom Alpinistična šola, PD Jesenice, Alpinistični odsek 
- Zapisnik 2. redne seje AO Jesenice, 22.3.1956 
- Zapisnik 19. seje AO Jesenice, 8.2.1962 



- Zapisnik 20. seje AO Jesenice, 22.2.1962 
- Fotokopija notnega zapisa s tekstom, pesem Simona Gregorčiča Na bregu, 

uglasbil Jakob Aljaž( z njegovim podpisom, 11.5.1904) 
- 5 enakih starih turističnih prospektov Dovje Mojstrana Jugoslavija, foto Pavlin 
- 2 veliki razglednici Triglavske severne stene, foto Franci Sluga, založilo PD 

Dovje Mojstrana, Dan planincev v Vratih, 14.9.1980 
- 5 enakih kuvert Dan planincev v Vratih, 14.9.1980, s priložnostnim žigom in 

znamko 
- 6 enakih turističnih prospektov Slovenski gorski svet Jugoslavija 
- Prospekt Planinske transverzale Maribor-Triglav-Koper 
- 2 brošuri Jakob Aljaž, Dovška župnijska kronika, 1989, 1990 
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           Razna dokumentacija PZS 

- Članki in novice o planinski dejavnosti 1950-2006 (hemeroteka) 
- Fotokopija pisma Ivana Šumljaka dr. petru Sokliču PZS o avtorstvu Slovenske 

planinske transverzale, 16.6.1980 
- Tipkopis Vodič po gozdni učni poti Planina-Mirna gora, 18.8.1991, sestavili 

Branko Štublar, Andrej Držaj, Franc Janež, Rajko Vrlinič 
- Mapa Dokumentacija iz arhiva Jožeta Dobnika, v.d.predsednika PZS, 

25.11.1989-24.3.1990 
- Mapa Dokumentacija iz arhiva Jožeta Dobnika, tajnika in pozneje 

podpredsednika PZS, 1982 - 1988 
- Mapa Dokumentacija iz arhiva Jožeta Dobnika, podpredsednika PZS, 1990 - 

1994 
- Dnevi planincev (vabila, programi, gradiva): Miklavž na Gorjancih, 9.9.1984, 

Mozirska koča na Golteh, 14.9.1986, Ermanovec, 13.9.1987, Lisca, 14.9.2002 
- Kratka obrazložitev osnutka planskega akta PZS za obdobje 1981-1985 
- 17. Srečanje planincev treh dežel, Čedad 17.-18.10.1981 
- Zveza telseno kulturnih organizacij Slovenije-Samoupravna kontrola, 1982-

1986 (član kontrole je bil tudi predstavnik PZS Dobnik) 
- Delovna skupnost PZS – predlog za reorganizacijo, 1982 
- Razmišljanja, pobude in predlogi o organiziranosti slovenskega planinstva, 

1982 
- Gradivo pripravljalnega odbora PZS 1982-1983 ob 90-letnici ustanovitve 

Slovenskega planinskega društva (1893-1983) 
- Gradivo razstave ob 90-letnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva v 

avli ČGP Delo Ljubljana, 1983 
- Sosvet športne rubrike časnika Delo 1983-1985  (PZS je zastopal J. Dobnik) 
- Stanje, pobude in predlogi o organiziranosti slovenskega planinstva, 1983 

(sestanek s predsedniki MDO, elaborat, mnenje Adija Vidmajerja) 
- 20. Srečanje planincev treh dežel – Forni di Sopra, 6.-7.10.1984 
- Kvaliteta dela delovne skupnosti PZS (gradivo, sestanki vodstva PZS z 

delovno skupnostjo), 1985-1986 
- Plan PZS 1986-1990 z elementi do leta 2000 (sprejet na 3.seji GO PZS, 

17.5.1986) 
- Sestanki,  srečanja delegacij PZS, Planinarskog saveza BiH ter Planinarskog 

saveza Hrvatske 



- Evidenca o udeležbi predstavnikov PZS na občnih zborih, sestankih, 
prireditvah PD, Meddruštvenih odborih PD in pri drugih organizacijah, 1990-
1994 

- Poročila za skupščine PZS 1981-1994 (obdobje, ko je bil tajnik in 
podpredsednik PZS Jože Dobnik): poročilo za 15.redno skupščino 14.11.1981, 
poročilo za 16.redno skupščino 17.12.1983, poročilo za 17.redno skupščino 
16.11.1985 (prilogi vabilo in Statut PZS), poročilo za 18.redno skupščino 
21.11.1987 (priloge vabilo, dodatno gradivo k poročilu in Obvestila PZS 
11/1987), poročilo za 19.redno skupščino 25.11.1989 (prilogi: vabilo in 
Obvestila PZS 11/1989), poročilo za izredno skupščino 24.3.1990 (priloge: 
vabilo, dodatno gradivo, uvodno poročilo v.d. predsednika pZS, kandidatna 
lista, Statut PZS), poročilo za 20.redno skupščino 26.3.1994 
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        Gradivo Slovenska planinska pot - 1.izdaja, 1994 

- Fotografije 
- zemljevidi in podatki Instituta za geodezijo 
- gradivo za pomoč pri pisanju 
- usklajevanje s planinskimi društvi 
- recenzija Boža Jordana 
- računalniški tekst-prepisal Ciril Velkovrh-tehnični urednik 
- besedilo h koledarju 1994 
- Zapisnik seje Komisije za pota 
- Originalni tipkopis 
- Ocene, pisma 
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          Gradivo Slovenska planinska pot - 2.izdaja, 1998 

- Pred pisanjem (osnutek) 
- Dopolnjeno besedilo vodnika za tisk 
- Gradivo, korespondenca 
- Članek iz PV in iz Obvestil PZS: J.Dobnik ne dovoli ponatisa 
- II. izdaja po straneh (priprava za III. izdajo) 
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          Gradivo Razširjena slovenska planinska pot, 1993 

- Delovno gradivo 
- Tipkopis za tisk (predlog) 
- Originalni rokopis 
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          Gradivo za vodnik Planinske postojanke – 1. izdaja, 1989 

- Pregled dokončnih nadmorskih višin (Geodetski zavod SRS) 
- Dopisovanje s tehničnim urednikom T. Banovcem 
- Dopisovanje s planinskimi društvi 
- Predstavitev vodnika, ocene, priznanja 
- Fascikel Osnutki popisov planinskih postojank, ki so jih vrnila PD, 1988 
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          Gradivo za vodnik Planinske postojanke – 1. izdaja, 1989 

- 1. en 2. del kopije tipkopisa 
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          Gradivo za vodnik Planinske postojanke – 2. izdaja, 1991 

- 1. sveženj: gradivo, dopisovanje za dopolnjeno izdajo (1989-1991) 
- 2. sveženj: tipkopis 2. dopolnjene izdaje vodnika Po planinskih postojankah v 

Sloveniji 1991 
Gradivo za vodnik Planinske postojanke – 3. izdaja, 1994 (dopolnjena in 
popravljena) 

- Dokumentarno gradivo 
- Ocene 

Perorisbe planinskih postojank Antona Rojca za 1.,2.,3. in 4. Izdajo 
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          Gradivo za vodnik Planinske postojanke – 4. izdaja, 1998 

- 1. sveženj: dokumentacija, dopisovanje 
- 2. sveženj: tipkopis 
- 3. sveženj: 1. korektura v stolpcih 
- 4. sveženj: 2. korektura 
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- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, podpredsednika PZS 1990-1995 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 1995-1998 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 1998-1999 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 1999-2000 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 2001-2002 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 2003-2004 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 2005-2006 
- Planinska korespondenca Jožeta Dobnika, 2007-2008 
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- Gradivo Zbori planincev PTT Jugoslavije, 1960- 1987(vabila, brošure, 
programi, našitki, značke 

- Zahvala učencev OŠ Bukovščica za fotografije: koledar učencev za leto 2002 
- Tipkopisi govorov Jožeta Dobnika: 1982 – 27.6.1989 (tajnik in podpredsednik 

PZS), 1989-1990 (v.d.predsednika PZS), 1990-1994 (podpredsednik PZS) 
- 4 vabila PZS (javna tribuna Triglav nekoč in danes 1976, 19. Redna skupščina 

1989, svečana podelitev plaket najprijetnejšim planinskim postojankam v letu 
1990, proslava ob 90-letnici SPD 1983) 

- Razna vabila na proslave, odprtja koč, obletnice, dopisi, zahvale Jožetu 
Dobniku 
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Gradivo PD PTT 
- Okvirni programi izletov in prireditev PD PTT Pošte in Telekoma Ljubljana 

1969-2012 (pred letom 1969 letnih programov ni bilo) 
- Planska dokumentacija PD PTT Ljubljana 1979-1990 (tri mape) 
- Spominski planinski štampilljki in priložnostni poštni žig (nalepki)ob 50-letnici 

Poštarskega doma na Vršiču in PD PTT Pošte in Telekoma Ljubljana 
- Vabila na občne zbore PD PTT Ljubljana 1960 – 1987 



- Perorisbe Hermana Vrečka, člana PD PTT Ljubljana, 1959 (opise glej tudi v 
zborniku 20 let PD PTT Ljubljana, str. 85-89, 187, 195 

- Dva članka iz Poštnega zbornika (Korenc Anton: Planinski aktiv »Pošta« z 
Jesenic na Gorenjskem je v dobrih dveh mesecih otvoril planinsko kočo pod 
Solno glavo na Vršiču, 1952, Naša planinska postojanka na Vršiču, 1953 

- Zahvale in priznanja za zbornika 20 in 25 let PD PTT Ljubljana, 1973, 1979 
- Gradivo Proslava 25-letbnice PD PTT Ljubljana, 11.11.1978 in svečana 

akademija ob 30 letnici PD PTT Ljubljana 10.12.1983 
- Gradivo Zbiranje obveznic za razširitev in posodobitev Trigalvskega doma na 

Kredarici, 1979 
- Tipkopis in risbe Pavle Šegula: Strela v gorah (razmnožil za člane PD PTT, 

1976) 
- Tipkopis Jože Dobnik: Lik planinca (za predavanja v tečajih za mlade 

planince), 1970 
- Knjiga v cirilici Radost planine, posvečene Miletu Jevtiću, predsedniku PD 

Džerovica Peć, pobrateno s PD PTT Ljubljana (v njej članek J.Dobnika) 
- Plakati 26.,32.,33. In 34. Občnega zbora PD PTT Ljubljana ter za izlete in 

pohode tega društva (1975, 1981-1988) 
- Brošurici PD PTT Ljubljana za pohod po planinah Jugoslavije, 1986, 1987 
- Gradivo 27. Redni letni občni zbor PD PTT Ljubljana, 14.2.1981 (Jože Dobnik 

končal 22 letno predsednikovanje društvu) 
- Bilteni XII. zbora planincev PD PTT Jugoslavije na Komni, 3.-5.7.1964 (5 

številk, priloženo vabilo in našitek zbora) 
- Bilteni XXIV. zbora planincev PD PTT Jugoslavije na Pokljuki, 4.-6.7.1976 (4 

številke, priložena program zbora in spominski ovitek s priložnostnim poštnim 
žigom) 

- Jubilejni zbornik 50 let  PD Pošte in telekoma Ljubljana, oktober 2003 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  133 – FOND JOŽETA DOBNIKA 
           Gradivo Transverzala – pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije 

- Gradivo Partizanski dnevnik, ki so ga tiskali v partizanski tiskarni na pobočju 
Vojskarske planote (v tej tiskarni je bila tudi kontrolna točka Poti kurirjev in 
vezistov NOV in oskrbnik je obiskovalcem, ki so to želeli odtisnil eno takratnih 
številk) 

- Videokaseta (2 kom) Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije in mapa 
Dopisovanje in urejanje besedila in fotoposnetkov z režisrejem Milanom 
Rejcem, 2000 

- Mapa Razno (Pohod planincev PTTSlovenije po poteh partizanskih kurirjev 
maribor-Lokve, 3.-17.6.1967, Ultra maraton Radovana Skubica po poti kurirjev 
2001, seznam prejemnikov vodnika 2006, Fotografije iz Vodnika Pot kurirjev.., 
1997, razne fotografije, dopisi, zahvale) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  134 – FOND JOŽETA DOBNIKA 
           Gradivo Transverzala – pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije 

- Fascikel Transverzala kurirjev in vezistov NOV Slovenije (podatki o krajih, 
gorah, postojankah in zanimivostih, zbranih iz časopisja za 3. izdajo vodnika 
Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije, od 1988 – 1996 (po 2. izdaji)) 

- Fascikel Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije, dopisovanje za 4. Izdajo 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  135 – FOND JOŽETA DOBNIKA 



           Gradivo Transverzala – pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije 
- Fascikel Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije (podatki iz časopisja od 1996 – 

2005 o krajih in zanimivostih ob Poti, zbrani za 4. izdajo vodnika (po 3. izdaji) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  136 – FOND JOŽETA DOBNIKA 
           Gradivo Transverzala – pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije 

- Fascikel Kronika 40 let Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, dopisovanje 
pred izdajo, tipkopis kronike 

- Kuverta:  
 Članki o Transverzali kurirjev in vezistov NOV Slovenije za časopise in 

glasila PTT, 1974-1996 (tipkopisi) 
 Risbi iz koledarja, uporabljeni za naslov predavanja o Transverzali 

kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 1980 
 Dopisovanje, dokumentacija za vodnik Pot kurirjev in vezistov NOV 

Slovenije, 3.izdaja, 1995-1996 
 30-letnica Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, dopisovanje, 

dokumentacija, zapisniki, osnutki gradiva, 1998-1999 
 Fotografije Milana Rejca, Koper: Kozlek, Nanos-predjama, Slavnik in 

Dražgoše-Vodiška planina 
 Cerkno: seja odbora za Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 15. in 

16. 9. 2000 
 Fotografije Z Evo in Čestmirom Hvalinka iz ambasade Češke republike 

v Ljubljani po Poti od Gorenje Kanomlje do Lokev, 18.5.2000 
 Pisma z vsebino o Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 2001 
 Podelitev priznanj za prehojeno Pot, 30.11.2005 
 Dnevnik Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 2006 (poskusni odtis) 
 40 let Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije- Kronika, 1969-2009 

(poskusni odtis) 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  137 – FOND JOŽETA DOBNIKA 
- Hemeroteka iz časopisa Dnevnik (rubrike Planinski kažipot, Sneg in gore, 

Prosti čas), 1978 – 1995 (Dobnik je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, 
da je prebral kakšno zanimivost) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  138 – FOND JOŽETA DOBNIKA 

- Hemeroteka iz časopisa DNEVNIK (rubrike Planinski kažipot, Sneg in gore, 
Prosti čas), 1996 – 2011 (Dobnik je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, 
da je prebral kakšno zanimivost) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  139 – FOND JOŽETA DOBNIKA 

- Hemeroteka iz časopisa VEČER (rubrike Planinski vodnik, Gore in ljudje), 
1982 – 1995 (Dobnik je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, da je prebral 
kakšno zanimivost) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  140 – FOND JOŽETA DOBNIKA 

- Hemeroteka iz časopisa VEČER (rubrike Planinski vodnik, Gore in ljudje), 
1996 – 2011 (Dobnik je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, da je prebral 
kakšno zanimivost) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  141 – FOND JOŽETA DOBNIKA 



- Hemeroteka iz časopisa DELO (rubrika Planine in ljudje), 1970 – 1983 (Dobnik 
je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, da je prebral kakšno zanimivost) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  142 – FOND JOŽETA DOBNIKA 

- Hemeroteka iz časopisa DELO (rubrika Planine in ljudje), 1984 – 1993 (Dobnik 
je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, da je prebral kakšno zanimivost) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  143 – FOND JOŽETA DOBNIKA 

- Hemeroteka iz časopisa DELO (rubrika Planine in ljudje), 1994 – 2011 (Dobnik 
je članke zbiral ob pripravi svojih vodnikov, da je prebral kakšno zanimivost) 

- Reviji 7D (intervju s Šumljakom, 1980) in Utrip gora (1987), časnik Večer 
(1980, 1981, 1983, posvečeno planinstvu) ter izrezki iz Dnevnika in Večera – 
članki s planinsko vsebino 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  144 – FOND JOŽETA DOBNIKA 
          Gradivo o dokumentarni TV seriji Razgledi s slovenskih vrhov (Jože 
           Dobnik bil koordinator serije, zadolžen za društva) 

- Mapa Sosvet za snemanje dokumentarne serije Razgledi s slovenskih vrhov, 
1990-1998 

- Scenariji režiseja serije Igorja Likarja 
- Gradivo Jožeta Dobnika za filme, pri katerih je bil strokovni sodelavec 
- Določitev Sfinge za izvršnega producenta in koproducenta serije, 1991 in 

mapa z dokumentacijo za pridobivanje sponzorjev za serijo 
- Mapa z vabili na tiskovne konference s predstavitvijo posameznih serij 
- Kuverta Publikacije Razgledov slovenskih vrhov (brošure, razglednice) 
- Tri številke revije RTV Kričač s članki o seriji, 1993, 1995 
- Nekaj čalnkov iz časopisja o seriji 
- Pregled filmskih esejev (kot jih je poimenoval režiser), ki so bili predvajani na 

TV Slovenija med 28.2.1993 in 16.1.2007 (po evidenci J. Dobnika) 
- Seznam snemanj filmov, pri katerih je sodeloval J. Dobnik kot strokovni 

sodelavec, 1991-2001 
- Popis posnetkov Pohorja v filmskih rolah, 1999,2000 
- Obvestilo Igorja Likarja o začasneme prenehanju avtorskega sodelovanja na 

TV Slovenija, 23.6.2003 
- Dokumentacija – arhiv J. Dobnika o seriji (program snemanj, gradivo, predlogi, 

dopisovanje, beležke) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  145 – FOND JOŽETA DOBNIKA 
          Gradivo o dokumentarni TV seriji Razgledi s slovenskih vrhov (Jože 
           Dobnik bil koordinator serije, zadolžen za društva) in gradivo ob pripravi 
           Vodnika po pl. postojankah 

- Fascikel z gradivom o Pohorju ter krajih na Pohorju in v dolinah okoli njega 
- 2 rokovnika z vpisi Dobnika – zgodovinski podatki o planinskih postojankah iz 

Planinskih vestnikov (zbral ob pripravi Vodnika o planinskih postojankah) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  146 – FOND JOŽETA DOBNIKA 

- Zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine, 1954 
- Zemljevid Slovenija – cestno prometna karta, 1959 
- Zemljevid Vzhodnoalpsko območje Slovenije, 1965 
- Zemljevidi občin: Novo mesto, Ilirska Bistrica, Velenje, Metlika in Črnomelj 



- Zemljevidi- specialke: Slovenj Gradec, Novo mesto, Samobor, Vrhnika, 
Murska Sobota, Tolmin, Zagreb, Rogatec, Velikovec, Vrhnika, Ljubljana, 
Maribor, Cerknica, 

- Zemljevid SR Slovenija: Planinske postojanke v upravljanje planinskih društev, 
1979 

- Priloga časnika Slovenec pred II. svetovno vojno »Fotografije iz naših krajev« 
(brošuri, 2 kom) 

 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  147 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Fascikel Alpinistični vzponi Aleša Kunaverja v domačih in evropskih gorah 
1952 – 1960 (originalne fotografije, dopisi, hemeroteka) 

- Fascikel Predlogi za scenarij Himalaja, spisek ustanov, ki hranijo gradivo A.K., 
razni zapisi Dušice Kunaver, razno 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  148 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Fascikel Predstavitve knjig zbirke Prvi slovenski himalajci in Bara saab 
- Fascikel Naslovi alpinistov, spisek kandidatov za VI.JAHO, seznam članov 

Everest 1979, Lotse 1981 
- Razni zemljevidi in brošure (zemljevidi: Iran,Indija, Nepal, Afganistan, 

Azerbajdžan, Anapurna-Daulaghiri, Mount Everest, Khumbu Himal,  trekking 
map Pokhara-Jomosom Manang, trekking Kashmir, Kulu, Kumaon, Grahwal, 
Darjeeling, brošure: Afganistan, Pakistan, brošura z zemljividi Nepal in maps, 
kopije vremenskih kart) 

- plakat Ptiči Nepala 
- knjiga Ernst Zettler: Allgäuer Alpen, 1951 (z ex-librisom Kunaver) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  149 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- 2 fascikla: Rokopisi in tipkopisi A.Kunaverja za članke in knjige,I.,II. 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  150 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Rokopis knjige Lhotse-južna stena; besedilo je A. Kunaver narekoval v 
diktafon in je bilo le delno objavljeno v knjigi (v kuverti) 

- Gradivo Hindukuš/Afganistan 1968: čb fotograija alpinista, publikacija Climbs 
and regional notes s člankom Aleša Kunaverja (2 kom), revija Svet in ljudje s 
člankom A.K..Po poti Marka Pola (naša odprava je sledila poti Marka Pola), 
zemljevidi: Bolgarija, Turčija, Iran, Afganistan, Wakhan 

- Fascikel Rokopisi alpinistov – članov odprav,ki jih je vodil A. Kunaver (dopisi, 
članki, zapisi, pisma) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  151 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- 2 fascikla: gradivo Aleševa šola v Manangu: originalne fotografije, zemljevid, 
članki, dopisi, programi, poročila, Proposal for mountaineering schools 
Manang, Lukla, Nepal, ponudba nepalskega gradbenika, slovenski načrti, 
prazen certifikat o opravljenem tečaju 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  152 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel: gradivo Aleševa šola v Manangu: pogodbe, finance, pošta, članki 
- fascikel: A. Kunaver: gorski reševalec (fotokopije člankov, originalna 

fotografija) 



 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  153 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Gradivo Trisul 1960: originalne fotografije, kopije, rokopisi, načrti, 
zemljevid, članki, dopisi 

- fascikel Gradivo Trisul 1960: originalne fotografije M.Keršiča-Belača, 
hemeroteka, korespondenca, uradna kuverta odprave  

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  154 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Kunaver Aleš in Zoran Jerin prva Slovenca po poti po Nepalu, 1962: 
rokopisi, zemljevid, hemeroteka, scenarij za film, fotografije 

- fascikel: gradivo o filmu Dežela Šerp, 1962 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  155 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 
- fascikel Gradivo Anapurna 1969: članki, fotografije, koledar 1971, revija 

Saopćenja posvečena odpravi 
- fascikel Gradivo Anapurna 1969: originalne fotografije, priprave, vize članov s 

fotografijami, članki, zemljevid 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  156 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Gradivo Makalu 1972 in 1975: fotografije 
- fascikel Gradivo Makalu 1972 in 1975:fotografije, članki, ruta ob 30-letnici 

2005, vabila na predavanja, čestitke 
- osnutek knjige Makalu (Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  157 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Gradivo Makalu 1972 in 1975: fotografije, članki, dopisi, Pečarjeva 
karikatura naveze, koledar 1977 

- fascikel Makalu 1975: rokopisi (članki, zapisi) udeležencev te odprave in 
pisma Marka Čibeja, ki je kot uslužbenec Hidromontaže v Indiji pomagal našim 
odpravam (večinoma še neobjavljeno) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  158 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Gradivo Everest 1979: načrti, dopisi, skice, članki, nalepka, fotografije 
- koledar Everest 1979 
- plakat Everest 1979 s podpisi udeležencev odprave 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  159 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Lhotse južna stena 1981-fotografije, diasi, nalepka, hemeroteka 
- gradivo Lhotse južna stena 1981- Lepljenka južne stene, nastala ob izvidniški 

odpravi 1980 (najpreciznejši prikaz, ves čas visela v baznem taboru, ker edina 
prikazuje detajle, uporabil tudi Tomo Česen 1990), hemeroteka, nalepka, 
fotografije, revija Alpinismus 1/1982 s člankom A. Kunaverja, Kunaverjev 
osnutek smeri na plastični foliji (manjka slika, ki je bila v podlogi), zbirka 
izrezkov iz časopisov, ki jo je zbral nemški alpinist Wolfgang Boetscher, 
originalno dovoljenje nepalskega ministrstva za turizem za vzpon 1981 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  160 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- 2 fascikla Lhotse južna stena 1981-fotografije, članki, skice, teksti za film, 
knjigo 

 



ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  161 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 
- fascikel Lhotse južna stena 1981- gradivo za film, knjigo 
- fascikel Lhotse južna stena 1981- gradivo za knjigo 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  162 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel 2. november 1984 (A.Kunaver umre v helikopterski nesreči): članki, 
osmrtnice, sožalja 

- fascikel Prireditve v spomin A. Kunaverja 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  163 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- fascikel Čopov steber 1968 (gradivo iz publikacij, člankov, fotokopije) 
- fascikel Joža Čop in Pavla Jesih (gradivo iz publikacij, člankov, fotokopije) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  164 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- 2 fascikla z gradivom filmsko-knjižnega projekta Od Triglava do treh vrhov 
sveta (o prikazu pionirskega obdobja slov. himalajizma) –avtoricaDušica 
Kunaver 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  165 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Fascikel Osnutki filma o vzponu slov. alpinizma v svetovni vrh – pripravila 
Dušica Kunaver 

- Fascikel Prvi osnutki knjige Vodnik pod nebo-bara sahab Aleš in filma o A. 
Kunaverju – avtorici Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek (vdova in hčerka) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  166 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Fascikel Osnutek/scenarij filma o Alešu Kunaverju (avtorica Dušica Kunaver)  
s fotografijami 

- Fascikel Korespondenca A. Kunaverja od 1958, razno in časopisni članki o A. 
Kunaverju in slov. alpinizmu 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  167 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Zvezek Moj dnevnik, Aleš Kunaver, II. razred (šolski) 
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja: Yugoslav Himalayan Expedition 1960-Trisul 
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja, odprava Hindukuš 1968 (vodja) 
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja z legitimacijo, odprava Anapurna 1969 

(vodja) 
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja, odprava Makalu 1972 (vodja) 
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja, odprava Makalu 1975 (vodja)  
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja, odprava Lotse 1981 (vodja), z značko in 

koledarčkom YU LOTSE (1982) 
- Dovolilnica (trekking permit) za Boruta Berganta (s fotografijo), Kathmandu, 

19.3.1981 
- Osebni dnevnik Aleša Kunaverja, odprava Manaslu 1984 (vodja) 
- Zvezek Blagajniški zapisi Aleša Kunaverja z odprave Lotse 1981 (vodja)  
Legitimacije Aleša Kunaverja: 
- Dovoljenje študentu za svobodno premikanje na mejnem predlu Julijske Alpe 

in Karavanke, 1958 
- Indeks predavanj Elektro strojne fakultete, 1954 
- Knjižica predvojaške vzgoje za šolsko mladino,, 1950/51 
- Vojaška knjižica JNA, 1963 



- Članska izkaznica Zdravstveni fond Univerze in Visokih šol v Ljubljani, 1955-
1960 

- Članska izkaznica Zveze sindikatov Jugoslavije, 1977 
- Potrdilo za vožnjo z železnico po vojaški tarifi na relaciji Ljubljana-Boh. Bela, 

1963 
- Potrdilo National bank of Egypt, 1983 
- Potrdilo o iznosu deviz v Kraljevino nepal, 1983 
- Vozniško dovoljenje za traktor, 1983 
- Trekking permit, Kathmandu, 1983 
- Hranilna knjižica Narodne banke, 1958-1981 
- Orožni list za samokres in lovsko puško 
- Dve letalski vozovnici Royal Nepal Airlines 
- Knjižica obveznika civilne zaščite, SFRJ, 1973 
- Mednarodno vozniško dovoljenje, 1969 
- Mednarodna potrdila o cepljenju, 1959-1984 
- Potni list Aleš Kunaver (2 kom), Dušica Kunaver (2 kom), Brigita Kunaver (1 

kom) 
- Zelen list v nepalščini in s kolekom 
- 2 papiranti trikotni zastavici – nepalski? 
- Nalepka Lotse Šar 1987, PD Kamnik (AO Kamnik 50 let) 
- 2 nalepki Yalung Kang Kangchenjunga, Yugoslav expedition 1985 
- Našitek Federation Francaise de la montagne 
- Nalepka SNPJ 1904 (z ameriško zastavo) 
- Našitek Groenland 81, Alpinistična odprava občine Domžale 
- Seznam gora nad 7300 m in prvih pristopov (v nemščini), 1972 
- Seznam Najvišje gore Himalaje in Karkaoruma (v nemščini) 
- Brošura Mountain travel Nepal – List of mountaineering peaks, may 1981 
- Seznam novih imen himalajskih vrhov, Kathmandu, 1984 (v angleščini) – staro 

in novo ime 
- Seznam himalajskih vrhov za alpinizem in treking (Mountain travel Nepal) 
- Turistični prospekti, brošure: Iran (17 kom), Pakistan (1kom), Indija (3 kom), 

Nepal (31 kom) 
- Kopije načrtov A. Kunaverja za letalo z naprej obrnjenimi krili (inovativna 

zasnova) in za jadrnico, s kakršno je Jurij Šterk preplul Atlantik 
Knjige s posvetilom, ki jih je Aleš Kunaver dobil na predavanjih: 
- Od sovjetskih alpinistov: Sport – posol mira, 1977 
- Od angleških alpinistov: Vignettes of Nepal, 1980 
- Od srbskih alpinistov: Muzej i spomenici kulture Smedereva, 1972 
- Od japonskih alpinistov: Gurja Himal, 1970 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  168 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 
Knjige iz knjižnice Aleša Kunaverja: 

- Delhi guide,1972 
- Raetikon, Alpenvereinsfuehre, 1953 
- Nepal mountaineering (Sagarmatha) week, Kathamndu, 29.5.-4.6. 1978 
- Korean alpinism 
- Visoke Tatry, 1969 
- Cuadermos de alpinismo, Aconcagua, 1982 
- Triglav, ein kurzer Fuehrer, Planinska založba, 1980 
- III. jugoslovanska odprava v Hindukuš-Z. pakistan, 1971, PZS, PD Kranj 



- I. jugoslovanska alpinistična odprava v karakorum, 1977, GasherbrumI-Hidden 
Peak, AO PD Tržič 

- Skijama niz Kang Guru, Himal,zagreb 1984 
- Swiss Thui Expedition (v nemščini) 
- Pionieri ed epigoni italiani sulle vette di ogni continenti, 1972 (brošura z 

zemljevidi najvišjih gorstev sveta) 
- Brošura Alpinsmus International, 1982 (nemška) 

Zemljevidi: 
- Pokhara to Jomosom Manang 
- Rolwalling Himal, Nepal 
- Khumbu Himal 
- Kathmandu to Pokhara 
- Gosainkund Helambu Langtang 
- Lapchi Kang – Nepal 
- Zhonghua Renmin Gongheguo Ditu 
- Zemljevid v nepalščini, kitajščini? 
- Nepal- Himalaya 
- Shorung/Hinku 
- India and adjacent countries 
- Del zemljevida Afganistan 
- Feuille du Nord, Expedition Norvegiene 1909-1910 du capitaine Gunnar 

Isachsen 
- Tibet (2 kom) 
- Indija (5 različnih) 
- Anapurna in Daulaghiri (2 kom in fotokopije) 
- Lotse z okolico (2 kom) 
- Kangchendzengha (2 lista) 
- Everest z okolico (fotokopije) 
- Okolica Anapurne (2 kom, fotokopija) 
- Khumbu Himal 
- Afghanistan 
- Kathmandu-Patan, city map 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  169 – FOND ALEŠA KUNAVERJA 

- Koledar PZS 14 x 8000, 1998 
- Koledar Himalaja 1982 (namenjen zbiranju sredstev za slov. odprave v tuja 

gorstva) 
- 2 fotografiji Everesta iz koledarjev 
- Komplet fotografij, ki jih je izdala odprava Trisul 1987 pred odhodom v 

zahodno steno Trisula, kjer so začrtali prvenstveno smer, posvečeno Alešu 
Kunaverju (3 kom), stenski letak o odpravi, z zarisano smerjo vzpona in 
fotografija zahodne stene Trisula iz koledarja 1982 

- Gradivo Trisul 1960: gora z vrisano smerjo, na vrhu Trisula II, Počitek v 
ledenem slapu, Panorama iz tabora 3 pod Trisulom II (foto Ante Mahkota), 2 
lista iz časopisa 

- Voščilnica in razglednica Jaka Čopa Dušici Kunaver za leto 2000 in 5 njegovih 
barvnih fotografij: Pokljuka v zimskem razpoloženju, Martuljška idila, Nekega 
pomladnega dneva Triglav, Rodine 1994, Blagor komur rodiš Rodine 1993 
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- Knjige, ki jih je opremil, ilustriral, napisal Vlasto Kopač: 
*Veljko Kovačević: V okopih Španije, založba Borec, Ljubljana 1959, oprema 
Vlasto Kopač 
*Prežihov Voranc: Od kotelj do Belih vod, DZS Ljubljana 1945, opremil Vlasto 
Kopač 
*Igor Torkar: Zvezde so strjene kaplje krvi, Ljubljana 1990, oprema in risbe 
Vlasto Kopač 
*Renata Vigano: Neža gre v smrt, Zavod Borec Ljubljana, 1960, opremil Vlasto 
Kopač 
*Radko Polič: Čudežna pomlad, založba Borec, Ljubljana 1959, zunanja 
oprema Vlasto Kopač 
*Vlasto Kopač: Iveri z Grintavcev, Ljubljana 2006 (posmrtno), uredil France 
Malešič, prvi izvod, dobljen iz tiskarne (s posvetili hčerki Mojci Kopač) 
*Damjan Prelovšek, Vlasto Kopač: Žale arhitekta Jožeta Plečnika, Ljubljana 
1992, zasnova, izbor gradiva, oblikovanje in oprema Vlasto Kopač 

- Panoramska risba Razgled z Grintovca, narisal Vlasto Kopač, leta 1940 jo je 
ob svoji petletnici delovanja izdala Akademska skupina SPD. 

- prvi povojni zemljevid Karavank, Kamniških Alp in soseščine, narisal v času, 
ko je bil zaprt (1947-1952), po naročilu Planinske zveze Slovenije  

- Zemljevid Texas New Mexico&Oklahoma - prvi zemljevid, ki ga je narisal 
Vlasto Kopač že kot dijak 

- 8 kart in prospektov za Turistično in Avto-moto zvezo Slovenije in Jugoslavije, 
ki jih je narisal  v času, ko je bil po izpustitvi iz zapora štiri leta brez redne 
službe in je nekaj zaslužil z risanjem kart in prospektov  

- Fotokopija obsodbe Vlasta Kopača, 6. dachauski proces, 1948 (7 listov) 
- Sken dveh strani iz slikanice, ki jo je v zaporu (1974-1952) narisal za svojo 

hčerko Mojco 
- Fotokopija Kopačevega načrta za Bivak/zavetišče na Malih podih pod Skuto, 

zgrajen 1946 
- 14 kopij/reprodukcij Kopačevih risb iz Dachaua (med II.sv.vojno) 
- Kopije/reprodukcije risb s planinsko tematiko, tematiko GRS in dve originalni 

razglednici s Kopačevo risbo (na 6 listih) 
- kopiji dveh strani iz pesmarice Pesmi, 1943 (Miniaturno pesmarico borbenih 

pesmi je Kopač ročno napisal in ilustriral s peresom na prosojen papir, skrivaj 
jo je skopiral Tine Kmet, v knjižico zvezal pa knjigovez Gulič.  

- Osnutek za znak Gorski vodnik PDS, 1946 
- Osnutek za znak FZS na paus papirju 
- Risba-zemljevid zatrep Bistriške doline s krajevnimi imeni (na paus 

papirju),1947 
- Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Vlastu Kopaču, 7.6.1999 (listina 

v mapi in znak v škatli) 
- Sklep o dodelitvi naziva Častni predsednik PZS Vlastu Kopaču, 25.11. 1989 

(mapa) 
- Vabilo na 19. Redno skupščino PZS (podelitev častnih listin Vlastu Kopaču in 

Mihu Potočniku), 25.11. 1989 
- Sklep o izvolitvi Vlasta Kopača za častnega člana PD Ljubljana Matica, 

15.4.1983 
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- Odlikovanje red dela s srebrnim vencem Vlastu Kopaču, 1970 (diploma in 
medalja v škatli- v njej tudi vabilo na podelitev in potrdilo) 

- Zlati častni znak PZS Vlastu Kopaču, 1983 (diploma) 
- Plečnikovo priznanje Vlastu Kopaču, 1992 (na prozorni foliji) 
- Plečnikova medalja Vlastu Kopaču, 1996 (na prozorni foliji in medalja v škatli) 
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- Mapa z žalnimi listi in brzojavkami ob smrti Toneta Tomšeta, 2012 
- Izkaznice »Markacist Planinske zveze Slovenije« (Matej Rutar-2009, Jelka 

Mlakar-2008, Baldomir Bizjak,-2008, Henrik Zadel-2008, Čanč Miran-2007 (z 
značko) 

- Starejše izkaznice »Markacist PZS« (Pavel Goličnik- 1994-z značko, Žibert 
Janez-1985, Uroš Kolar-1994-z značko, Janez Sedovšek-1994-z značko) 

- Nepodeljene izkaznice »Markacist PZS«, Bavšica, 2010 (Drago Gartnar, Matej 
Grm, Aljaž Zornik, Igor Zlodej) 

- Prazne markacijske izkaznice (starejše in  novejše) – 9 kom 
- Značke »Markacist PZS« (št.1099, 694-Bohinc Matjaž, 295, 293) 
- Našitki »Markacist PZS« - premer 5 cm – 3 kom 
- Našitki »Markacist PZS« - premer 11 cm – 3 kom 
- Nalepke za vpisne knjige z navodilom markacistov in reševalcev PZS planincem 

o obvezni zabeležitvi smeri, po kateri bodo sestopali ali nadaljevali pot 
- List s seznamom markacistov Gorenjske s številko in datumom vstopa 
- Korespondenca med Tonetom Tomšetom in Jožetom Dobnikom v zvezi s 

Slovensko planinsko potjo, 2000 
- Dopis/zahvala predsednika PD RTV Ljubljana Branka Krebsa Tonetu 

Tomšetu,11.6.2011 
- Brošura navodila za označevanje planinskih poti, PZS, Komisija za planinska 

pota (1960 ta leta?) 
- Fotokopija Knafelčeve knjižice Navodila za jednotno markiranje potov, 1924 

(1989) in tipkopisa 
- Tiskovina Določila o zaznamenovanjih potov Slov.plan.društva, iz PV marec 

1895, z žigom SPD, Ljubljana Osrednji odbor 
- Fotokopiji tipkopisa o planinskih poteh podružnice Radovljice in Kranja, 1900 
- Nalepke PZS »Planinske poti uporabljate na lastno odgovornost, 2007, 

večjezična 
- Zvezek Toneta Tomšeta »Znaki markacistov« z imeni, priimki, številkami in 

datumi podelitve (od 1982 – 1994) 
- Mapa »Priročnik za markaciste«, Ljubljana 1988, original, PZS, komisija za pota 
- Zemljevid Julijske Alpe, risal Vlasto Kopač, karta s priloženim besedilom 

dotiskana v maju 1952, 1:75.000 
- Knjiga Navodila za gospodarsko poslovanje planinskih društev, druga izdaja, 

Ljubljana 1951 
- Turistični zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine,  (Bohinec, Planina, Selan), 

1:300.000, izdal Komite za turizem in gostinstvo pri vladi LR Slovenije 
- Nalepka 30 x42 cm »Pozor, aktiven podor, Velika nevarnost padajočega 

kamenja, PZS – večjezična, 3 kom 
- Nalepka 30 x 42 cm cm PZS Komisija za planinske poti »Opozorilo! Planinska 

pot je začasno zaprta!« - večjezična, 3 kom 
- Priznanje v mapi: Turistični nagelj podeljuje TV Ljubljana Komisiji za pota PZS, 

1987 



- Korespondenca, predlogi, osnutki Pravilnika o markacistih in pravilnika in 
obrazca za diplomo in priznanje Alojza Knafelca, 2003 in osnutki priznanj 

- Korespondenca, hemeroteka v zvezi s Slovensko planinsko potjo, knjižica 
Slovenska planinska pot (obvezne točke Razširjene poti 17), knjiga Po 
slovenskih gorah, 22 terenskih skic in 5 shematičnih zemljevidov, Ljubljana 1958 

- Informator PD Viharnik, jan-feb. 1992 (speti listi) 
- Gradivo Združenja gorskih vodnikov Slovenije (korespondenca, tiskovine, 

fotokopije), 1994 
- Pravila Slovenskega planinskega društva, 18.7.1927 – original 
- Originalni plakati vabil na planinski ples Radovljiške podružnice SPD 1926, 

1928,1929, 1930 
- Projekt Krka + PZS (Krkina planinska pot), 2009 (črna mapa) 
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- Rdeča mapa: Podkomisija za dokumentacijo PZS; za kataster in dokumentacijo 
planinskih poti, delovna gradiva, zapisniki, vabila, beležke, 2004-2008 

- Zakon o omejevanju vožnje v naravnem okolju, razna gradiva, 2011 
- Bela mapa z gradivom 2010-2012: Razno PZS, Seminarji, konference in okrogle 

mize, Dokončanje del v koči na Zelenici, Pogodba o zavarovanju članov in 
strokovnih kadrov PD in PZS, vsebinsko poročilo ZDOS za leto 2010, Program 
dela ZDOS za leto 2011, PD Sloga Marijina romarska pot, Pritožba PD 
Blagajane v zvezi s prispevkom za Slovenski planinski muzej,  Gradivo 
Zlatorogova transverzala Pivovarna Laško, Gradivo program uresničevanja 
protokolov Alpske konvencije 2011-2016.  

- Črna mapa z gradivom razno PZS 2010 – 2011 (Pot okoli Košute, Gradivo 
Krkine planinske poti, gradivo za novinarsko konferenco ob odprtju Slovenskega 
planinskega muzeja, Izhodišča za razpravo o novem statutu PZS, Program dela 
Komisije za planinske poti PZS in finančni načrt za leto 2011, Gradivo Zveze 
društvenih organizacij Slovenije, zapisniki sej predsedstva PZS, gradivo 
Olimpijski komite Slovenije-odbor Šport za vse, vabila 
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- Črna mapa 2010 – 2011: gradivo Lovska zveza, gradivo Odbor športa za vse, 
gradivo Centralna planinska knjižnica, gradivo Stenski koledar PZS 2012, 
gradivo Triglavski narodni park, načrt upravljanja, Gradivo Gorske reševalne 
zveze Slovenije, Zapisniki sej predsedstva PZS, Pogodba Smučarske zveze 
Slovenije in PZS v zvezi z uporabo zemljišča na Rudnem polju, razna vabila na 
sestanke in srečanja, gradivo Državnega zbora RS, odbor za okolje in prostor v 
zvezi s Triglavskim narodnim parkom, gradivo Mednarodna konferenca Narava, 
kultura in biotska raznovrstnost kot temelji razvoja na podeželju, Gradivo 
Ministrstvo za šolstvo in šport in PZS – seznam PD, ki izpolnjujejo pogoje za 
skrbnike planinskih poti, Gradivo Komisije za evropske pešpoti – Eurorando 
2011 »Pešpoti in voda«, Gradivo Triglavski narodni park: seznam koč in bivakov 
v TNP, dopis vodje projekta Slov. planinskega muzeja M. Eržena, zapisnik 
sestanka med PZS in častnim konzulom Nepala, dopis PZS Društvu za gorsko 
kulturo v zvezi z incidentom na 4. IMFFD, Sporazum o sodelovanju med PZS in 
Lovsko zvezo Slovenije 

- Mapa z gradivi: Projekt Očistimo Slovenijo 2012, Smučišče Bohinj 2012, Projekt 
Stenski koledar PZS za 2013, Triglavski narodni park-digitalni kataster 
planinskih poti 2012, Gradnja nove traktorske poti med planino Svečica in Seča 



v Karavankah 2011, Strokovna ekskurzija PZS – ogled nove koče na 
Dobraču+CD 2012, hemeroteka Slovenske novice Luka Stražar, Nejc Marčič, 
Akcija Očistimo gore 2012, Dogovor o sodelovanju med PZS in Mestno knjižnico 
Ljubljana, Strategija slovenskega turizma 2102, Osnutek vsebine za mobilno 
planinsko storitev PZS 2012 

- Mapa z gradivi: Slovenska vojska 2011, 2012, Planinski sklad 2011, Dogovor o 
sodelovanju PZS, Lovske, Kinološke, Čebelarske, Turistične zveze Slovenije 
2011 + DVD Odkrijte najlepše planinske poti, vabila na srečanje markacistov 
Komisije za planinske poti PZS, Celostna grafična podoba PZS 2010, Pot čez 
Gonžarjevo peč 2010, srečanje alpinistov vetereanov 2010, poročilo z 
mednarodne konference Via alpina v boh. Bistrici 2010, predlogi PZS k osnutku 
programa  Slov. plan. muzeja 2011-2012, Postopek za opustitev planinske poti 
2011, Marijina pot 2011 

- Mapa z gradivi: Predstavitev prejetih ponudb za PZS 2011, Zapisnik 30. seje 
predsedstva PZS 2011, Projekt Ogenj v Alpah 2011, razni zapisniki in vabila 
2011 

- Mapa z gradivi:Razvid prostovoljskega dela 2010, seznam vodij odborov za 
planinske poti 2010, seznam članov za planinske poti 2010-2014, pooblastilo t. 
Tomšetu za glasovnaje na izrednem zboru markacistov 2010, Zgibanka National 
Geographic Natural states of America, Izvedbeni načrt promocije projekta 
Slovenske planinske poti, Izhodišča za pripravo program dela in finančnega 
načrta PZS 2011, Srečanje treh dežel 2010, Izhodišča načelnika Komisije za 
plan. poti pri uresničevanju protokolov Alpsk konvencije 2009, 16. konferenca 
Via Alpina, Bohinj 2010 

- Mapa z gradivi: Posvet glede cen v planinskih postojankah, problematika, 
vprašalnik za pl. koče 2012, Seznam akcij KPP-PZS na zavarovanih poteh 
1980-2009 

- Mapa Razno v okviru PZS 2011, 2012, članstvo PZS 2011, Varnost poti na 
Dovško Babo, vabilo Lovske zveze, Mednarodni sporazum o reciprociteti v 
planinskih kočah podpisnic sporazuma, Shema vključevanja javnosti v pripravo 
načrta upravljanja TNP, Sodelovanje Slovenske vojske s PZS, Pot/cesta Belska 
planina-sedlo Seča 2012, Razstava  Nova gorska koča Monte Rosa SAC v 
Arhitekturnem muzeju Ljubljana 2012, vabilo na predstavitev spletne aplikacije 
za vodenje članstva 2012 

- Mapa Razpis usmerjevalne table, razna gradiva (normativi, pravilnik), 2009 
- Mapa Zapisniki skupščine PZS Upravni odbori 2010  
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- Vijolična mapa: zakon o planinskih poteh, 2005 
- Fotokopije M.M.Debelak-Deržaj: Kronika Triglava iz Planinskih vestnikov 1947-

1949, označena poglavja o markacijah 
- Vilko Mazi:Koledarske beležke iz našega planinstva, priloga Planinskega 

vestnika, Ljubljana 1958 
- Janez Planina: Gorski svet v Sloveniji, pregled gorskih skupin, planinskih 

postojank in potov, PZS, Ljubljana 1956 
- Zapisi in fotokopije o Alojzu Knafelcu 
- Dopisi Franciju Savencu v zvezi z nadmorsko višino Kriške gore, 1971 
- Tipkopis Visokogorske poti nekoč in danes (5 strani) 



- Srečanje na Stolu – maša 28.9.1986 (list s pesmimi in molitvami v slovenščini in 
nemščini) 

- Tipkopis Planinske poti in njihov vpliv na okolje 
- Tipkopis Planinske poti v Sloveniji 
- Tipkopis Toneta Tomšeta:Vpliv planinskih poti na alpski prostor 
- Tipkopis po pripovedi Venčeslava Krča z Jezerskega o Kreemžarjevi in 

Spremovi poti na Kočno, 1993 
- 2 Geografska vestnika, 1945, 1954 
- Mapa Poročila o delu markacijskega odseka Planinskih društev, 1986-1993 
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- Mapa Tečaj za markaciste Dom pod Storžičem in Žrelo, 15.,16.,17.7. 1983 in 
26.,27., 28.8.1983 – 1. tečaj, Kamn-Karavan.+Julijci 1983 

- Mapa Tečaj za markaciste Škofja Loka, Lubnik, 26.5.1984, 2.,3.,9. 6. 1984–  
2. tečaj, škofjeloška, Ljubljan. In Kamn.-Karavanška 1984 

- Mapa Tečaj za markaciste Grohat-raduha, 24.,25.8. 1985 in 10.,11.9.1988 –  
3. tečaj, Koroška skupina 1985 

- Mapa Tečaj za markaciste, janče, 22.,23.3. 1986, Kopitnik-Gore, 25.-27.4.1986 
– 4. tečaj, Zasavska in ljubljanska območna skupina, 1986 

- Mapa tečaj za markaciste v Krmi, 19.,20.6.; 25.-27.6. in 4.,5.7. 1987 – 6. tečaj 
- Mapa tečaj za markaciste, Svetina, 26.,27.9.1987, Hudičev graben, 

10.,11.10.1987, Savinjsko območje 1987, 7. tečaj 
- Mapa tečaj za markaciste, Murska Sobota, 9.,10.4. 1988 in 16.4.1988, 

Pomursko območje 1988, 8. Tečaj 
- Mapa tečaj za markaciste Pohorje, Ruška koča, 14.,15.5.1988 in 27.,28.5. 

(Šumik) in 29.5. 1988, Podravsko območje 1988 - 9. Tečaj 
- Mapa tečaj za markaciste, Vršič, 9.-11.6. in 16.-18.6.1989, Kamn.-Kar.-Zasavje-

Savinjska-Ljubljanska-Posoška-Julijska obm. skupina, 10. tečaj 
- Mapa tečaj za markaciste Logarska dolina, Savinjska in Koroška območna 

skupina, 1989, 11. Tečaj 
- Mapa z raznimi seznami udeležencev tečajev za markaciste 
- Mapa Podravska območna skupina – markacisti (pregled društev, seznam 

markacistov, naslovi vodje in organizatorjev, korespondenca), 1983-1993 
- Mapa Skupina Julijci (Gorenjski del Julijcev in zah. del Karavank) – markacisti, 

(seznami, zapisniki sestankov, srečanja, poročila o delu, korespondenca) 1981-
1989) 

- Mapa Pomurska območna skupina – markacisti (seznam markacistov, razno) 
1988-1989) 

- Mapa Koroška območna skupina – markacisti (seznami, zapisniki, poročila, 
vabila) 1984-1990 

- Mapa Savinjska območna skupina – markacisti (seznami, zapisniki, poročila), 
1987-1988 

- Mapa Kamniško-karavanška območna skupina – markacisti (seznami, zapisniki, 
poročila) 1978 – 1988 

- Mapa Škofjeloška območna skupina – markacisti (seznami, zapisniki, poročila, 
vabila), 1983-1990 

- Mapa Markacisti Gorenjske, 1986 – 1989 
- Mapa Namen seminarjev in naloge inštruktorjev – markacisti, Ljubljana 1988, 

avtor Baldomir Bizjak 
- Mapa Pošta 1990/1991/1992 (Komisija za planinska pota PZS) 



- Stare evidenčne kartice markacistov (kartoni s podatki) 
- Nalepke z navodilom markacistov in reševalcev PZS planincem o vpisu v knjigo  
- Navodilo za pripravo kronike planinskega društva, 1986 
- Pravilnik o poslovanju in upravljanju planinskih postojank, o upravljanju in 

razpolaganju z gospodarskimi skladi PZS, o minimalnih tehničnih pogojih za 
zgraditev, ureditev in opremo planinskih postojank, PZS 1984 
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- Mapa s hemeroteko Delo 1978-1983 (razni planinski članki) + prilogi Himalajski 
dnevnik (Everest 1979, Manaslu 1983) 

- Mapa s fotokopijami iz Planskih vestnikov, zapisi, beležkami (zgodovina SPD, 
osebnosti, markacisti ipd) 

- 2 priznanji za sodelovanje in  pomoč na akciji Jalovec 90 
- 8 map s poročili, vabili, zabeležkami, seznami, dopisi posameznih markacijskih 

skupin planinskih društev: Kamnik, Križe, Tržič, Gornji grad, Kranj, Celje, 
Jezersko, Domžale – 1957-1980 

- Brošura s fotografijami Zbor markacistov, 6.3.1998, Ljubljana 
- Brošura PZS – Komisija za planinska pota (seznam markacistov po PD, po št. 

značke, seznam tečajev za markaciste), do 2003 
- Brošura PZS – Komisija za planinska pota, 1995 (splošno o plan. poteh, št. 

markacijskih odsekov po MDO, kategorizacija pl.poti, akcije na zavarovanih pl. 
poteh, tečaji za markaciste, vezne in krožne poti, pl.oznake in označevanje 
vrhov) 

- Mapa z gradivom za prospekt, projekt V planine na Gorenjsko, Mednarodno leto 
gora 2002 

- Srajčka z gradivo Gorniškega kluba Skala (statut, pravila, hemeroteka) 
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Gradivo v zvezi z registracijami novih poti: 

- Zasavska transverzala 
- Tominškova pot 
- Snemanje za Slovenski magazin, 1995 
- Tematska pot TNP ob koritih Mostnice do zatrepa Voj 
- Pot prijateljstva od Prisojnika do Bavškega Grintovca 
- Jurčičeva pot (po poteh desetega brata) 
- Poti Kraški rob 
- Planinska pot XIV. divizije (brošura) 
- Kočevska planinska pot  
- Pešpoti na Stojni – zgibanka 
- Grosupeljska pot 
- Trška pot okoli Šoštanja 
- Martinova pot 
- Planinska pot Ljubljana-Zagreb-Reka 
- Ruška planinska pot 
- Pot štirih slapov 
- Tržiška planinska pot 
- Planinska pot iz Dobrne na Lanšperg 
- Naravoslovna in rudarska učna pot 
- Spominska pot Mateja Užmaha – Soškega 
- Steklasova pohodna pot po obronkih Šentruperta 



- Poljska planinska pot 
- Slomškova pot 
- Šentruperska pohodna pot 
- Poti na področju Šentjanža 
- Dom kralja Matjaža, Peca-Olševa 
- Velikolaška kulturna pot (Levstik-Stritar-Trubar) 
- Stoperška planinska pot 
- Planinska pot iz Štor na Svetino 
- Kosmačeva učna pot 
- Pot kurirjev in vezistov NOV 
- Planinska pot na Fridrihštajn v pogorju Stojne 
- Po poteh Dolomitskega odreda na Ključ 
- Pot Od cerkvice do cerkvice 
- Polskavska planinska pot 
- Vabilo na odprtje obnovljenega dostopa do slapa Skalce na Pohorju, 1998 
- Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine 
- Kraška učna pot 
- Po poteh Neže Maurer 
- Podgorjanska vinska turistična cesta 
- Artiška sadjarska pešpot 
- Haloška planinska pot (vključitev sv. Avguština v Halozah) 
- Žerdonarjeva pot 
- Koroška mladinska planinska transverzala 
- Pohodniška akcija Po gamsovem raju 
- Notranjska transverzala 
- Potrčeva in Murkova pot – vabilo na pohod 
- Prošnja PD Komenda za upravljanje treh poti 
- Loško-zbelovska planinska pot, PD Loče 
- Martinova pot 
- Roška pešpot 
- Vinska cesta 
- Aljaževa pot od doma do doma 
- Geodetska planinska pot 
- Pot čez Komar 
- Belokranjska vinska turistična cesta  
- Cerkno- karta sprehajalnih poti 
- Po vrhovih okoli Kriških podov 
- Rokovnjaška planinska pot 
- Pot lipanskega gamsa in Pot pokljuškega gamsa 
- Levstikova pot 
- Zagažnova skala 
- Poti po osrednjih Kamniških Alpah – dopis Toneta Pasarja 
- Pot Škaf- Mrzla gora (tudi v zvezi s smrtno nesrečo D. Čelofige in obtožbo PZS 

njegovega očeta, 1995 
- Gonžarjeva peč – odprtje priključka na že obstoječo pot Po poteh Vinske gore 
- Razne prošnje, obvestila, vloge za registracije novih poti 
- Razna vabila, zgibanke, razglednice, brošure poti 
- Seznam dodatnih planinskih poti, raziskovalna naloga Uroša Vidoviča 
- Mapa kataster poti NOVE ( v njej razni dopisi, opisi…) 
- Revija Trip, 2001 



- Gradivo o Orožnovi koči (stara in nova) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  179 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Kategorizacija planinskih poti (mnenja, zapisniki), osnutki 1990-1996 
- Seznam poti po MDO (star) 
- Mapa Komisija za planinske poti, 2006, 2007 (razno) 
- Seznam zahtevnih in zelo zahtevnih poti in njihovo zadnje popravilo, do 1995 
- Kataster planinskih poti v Sloveniji, Komisja za planinska pota 
- Kategorizacija planinskih poti v Republiki Sloveniji 
- Fotokopije Dr. Henrik Tuma: Imenoslovje 
- Seznam planinskih društev in markacijskih odsekov po MDO, Komisija za 

planinska pota, stanje do 1998 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  180 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Zakon o TNP (razno gradivo 1993-2003) 
- Podkomisija za kataster (gradivo 1998-2001) 
- Srečanje območnih markacijskih skupin, 1998 
- Zapisniki območne markacijske skupine Koroške, 1990-1999 
- Zapisniki območne markacijske skupine Dolenjske, 1999-2002 
- Zapisniki in razno Odseka za planinska pota Podravja, 1991-2002 
- Zapisniki in razno Odseka za planinska pota Savinjske, 1988-2000 
- Zapisniki in razno markacistov MDO Zasavja, 1989-1998 
- Srečanja odborov za planinske poti, PZS Komisija za plan. poti, 2003 
- Poročila o delu, zapisniki, vabila, prijave za tečaje, seznami markacistov, raznih 

odborov za planinske poti, markacistov, 2006 
- Gradivo »Študija o označevanju in vzdrževanju turističnih tematskih poti«, 

Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, 2009 
- Sponzorska pogodba Oikos Ljubljana za vzpostavitev in vzdrževanje regionalnih 

poti, 2006 
- Kriteriji za razvrstitev planinskih postojank v kategorije 
- Srečanje odgovornih za koče in pota v Club Arc Alpin, 15.-18.6.2000 (PZS, 

Gospodarska komisija in  Komisija za planinska pota) 
- Časopisni članki o akcijah na zavarovanih poteh 1998-1999 (PZS, Komisija za 

planinska pota) 
- Razprave in dopisi Boruta Peršolje, 2000 
- Gorsko kolesarjenje (PZS, Komisija za planinska pota), 2003 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  181 – FOND TONETA TOMŠETA 
- Planinski forum »Spremembe namembnosti planinskih poti«, (PZS, Komisija za 

planinska pota), Kranj 1.10.1998 
- Gradivo Planinske koče in pota, delovni osnutek, (PZS, Komisija za planinska 

pota), 2001 
- Pravni status planinskih poti, (PZS, Komisija za planinska pota), 1996 
- Mejne poti, (PZS) 2006-2010 
- Kataster planinskih poti (PZS), 2008-2012 
- Registracija markacistov v program ŠPAK, 2007 
- Seznam markacistov po številki značke + razni dokumenti glede seznamov 

(PZS, Komisija za planinska pota), do 2007 
- Seznam delujočih in vseh usposobljenih markacistov po OPP/MDO, do 2007 
- Gradivo markacistov MDO PD Ljubljana 



- Mapa OBHODNICE, 2004-2011 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  182 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Mapa Stare zadeve-splošno (markacisti PZS) 
- Fascikel EVROPSKE PEŠPOTI, 1994-2002 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  183 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Zelen fascikel KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI (razno gradivo),1990-2011 
- Rdeč fascikel KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI (razno gradivo),2001-2007 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  184 – FOND TONETA TOMŠETA 

- mapa KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI (razno gradivo) 1995-2007 
- mapa SREČANJA INŠTRUKTORJEV, markacistov 2004-2007 
- gradivo IZVRŠNI ODBOR PZS, 1989-1990 
- mapa GRADIVO ZA USPOSABLJANJE OSKRBNIKOV PLANINSKIH KOČ 

(PZS, Komisija za koče in pota), delovni osnutek, 1999, 2000 
- gradivo STROKOVNI SVET PZS, 2001 
- mapa SEZNAMI DOBITNIKOV OPREME (PZS, Komisija za planinska pota), 

1997-2002 
- mapa POROČILA MARKACIJSKIH ODSEKOV ZA LETO 2000 (PZS, Komisija 

za planinska pota) 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  185 – FOND TONETA TOMŠETA 
- mapa ZAPISNIKI PZS Komisija za planinska pota, 2002 -2007 
- mapa ZAPISNIKI ANALIZNIH SESTANKOV O AKCIJAH, PZS Komisija za 

planinska pota, 1994 – 2005 
- mapa AKCIJE, PZS Komisija za planinska pota, 2003 -2005 
- mapa AKCIJE V VISOKOGORJU, PZS Komisija za planinska pota, 1980 -1997 
- mapa HANZOVA POT NA PRISANK,  PZS Komisija za planinska pota, 1998-

1999 
- mapa POŠTA KOMISIJE ZA POTA, 1996, 1997 
- mapa POROČILA PLANINSKIH DRUŠTEV, SREČANJA OBMOČNIH SKUPIN, 

za leta 1996 - 1998, PZS Komisija za planinska pota 
- mapa OZNAČEVANJE IN VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI (v nemščini in 

slovenščini) 
- mapa OZNAČEVANJE VRHOV, 1991-1995 
- mapa SLOVENSKI SKLAD ZA NARAVO, 1994-1996 
- mapa BAZA PODATKOV ZA PLANINSKE POTI, 1993, 1994 
- mapa PRAVILNIK O MARKACISTIH, PZS Komisija za planinska pota, 1994-

1996 
- kuverta z gradivom UČBENIK ZA MARKACISTE, 2006,2007 
- mapa ZAČASNO UČNO GRADVIO MARKACIST PZS, tečaj za markaciste 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  186 – FOND TONETA TOMŠETA 

- mapa POPRAVILO POTI SAVICA-KOMNA, PZS Komisija za planinska pota, 
2002, 2003 

- mapa ZAŠČITA MARKACIJE, PZS Komisija za planinska pota, razno gradivo, 
fotokopije 1932-2000 

- mapa PRIROČNIK ZA MARKACISTE, OSNUTEK, PZS Komisija za planinska 
pota, (z risbami, skicami) 



- mapa VODILA PZS, PZS Komisija za planinska pota, 1999-2000 
- gradivo Mednarodno leto gora, 2002 
- mapa REGISTRACIJE, OTVORITVE NOVIH POTI, 1996-2010 
- poročilo o delu Komisije za planinska pota 1986/1987 
- vabilo in zapisnik Zbora markacistov, 28.10. 1989 
- POHODI, razna vabila, zapisi, članki 
- Mapa KNAFELČEVE DIPLOME IN PRIZNANJA (razno gradivo, seznami, dopisi, 

pravilnik, predlogi) 
- Seznami članov različnih komisij pri PZS v obdobju 1998-2002 
- Poročilo načelnika Komisije za planinska pota PZS Toneta Tomšeta na zboru 

markacistov. 13.11.2010 
- Analiza štiriletnega dela Komisije za plan. pota, 1992-1996 
- Mapa Komisije za planinska pota, vabila+pošta 1995 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  187 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Mapa TRANSVERZALE (seznami, podatki, zemljevidi, opisi) 
- Mapa s seznami slovenskih planinskih poti, članki, dopisi, 1991-1999 
- Gradivo LEVSTIKOVA POT 
- Silvo Kristan: Prvič raziskovalno o veznih poteh, 1997 
- Pot po svečinskih goricah, 1990 
- Koroška planinska pot, 2000 
- Notranjska planinska pot, 1993 
- Goteniški Snežnik, 1990-1992 
- Komendska planinska pot, 2001 (vabilo, osnutek vodnika) 
- Ultra mataron po poti slovenske planinske transverzale, 1995 
- Zemljevidi transverzal (v srajčki) 
- Jamska transverzala,1995 
- Gradivo Grajska pešpot, Kostelska planinska pot, TŠD Kostel, 1994-2000 
- Vodnik Pot Karla in Žige Zoisa, PZS 2008 
- Pot slovenskih legend (razno gradivo, prošnja za registracijo),1996 
- Gradivo Ruška planinska pot, 1996 
- Moravška planinska pot, 1996 
- Poročilo o delu markacijskega odseka PD Domžale za leto 1994 
- Prošnja z registracijo šentjoške planinske poti, 1996 
- Korespondenca France Šušteršič-Tone Tomše, jamarska pot, 1993 
- Gradivo ZOISOVA POT, 2006-2008 
- SMERNE TABLE, PZS Komisija za planinska pota, TELEKOM, pogodba o 

sponzorstvu 500 smernih tabel na leto (s fotografijami tabel), 1996 
- Gradivo OZNAČEVANJE VRHOV 
- Mapa s fotografijami SMERNE TABLE IN KAŽIPOTI NA SLOVENSKIH 

PLANINSKIH POTEH 
- Mapa POŠTA KOMISIJE ZA PLANINSKA POTA, 2002-2008 (razno) 
- Mapa z gradivom PRIZNANJE ALOJZA KNAFELCA (obrazci, našitki, nalepke, 

značka), z gradivom ZLOŽENKA KPP 2008 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  188 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Mapa SEZNAM TEČAJEV ZA MARKACISTE, PZS Komisija za planinska pota, 
1982 -2005 

- Mapa TEČAJ ZA MARKACISTE KOROŠKE OBMOČNE MARKACIJSKE 
SKUPINE, 26.,27. april  ter 10.,11. maj 1997 (fotografije) 



- Mapa TEČAJ MARKACISTOV, LOGARSKA DOLINA, september 2009 
- Gradivo TEČAJ MARKACISTOV, PODRAVJE, TOJZLNOV VRH, 2005 
- Mapa SPONZORSKE AKCIJE V OKVIRU PZS, Pivovarna Laško, Mercator/za 

Triglav, Očistimo naše gore (razno gradivo, CD-ji, vrečke za smeti, nalepke, 
2005-2012 

- Mapa LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE, SLOVENSKA BISTRICA-BISTRIŠKI 
VINTGAR, 22.5. 2010 (s CD-jem) 

- TEČAJ MARKACISTOV, BLEGOŠ 2009, (dokumentacija)  
- Mapa RAZNO, PZS Komisija za planinska pota, 2002 (vabila, zapisniki, dopisi..) 
- Mapa TEČAJI ZA MARKACISTE, 2007, PZS Komisija za planinska pota 
- Mapa TEČAJI ZA MARKACISTE, LICENČNA IZPOPOLNJEVANJA, 2008, PZS 

Komisija za planinske poti, Podkomisija za usposabljanje 
- Mapa TEČAJ MARKACISTOV PZS V KOČI PRI JELENOVEM STUDENCU, PD 

KOČEVJE, 6.in 7. ter 20.in 21. 9. 2008 
- Mapa TEČAJ ZA MARKACISTE, DOBROVLJE, DRAGOV DOM 2006 – 2008 + 

izkaznica Markacist PZS Srečo Bertoncelj 
- Mapa LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE MARKACISTOV, DOM NA PAŠKEM 

KOZJAKU, 2001 
- Mapa LICENČNA IZPOPOLNJEVANJA MARKACISTOV, 2007-2009 
- POROČILO O DELU MARKACISTOV PD KOČEVJE 1998 IN NAČRT DELA ZA 

1999,  (s fotografijami) 
- Mapa SEMINAR ZA MARKACISTE INŠTRUKTORJE NA MRZLICI, 1992 
- Seminarska naloga  Vinko Mavc: POT NA KOŠENJAK, 2007 
- Seminarska naloga  Simona Hlade Mavc: POT NA KOŠENJAK, 2007 
- Poročila pripravnikov markacistov 2007, odbor za planinske poti Koroške, 2007-

2008 
- poročila markacijskih odsekov, vabila na zbore markacistov, zapisniki srečanj 

markacistov, srečanja območne markacijske skupine, 2001-2002 (razno gradivo) 
- gradivo OBNOVA PLANINSKIH POTI PD BOVEC, 2007 
- tehnično poročilo o škodi na planinski poti št 64, PD Kamnik, 2006 (s 

fotografijami) 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  189 – FOND TONETA TOMŠETA 

- Prijave za naziv Markacist inštruktor, 1999 
- Seminarska naloga za pridobitev naziva Markacist inštuktor, Boris Pučko: 

Transverzale in njihov pomen, 2002 
- Seminarska naloga za pridobitev naziva Markacist inštuktor, Uroš Vidovič: Nove 

metode pri upravljanju z osrednjimi veznimi potmi v Sloveniji, 2003 
- Seminarska naloga za pridobitev naziva Markacist inštuktor, Štefan Bokovec: 

Lesena varovala v visokogorju, 2002 
- Tekst Gorazd Hace: Prehrana v gorah 
- Seminarska naloga za pridobitev naziva Markacist inštuktor, Tatjana Pučko: 

Lesena varovala na planinskih poteh, 2002 
- Diplomsko delo Stanislava Stružnik: Razvoj markacijske dejavnosti v Sloveniji, 

2002 (Filozofska fakulteta, oddelek za zgodovino) 
- Gradivo/podatki o programu Markacist inštruktor PZS 
- Seminarska naloga za pridobitev naziva Markacist inštuktor, Stanko Gašparič: 

prehodi poti v ograjah, 2002 
- Seminarska naloga za pripravnika za inštruktorja markacistov, Albin Žnidarčič: 

Težave na zavarovani planinski poti Štrklevica-Podpeč-Zjat, 2004 



- Fascikel Razno gradivo BOŽO JORDAN, Šempeter v Savinjski dolini, 1999-
2006 (delovno gradivo Planinske poti, 2004, skice, vprašalniki, dopisi Tomšetu, 
fotografije, članki, obvestila, zapisniki, predavanja, poročila, učni načrt, pisni test 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  190 – FOND TONETA TOMŠETA 
- Fascikel SLOVENSKA PLANINSKA POT (zgodovina, opisi, dopisi, članki, 

zemljevidi, gradiva, osnutek za dnevnik poti), 1991- 2004 
- Osnutek za znak markacista, Franci Vesel, 1981 
- Fascikel OZNAČEVANJE POTI PO EVROPI (domače in tuje brošure, priročniki, 

dopisi…) 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  191 – FOND TONETA TOMŠETA 
- Fascikel VARSTVO NARAVE, 1977-2008 (ceste v TNP, mapa Komisije za 

varstvo gorske narave PZS 2001-2003) 
- Fascikel OPP PRIMORSKO-NOTRANJSKI (odsek za planinske poti), 2003-

2009 
- fascikel FINANCE KOMISIJE ZA POTI, 2001 - 2004 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  192 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel KOMISIJA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PZS, (pravilniki, zapisniki, 
dopisi, prijavnice, pravila, programi ) 2004-2008 

- fascikel KPP RAZNO (Komisija za planinska pota PZS), 2001 - 2009 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  193 – FOND TONETA TOMŠETA 
- fascikel MDO GORENJSKE (vabila, zapisniki), 2000 - 2006 
- fascikel MDO GORENJSKE (vabila, zapisniki), 1998 - 2006 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  194 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel KOMISIJA ZA MUZEJSKO DEJAVNOST PZS, 1999 – 2010 
- fascikel TRIGLAVSKI NARODNI PARK, SVET ZAVODA, 2010-2012 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  195 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel DOKUMENTACIJA O MEJNIH ZADEVAH, 1986 - 1999 (članki, brošure, 
mapa Planinska mejna prehodna mesta z republiko Hrvaško, mapa Mejni 
prehodi YU z zemljevidi, markiranje mejnih poti, akcije pri markiranju obmejnih 
poti, mejni prehodi Italija, fotografije z meja s tablami, mapa Markiranje 
planinskih poti, ki vodijo preko mejnih prehodov po sporazumu med R Slovenijo 
in R Avstrijo, mapa Planinsko mejno prehodno mesto Golica, mapa Planinsko 
mejno prehodno mesto Kepa, mapa Planinsko mejno prehodno mesto Olševa, 
mapa Planinska mejna prehodna mesta Sporazumi, odredbe, mapa Planinske 
poti označene z mejno markacijo)  

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  196 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel ZAPISNIKI KOMISIJE ZA PLANINSKA POTA, 1983 – 1987 
- fascikel ZAPISNIKI KOMISIJE ZA PLANINSKA POTA, 1987 - 1995 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  197 – FOND TONETA TOMŠETA 
- fascikel ZAPISNIKI KOMISIJE ZA PLANINSKA POTA, 1995 – 2002 



- fascikel PROBLEMATIKA POTI, 1992 – 2009 (Koželjeva pot, Akcija Podor pod 
Storžičem 2008, pot Modre Kavčine, Bornova pot, Popis usmerjevalnih tabel na 
področju Pokljuke, Fröhlichova pot na Donačko goro, pot na Durce, Pot čez 
Matkov Škaf, Turistična sirarska pot, Danilova vezna pot, Poti MDO Ljubljana, 
Soteska Pekel)  

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  198 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA PZS, 1995 - 1998 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  199 – FOND TONETA TOMŠETA 
- fascikel ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA PZS, 1999 - 2001 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  200 – FOND TONETA TOMŠETA 
- fascikel ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA PZS, 2002 – 2004 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  201 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA PZS, 2001 – 2002 
 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  202 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel VIA ALPINA, 1999 - 2002 
 

ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  203 – FOND TONETA TOMŠETA 
- fascikel VIA ALPINA, 1999 – 2004 

 
ARHIVSKA ŠKATLA  ŠT.  204 – FOND TONETA TOMŠETA 

- fascikel VIA ALPINA - GRADIVA, 2000 – 2006 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 205 – FOND UROŠA ŽUPANČIČA 

- kroj in navodila za moške hlače (pumparce), iz zapuščine U. Župančiča 
- mapa s korespondenco Uroša Župančiča od 1948 – 1950 (pisma poslana 

Urošu) 
- mapa s korespondenco U. Župančiča in časopisnimi izrezki 
- alpiniski aforizmi 
- častni srebrni znak Minki Mali, ki ji ga podeljuje UO PD Ljubljana Matica, 

29.5.1961 
- mapa s korespondenco U. Župančiča, časopisnimi izrezki,… 
- razni dopisi, rokopisi,… 
- izkaznica o udeležbi na spominskem pohodu na Stol, Jagrič Rajko, 1977 
- knjižica  z naslovom O lavinskih psih, priredila Nace Horvat in France Krainer 
- zgibanka Merkblat zur Verhutung von Lawinwnunfallen   
- kuverta naslovljena na U. Župančiča  v kateri je zgibanka Merkblat zur 

Verhutung von Lawinwnunfallen , knjižica 35 Jahre Bergwacht in Die Bergwacht 
des Bayerischen Roten Kreuzes im Jahre 1966, 48 čb fotografij  

- kuverta z raznimi časopisnimi izrezki 
- kuverta z dopisi v zvezi s štafeto Triglav – Jajce 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 206 – FOND UROŠA ŽUPANČIČA  

- 17 čb fotografij  (oranžna kuverta) 
- 37 čb fotografij (v kuverti odprave) 
- Tipkopis članka Po robeh razorane in prisojne gore 



- Zapiski (rokopis) 
- 2 razglednici (Ljubljana, narodna noša) 
- Vabilo na 30-letnico stavke, 20-letnico osvoboditve, 15-letnico samoupravljanja, 

Jesenice, 24. In 25. Julij 1965 
- 9 pisem 
- 2 stekleni plošči s fotografijami 
- Dokumentacija plezalno-alpinističnih taborov Tamar (1972) – Krnica (1973) – 

Martuljek (1974): poročila, obvestila, pisma,obračuni, vabila,… 
- Priznanje Urošu Župančiču podeljuje Košarkarski klub Jesenice, 15.12.1979 
- Priznanje Urošu Župančiču podeljuje PD Gorje, marec 1979 
- Plaketo Urošu Župančiču podeljuje PD Kozjak Maribor, 19.1.1985 
- Častni znak GRS Urošu Župančiču podeljuje GRS PZS, 21.10.1972 
Gradivo, ki ga je zbiral Uroš Župančič, v SPM pa prinesel Marjan Šolar – v glavnem 
v povezavi z Vladimirjem Topolovcem: 
- Rokopis/nekrolog Alfonza Gspana leta 1924 ponesrečenemu Topolovcu 

(naslovljen na Slavka Prevca) 
- 3 rokopisi Janka Pfeiferja Vladimirju Topolovcu: Prijatelju v slovo, Nagrobni 

govor, pesem Gorski pokop (pod Triglavom dne 31.8.1924) 
- Rokopisi Slavka Prevca: Severna Turska gora, Severna stena Skute – v zvezi z 

nesrečo V. Topolovca 
- 3 razglednice/dopisi Klementa Juga Alojziju Volkarju, 7., 10. In 11. 7.1924, 

Solkan v zvezi z načrtovanim plezanjem v Triglavski severni steni 
- dnevnik (listi) Klementa Juga, Plezalni zapiski od 16. do 7.8.1924 (prepise glej v 

Planinskem vestniku 1926, str. 5,30,60,77,108); zapiske so našli pri 
ponesrečenem Jugu in njegovi prijatelji so poskrbeli za prepis 

- Prazna čb razglednica s spominsko ploščo Klementu Jugu  
- Rokopis/dnevnik Vladimirja Topolovca, opisi tur od 1920 dalje (Golica, Krim, Na 

Grintavec, Na Triglav, V Dalmacijo, Prvič na Triglavu, V osrčju Kamniških planin) 
– 67 strani, v dnevniku vloženi Topolovčevi rokopisi V burji in snegu (7 strani), 
Greben Rinka – Skuta (5 strani) in tipkopis Daljši poset Kamniških planin, 19.-
23.8.1921(9 strani) 

- 2 rokopisa Rajka Ložarja: 31. avgusta 1924 (4 strani) in Spomenik v Vratih (6 
strani) o nesreči Topolovca in Aljaževem blagoslovu 

- Rokopis - članek Rajka Ložarja: Iz šopka planinskih spominov, uredniku 
Planinskega vestnika (pred 2. sv. vojno) 

- Rokopis Alojza de Reggi: Vladimir in njegova poslednja pot (6 strani), glej tudi 
isti članek v Planinskem vestniku 1924, str 262 

- Rokopis Vpliv turistike na človeka (predavanje) in rokopis Planinam – nn avtor 
- Rokopis (1 list) v nemščini –Herberta Brandta: Mojemu dragemu prijatelju 

Lojzetu de Reggiju v spomin, 14.11.1926, poleg tega še prepis/tipkopis in 
prevod Darinke Topolovec v slovenščino (zadnja plezalna tura z Alojzijem De 
Reggi) 

- 3 čb fotografije, nalepljene na prepognjen karton in s podnapisi: Jug, Dobri 
tovariši, Zadnji poziv, Odprava (portret Klementa Juga, reševalci Juga -2 foto 

- 3 čb fotografije, nalepljene na prepognjen karton in s podnapisi: Odprava za 
Topolovcem (manjka fotografija), +Marjan Bukovec, Marjan+, Opravek za 
Topolovcem 

- Izrezek iz časopisa Tabor, 16.11.1924, članek B.R.: Vseh Svetih dan pod 
Triglavsko steno (o obisku spominske plošče, polaganju venca Topolovcu – 
sestra Darinka, Olga, Starin, Hušar, B.R.) 



- Izrezek iz časopisa Tabor, 2.9.1924, članek Doma in po svetu – Vladimir 
Toplovec + (življenjepis, nesreča, spominska pošča, blagoslov) 

- Izrezek iz časopisa Marburger Zeitung, 27.8.1924 (opis nesreče Toplovca, v 
nemščini) 

- Del časopisa Straža, Maribor 1.9.1924, s člankom o nesreči Vladimirja 
Topolovca 

- Del časopisa Straža, Maribor 27.8.1924, z notico Letos že četrta nesreča na 
Triglavu  (o nesreči Vladimirja Topolovca) 

- Zvezani listi/tipkopis Franja Hušarja: Izjalovljeni Jalovec; Planinski tovarišici 
gospodični Darinki (Topolovec) v spomin na njeno nezgodo v Jalovčevem žlebu 
ob priliki nameravane ture Jalovec-Vršič-Razor-Škrlatica v dneh 27.,28. In 
29.junija 1924, Ljubljana, dne 11.julija 1924 (9 strani), na naslovnici risba s 
planinskim motivom 

- Zvezek  z opisi tur in risbami Vladimirja in Darinke Topolovec (Vladimir 
Topolovec: Božič na Triglavu 1922, Darinka Topolovčeva: Golica 10.5.1923, 
Vladimir Topolovec: Triglav 28.-30.3.1923, Darinka Topolovčeva: Stol 
10.11.1923, Vladimir Toplovec: Storžič 7.5.1923, Grintavec 30.,31.5.1923 

- Rokopisi Vinko Modec: predavanja na tečaju oz. alpinistični šoli Turistovskega 
kluba Skala: Novi načini uporabe vrvi v plezalni tehniki, Plezalna tehnika, razno, 
med leti 1934 in 1936  

- Izrezek iz časopisa TT, 2.4.1962, članek Ante Mahkota: Čopov Joža (ob 70-
letnici) 

- Rokopisi Uroša Župančiča: razni zapiski, dnevniki, opisi tur, življenjepis (pred 2. 
sv. vojno) 

- Pismo Slavka Peršiča Urošu Župančiču, Ljubljana 25.10.1938 
- Barvna razglednica (obrezana) odprave JAHO 1968 Hindukuš, s portreti in 

podpisi udeležencev 
- Plakat Partizanski planinski tabor pod Storžičem dne 5. In 6. avgusta 1950 
- Zvezek z  rokopisnimi zapiski 
- Brošura Kratek oris zgodovine slovenskega planinstva, Stanko Hribar, Ljubljana 

1959, 59 strani 
- Pismo Urošu Župančiču dveh njegovih učencev 
- Urošove ture v letu 1932 (rokopis) 
- Brošura Raduha 76, 1. Srečanje alpinistov, Z.P. slovenske železarne z 

rokopisnim osnutkom predavanj 
- Sestavek z naslovom Fiskulturna zveza Slovenije, gorska reševalna služba PDS 

na Jesenicah 
- Akvarelna risba nosilca štafete 
- Fiskulturni življenjepis Župančič Uroš, diplomirani tehnik 
- Časopisni izrezek s člankoma z naslovom Prva alpiniada slovenskih železarjev 

in Vodnikovi in Prešernovi sodobniki, Prvi obiskovalci Triglava, 31.8. 1978 
- Del sestavka z naslovom Prva, boljša smer jeseniškega alpinističnega odseka 
- Reševanje – tehnični problemi 
- Sestavek »Zlati jubilej naše Gorske reševalne službe 1912 – 1962 
- Scenarij za film o GRS 
- Sestavek »Ob 40.letnem uspešnem delu gorske reševalne službe, jesenice 20. 

4. 1952 
- Tekst za oddajo RTVSl »Odmevi z gora«, 14. 3. 1980 
- Nagovor U. Župančiča v nemščini 
- Poročilo o poteku plezalno-alpinističnega tabora v Tamarju (16. 6. – 25. 6. 1972) 



- Sestavek »Nove poti in cilji slovenskih plezalcev in alpinistov 
- Plezalni poli Odbora za planinstvo in alpinistiko (2 kom) 
- Rokopisni zapiski 
- Obračun tabora v Zahodnih Julijskih Alpah pod Višem in Mangrtom (3 kom) 
- Sestavek »Fiskulturna zveza Slovenije, gorska reševalna služba PDS na 

Jesenicah 
- Poletni plezalno-alpinistični tabor v Krnici, PD Jesenice, alpinistični odsek 
- Besedilo za jubilejni opozorilni karton GRS PZS, Centrala GRS pri PZS 

Jesenice, Jesenice, 19.2.1952 
- Pravilnik alpinističnih odsekov planinskih skupin FZS, 10. 9. 1947 
- Dopis Planinske zveze Srbije (v cirilici) 
- Dopis naslovljen na Glavni odbor PZS v zvezi s posredovanjem podatkov o 

gorskih zavetiščih in o Koči v Martuljku 
- Sestavek »Mnogo premalo inštruktorjev in vodnikov za varno hojo in plezo po 

gorah« ter »Pomladitev in pomnožitev plezalcev, alpinistov in gorskih 
reševalcev« 

- Sestavek »Nevarnosti gora« 
- Sestavek »Ogromno zanimanja za republiški tabor v Martuljku« 
- Sestavek »Jesenski republiški plezalno-alpinistični tabor v Zabniški krnici«, 

Jesenice, 6. 9. 1974 
- Poročilo o planinsko alpinističnem potovanju v Karnijske Alpe od 21. do 27. 6. 

1974 
- Sestavek »Mladinske Titove štafete, praznik delavske in šolske mladine« 
- Reverz – potrdilo s katerim GRS postaja Jesenice posoja tovarni športnega 

orodja Elan del svojega inventarja, Jesenice, 28. 4. 1953 
- Sestavek »Zaskrbljujoč padec inventivne dejavnosti v letu 1974«Sestavek dne 

20. Februarja VII. Zbor planincev na Stolu 
- Zapisnik delovnega sestanka,z dne 12. 1.1972 v prostorih PD Tržič v Tržiču 

Planinarska specijalna karta Sjeverni Velebit, izdelal Mirko Marković, merilo 1: 
25 000, Planinarski savez Hrvatske u Zahrebu, 1954 
Knjižica I rifugi della sezione di Trieste, Club Alpino Italiano, 1933 

- brošura Teoretična predavanja Uroša Župančiča na zimsko alpinističnem tečaju 
celjske A skupine na Korošici, od 2. – 9. Februarja 1948, z ekslibrisom Cirila 
Debeljaka 

- življenjepis Štefe Drago in 4 fotografije (portreti) 
- kuverta z Jugovo pošto Volkerju  
- kuverta Tomaž Godec (7 čb malih fotografij in osebni podatki Tomaža Godca) 
- modra kuverta s sestavkom U. Župančiča z naslovom Slovenski alpinizem in 

sestavek Srečka Šorlija z naslovom Tigrovci v Julijskih Alpah. 
- 3 vabila na sestanek pripravljalnega odbora za proslavo 60.letnice TKskala 

(vabilo z dne 22.1. 1981, 12.3. 1981, 2.4.1981)  – v ročno popisani mali modri 
kuverti 

- rokopis, ki se začne z Organizator Triglavskega planinskega muzeja PD Dovje 
Mojstrana… - v beli z rdečim in modrim kulijem popisani kuverti 



- pismo Vlasta Kopača Urošu Župančiču v zvezi z fotografijami, 5. 2. 1965 – v beli 
kuverti 

- 2 pismi Nuše Marušič, nečakinje Josipa Westra, naslovljeni na Uroša Župančiča 
v zvezi z izročitvijo gradiva in dopis Benjamina Marušiča v katerem sporoča, da 
pošilja fotografije ženinega strica prof. Josipa Westra (fotografije so v fototeki 
pod Osebnimi portreti) z dne 26. 12. 1964 – v modri kuverti  

- Kuverta z različnimi listki, prtički z zemljevidi poti in raznimi naslovi 
- Predlog za izvedbo republiškega tečaja lavinskih psov 12. do 15. 2. 1966 pri 

Fencu  v beli kuverti 
- 1978 Alpinijada slovenskih železarjev, Narvechi moje veselje je na gorah, 

priloga Železarja št. 35/ XXVII, 14. September 1978, 2 kom 
- 1918/19 – 1978 – priloga Železarja 43/ XXVII, 9. November 1978 
- Orožnova koča 1894 – 1994, Lojze Budkovič, 1994, sestavek 
- Tovariš, št. 30, 25. 7. 1952 
- Kuverta Razno (zabeležke; sporočilca; govori, sestavki,…) 
- Tovariš, št. 30, 25. 7. 1952 
- Izrezki iz časopisov: nadaljevanka Nova slovenska planinska magistrala PP, 

Gore so se urekle ( Znanec iz sosednje ulice – uroš Župančič), Spomladanski 
zbor Gorskih reševalcev 

- Rjava kuverta Trenta: razne zabeležke, časopisni izrezki 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 207 (gradivo Prešernova koča na Stolu) 
- 5 kartonskih map z načrti, popisi materiala, del itd za projekt PREŠERNOVA 

KOČA NA STOLU, investitor Odbor za gradnjo P.K.S., projektant Peter dalla 
Valle, 1964 

- 3 kartonske mape z razno dokumentacijo Odbora za gradnjo Prešernove koče 
na Stolu, 1965, 1966, 1967  
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 208 (gradivo Prešernova koča na Stolu) 
- Kartonska mapa z Zapisniki sej v zvezi z gradnjo Prešernove koče na Stolu, 

1962 – 1967 
- Kartonska mapa z raznim gradivom Prešernove koče na Stolu (3 akvareli in več 

risb Franceta Kreuzerja-prvi idejni osnutek koče, časopisni članki, listi iz vpisne 
knjige 1966, tekst za brošuro, razni teksti, zapisniki, dopisi 

- Zvezek Delovodnik za 1962 – 1965, Prešernova koča na Stolu 
- Zvezek Delovodnik za 1965, 1966, 1967 in 1969, Prešernova koča na Stolu 
- Zvezek Poštnina, Prešernova koča na Stolu, 1962 – 1967 
- Zvezek z vpisi, seznami dovoza hrane, 1964 
- Kuverta z raznim gradivom Prešernove koče, 1962-1967 (brošura, 2 klišeja za 

šttampiljko, osnutki za prispevke za kočo, listki prispevek za kočo 50 din, 
novoletne voščilnice,  vabila na odprtje in plakat 1966, risbe osnutkov Franceta 
Kreuzerja za štampiljko, fotografski film s 15 posnetki) 

- Kuverta z raznim gradivom 1965 (potrdila, prispevki, obračuni bonov, dobavnice 
za opremo, hrano 

- Fascikel Odbora za gradnjo Prešernove koče na Stolu, 1962-1965 (razno) 
- Vpisna knjiga s Stola 1971 
- Vpisna knjiga/zvezek s Stola 1974 



- Spominska knjiga ob odkritju spominske plošče na novi Prešernovi koči na 
Stolu, 1. avgusta 1965 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 209 (gradivo PD Jesenice 1945-1951) 

- Kartonska mapa PLANINSKA SEKCIJA, ODPOSLANI DOPISI, 1945 – 
Fizkulturno društvo Jesenice, Planinska sekcija (pozivi k organiziranju članstva, 
ocena stanja koč ipd, zbiranje pomoči za Trento, izleti, proslave, poročila, grs, 
prošnje za opremo in pomoč, zahvale, Triglavski udarniški dan…) 

- Kartonska mapa PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENIJE, PODRUŽNICA 
JESENICE, GOR., arhiv 1946 (zapisniki sej, dopisi, proslava Svobodni Triglav, 
planinska razstava, kurjenje kresov, razni seznami, pooblastila, prošnje…) 

- Kartonska mapa PLANINSKA SKUPINA JESENICE, 1947, 1948 (zapisniki sej, 
osnovna navodila za markiranje, mladinski planinski tabor 1948, vabila, poročila, 
štafeta, prošnje, oskrbniški dogovor Vršič, Pravila planinskih in alpinističnih 
društev, Pravilnik Odbora za planinstvo in alpinistiko…) 

- Kartonska mapa PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE – ZAPISNIKI 
GOSPODARSKEGA ODBORA, 1946 – 1953 (zapisniki sej upravnega odbora, 
poročila…) 

- Kartonska mapa PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE, 1948 – 1952 (zapisniki 
sej, poročila…) 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 210 (gradivo dr. Henrika Tume) 
- Mapa C. KR. ZAVOD ZA VZPOSTAVITEV GORIŠKE – GRADIŠČANSKE, 

PLANINSKA AKCIJA, 1911 - 1925 (članki iz Jutra, dopisnice DuOAV sektion 
Kuestenland in ostale dr. Tumi, 1911-1924, razni dopisi dr. Tumi 1918-24 (v 
italijanščini, nemščini, slovenščini), Tumovi zapisi, dopisi, planšarski izrazi, zapis 
Naše planine, poročila o goriških planinah, popisi, okrožnice, podatki o planinah 
– v zvezi s Tumovim poročilom o stanju planin po 1. sv. vojni, ki ga je delal po 
naročilu Zavoda za vzpostavitev Goriške) 

- Mapa NOMENKLATURA ZAPADNIH JULSKIH ALP od 1908 dalje (razni dopisi, 
zapisi, poročila, korespondenca dr. Tume v zvezi z imenoslovjem) 

- Ovojnica NOMENKLATURA ZA ALPSKI VESTNIK (teksti, korespondenca dr. 
Tume 1913 - 1914 s prof. Lukom Pinterjem, bibliotekarjem licelane knjižnice 
Ljubljana 

- Mapa ŽUNKOVIČ IN KRAJEVNA IMENA 1907 - 1911(korespondenca dr. Tume 
z j. Koštialom, Jankom Župančičem, nadučiteljem iz Rateč, Ivanom Černuto iz 
Loga, dr. Ilešičem in stotnikom Žunkovićem, ki je dokazoval germanski izvor 
slovenskih krajevnih imen, časopisni članki) 

- Mapa ZEMLJEVIDI IN NAČRTI (Tumovi ročno narisani zemljevid, načrti, skice, 
priloge k člankom v Planinskem vestniku, razglednice z vpisanimi imeni krajev, 
vrhov) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 211 (gradivo spominski pohodi na Stol) 
- Kartonska mapa STOL 1977 (razno gradivo Odbora za pohod na Stol, popisi 

blaga, zaloge, obračuni materiala, zapisniki…) 
- 5 blokov dobavnic Pohoda na Stol, 1979 – 1988 
- Zvezek s seznamom udeležencev pohoda na Stol, 1-1500, od leta 1962 dalje 
- Razno gradivo v kuverti in izven 
- Brošura VIII. spominski pohod na Stol, 1973 
- 3 brošure XIII. spominski zimski pohod na Stol, 1978 



- 3 brošure XIV. spominski zimski pohod na Stol, 1979 + 4 razglednice 
- 3 brošure XV. spominski zimski pohod na Stol, 19? 
- 3 brošure 17. spominski zimski pohod na Stol, 1982 
- 3 brošure 20. pohod na Stol, 1958 
- »zemljevid« s smerjo pohoda 
- Časopisni članki o pohodih 
- priznanja Desetič na zimskem spominskem pohodu na Stol 
- Izkaznice o udeležbi spominskega pohoda na Stol,1982 
- Izkaznica Po poteh pohorskega bataljona 
- Izkaznice Spominska pot po poteh partizanskih kurirjev NOV, Dovje Mojstrana 
- 2 barvni razglednici pohoda na Stol 1988 
- 2 črnobeli razglednici pohoda na Stol  
- 2 akvarela Franceta Kreuzerja: Nad Zabreško planino, Bitka na Stolu 
- Brošura Prešernova koča na Stolu 
- Gradivo razstave »Stol v Karavankah skozi čas« (muzejska zbirka PD 

Mojstrana), 1980 (plakati, članki) 
- Fotokopija fotografije odprtja Prešernove koče 1910, s podatki 
- Priznanje Mulej Ivanu za 20 kratni pohod na Stol 
- Gradivo za brošuro o pohodih 
- Osnutek za znak 20. Pohod Stol 1985 
- Gorenjske novice, Glasilo delavcev podjetja za PTT promet Kranj, marec 1976 
- Značke in priponke pohodov na Stol  
- Plakete Stol, 20.2.1942 (ob 10. pohodu) 
- 2 klišeja za štampiljko Stol, 20.2.1942 
- Tipkopis pesmi Toneta Čufarja: Mi, proletarska maldina 
- Osnutek Jaka Čopa za brošuro XIII. spominski pohod na Stol 
- List Pregled udeležbe na spominskih pohodih na Stol (seznam z datumi in št. 

udeležencev) 
- Skica trase pohoda (I. in II. varianta) 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 212  

- Predloga za plakat Alpinijade slovenskih železarjev, Jesenice 15.+17.9.1978 
- Plakat 18. srečanje planincev Koroške-Slovenije-Trsta in Gorice, 11.6.1989 
- Plakat/zemljevid Dan planicev Slovenije, Vogar, 10.9.1989 
- Osnutki za znak PD Dovje Mojstrana 
- Razne zastavice: trikotna z napisi v cirilici, pravokotna PD Kozjak Maribor-30 let, 

trikotna PD Kozjak-Kaštel Sućurac 1949, petkotna Planinarsko društvo Biokovo 
1979, pravokotna Planinarski savez Hrvatske, trikotna PD Kamenjak Rijeka,dve 
pravokotni UIAA General Assembly-Delnice, Jugoslavija 1974 

- Sheme GRS pri PZS  na paus papirju (postaje, člani z naslovi, zemljevidi, 
obrazec za polletno poročilo centrali GRS pri PZS, zadolžnica za sanitetni in 
tehnični material, inventar sanitetnega in tehničnega materiala – 1950-ta leta 

- Tipkopis/role za tisk Toneta Strojina o Jakobu Aljažu (verjetno izšlo v publikaciji 
leta 1980) 

- Vabilo PZS in PD Celje na tradicionalni planinski tabor, 3.in 4.8.1968 v Logarski 
dolini 

- Priznanje za sodelovanje na zimsko-športnih prireditvah Svobodna Jelovica 
1975 

- Vabilo GRS Mojstrana na slavnostno sejo, 14.10.1982 



- Ceniki PD Dovje Mojstrana za Aljažev dom (hrana, pijača, ležišča), 1981,1987 in 
8 nedatiranih  

- Program izleta PD PTT Ljubljana (Solkan-Sabotin-Mejnik-Dobrovo v Brdih), 
30.3.1975 

- Dopis PD PTT Ljubljana na Kulturno-literarno komisijo PZS v zvezi s plakati za 
denarno loterijo, 24.3.1975 

- Letak Slovene Andean Expedition 1977, Yugoslavia 
- Tiskovina Srečanje treh dežel, Trbiž, 27.,28.9. 2014 
- Letak Predstavitev knjige Ivana Sivca: Triglavski kralj, 23.10.1994, Dovje 
- Vabilo Občinske knjižnica Jesenice na odprtje nove krajevne knjižnice v 

Mojstrani, 15.9.?? 
- Letak Program prireditev ob kranjskogorskem občinskem prazniku, poletje 1998 
- Slovensko-nemški Razglas o obsodbi na smrt 20 ljudi zaradi udeležbe pri 

komunističnih zborovanjih, umorih, roparskih napadih, vlomih, nošnje orožja, 
netenja požarov, pomoči komunistom, Bled 16.10. 1941, načelnik civilne uprave 
za zasedeno ozemlje Koroške in Kranjske Kutschera 

- Skica Planiški teden 1950, trasa proge teka na 18 km 
- Vpisna knjiga z Velike Koroške Babe – vpisi od 20.8.1905  do 6.7.1941 
- Vpisna knjiga z vrha Kočne – vpisi od 10.8.1937 do 27.7.1941 
- Vpisna knjiga z Grintovca – vpisi od 23.7.1939 do 27.7.1941 
- Vpisna knjiga Doma na Krvavcu – vpisi od 26.12.1940 do 4.8.1943 
- Vpisna knjiga z vrha Krvavca – vpisi od 1.1.1947 do 17.9.1948, na prvi strani 

ročno napisana Pesem Krvavcu, avtor Joža Vovk, župnik na Jezerskem, 
1.januarja 1947, na zadnji pa note za to pesem (Fr. Ropotec); v knjigi tudi list: na 
eni strani slika smučarjev in letnice 1947, na drugi slika »s štoflčkanjem v novo 
leto!« 

- Pismo Luba ? Andreju? v kasarno (služenje vojaškega roka), Jezersko, 
12.5.1939 

- Tiskovina Ledno plezanje Pokal Bohinja, AO Bohinj 1993 
- Priložnostne kuverte z znamkami in žigi: Dan planincev 1978, 200letnica 

pristopa na Triglav 1978 (6 kom, po dve enaki), 75 let Aljaževega stolpa 1970, 
XI. Zbor planincev PTT Slovenije 1978, Spominski pohod na Stol 1976 (2 
različni), priložnostna dopisnica Planine Jugoslavije Triglav 4.7.1976 

- Tiskovini PTT Jugoslavija s podobami znamk: Fauna VIII 1968, Flora 1977 
- Različne planinske znamke – 22 kom 
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- Rumena papirnata mapa: Rokopis, sestavek z naslovom Obiščimo primorski 
planinski svet,  sestavek z naslovom 80. let planinstva na Primorskem, sestavek 
z naslovom Kratka zgodovina slovenskega planinstva, sestavek Prva olimpijada 
slovenskih železarjev, sestavek Pokažimo in odprimo ljubiteljem gora čudovit 
primorski planinski svet, sestavek Uspehi in pomembne zmage zavite v črn žalni 
trak, sestavek z naslovom Maks Medja na prijetnem in razglednem počivalu z 
zabeležkami in fotografijo Maksa Medje, korespondenca med Francetom 
Telcerjem in Župančičem v zvezi z organiziranjem prireditve na Raduhi za 
železarje - alpiniste 

- Mapa s sestavki s sledečimi naslovi: Krvave stene in grebeni s spominskimi 
ploščami obloženi; Več množičnega planinstva – več vrhunskega alpinizma; 
Preko trideset plezalcev in alpinistov v krnici, v prepadnih in previsnih stenah 
Škrlatne, Razorane in Prisojne gore; Štiri kvalitetne planinske razstave na 



Jesenicah; Načrtne priprave na največji praznik slovenskih planincev,;100 let 
Zlatoroga; Bogat drobir iz naše in svetovne planinskoalpinistične zgodovine; Po 
neuhojenih planinskih poteh; Na Golico, 1836m, slovenski Rigi; Sredi meseca 
junija , 17.6. na Osojnik; Šesta jubilejna, gornjesavska številka Planinskega 
vestnika; Ko so umirali zadnji veliki Trentarji; Tri zanimive planinske razstave na 
Jesenicah; Po petih letih na Sleme nad Vršičem in Planico; Nov planinsko, 
plezalnoalpinistični vikend; Za uvod dvoje kvalitetnih planinskoalpinističnih 
predavanj; Odlična naveza mladih pod zasneženimi in v led ukovanimi stenami; 
Planinska društva jubilanti; V osemdesetih letih 1893 – 1973, od 225. Do 80.000 
planincev; V osemdesetih letih od 225. Do 80.000 aktivnih planincev; Pred 
osemdesetimi leti je bilo pri nas komaj 225. Planincev; In memorijam velikemu in 
iskrenemu ljubitelju gora; Pri treh macesnih; Pred 225. Leti se je 16. oktobra 
rodil osvajalec Triglava; Ob zaključku sezone – jesenski zbor alpinistov; Drobir iz 
naše petstoletne planinske zgodovine; Nekaj podatkov o vrhu trisul I (7120m) v 
indijski Himalaji;  Sto let večno lepega Zlatoroga; V osemdesetih letih od 225. Do 
80. 000 ljubiteljev gora; Jubilej planinstva v jeseniški občini; Planinski šport in 
alpinizem na zatožni klopi; Priprave so pravočasne, temeljite, načrtne in 
uspešne; dopis U. Župančiča naslovljen na PZS, komisijo za GRS z dne 9. 11. 
72 v zvezi z njegovim fotografskim gradivom; Vzornik, nujno potreben, ogroženi 
delavski mladini; Dobro izvežbani lavinski psi, najboljši pomočniki gorskih 
reševalcev; lavinsko službo moramo spopolniti; pred 150. Leti, 5. Julija 1822 na 
vrhu Triglava; Ponosni smo na nje – dale so jih nam gore; Med pastirji in 
gorskimi reševalci (3x); Srečal sem jih; Skozi Krnico, Gruntovnico in Veliko 
Dnino na Visoki Oltar; Sto let večno lepega Zlatoroga; Ali se je v Vratih pred 
mogočno severno steno Triglava ustavil čas?; Pred polno poletno planinsko 
plezalno sezono…; Šmercu in Bobku v spomin; Postavimo trdne temelje 
novemu reprezentanemu Aljaževemu domu (2x); Prešerna radost v zasneženih 
gorah; sestavek, ki se začne z  »Skušal se je smukoma obdržati v 
ravnotežju,…«; Turno smučanje, najbolj razvedrilni šport za vsakogar; Plazovi, 
mokri ali suhi so kruto in neusmiljeno orožje zasneženih gora;   Odlom; 

- Mapa GRS: Račun za Zdravilišče Rogaška Slatina naslovljen na GRS centralo 
Jesenice z dne 25.1. 1951; zapiski; Pravilnik Slovenskega planinskega društva, 
Društva za gorske vodnike, žig 40 let TK Skale , 20 let vstaje Rožca, 1352m, PD 
Jesenice; dopis  Župančiča z dne 3. 7. 1952  z naslovom Vsem udeležencem 
proslave 40 letnice GRS in dopis Župančiča z dne 2.7. 1952 naslovljen na vse 
Gorsko reševalne postaje; časopis Grosse Osterreich Illistrierte; dva članka o 
GRS v nem in ital., časopisna naslovnica La domenica del Corriere; plezalni 
karton; dopis PD Medvode z dne 4.9. 1956, Župančiču v katerem mu sporočajo, 
da dostavljajo 7 izvodov revije Planine mladini;skice za značko GRS; letak  
Gorske straže – v nem.; dopis Župančiča z dne18. 2. 1952 naslovljen na Nevino 
Prevc v zvezi s pripravo članka o uporabi medikamentov v gorah in pri nesrečah; 
sestavek Skrb za našo gorsko reševalno službo;seznami Osebne lekarne 
alpinista, planica in reševalca; skice razstave GRS; skica detaila IV. k načrtu št. 
5; dopisa v kuverti s skico puloverja v zvezi z izdelavo puloverjev GRS; enoten 
kroj  reševalcev GRS 1950, skica znaka GRS – okrogla; skica reševalnih nosil 
M. Belača, 1950; karton GRS, Kamniška Bistrica Trebušek Antona; seznami 
gorskih reševalcev;dopis PZS, Glavni odbor z dne 15. 3. 1949 naslovljen na 
GRS Jesenice v zvezi s finančnim poslovanjem GRS v letu 1948;dopis PZS  
GRS Jesenice z dne 15. 3. 1945 v zvezi s financami za leto 1949; Zapisnik  1. 



Sestanka GR baze Bovec z dne 6. 3. 1949; potrdilo o prejetju paketov hrane  z 
dne 8.1.1949;Okrožnica GRS;zapisnik o sestanku gorskih reševalcev baze Celje 

- Mapa Zapisniki PD Jesenice  (jan. in febr. 1946, februar 1938 in sestavek 
Odprava AO Jesenice v švicarske gore) 

- Mapa D.J.E (razno: pisma, telegrami, sestavki,…) 
- Rdeča mapa VP Velo polje z raznimi časopisnimi izrezki (triglavska žičnica, dom 

na Kredarici) 
- Mapa Planinska sekcija došli dopisi (pisma, dopisi, računi,…) 
- 54 kom razglednic naslovljenih na Uroša Župančiča 
-  Dopis PZS z dne 28. 1. 1966 na U. Župančiča v zvezi z odpovedjo tečaja na 

Predilu 
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- Karta Bischoflack und Idria, Zone 21 col. X, 1 : 75 000 
- Karta Flitsch, 1 : 75 00 
- Karta Trst in Istra 
- Karta Radmannsdorf, 1: 75 000, žig Begunjščica, Roblekov dom, 1787m 
- Karta Julijske Alpe in Karnijske Alpe 
- Karta Bischoflack und Idria, 1 : 75 000, Teilweise berichtigt bis 3.6. 1914 
- Karta Eisenkappel und Kanker, 1 : 75 000 
- Karta Weixelburg und Zirknitz, zone 22 kol XI, 1 : 75 000 
- Wanderkarte mit Waldaufdruck und Wegmarkierungen, Radmannsdorf 
- Karta Kranj, Ljubljana proti vzhodu 
- Karta Laibach, 1 : 200 000 
- Karte der Brentagruppe, 1 : 25 000, Herausgegeben v. Deutschen u. 

Oesterreichischen Alpen Verein 
- Karte der Lechtaler Alpen Arlberg Gebiet, 1 : 25 000, Herausgegeben v. 

Deutschen u. Oesterreichischen Alpen Verein, 1913 
- Karta Ubersichtskarte des deutsch-franzosischen Kriegsschauplatzes,  1 : 750 

000 
- Karta Plezzo, Istituti geografico militare 1929 – VII,1 : 50 000 
- Karta Caporetto, Istituti geografico militare 1929 – VII,1 : 50 000 
- Karta S. Pietro al natisone, Istituti geografico militare 1929 – VII,1 : 50 000 
- Karta Gorizia, Istituti geografico militare 1930 – VIII,1 : 50 000 
- Karte der Marmolatagruppe, 1 : 25 000, Herausgegeben v. Deutschen u. 

Oesterreichischen Alpen Verein 1905 
- Karta Delnice, 1 : 50 000, Longitudine Est dal meridiano di Roma (M. Mario) 
- Karta Ribnica, 1 : 50 000, Longitudine Est dal meridiano di Roma (M. Mario), 

Istituti geografico militare  
- Karta Višnja gora, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Litija, Istituti geografico militare,1 : 50 000 
- Krta Tarvisio, Istituti geografico militare 1929 – VII,1 : 50 000 
- Karte der Adamello und presantella gruppe, Herausgegeben v. Deutschen u. 

Oesterreichischen Alpen Verein 1903 
- Karte Lipkany, 1 : 75 000, teilweise berichtigt bis 15. 4. 1915 
- G. Freytag et Berndt: Touristen – Wanderkarte, Zillertalske Alpe, 1 : 100 000 
- Karta Buccari, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Fiume Eneo, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Pian della Sechia ,1 : 50 000 
- Karta S. Pietro del Carso, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 



- Karta Castelnuovo D Istria, 1 : 50 000 
- Karta Pinguente, 1 : 50 000 
- Karta Postumia, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Monte Nevoso, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Fiume, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Ljubljana, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Lož, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karta Piedicolle, Istituti geografico militare 1929 - VII ,1 : 50 000 
- Karta Idria, Istituti geografico militare 1929 - VII ,1 : 50 000 
- Karta Montenero d Idria, Istituti geografico militare ,1 : 50 000 
- Karte der Lechtaler – Alpen, 1 : 25 000, Herausgegeben v. Deutschen u. 

Oesterreichischen Alpen Verein 1911 
- Karte der Langkofel und Sellagruppe, 1 : 25 000, Herausgegeben v. Deutschen 

u. Oesterreichischen Alpen Verein 1904 
- Special – Karte von berchsgaden, 1 : 25 000 
- Karta Samobor, 1 : 100 000 
- Karta Zagreb, 1 : 100 000 
- Karta Celje, 1 : 100 000 (2 kom) 
- Karta Karlovac, 1 : 100 000 
- Karta Cerknica, 1 : 100 000 
- Specialkarte Grossglockner Gruppe, 1 : 50 000 
- Karta Trieste, 1 : 50 000 
- Karta Villa Opicina, , Istituti geografico militare 1930 - VIII ,1 : 50 000 
- Karta Aidussina, , Istituti geografico militare 1929 - VII ,1 : 50 000 
- Karta Chiapovano, Istituti geografico militare 1930 - VIII ,1 : 50 000 
- Karta Tolmino, , Istituti geografico militare 1930 - VIII ,1 : 50 000 
- Karta Tricorno, Istituti geografico militare 1929 - VII ,1 : 50 000 
- Karta Monte Forno, Istituti geografico militare 1929 - VII ,1 : 50 000 
- Karta Monfalcone, Istituti geografico militare 1930 - VIII ,1 : 50 000 
- Karta Buie Pirano, Istituti geografico militare 1929 - VII ,1 : 50 000 
- Mittelbach s karte der Alpenlander fur Avtomobiliste Tyrol 
- Zemljevid Vrhnika, 1 : 50 000 
- Karta Kamieniec Podolski, Stara Uszyca 
- Karta Srez Ljubljana in Ljubljana mesto, 1 : 50 000, narisal Šlibar Martin 
- Panorama s Triglava, Vilko Mazi (osnutki), 9 risb 
- Panorama s Triglava (v zelenem papirnatem tulcu) 
- Reliefni zemljevid Koroške 
- Kopija zemljevida A4 Litija – Šmartno – šentvid – Stična 
- Turistična zloženka Velika Planina 
- G. Freytags Touristen Wanderkarte, Blatt XIV, Julische Alpen und Karawanken 
- Cestno prometna karta ljudske republike Slovenije, Ljubljana 1946 
- Pohorje, 1 : 150 000, izdelala Franjo Baš in Milan Verk, 1936 
- List z zemljevidom Schweden und Norwegwn, 1 : 7 000 000 
- Toponomastični zemljevid skupine Triglav Škrlatica, dr. Henrik Tuma, 1 : 37 500, 

TK Skala 
- Zemljevid Germania, Polonia, ceco-Slovacchia, Ungheria (Deutsches Reich, 

Polska, Češko-slovensko, Magyarorszag), 1 : 3 000 000, 1939 
- Julijske Alpe, SPD, V. popravljena izdaja, 1939, narisal Alojzij Knafelc 
- Zemljevid Gotha: Justus Perthes, 1 : 500 000 
- Galizien und Nordost-Ungarn, Flemmings generalkarten 



- Zemljevid Novo mesto, 1 : 100 000 
- Karta Julische Alpen (ostlicher Teil) und Karawanken (westlicher Teil), 1 : 50 

000, 1910 
- Karte der Alpen – u. Donau-Reichsgaue (Reischgaue Wien, Niederdonau, 

Oberdonau, Salzburg, Tirol mit Vorarlberg, Karntenund Steiermark), 1 : 500 000 
- Zemljevid Istre v italijanščini, 1 : 75 000 
- Zemljevid Beneške Slovenije, dr. Henrik Tuma, 1 : 100 000 
- Karta Važnejša najdišča rudnin na Kranjskem in v sosednjih pokrajinah 
- Karta Področje PD Mežica – Črna, 1 : 25 000 
- Karta Karavanke, Podravje, delokrog podružnice SPD za Rož 
- Markacijski načrt PD Rateče Planica, 1 : 25 000, PZS 
- Pregledna karta okraja Trbovlje, 1 : 50 000, Zvonko S. 
- G. Freytag et Berndt: Karte von Mittel- Europa 
- Toponomastični zemljevid skupineTriglav – Škrlatica, dr. Henrik Tuma, 1 : 37 

500 
- Zasavje, 1 : 50 000 
- Osrednje Karavanke  
- Prokletije, Vilko Mazi, PZS, 1956 
- Prokletije, Vilko Mazi 
- Vrhnika z okolico, 1 : 50 000 
- Karta (polovica zemljevida Protektorat Bohmen, Mahren, Slowakei, Ungarn, 

Kroatien 
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- PD Šmarna gora, zapisniki od 1972 do 1981 
- Viharnik, glasilo PD Šmarna gora, 14 kom 
- Mapa Razgled s Šmarne gore (osnutki) 
- Splošno kazalo Planinskega vestnika za peto desetletje, 1941 – 1950 (2 kom) 
- Korespondenca s Planinsko zvezo Slovenije  - avtorske pravice za Razgled s 

Triglava in nesporazum glede Hacquetta – kdo prvi na Triglavu 
- Knjižica Ortler Gebiet Stilfserjochstrasse Trafou – Sulden 
- Splošno kazalo za šesto desetletje Planinskega vestnika 1951 – 1960, Vilko 

Mazi, 1961 (2 kom) 
- Splošno kazalo za štirideset letnikov Planinskega vestnika l. 1895 – XL. (1940), 

Josip Wester 
- Zemljevid Slovenska planinska transverzala sektor Valvasorjev dom – 

Mojstrana, 1 : 50 000 
- Zabeležke iz Planinskih vestnikov, zemljevid 
- Priročnik k slovenski planinski transverzali (korespondenca) 
- Planinske poti – opisi (odrezki iz časopisov, izviski ali zabeležke iz PV, tipkopisi 

člankov za različne časopise, potopisne zabeležke) 
- Elaborati avtorjev za 1. izdajo Vodnika po slovenskih gorah 
- Koledarske beležke iz našega planinstva, Vilko Mazi, knjižica, priloga 

Planinskega vestnika, 1958 
- Prva Pomoč in reševanje v gorah, dr. Bogdan Brecelj, 1933 
- Navodila za jednotno markiranje potov, 1924 
- Der Alpenverein vor neuen Aufgaben (časopisni izrezek) 
- Zemljevidi slovenskih gora (11 kom) 
- Razni časopisni izrezki 



- Davča, 27., 28. 5. 1960 in 16., 17. 6. 1961, foto V. Mazi, sestavek Kolonizacija 
Selške doline, Ljubljana 1928, Pavel Blaznik; v zvezku še članek Blegoš in kraji 
pod njim avtorja Franceta Planine, forografija z žigom gostišče Jemc, Davča, 
967m; načrt Davče, 27. In 28. Maj 1960, 1: 15 000;pismo;  

- Mapa z zemljevidi (Ljubljana, Bavški Grintavec, stara Nemčija, LR Slovenija), 
risbe ( slovenska planinska transverzala: Vršič – Jalovec – Prehodavci), 
časopisni izrezki, pisma 

- Razni zemljevidi: Schweiz touristenkarte 1 : 900 000;Panorama vom Gornergrat; 
Dom jugoslovanskih obrtnikov Govjek – Gonte z okolico 1 : 37 500; Wallis; Le 
Mont Blanc; Julijske Alpe, pZS, 1 : 75 000) 

- Karta Carte Albert Barbey au 1/50 000 La chaine du Mont Blanc, 1929 
- Knjižica Volksbucher der Erdkunde: Der Gardasee 
- Rokopisni list Vodniki iz klasične dobe alpinizma in obrazec Anmeldung fur die  

Gewahrung von Kinderbeihilfe 
- Beležke k splošnemu kazalu PV za 7. Desetletje (1961 – 79) 
- Planinski vestnik št. 8, 1973 
- Zapiski – dnevnik s slovenskih gora 
- Zvezek z zapiski 
- Razglednica Grossglockner Hochalpenstrasse 
- Knjiga Pomen in razvoj alpinizma, dr. Henrik Tuma, priloženi papirčki z 

zabeležkami 
- Fascikel A - korespondenca: Po slovenskih gorah, tr. Izdaja; Prijatelji in znanci 

(Blažej, Jeglič, Malijeva, Ostan, dr. Švigelj, dr. Tuma) 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 216 – FOND VILKA MAZIJA 
- Fascikel B – korespondenca: Panorama Alp s Triglava 
- Fascikel C – korespondenca: Po slovenskih gorah 1. izd., Šumljak, Vovk, 

Zemljič, 1956 
 

ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 217– FOND VILKA MAZIJA 
- Fascikel Č – korespondenca:  Planinski muzej, Kazalo pV 1951 – 60, Kazalo PV 
1961 – 70, Planinski znanci in prijatelji: Božič, Ciglar, Costa,Marušič, Mali Minka,… 
- Splošno kazalo za šesto desetletje Planinskega vestnika 1951 – 60, sestavil Vilko 
Mazi, Ljubljana 1961 
 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 218 

- 4 knjige vtisov Triglavske muzejske zbirke in občasnih razstav: 1978-2001, 
2002-2004, 2000-2008, 2008-2010 (vpisi ob zadnjem dnevu TMZ) 

- Tiskovina Molitev slovenskega vojaškega gornika, 2015 (2 kom) 
- Podaril arhitekt, pedagog, slikar, oblikovalec Sergej Pavlin, Mokrška 16 c, 

Ljubljana: čb kopija razglednice Triglavske severne stene z vrisano smerjo Čop-
Jesihova in barvna kopija slike po tej razglednici (olje/platno, 60x80 cm) – 
originalno razglednico je Pavlinu dala Pavla Jesih, da je po njej naslikal sliko, ki 
je verjetno še v lasti družine Jesih + fotokopija o kipu Miranu Cizlju+naslovnica 
knjige o Sergeju Pavlinu (izdala Didakta) 

- Stanko Ravnik: Govor na akademiji za počastitev zgodovinskih dogodkov 
slovenskega planinskega društva od leta 1778 do danes – nepopoln, dve tipkani 
strani, 1978 (podarila hči Barbara Ravnik, 2015) 



- Vpisna knjiga/zvezek Visoki Rokav 2646 m, vpisi od 1995 do 2014 – z Visokega 
Rokava jo je 2014 prinesel Anton Knavs iz Domžal, bila je popolnoma 
namočena (gre za našo najvišjo brezpotno goro) 

- Vabilo na odprtje razstave 120 let planinske dejavnosti v Radovljici, 2015 
- Kartončki s planinskimi žigi (5 kom) 
- Vpisni zvezek z Roterturma v Lienških Dolomitih: v letu 1945 nemški vpisi, v letu 

1946 tudi vpisi in zapisi slovenske skupine iz begunskega taborišča Peggetz pri 
Lienzu, Dinko Bertoncelj, Slovenska begunska gimnazija, Šega Stanislav, Arnež 
idr,  

- Preslikava tiskovine Triglavhϋtte (Kredaricasattelhϋtte) 
- Tiskovina Grintavci (zemljevid in glavne zveze), založilo SPD, na njej žigi 

Frischaufovega doma na Okrešlju, 1919 
- Tiskovina Aljažev dom-Triglav(zemljevid in glavne zveze), založilo SPD, na njej 

razni žigi iz kasnješega obdobja 
- Tiskovina Golica-Stol (zemljevid in glavne zveze), založilo SPD, na njej žigi 

Prešernove koče na Stolu, Kadilnikove na Golici in Golica-Hϋtte Sektion Krain 
DuӦAV 

- Tiskovina – pesem Golica v nemščini: T. Kaiser-München: Golica-Gesang  
- Tiskovina v nemščini Schutzhaus und Kapelle am Triglav, z lastnoročnim 

podpisom prof. dr. Frischauf 
- 10 dopisnic z različnimi žigi, naslovljene na Uroša Župančiča ali Minko Mali, 

1960-1970 
- Dnevnik s Slovenske planinske poti, Marjan Zupančič, ki je v rekordnem času 

leta 2013 prehodil omenjeno pot (od 15.8. – 22.8. 2013) – 7 dni 14h 44min 
- Kartonček Francija Teraža z gorskega maratona na Triglav (Aljažev dom – 

Kredarica – Kovinarska koča v Krmi – Staničev dom 
- Reklamno gradivo Nepal (Travelers information 2011, Lumbini- The Birth place 

of Lord Buddha, nalepka Welcome to Nepal 2011, National Parks, plakat Top of 
the world) 

- Turistična zgibanka s panoramsko risbo Bled in triglavsko pogorje iz ptičje 
perspektive, založila Zdraviliška komisija na Bledu, zadaj 21 reklamnih 
kvadratkov okoliških hotelov in obrtnikov 

- Miniaturna knjižica Planinske pesmi, izdano ob X. jubilejnem taboru v Kamniški 
Bistrici kot prispevek kza razširitev Triglavskega doma na kredarici, 25.5.1980, 
izdal MDO PD ljubljanskega območja (knjižico je Josipu Starcu poklonil Miha 
Potočnik) 

- Nalepka »das original alpski kvintet mit Ivanka, die alpenoberkrainer aus 
Jugoslawien« 

- Čb zgibanka 200 let prvega vzpona na Triglav; Triglav-Bohinj-Ribčev laz, 26.-
27.8.1978 

- Brošura Jakob Aljaž, 1989 (s podpisi) in dvema časopisnima izrezkoma: 
Gorenjski glas, o Aljažu in spomeniku, 1989 

- Zložljiva črnobela razglednica Panorama Aljaževega doma v Vratih, založilo 
Slovensko planinsko društvo v Ljubljani, datirana 5.7.1922, z žigom Aljaževega 
doma 

- Pravila Slovenskega planinskega društva (4 listi) 
- Članska izkaznica SPD Ivana Pibernika, 70/1893 (ena prvih) 
- Kuverta z glavo SPD, naslovljena na Ivana Pibernika 
- Priložnostna razglednica in znamka ob 120 letnici postavitve Aljaževega stolpa 

(2015), izdalo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica Šentvid nad Ljubljano 



(originalna razglednica je last foto Zvone in prikazuje župno cerkev in rojstno 
hišo Antona Belca v Šentvidu) – po 2 kom 

 
ARHIVSKA ŠKATLA ŠT. 219 (planinski koledarji) 

- Koledar PZS 1984 
- Kartonček šaleška planinska pot, PD Velenje 
- Ljubljanska planinska pot 4, vodnik in popotni dnevnik, MDO ljubljanskih 

planinskih društev, 1975 
- Vodnik po planinski poti XIV. divizije, Celje 1984 
- kuverta s pismom naslovljena na predsednika PZS Tomaža Banovca, 

9.5.1985 
- Planinski koledar, 1921 (2 kom) 
- Planinski koledar, 1913 (2 kom) 
- Planinski koledar, 1912  (2 kom) 
- Planinski koledar, 1911 (2 kom) 
- Planinski koledar, 1910 
- Planinski koledar, 1963 
- Planinski koledar, 1962 
- Planinski koledar, 1914 
- Planinski koledar, 1924 
- Planinski koledar, 1923 
- Planinski koledar, 1922 (2 kom) 
- Planinski koledar, 1930 (2 kom) 
- Planinski koledar, 1929  
- Planinske akcije 1997, planinske postojanke 
- Planinske akcije 1996, planinske postojanke 
- Planinski koledarček 2006 
- Planinski koledarček 2008 
- Planinski koledarček 2005  
- Planinski koledarček 2009  
- Planinski koledarček 2010 
- Planinski koledarček 2004 
- Planinski koledarček 2003 
- Planinski koledarček 2001 
- planinski koledarček 2007 
- Planinske akcije in postojanke 1999 
- Planinski kalendar 1925 

 
PREDALNIK VII/1  

- 15 originalnih načrtov in 51 kopij Aleša Kunaverja za reševalni boben, aki čoln in 
osnutke stavbe za šolo v Manangu – razen za slednjo je bil konstruktor in risar 
Aleš Kunaver (darilo Dušice Kunaver, Mesesnelova 8, Ljubljana, 27.11.2012)  
Za reševalni boben je A.Kunaver dobil Prešernovo nagrado za študente. Boben 
pa je bil tudi zmagovalec na mednarodnem srečanju reševalcev v Trentu leta 



1956 ali 1957, ko so iskali najboljšo pripravo za dviganje ponesrrečenca po steni 
navzgor (kadar se nesreče zgodijjo blizu vrha gore). SPM hrani originalni 
prototip (na stalni razstavi pri sklopu 7.) 

 
PREDALNIK VII/2 

- Arhivska mapa AŠ 4 (glej popis zgoraj) 
 
PREDALNIK VII/3 
Darilo Marjete Frantar, Ljubljana, 23.7.2013 (hčerka znanih alpinistov Mariče in 
Slavka Frantarja, ki sta bila lastnika gradiva):  

- 2 sliki s tušem na riževem papirju (Nepal, Indija) – boginja in jezdec 
- Plaketa/diploma PZJ Slavku Frantarju, članu odprave Lhotse 1981, za 

dolgoletno zaslužno delo v planinstvu (brez datuma) 
- Pohvala PZS, Komisije za alpinizem Slavku Frantarju, AO Tržič, za vrhunske 

dosežke v alpinizmu v letu 1981, Ljubljana, 30.3.1982 
- Koledar 1985, V gorah sveta 
- Koledar 1982, Himalaja 
- Koledar 1980, Everest 1979 
- Koledar 1988, Kašmir 1987 (2 kom) 

Gradivo/diplome, priznanja Stanetu Belaku Šraufu (darilo njegove žene in 
hčera, 17.9.2013) –  
v modri mapi): 

- Diploma/zlati znak Savez organizacija za fizičku kulturu Beograda za doprinos u 
razvoju fizičke kulture Stanetu Belaku, 11.6.1979 

- 2 znaka Saveza za fizičku kulturu Jugoslavije  S. Belaku , 27.3.1976, 24.12.1979 
- 2 diplomi Telesnokulturne skupnosti Ljubljana Stanetu Belaku za športne 

dosežke v letu 1979 in v letu 1981 
- Zlati znak Izvršnega odbora Planinske zveze Hrvaške, 28.5.1979 
- Diploma GRS Mojstrana S. Belaku za doseženo 6. Mesto na I. memorialu 

Zvoneta Koflerja v smuku, 6.5.1973 
- Diploma S. Belaku PD Zagreb-Matica, IV. memorial Ivana Pačkovskega za II. 

mesto v teku na smučeh, 1.2.II. 1969 
- Diploma S. Belaku PD Zagreb-Matica, IV. memorial Ivana Pačkovskega za III. 

mesto v veleslalomu, 1.2.II. 1969 
- Diploma S. Belaku PD Zagreb-Matica, IV. memorial Ivana Pačkovskega za II. 

mesto v smuku, 1.2.II. 1969 
- Diploma S. Belaku PD Zagreb-Matica, IV. memorial Ivana Pačkovskega za I. 

mesto v kombinaciji, 1.2.II. 1969 
- Priznanje Saveza za fizičku kulturu Hrvatske S. Belaku za zasluge pri razvijanju 

in napredovanju telesne kulture, 9. Listopada 1979 
- Častni srebrni znak UO PD Ljubljana Matica S. Belaku za neprekinjeno 25-letno 

članstvo v PD 
- Priznanje Športnega društva Krašnja S. Belaku za sodelovanje z društvom, 

19.12. 1986 
- Zlati častni znak za zasluge PD Ljubljana Matica S. Belaku za dolgoletno 

posebno uspešno delo, 27.2. 1984 
- Pohvala PZS Komisije za alpinizem S. Belaku za vrhunske dosežke v alpinizmu 

v letu 1981, 30.3.1982 
- Pohvala PZS Komisije za alpinizem S. Belaku za vrhunske dosežke v plezalni 

sezoni 1977, 10.2.1978 



- Zlati častni znak (št. 463) Glavnega odbora PZS S. Belaku za uspešno delo v 
pripravah, pri izvedbi in osvojitvi najvišjega vrha sveta 8848 m visokega Mount 
Everesta po prvenstvenem zahodnem grebenu, 25.5.1979  

- Zlati častni znak (št. 311) Glavnega odbora PZS S. Belaku za uspešno delo v 
pripravah in pri izvedbi VI. JAHO  ter za prispevek pri vzponu po južni steni na 
vrh Makaluja (8481 m), 6.12. 1975 

- Zlati častni znak (št. 262) Glavnega odbora PZS S. Belaku za uspešno delo v 
pripravah in izvedbi V. JAHO  ter za prispevek pri vzponu na vrh Kangbačena 
(7902 m), 13.12.1974 

- Zlati častni znak (št. 135) Glavnega odbora PZS S. Belaku za uspehe v 
alpinizmu, 21.3.1970 

- Srebrni častni znak PZS S. Belaku za večletno uspešno delo v planinski 
organizaciji, 20.4.1969 

- Pohvala UO PZS S. Belaku za uspešno opravljen prvi zimski vzpon po 
Čopovem stebru v Triglavski severni steni, 22.2.1968 

- Pohvala PZS S. Belaku za uspehe dosežene v alpinizmu l. 1966, oktober 1966 
- Odlikovanje Skupščine Plan. zveze Jugoslavije S.Belaku za dolgoletno zaslužno 

delu na področju planinstva in udeležbo v IV.JAHO 
- Zlati znak Skupščine Plan. zveze Jugoslavije S.Belaku za dolgoletno zaslužno 

delu na področju planinstva, 13.12. 1969 
- Odlikovanje Plan. zveze Jugoslavije S.Belaku, udeležencu VII. JAHO Everest 

79, za dolgoletno zaslužno delu na področju planinstva 
 

PREDALNIK VII/4 (plakati) 
- Plakat Aljaževi dnevi, 27.-29.8.1993 
- Plakat 4. Aljaževi dnevi, Dovje, Mojstrana, Vrata, 23.-27.8.1995 
- Plakat 5. Aljaževi dnevi, Dovje, Mojstrana, Vrata, 29.8.-1.9.1996 
- Plakat 6. Aljaževi dnevi, Dovje, Mojstrana, Vrata, 22.-24.8.1997 
- Plakat 7. spominski pohod partizanov in mladih na Triglav in srečanje na 

Pokljuki, 18.7.1992 
- Plakat Varno v gore z gorskim vodnikom 
- Plakat 200 let prvega vzpona na Triglav, 27.8.1978 (odkritje spomenika) 
- Plakat Raduha 78, X. jubilejni dan slovenskih planincev MDO PD 
- Plakat Dan planincev Gorjanci, pri Miklavžu, 9.9.1984 
- Plakat Tradicionalni pohod Osankarica – Rogla, 6.1.1980 
- Plakat Akademija ob 60-letnici TK Skala, Jesenice, 10.4.1981 
- Plakat vabilo na predavanje Aconcagua, AO in GRS Mojstrana, 11.4.1996 
- Plakat Pinzolo (Trentino), 4. Rallye del Brenta, (alpinistično smučanje), 1.,2.april 

1978 
- Barvni print Mount Fitz Roy, foto Maximilian Bruggmann 
- Plakat 11. gorski tek po Triglavskem narodnem parku, Mlačca, 26.5.1996 
- Plakat Srečanje upokojencev Planica 12.6.1996 
- Plakat Triglav, Slovenija, Jugoslavija, 200 let prvega vzpona, 1978 
- Plakat Dan planincev Rogla, 8.9.1985 
- Plakat 90-letnica ustanovitve Slovenskega planinskega društva, 1983 
- Plakat dan planincev v Krmi in otvoritev obnovljenega Doma na Kredarici, 

18.9.1983 
- Plakat Dan planincev, Boč, 9.9.1979 
- Plakat XI.srečanje z zamejskimi planinci na Pristavi, Javorniški Rovt, 13.6.1982 
- Plakat Okrogla miza na temo Spomenik Jakobu Aljažu, Dovje, 20.5.1988 



- Plakat 17. Srečanje planincev z SPD iz zamejstva, Mačkovlje pri Trstu, 
12.6.1988 

- Plakat Tradicionalno srečanje planincev na Golici, 5.6.1988 
- Plakat/vabilo na predavanja ob 60 letnici delovanja PD Dovje Mojstrana, 

23.12.19— 
- Plakat vabilo na prireditve v počastitev praznika KS Dovje Mojstrana, december 

1987, januar 1988 
- Plakat Predstavitev osnutka kipa Jakoba Aljaža in srečanje z umetnikom 

Nebojšo Mitrićem, Dovje 17.6.1988 
- Plakat Dan Triglavskega narodnega parka, Trenta, 27.8.1988 
- Plakat Komedija Dom na Kredarici, Dovje 12.in 14.1.?? 
- Plakat Odprtje nove koče na Golici, 3.6.1984 
- Plakat GRS PZS, Vrnite se zdravi domov, 1992 
- Plakat XVI. srečanje slovenskih planincev iz Slovenije, Italije in Avstrije, 

Drežnica pri Kobaridu, 8.6.1986 
- Plakat Pohod po stopinjah Valentina Staniča in proslava ob 220 letnici rojstva, 

15.5.1994 
- Plakat Martina Čufar, Moški (8 b) v Bohinjski Beli 
- Plakat in letak z zemljevidom 20. Dan planincev Slovenije,  Janče, 11. 9. 1988 
- Plakat Otvoritev novega Valvazorjevega doma pod Stolom, SPD Kranj, 

11.6.1939 
- Plakat XV. zimski vzpon na Snežnik, 11.in 12.3.1989 
- Plakat 19. Dan planincev na Ermanovcu, 13.9.1987 
- Plakat Tradicionalni spominski pohod za Dan zmage, Blegoš, 10.5.1987 
- Plakat XVI. srečanje planincev iz Slovenije, Italije in Avstrije v Vratih, 14.6.1987 
- Plakat Dan planincev, Lisca, 12.9.1982 
- Plakat Tradicionalni spominski rekreativni pohod Okrog Žirov, 24.10.1984 
- Plakat za pomoč pri dograditvi/posodobitvi Triglavskega doma na Kredarici,  

žrebanje srečk, 24.11. 1982 
- Plakat Ciciban planinec, Mladinska komisija pri PZS 
- Plakat Planinsko slavje pri Arehu na Pohorju ob 75letnici PD Ruše, 4.9.1976 
- Plakat Proslava Dan planincev, Kal nad Hrastnikom, 12.9.1976 
- Plakat 80 let Soške podružnice SPD, Lepena 12.9.1976 
- Plakat Slet planinara Jugoslavije, Rijeka-Platak, 4.-6.7. 1974 
- Plakat X slet planinara Jugoslavije, Kopaonik, 3.-7.7.1971 
- Plakat Odkritje plošče ob 200letnici rojstva Valentina Staniča, staničev dom pod 

Triglavom, 15.9.1974 
- Plakat Proslava ob 70 letnici ustanovitve Gornjesavskih planinskih društev, 

21.6.-1.7.1973 
- Plakat Gorenjska planinska društva: Počastitev 75letnice PD Radovljica, 

75letnica postavitve Vodnikove koče, 75letnica postavitve Aljaževega stolpa, 
8.in 9. 8. 1970 

- Plakat III. zbor planincev PTT Slovenije, Vrata 14.6.1970 
- Plakat Kulturno zabavna prireditev Odmevi z gora, ob 75 letnici organiziranega 

slovenskega planinstva, 5.3.1968 
- Plakat Otvoritev Kovinarske koče v Krmi, 5.7.1959 
- Plakat Jubilejna razstava ob 80 letnici slovenske planinske organizacije, 

Ljubljana 23.11.-4.12.1973 
- Plakat Otvoritev Planinskega doma Zorka Jelinčiča ma Črni prsti, 7.8.1966 
- Plakat 50 let ustanovitve Alpinističnega kluba Skala, Ljubljana 2.2.1971 



- Plakat VIII slet PSJ, 90 godina planinarstva u Jugoslaviji, Zavižan-Velebit, 4.in 
5.7. 1964 

- Plakat VII. slet mladih planinara hrvatskog Zagorja, Ravna gora, 22.9.1963 
- Plakat Otvoritev votline legendarnega kralja Matjaža na Peci, 15.7.1962 
- Plakat Planinska razstava PD Dovje Mojstrana, Gasilski dom, 3.-10.3.1968 
- Plakat Izlet na Triglav, Škrlatico, Stenar, PD Dovje Mojstrana, 23.7.1961 
- Plakat Slikar in gora, razstava slik Toneta Tomazina, Jesenice, 1.-8.11.1963 
- Plakat (star, neizpolnjen)  Množični izlet PD Dovje Mojstrana  
- Plakat II. smotra planinarskog podmlatka Jugoslavije, Vodno-Skoplje, 25.-27.6. 

1965 
- Plakat Planinski tabor v Lepeni, 14.in 15.8.1965 
- Plakat 75 let PD Radovljica, junij do november 1970 
- Plakat I. zbor planincev PTT Slovenije, Poštarska koča na Vršiču, 16.6.1968 
- Plakat Velika planinska prireditev ob 20 letnici PD Medvode in 75 letnici 

organiziranega planinstva v Sloveniji, 23.6.1968 
- Plakat 110. Obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj, 1984 
- Plakat Proslava 80 letnice obstoja slovenske planinske organizacije za 

Gornjesavsko dolino, Jesenice, 14.4.1983 
- Plakat Dan planincev, Krvavec, 13.9.1981 
- Plakat Pohod po poteh pohorskega bataljona Osankarica-Rogla, 4.1.1981 
- Plakat Pohod po poteh pohorskega bataljona Osankarica-Rogla, 3.1.1982 
- Plakat Pohod po poteh pohorskega bataljona Osankarica-Rogla, 8.1.1983 
- Plakat Pohod po poteh pohorskega bataljona Osankarica-Rogla, 12.1.1986 
- Plakat Srečanje planincev Gorenjske, Ermanovec, 2.7.1978 
- Plakat XI. Zbor planincev PTT Slovenije in otvoritev povečanega in preurejenega 

Poštarskega doma, Vršič, 2.7.1978 
- Plakat 10. jubilejni pohod Nanos – 100 družin, 2.9.1984 
- Plakat Proslava ob 30letnici PD Ptuj, 90letnici organiziranega planistva na  

Slovenskem in otvoritev Haloške planinske poti, Borl 11.9.1983 
- Plakat Odkritje spominske plošče partizanski borbi na Stolu, Prešernova koča, 

1.8.1965 
- Plakat Slovesna otvoritev nove Prešernove koče na Stolu, 21.8.1966 
- Plakat Planinski ples, Ljubljana 19.11. 1986 
- Plakat 20-letnica obstoja delovanja PD Javornik Koroška Bela, Javornik, 

Pristava 11. In 14. 5. 19?? 
- Plakat Odprtje Koče na Slavniku, PD Koper, 7.7.1957 
- Plakat Društveni praznik, PD Jesenice, Vršič 18.in 19.8.1956 
- Plakat Memorijalni pohod planinara, Učka, 15.9.1985 
- Plakat Planinarski partizanski pohod Bratstvo – jedinstvo, Bihač, Žabljak, 17.6.-

1.8. 1979 
- Plakat Črnomelj – jurjevanje, 5. In 6. 6. 1982 
- Plakat Bohinj, Slovenija, Jugoslavija 
- Plakat Slovenija Jugoslavija (Bohinj) 
- Plakat Dan planincev v Vratih, 14.9.1980 
- Plakat Razstava Naše gore, Gorenjski muzej in PD Kranj, 26.11.1974-8.1.1975 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Vogel 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Velika planina 
- 2 različna plakata Slovenija, Jugoslavija, Julijske Alpe 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Piran 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Triglav, foto prof. Janko Ravnik (čb) 



- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Bled, foto Jožko Dolničar (čb) 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Piran, foto Jože Mally (čb) 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Bled, foto Jožko Dolničar (barvni) 
- Plakat Yugoslavie Slovenie, Les Alpes juliennes (Mojstrana), foto Vilko Zuber 
- Plakat Slovenija Jugoslavija, Postojna 
- Plakat Slovenija Jugoslavija, Otočec 
- Plakat Slovenija Jugoslavija, Rogaška Slatina 
- Plakat Slovenija Jugoslavija, Piran 
- Plakat Slovenija Jugoslavija, Škocjanske jame 
- Plakat Predavanje s skioptičnimi slikami Lepote naših gora, Viljem Brumec, PD 

Maribor, 22.3.1951 
- Plakat Škrlatica, dohodek od prodaje je namenjen skladu za alpinistično odpravo 

PD Rašica v perujske Ande 
- 2 različna plakata Dolomiti, Cortina, Italia, Olimpiada 1956 
- Plakat Heiligenblut am Grossglockner, Austria 
- Plakat Razstava Naše alpinistične odprave, Narodni muzej, 14.4.-28.4.1973 
- Plakat Zbor mladine in planincev Slovenije, Završnica 10.9.1972 
- Plakat Otvoritev Loške planinske poti, Škofja Loka, 25.3.1973 
- Plakat razstava ob 60 letnici obstoja GRS, Slovenska gorska reševalna služba 

včeraj in danes, Galerija Arkade Ljubljana, 21.10.-1.11.1972 
- Ročno narisan in napisan plakat (nečitljiv tekst) GRS-PZS 
- Plakat Pohod na Stol, proslava, 21.in 22.7.1973 
- Plakat dokumetarna razstava Triglavska muzejska zbirka, Radovljica, 19.-27.1.? 
- Plakat Proslava 75 let Soške podružnice SPD, pri koči na planini Razor,1.8.1971 
- Plakat (v cirilici) Marš oslobodženja Beograda, 1985 
- Plakat 9. Planinarski maraton, Fruška gora, 25.5.19?? 
- Plakat 12. Srečanje slovenskih planincev, Nabrežina 19.6.1983 
- Plakat Otvoritev planinske koče Dom triglavske-XXXI.udarne divizije na 

Ermanovcu, 7.9.1986 
- Plakat Dan planincev, Kamniška Bistrica, 12.9.1993 
- Poster Slovenske smučarke, 1994 
- Plakat Dan Triglavskega narodnega parka, Kranjska Gora, Rateče, 29.in 

30.8.1992 
- Plakat Dan Triglavskega narodnega parka, Bohinj – Stara Fužina, 2.9.1990 
- Plakat 100 let prvega vzpona čez severno steno Triglava, odkritje spominske 

plošče Ivanu Bergincu, Trenta, 22.9.1990 
- Plakat NE! NEIN! NO!, trganje planinskega cvetja, RS Ministrstvo za varstvo 

okolja in urejanje prostora 
- Plakat Veliki planinski sejem, Maribor, 16.-22.6.1991 
- Plakat Odkritje spomenika Jakobu Aljažu in Dan Triglavskega narodnega parka, 

Dovje-Mojstrana, 27.8.1989 
- Plakat Dan planincev Slovenije, Vogar, 10.9.1989 
- Plakat GRS – prikaz reševanja ponesrečenca iz stene, Vršič 20.9.1987 
- Ročno napisan letak Planinstvo je last delovnih ljudi in prva množična oblika 

ljudske fizkulture! 
- Ročno napisan letak Postani in ostani član planinskega društva, ki ti daje 

ugodnosti v kočah in na vlakui. Naroči se na Planinski vestnik, ki ti bogati 
planinsko znanje. 

- Plakat Izlet PD Jesenice na Triglav, 8.-9.8.1970 



- Trojezični plakat 5. srečanje »Julijske Alpe«, vsakoletni sestanek avstrijskih, 
jugoslovanskih in italijanskih planincev, 1969 (?) 

- Plakat otvoritev planinskega doma pri Krnskih jezerih, 35 let PD Nova Gorica, 
8.7.1984 

- Plakat 90 letnica ustanovitve Slovenskega planinskega društva 1893-1983 
- Plakat Srečanje planincev pri Psnaku v Zg. Radovni, PD Gorje, 5.8.19?? 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Izola 
- Plakat Slovenija, Jugoslavija, Portorož 
- Plakat XXI.  Srečanje slovenskih planincev, Gozd Martuljek, 14.6.1992 
- Plakat Naravni rezervat Zelenci, Podkoren Slovenija 
- Plakat Dan planincev, Gor. Petrovci, 11.9. 1977 
- Plakat Dan planincev, Gorjanci, 9.9.1984 
- Ročno napisan plakat Avtobusni izlet po Koroški, srečanje z zamejskimi planinci, 

PD Dovje Mojstrana, 10.6.1984 
- Plakat Tradicionalni spominski pohod za dan zmage, Blegoš, 13.5.1984 
- Ročno napisan plakat Otvoritev prenovljenega Aljaževega doma, PD Dovje 

Mojstrana, 25.6.19?? 
- Plakat Razstava Stol v Karavankah skozi čas, (muzejska zbirka PD Mojstrana), 

Radovljica, 6.-12.5.1980 
- Ročno napisan plakat Razstava Stol v Karavankah skozi čas, (muzejski odbor 

PD Dovje-Mojstrana), Bled, 28.4.-5.5.1980 
- Plakat Proslava 90-letnice gasilskega društva Dovje, 25.,26.8.1979 
- Plakat Dokumentarna razstava Triglavska muzejska zbirka, Radovljica, 19.-

27.1.19?? 
- Plakat Izlet na Golico-Rožco, Planinska društva Občine Jesenice, 4.6.1978 
- Ročno napisan plakat Otvoritev razstave slik II. slikarske kolonije Vrata, 

1.8.1981 
- Plakat Slavnostna akademijav počastitev 75 letnice ustanovitve PD za bivši 

kranjskogorski sodni okraj, 200letnice prvega pristopa na triglavom, 30letnice 
P.Z.Slovenije, 85letnice SPD, Jesenice, 19.4.1978 

- Plakat Otvoritev Triglavske muzejske zbirke, Mojstrana, 5.8.1984 
- Ročno napisan plakat Razstava Stol skozi čas, zgodovina in 14 spominskih 

zimskih pohodov, v AMD Žirovnica, 15.-17.2.1980 
- Plakat Bohinj, Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Piran, Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Vipavski Križ, Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Kostanjevica, Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Ptuj, Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Postojnska jama, Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Otvoritev planinskega doma Na planini pri jezeru nad Bohinjem, PD 

Integral, 2.9.1984 
- Plakat Slovesna otvoritev planinske koče pod Donačko goro, 23.6.1984 
- Plakat Alpiniada slovenskih železarjev, Julijske Alpe, 15.-17.9.1978 
- Plakat Razstava Začetki organiziranega planinstva na Gorenjskem, Festivalna 

dvorana Bled, 4.6.1983 
- Ročno napisan plakat Občni zbor PD Dovje Mojstrana, 14.2.1987 
- Plakat 110 obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj, Slet plnainara 

Jugoslavije, Medvednica, 15/16. 9. 1984 
- Plakat /povečava barvne fotografije Kozorogi 
- Plakat Rakov Škocjan, Slovenija Jugoslavija 



- Plakat 8. tradicionalni pohod Nanos – 100 družin, 5.9.1982 
- Plakat Otvoritev nove planinske koče na Vojah, PD Srednja vas v Bohinju, 

22.7.1982 
- Plakat Otvoritev razširjene planinske koče škofjeloškega odreda na Blegošu, PD 

Škofja Loka, 27.6.1982 
- Plakat Dan planincev, Ermanovec nad Sovodnjem, 21.8.1982 
- Plakat III. spominski pohod po poteh pohorskega bataljona Osankarica-Rogla, 

7.1.1979 
- 2 plakata 7. Aljaževi dnevi, Dovje-Mojstrana-Vrata, 6.,8., 29. in 30.8.1998 
- Plakat 13. Aljaževi dnevi, 25. -29.8.2004 
- Ročno izdelan plakat Razstava S Triglava na vrhove sveta, Aleš Kunaver, 

Triglavska muzejska zbirka Mojstrana, 19.5.-30.7.2000 
- Plakat 12. Aljaževi dnevi, 29. -31.8.2003 
- 3 različni plakati Argentina, El Pais de los seis continents: Fitz Roy, Glaciar 

Perito Moreno, Teatro Colon 
- Plakat Triglavski dom na Kredarici vas vabi, da odstopite obveznice cestnega 

posojila ali prispevate v gotovini 
- Ročno napisan plakat Jubilejna proslava PD Dovje Mojstrana, 7.1.1978 
- Plakat 1. Avgust PrazniK Občine Jesenice, 27.7.-3.8.1986 
- Ročno napisan plakat Proslava ob 60-letnici PD Dovje Mojstrana, 8.1.1988 
- Plakat 61. Horolezecky tyzden, Vysoke Tatry, avgust 1985 
- Plakat v nemščini Avstrijsko planinsko drušvo- Villach, prikaz filmov 1000 km auf 

Ski ueber das Dach Europas, Ski-Flash, 13.10.1966 
- Plakat Rumänien, Weisse Ferien in den Karpaten  
- Plakat Zell am See, Salzburger Land 
- 3 različni plakati Ӧsterreich, Austria, Autriche 
- Plakat Razstava Jaka Torkar, Kosova graščina Jesenice, 10.10.-30.11.2002 
- Plakat Naše zavarovane rastline, 1977 (2 kom) 
- Plakat 10-letnica obstoja in otvoritev planinskega doma  V Gorah, PD Dol pri 

Hrastniku, 20.8.1961 
- Plakat Jubilejni planinski tabor pri Arehu – Ruški koči na Pohorju, 16.8.1959 
- Plakat 50 let ustanovitve Alpinističnega kluba Skala, Skalaški večer s 

predavanjem prof. Janka Ravnika, Ljubljana, 2.2.1971 
- Plakat Teden mengeških planincev, PD Janez Trdina Mengeš, ob 100-letnici 

jugoslovanskega planinstva, 8.-16.11.1983(?) 
- Plakat Razstava slik in fotografij Slovenske gore v podobi, ob 80-letnici 

Planinskega vestnika, Arkade Ljubljana, 24.4.-5..5.1975 
- Plakat Redni letni občni zbor PD Delo, Ljubljana 14.2.1973 
- Plakat Planinska proslava in razstava ob 15-letnici obstoja PD Javornik-Koroška 

Bela, Pristava, Javorniški Rovt, 20.5.1962 
- Plakat Planinsko zborovanje v počastitev 10-letnice obstoja PD Bohor Senovo in 

5-letnice otvoritve planinske koče na Bohorju, Bohor 21.6.1964 
- Plakat II. zlet planincev železničarjev Jugoslavije, Bohinj, 3.-5.8.1962 
- Plakat Tabor v Logarski dolini, 75 let Slovenskega planinskega društva, 3.in 4. 

8.1968 
- Plakat Otvoritev obnovljene pešpoti v Kamniško Bistico in poklonitev spominu 

padlim borcem planincem, PD Ljubljana matica, 9.10.1955 
- Plakat Proslava 20-letnice PD PTT Ljubljana in Poštarske koče na Vršiču, 

Ljubljana 8.12.1973 



- Plakat Predavanje udeležencev jugoslovanske himalajske odprave Vzpon na 
Trisul I in II, PD Maribor 10.10.1960 

- Plakat Svečana akademija -200 let prvega vzpona na Triglav, 85 letnica 
Slovenskega planinskega društva, 30 letnica Planinske zveze Slovenije, 
Ljubljana 27.2.1978 

- Plakat Planinsko slavje, PD Postojna, Vojkova koča na Nanosu, 3.10.1976 
- Plakat (v nemščini) Die Schönheiten Jugoslawiens vom Triglav bis Ohrid, Linz, 

6.2.1963 (prof. dr. Hans Avcin) 
- Plakat (v nemščini) Die Schönheiten Jugoslawiens vom Triglav bis Ohrid, Bad 

Ischl, 5.2.1963 (prof. dr. Franz Avcin) 
- Plakat Planinski sejem pri Mariborski koči, PD Maribor, 3.6.1951 
- Plakat IV.planinski tabor, Mengeška koča na Gobavici nad Mengešem, 

26.5.1974 
- Plakat Razstava planinske fotografije 1968, Ljubljana 1.-10.3.1968 
- 2 plakata Slavnostna otvoritev Koče na planini Razor, PD Tolmin, 30.7.1961 
- Plakat Otvoritev planinskega doma Zorka Jelinčiča na Črni prsti, PD Podbrdo, 

7.8.1966 
- Plakat Slavnostna otvoritev planinske koče na Grohotu pod Raduho, PD Mežica, 

12.8.1973 
- Plakat Dan planincev 76, pri domu na Kalu nad Hrastniko, 12.9.1976 
- Plakat Jubilejna razstava ob 80 letnici slovenske planinske organizacije, galerija 

Arkade Ljubljana, 23.11.-4.12.1973 
- Plakat Lhotse South Face 8516 m, solo Tomo Česen 
- Plakat Proslava 35-letnice obstoja PD Slovenj Gradec, Koča pod Kremžarjevim 

vrhom, 8.8.1954 
- Plakat 20-letnica obstoja in delovanja PD Javornik Koroška Bela, 11.,14.5.1967 
- Plakat Razvitje planinskega prapora podmladka PD Bohor Senovo, pri Koči na 

Bohorju, 21.5.1967 
- Plakat Prosta zabava s plesom, PD v Cerknici, 8.8.1954 
- Plakat Tabor koroških planincev, ob 35-letnici PD Prevalje, Plešivec Uršlja gora, 

18.7.1954 
- Plakat Predavanje Naši alpinisti v Kavkazu-Bezengi 1965, PZS, Kino Komuna 

Ljubljana, 21.12.1965 
- Plakat Planinski zbor 70-letnice slovenskega planinstva, Gorenjska planinska 

društva, Valvazorjev dom, 3.in 4.8.1963 
- Plakat III.  tabor ljubljanskih planincev, Slavkov dom na Golem brdu pri 

Medvodah, 20.5.1973 
- Plakat Slovesna otvoritev Loške planinske poti, Škofja Loka 25.3.1973 
- Plakat Svečana prireditev 10 letnica PD Rašica Šentvid, Ljubljana, 14.12.1968 
- Plakat Odmevi z gora-kulturno zabavna prireditev ob 75 letnici organiziranega 

slovenskega planinstva, Ljubljana 5.3.1968 
- Plakat Planinska akademija mladih, PD TAM Maribor 15.12.1968 
- Plakat Slovesna proslava ob 90-letnici planinstva, PD Kranjska Gora, 23.5.1998 
- Plakat Skrivnost Blaščeve jame, dramatizacija Triglavskih pravljic, Dovje, 26.-

28.3.1999 
- Plakat Jesenski semenj z uradnim sprejemom Martine Čufar, svetovne prvakinje 

v športnem plezanju, Dovje, 27.10.2001 
- Plakat/vabilo PD Dovje Mojstrana na 31. srečanje zamejskih planinskih društev 

pri Erjavčevi koči na Vršiču, 9.6.2002 



- Plakat/vabilo PD Dovje Mojstrana na 30. srečanje zamejskih planinskih društev 
na Matajur, 10.6.2001 

- Plakat 10. Aljaževi dnevi, Dovje-Mojstrana-Vrata, 20.-26.8.2001 
- Plakat Pozor, snežni plaz! 
- Plakat/povabilo na žegnanje obnovljene freske v cerkvi Sv. Mihaela in 

obnovljenega spomenika padlim iz I. svetovne vojne, Dovje, 30.9.2000 
- Plakat 8. Aljaževi dnevi, 20.-29.8.1999 
- Plakat 5. Pohod po stopinjah Valentina Staniča, PD Valentin Stanič Kanal, 

26.4.1998 
- Plakat Skioptično predavanje Po zasneženih Grintavcih in poledenelih zapadnih 

Alpah, PD Maribor, 11.2. 1960ta leta? (predavatelja Aleš Kunaver in Ante 
Mahkota) 

- Plakat Planinsko lovski teden v počastitev 10-letnice osvoboditve in občinskega 
praznika Šoštanj, PD inLD Šoštanj, 1.-9.10.1955 

- Plakat Otvoritev Doma na Slivnici pri Cerknici, 18.10.1964 
- Plakat Kupujte srečke denarne loterije PD PTT Ljubljana (za dokončanje 

povečave Poštarske koče na Vršiču), žrebanje 24.4.1975 
- Plakat Svečana otvoritev Planinskega doma na Kamniškem Sedlu, PD kamnik, 

23.7. 1983 
- Plakat Otvoritev planinskega doma na Lisci, PD Krško, 9.11.1952 
- Plakat Slovesna otvoritev povečanega Doma na Kamniškem Sedlu, PD kamnik, 

13.9.1953 
- Plakat Slovesna otvoritev nove planinske koče na Ratitovcu, PD za Selško 

dolino v Železnikih, 18.7.1954 
- Plakat Everest 1979 (s podpisi udeležencev) 
- Plakat Dan Alpske konvencije, Mojstrana, 28.,29.6.2013 
- Plakat 20. Aljaževi dnevi, Mojstrana-Dovje-vrata, 26.-28.8.2011 
- Plakat 21. Aljaževi dnevi, Mojstrana-Dovje-vrata, 24.-26.8.2012 
- Plakat 22. Aljaževi dnevi, Mojstrana-Dovje-vrata, 23.-25.8.2013 
- Plakat Razstava 32. likovna kolonija Vrata, Slovenski planinski muzej, 2011 
- Plakat Razstava 31. likovna kolonija Vrata, Slovenski planinski muzej, 2010 
- Plakat trojezični, 48. srečanje treh dežel, Mojstrana-Kranjska Gora-Vršič, 13.-

14.10.2012 
- Plakat program prireditev v počastitev 16. praznika občine Kranjska Gora, 4.-

7.8.2011(?) 
- Plakat dvojezični, Izlet v Slovenski planinski muzej (obešeni po hotelih) 
- Plakat Planinsko srečanje v Vratih, PD Dovje Mojstrana, 21.6.2003 
- Plakat Obiščite planinsko razstavo v Trenti, PD Tolmin 
- Plakat Skalaški dom na Voglu nad Bohinjskim jezerom-Julijske Alpe (risba Trpin) 
- Plakat Večer opernih arij in samospevov Jaka Jeraša, Kulturni dom Dovje, 

30.10.1988 – dohodek od vstopnin je namenjen za postavitev spomenika 
Jakobu Aljažu 

- Plakat Državno prvenstvo v športnem plezanju, 12.8. (?), prireditveni prostor 
Pod skalco 

- Plakat Ledno plezanje, Pokal Bohinja, 9.1.1993, AO Bohinj, Pod skalco 
- Plakat Paralelno in hitrostno prosto plezanje, AO Bohinj, 4.9.1993, prireditveni 

prostor Pod skalco 
- plakat Odprtje razstave 120 let planinske dejavnosti v Radovljici, 2015 
-  

 



PLAKATI, RISBE VEČJIH FORMATOV V KARTONASTI MAPI NA PREDALNIKU 
- Plakat Mednarodno leto gora, 2002 
- Plakat v cirilici Poljska (Polša), Jezero Morsko oko 
- Plakat Igrani televizijski film Steber (režija Matjaž Fištravec) 
- Plakat France, Chamonix – Mont Blanc 
- Plakat  XVIII. Dan planincev, Mozirska, 14.9.1986 
- Večjezični plakat Švica – Wallis 
- Plakat Pologne, les monts Tatras-camping au bord du Rybi potok 
- Plakat Skalaška veselica, TK Skala, Jesenice, Sokolski dom, 4.2.1939 
- Plakat Razstava ob 70 letnici delovanja Gorske reševalne službe pri Planinski 

zvezi Slovenije, Gorska reševalna služba včeraj in danes, Ljubljana, Arkade, 
11.-25.6.1982 

- Plakat Postani tudi ti pionir planinec 
- Plakat Makalu (z ročno vrisano smerjo na vrh) 
- Ročno napisan plakat Tridnevni avtobusni izlet na Salzurško-Bavarsko in 

Tirolsko, PD Dovje Mojstrana, 23.-25.9.1977 
- Ročno izdelan plakat  Predavanje o delovanju GRS Mojstrana, Dovje, 5.1.1988 
- Plakat Mount Everest, 13.5.1979, foto Tone Škarja 
- Plakat Bled Slovenija Jugoslavija 
- Plakat Pokal Vitranc, Kranjska Gora, 21.-22.12.1978 (Bojan Križaj) 
- Plakat Kranjska Gora, Slovenija Jugoslavija 
- Ročno izdelan plakat Večer na vasi, Dovje, 18.6.??? 
- Plakat Triglav kliče (v korist Triglavskega doma na Kredarici) 
- Plakat Alpe Slovenija Jugoslavija  
- Plakat Slovenija Jugoslavija (Bohinj) 
- Plakat NOB Slovenija Jugoslavija (bolnica Franja) 
- Plakat 10. dan planincev, Loka pod Raduho, 10.9.1978 
- Plakat Sfinga, igrano dokumentarni film, 2011 
- Risba Triglavske severne stene, Ivan Razboršek, 1977 
- Plakat Makulu, prvenstveni vzpon po južni steni – smer jugoslovanske 

ekspedicije iz leta 1972 in 1975 
- Replika plakata TKS za prvi jugoslovanski alpinski velefilm »V kraljestvu 

Zlatoroga«, Hotel Union Ljubljana, 1931, z dodatkom o ponovnem predvajanju 
29.8.2011 (ob 80-letnici) 

 
PREDALNIK VII/5 

- Plastični zemljevid Slovenija, 1:300.000, reliefni (novejši) 
- grebenski zemljevid (čb in barvni) z matrico za tiskanje - Julijske Alpe, izdalo PD 

Ljubljana-Matica ob 70-letnici, 6. popravljena izdaja 1963, po zemljevidu Al. 
Knafelca priredila Jože Trpin in Tonček Strojin s sodelavci 

- čb grebenski zemljevid Julijske Alpe 
 

PREDALNIK VII/6 (zemljevidi) 
- Zemljevid/karta Durmitor (v cirilici) – 7 delov 
- Ciklostiran zemljevid Julijskih Alp 
- Ciklostiran zemljevid Gorenjske 
- Zemljevid Rhätikon-Silvrettagruppe, 1:100.000 
- Ciklostiran zemljevid/pregledna karta območja Gorenjske, Julijskih Alp 
- zemljevid Beneška Slovenija, sestavil dr. Henrik Tuma, risal Ostej Tuma, 

1:100.000 (2 kom) 



- Ciklostiran zemljevid s plastnicami Martuljška skupina, 1:10.000, risal Krušic 
Janez (2 kom) 

- Zemljevid/karta Rovigno (Sϋdost-Europa, Deutsche Heereskarte), 1943, 
1:200.000 

- Zemljevid/karta dela Julijskih Alp, Mežaklje, Pokljuke, izdal K.I.D., risal Smolej, 
1934 

- Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin, izdelal in na svitlo dal Peter Kozler, 
1853 

- Zemljevid slovenskega ozemlja, izdelal Vojni geografski zavod na Dunaju s 
sodelovanjem Matice Slovenske, 1921, 1:200.000 

- Karta Tolmin, izdal Vojnogeografski inštitut, dopolnjena 1957, 1:50.000 
- Povečava/kopija karte Kamniško-Savinjske Alpe (v dveh delih) 
- Zemljevid Kamniške Alpe, 1:50.000 (na paus papirju) 
- Ciklostiran zemljevid Julijske Alpe, 1:100.000 (3 kom) 
- Zemljevid SR Slovenija-jugoslovanski planici na 80 vrhovih za 80.rojstni dan 

maršala Tita, 1972 
- Zemljevid skupine Triglav-Škrlatica, sestavil dr. Henrik Tuma, 1:37.500 
- Zemljevid Radmansdorf, Jugoslawien ( v nemščini), 1:75.000 
- Zemljevid v štirih delih Komna, 1:10.000 
- Ciklostiran zemljevid Kamniške Alpe, 1:50.000 (2 kom) 
- Zemljevid na paus papirju Kočevski rog, 1:200.000 
- Zemljevid Triglavska magistrala (2 kom) 
- Grebenski zemljevid Kamniške in Savinjske Alpe, risal Oskar Delkin, 1924, 

izdalo in založilo SPD v Ljubljani 
- Mali zemljevid Slovenska planinska transverzala od Maribora do Kopra, 1972 
- Zemljevid LR Slovenija, 1:750.000 
- Grebenski zemljevid Vogel, 1:25.000 
- Zemljevid Izleti in ture z Vršiča, risal Vlasto Kopač, 1949 (s seznamom izletov in 

raznimi priporočili planincem ( 2kom) 
- Zemljevid Karavnake, risal Alojzij Knafelc, izdala in založila planinska 

podružnica Tržič 
- Pregledna karta Ukov potok, Jesenica, Doberčnik, Presušnik, Mlinca, 1:25.000 
- Zemljevid območje Bleda, Pokljuke, do Rateč, Trente 
- Zemljevid Naseljenost Slovencev in narodnostno razmerje na Koroškem 

(slov.uradno štetje leta 1910) 
- Zemljevid/karta Visoke Tatre, 1932, 1:25.000 
- Zemljevid Generalkarte von Mitteleuropa, 1: 200.000 
- Zemljevid Rovigno (nemški) 
- Zemljevid Triest (nemški) 
- Zemljevid Hofgastein (nemški) 
- Zemljevid Pola (nemški) 
- Zemljevid Klagenfurt (nemški) 
- Zemljevid Laibach (nemški) 
- Zemljevid Venedig (nemški) 
- Zemljevid Mantua (nemški) 
- Zemljevid Trient (nemški) 
- Zemljevid Verona (nemški) 
- Zemljevid Bruneck (nemški) 
- Zemljevid Insel Selve (nemški) 
- Zemljevid Zara (nemški) 



- Zemljevid Senj (nemški) 
- Zemljevid Cilli (nemški) 
- Zemljevid Graz (nemški) 
- Zemljevid I. Lissa (nemški) 
- Zemljevid Spalato (nemški) 
- Zemljevid Kostajnica (nemški) 
- Zemljevid Zagreb (nemški) 
- Zemljevid Szombatthely (nemški) 
- Zemljevid Brun Wien Pressburg Lundeburg (nemški) 
- Zemljevid Mostar (nemški) 
- Zemljevid Travnik (nemški) 
- Zemljevid Banja Luka (nemški) 
- Zemljevid Bjelovar (nemški) 
- Zemljevid Ragusa (nemški) 
- Zemljevid Sarajevo (nemški) 
- Zemljevid Brod (nemški) 
- Zemljevid Fuenfkirchen (nemški) 
- Zemljevid Maria – Theresiopel (nemški) 
- Zemljevid Zvornik (nemški) 
- Zemljevid Mitrovica (nemški) 
- Zemljevid Plevlje (nemški) 
- Zemljevid Scutari (Škodra) (nemški) 
- Zemljevid Durazzo (Durz) (nemški) 
- Zemljevid Valona (Vlora) (nemški) 
- Zemljevid Szeged (nemški) 
- Zemljevid Belgrad (nemški) 
- Zemljevid Užice (nemški) 
- Zemljevid Novi Pazar (nemški) 
- Zemljevid Prizren (nemški) 
- Zemljevid Elbasan (nemški) 
- Zemljevid Korfu (Kerkira) (nemški) 
- Zemljevid Temesvar (nemški) – 2 kom 
- Zemljevid Versezc (nemški) 
- Zemljevid Kragujevac (nemški) 
- Zemljevid Priština (nemški) 
- Zemljevid Cattaro (nemški) 
- Zemljevid Skoplje (nemški) 
- Zemljevid Bitolj (Monastir) (nemški) 
- Zemljevid Janina (nemški) 
- Zemljevid Lugos (nemški) 
- Zemljevid Orsova (nemški) 
- Zemljevid Zaječar (nemški) 
- Zemljevid Niš (nemški) 
- Zemljevid Kriva Palanka (nemški) 
- Zemljevid Vodena (nemški) 
- Zemljevid Kavala (nemški) 
- Zemljevid Asos (Athos) (nemški) 
- Zemljevid Vidin (nemški) 
- Zemljevid Sofia (nemški) 
- Zemljevid Džumaja (nemški) 



- Zemljevid Saloniki (nemški) 
- Zemljevid Halkiziki (Chalkidike) (nemški) 
- Zemljevid Husiatyn (nemški) 
- Zemljevid Czernowitz (nemški) 
- Zemljevid Winnica (nemški) 
- Zemljevid Soroki (nemški) 
- Turistični zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine, 1:300.000, priredila V. 

Bohinec in fr. Planina, izdelal Ivan Selan, izdal Komite za turizem in gostinstvo 
pri vladi LR Slovenije 

- Zemljevid Julijske Alpe, 1:75.000, narisal Vlasto Kopač, izdala PZS + en isti, a 
samo z vrisanimi vodami (reke, potoki, jezera) 

- Zemljevid Slovenije brez vseh podatkov in vrisanih krajev 
- Zemljevid Bled, 1:50.000, Geografski institut JNA, 1957 
- Zemljevid, replika, narejena po ročno narisanem zemljevidu  iz zgodovinskega 

svetovnega atlasa Theatrum Orbis Terranum 1570 (Schlavoniae, Croatiae, 
Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque) 

 
 
PREDALNIK VII/7 (načrti) 

- Fotokopija načrta Cementarne Mojstrana/Portland Cementwerk, Lengenfeld 
Oberkrain 

- Situacijski načrt zemljišča z obratom LIP Mojstrana, 5.5.1967 
- Načrti na paus papirju Triglavski muzej v Mojstrani (Jozlnova hiša) 1:50 (JV,SV, 

SZ, JZ fasada, tloris pritličja, 1. In 2. nadstropje (skupaj 5 listov) 
- Načrt na paus papirju Adaptacija Aljaževega doma, varianta II, 1:50 (tloris 

pritličja) 
- Načrt na paus papirju Adaptacija Aljaževega doma, varianta I,- I. nadstropje,1:50  
- Načrt na paus papirju Adaptacija Aljaževega doma, varianta III, 1:50 (tloris 

pritličja) 
- Načrt na paus papirju Prerez A-A (Aljažev dom), 1:50, varianta I (2 lista) 
- Načrt na paus in navadnem papirju Kadilnikova koča vrh Golice, posnel in 

sestavil ing. ?avoslav Piher (?) 
- Načrt na paus in navadnem papirju Dograditev planinskega zavetišča na Rožci, 

M 1:50, T.K. Skala, podr. Jesenice, Jesenice, 26.3.1934 (4 listi) 
- Načrt Prešernova koča na Stolu, fasada (2 izvoda) 
- Načrti Bivak IV. Na Rušju, 1:30, Krušic Janez (na 4 listih) 
- Načrt Bivak III, oprema, 1:10, Jesenice, 19.11.1945, Peter Dalla Valle (2 lista) 
- Skica iz zemljiške mape katastrske občine Kranjska Gora – za Bivak III (za 

Akom) 
- Načrt Bivak I. v Veliki Dnini, PD Jesenice, 1:15, Jesenice, 10.11.1955 
- Načrt Bivak II. Na jezerih, Vrata-Mojstrana (2 lista) 
- Načrt planinske postojanke Mihov dom – oskrba Planinskega društva Kranjska 

Gora, 1:100 
- Idejna skica spomenika NOB v Velikih Laščah, 1:20, Vlasto Kopač, 1980 
- Idejna skica spomenika na grobišču padlih borcev nad Davovcem, Vlato Kopač, 

1980 
- Idejna skica spomenika pohodu in bojem 2. grupe odredov in Kokrškega odreda 

na planini Jezerca, Vlasto Kopač, 1980 
- Načrt Smučarske koče TK Skale (na Voglu), ing. arh. Drofenik Herbert, 1:100, 

1:50, fasade, I. nadstropje, pritličje (3 listi) 



- Načrt nn planinskega doma (fasada SZ in JZ – 2 lista) 
- Idejna skica za ploščo V tej hiši se je rodil Jakob Aljaž, ob 125-letnici rojstva 

odkrilo PD Dovje Mojstrana 
- Načrt nn spomenika (podstavka), 15.7.1954, (nečitljiv podpis) 
- Skica/zemljevid Vršič-Tičarjev dom, 1:500, meril ing Boris Kren, septembra 1963 
- Kroki prireditvenega prostora v Vratih 

 
PREDALNIK VII/8  
fond Jožeta Dobnika, glej tudi aš 122-146 

- Zemljevid Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije, po obnovi leta 1996 
- Zemljevid Transverzala kurirjev in vezistov NOV Slovenije 
- Zemljevid Kranske po predlogu Valvasorja 1714 – reprodukcija 
- Avtokarta Jugoslavije, 1980 
- Pregledna karta Slovenije 1:250.000, 1994 
- Specialke 1: 25.000 (Kojsko-Kobarid, Batuje-Čepovan, Ajdovščina-Otalež, 

Otalež-Podbrdo, Čepovan-Kneža 
- Zemljevid Slovenija-Planinske postojanke v upravljanju planinskih društev, 

1979 (3 kom) 
- Plakat Opera Zlatorog (Udine, Ljubljana, Dunaj) 1989 
- Plakat  – Dan planincev Vogar 1989 
- Plakat 200 let prvega vzpona na Triglav 1978 ( 2 kom) 
- Plakat Anapurna Slovenian Himalayn Expedition, 1992 
- Koledarji: Jakob Aljaž (2005), Slovenska planinska pot (1977, 1994), Nepal 

(1994) 
 

PREDALNIK VII/9 
Razna priznanja, diplome, plakati (večinoma Miha Potočnik in PD Dovje 
Mojstrana in ostalo: 

- diploma GRS PZS za leto 197_ (prazna) 
- diploma ekipi AO Mojstrana za 2.mesto na XVIII. Štuparjevem memorialu, 

12.4.1981 
- diploma GRS Mojstrana V. (Kofler, Brežan, Ozebek) za 19.mesto – smuk- na 

memorialu Zvoneta Koflerja, Vrata, 16.5.1982 
- diploma PD (mladinski odsek) Dovje Mojstrana za 3. mesto, podeljuje Strelska 

družina, 16.12.1979 
- priznanje PD Dovje Mojstrana za požrtvovalnost in zalaganje pri razvoju 

društva podeljuje Gasilsko društvo Mojstrana, 23.7.1983 
- diploma PD postaja GRS Dovje Mojstrana za 2.mesto v streljanju z zračno 

puško, 16.12.1978 
- diploma  AO Mojstrana za 1.mesto na 25.veleslalomu za memorial VTK, 

Tamar 27.5.1979 
- diploma AO Dovje Mojstrana za ekipno 2.mesto-alpinisti- na XX. Štuparjevem 

memorialu, Kamniška Bistrica 24.4.1983 
- diploma AO Dovje Mojstrana za ekipno 2.mesto-alpinisti-v veleslalomu, ZTKO 

Ravne, Grohat, 10.5.1981 
- priznanje PD Dovje Mojstrana za dolgoletno sodelovanje, podeljuje PD Gorje, 

marca 1979 
- priznanje dr. Mihu Potočniku, izreka PD Radovljica za medsebojno uspešno 

sodelovanje, 14.3.1986 



- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje PD Bovec za pomoč pri izgradnji doma 
Petra Skalarja na Kaninu, 2.10.1983 

- diplomo Mihu Potočniku podeljuje PD Nova Gorica za prizadevno sodelovanje, 
Trstelj, 1975 

- zahvalo dr. Mihu Potočniku, podeljuje PD Zagorje ob Savi za pomoč pri gradnji 
planinskega doma na Čemšeniški planini, Ljubljana, junij 1973 

- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje PD postaja GRS Tržič ob 40-letnici, za 
zasluge pri razvoju in krepitvi GRS 

- srebrni častni znak dr. Mihu Potočniku podeljuje skupščina PZS za njegovo 
nesebično in požrtvovalno delo v slovenskem alpinizmu in gorski reševalni 
službi, 4.4.1954 

- grafika Toneta Svetine »Jurišač« Mihu Potočniku, 15.6.1983 
- fotografija vinskih goric , podeljuje PD Ljutomer Mihu Potočniku 
- priznanje (risba Everesta) izreka PD Kranj Mihu Potočniku, januar 1980 
- čb fotografija Triglava – čestitke Mihu Potočniku člani fotokluba PZS, 1977 
- barvna fotografija Chamonix – 74, Mihu Potočniku ob visokem življenjskem 

jubileju voščijo domači in tuji reševalci (s podpisi) 
- spominsko listino dr. Mihu Potočniku podeljuje PD Lisca, 20.8.1972 
- spominsko plaketo dr. Mihu Potočniku podeljuje železarna Jesenice, 1975 
- spominsko značko OF dr. Mihu Potočniku podeljuje občinska konferenca 

SZDL, Škofja Loka 9.19.1983 
- častni zlati znak dr.Mihu Potočniku za neprekinjeno 50-letno članstvo podeljuje 

UO PD Ljubljana Matica, 25.3.1976 
- zlato značko dr. Mihu Potočniku podeljuje Planinska zveza Srbije, 1981 (v 

cirilici) 
- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje Jugoslovanska zveza organizacij za 

telesno kulturo, Beograd 24.12.1965 (v srbščini) 
- plaketo dr. Mihu Potočniku podeljuje Turistična zveza Jugoslavije, Beograd, 

november 1968 (v srbščini) 
- diplomo dr. Mihu Potočnik podeljuje PD Železničar Ljubljana, 24.11.1979 
- zlato častno značko dr. Mihu Potočniku podeljuje UO Planinske zveze Bosne 

in Hercegovine, 2.7.1962 (v srbščini) 
- priznanje Mihu Potčniku (v grščini), 28.8.1977 
- priznanje Mihu Potočniku izreka glasilo Železarne Jesenice, Železar, 

november 1976 
- čb fotografijo v spomin na 2. prijateljsko srečanje v Udinah in sedlu Nevea, 

1966, Mihu Potočniku dr. Eberhard Birnbacher 
- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje PD Dovje Mojstrana, 7.1.1978 
- plaketo dr. Mihu Potočniku podeljuje Domicilni odbor Gorenjskega vojnega 

področja, št. priznanja 34, Škofja Loka 
- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje Železarna Jesenice, 22.8.1970 
- zahvalo dr. Mihu Potočniku izreka PD Dovje Mojstrana za sodelovanje pri 

Triglavski muzejski zbirki, 5.8.1984 
- plaketo dr. Mihu Potočniku podeljuje PD Kozjak Maribor, 19.1.1985 
- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje GRS pri PZS, 13.6.1987 
- častni srebrni znak Potočnik Hildi podeljuje UO PD Ljubljana Matica za 

neprekinjeno 25-letno članstvo, 31.12.1977 
- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje PD Kranj, 17.12.1984 
- priznanje Mihu Potočniku, 25. srečanje planincev treh dežel, Villach, 

30.9.1989 



- priznanje Mihu Potočniku podeljuje PD Javornik Koroška Bela, , 21.11. 1987 
- priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje PD Gorje, marec 1979 
- sklep o podelitvi Bloudkove nagrade Mihu Potočniku, 24.11.1967 (v kuverti)  
- priznanje dr. Mihu Potočniku izreka PD Ilirska Bistrica, 15.12.1972 
- odlikovanje Red za lovske zasluge II. stopnje Mihu Potočniku, Lovska zveza 

Slovenije, 17.6.1967 
- priznanica Mihu Potočniku in Jožetu Kunstlerju za 1. mesto na zabavni smuški 

tekmi, 23.2.1930 v Bohinju 
- priznanje in zahvalo ter zlato značko dr. Mihu Potočniku izreka PD PTT 

Ljubljana, 11.11.1978 
- plaketo dr. Jožeta Potrča Mihu Potočniku podeljuje Zveza tabornikov 

Slovenije, 29.9.1977 
- zlato značko dr. Mihu Potočniku podeljuje Planinsko smučarsko društvo 

Čerovica? (v cirilici), 16.11.1968 
- diploma ekipi AO Mojstrana za 2. Mesto na 19. Štuparjevem memorialu, 

Kamniška Bistrica, 18.4.1982 
 
PREDALNIK VII/10 

- risba/slika znaka PD Dovje Mojstrana 1928 – 1968, 40 let (premer 56 cm, s 
podobo Triglava in klina) 

- kronika Alpinističnega odseka Jesenice za leto 1968 - 10 kartonov s 
fotografijami in ročno pisanimi besedili 

- katalog pastelov slikarja Franceta Cegnarja, motivi planinskega cvetja, 1999 
- risbe s prikazanimi različnimi tehnikami plezanja, verjetno za kakšno knjigo, 

1950-ta leta? (4 kom) 
- risba s svinčnikom s podobo Triglava in napisom: Triglavski župnik Jakob 

Aljaž, 1845-1927, PD Dovje Mojstrana 
- risba (osnutek za plakat, naslovnico?) gorskega reševalca/plezalca in 

ponesrečenca, GRS PZS, s tipologijo črk 
- risba petih gorskih reševalcev v steni (osnutek za plakat, naslovnico?), avtor 

Kavčič Maks, Maribor 
- risba petih gorskih reševalcev v steni s ponesrečencem (osnutek za plakat, 

naslovnico?), avtor Kavčič Maks, Maribor 
- risba s svinčnikom, gorski reševalec ponesrečencu v steni naliva čaj (osnutek 

za plakat, naslovnico?) 
- risba s svinčnikom, gorski reševalec ponesrečenca v steni drži za zapestje 

(osnutek za plakat, naslovnico?) 
- akvarel/tempera z motivom gore, signirana deloma nečitljivo Brack? 

 
PREDALNIK VII/11 

- zemljevidi iz fonda Vilka Mazija: Tolmin, Bled, Bled, Ljubljana, Ljubljana, 
Ljubljana, Cerknica, Vrhnika, Vrhnika, Vrhnika, Vrhnika, Bled, Cerknica, 
Snežnik, Tolmin 

 
PREDALNIK VII/14 

- Koledar Anton Karinger, 1986, izdala Založba Borec 
- Koledar Triglavski narodni park, 2003, izdal TNP 
- Koledar 1974 (gore), izdala Mladinska knjiga 
- Koledar 1976, izdala Gorenjska turistična zveza Kranj 
- Koledar 1977, izdala Gorenjska turistična zveza Kranj 



- Koledar 1977, izdale Slovenske železarne 
- Koledar Slovenska planinska pot, 1977, izdala Založba Borec in PZS 
- Koledar 1977 (portreti slovenskih slikarjev in njihove slike), izdala Dopisna 

delavska univerza Univerzum Ljubljana 
- Koledar 1979, izdala Mladinska knjiga Ljubljana 
- Koledar 1979, izdale Slovenske železarne 
- Koledar Pozdrav z gora, 2009, izdala PZS 
- Koledar Pozdrav z gora, 2010, izdala PZS 
- Koledar Iz ljudske zakladnice, 2004, izdal Medium Žirovnica 
- Koledar En lep pozdrav, podobe slovenskih turističnih krajev na starih 

razglednicah, 2003, izdal Medium Žirovnica 
- Koledar Visoka pesem gora, 2003 
- Koledar Himalaja 1982, izdala PZS KOTG 
- Spominski koledar PZS 1983, (90 let), izdala PZS 
- Koledar Svetloba višin, 1991, izdala PZS 
- Koledar 1982, slikar Jaka Torkar, izdale Slovenske železarne 
- Koledar Gore Evrope, 1986, izdala PZS 
- Koledar Dvatisočaki Slovenije, 2000 
- Koledar Triglavski narodni park, 1997, izdal TNP 
- Koledar Triglavski narodni park, 1993, izdal TNP 
- Koledar Okameneli zanos domovine, 1997, izdala PZS 
- Koledar Slovenija Extrem, 1993, izdala PZS 
- Koledar Doline Triglavskega narodnega parka, 1994, izdal TNP 
- Koledar Slovenske gore-mogočni templji narave, 1996, izdala PZS 
- Koledar Razgledi po slovenskih gorah, 2001, izdala PZS 
- Koledar Naše prve planinske koče, 2002, izdal Medium Žirovnica 
- Koledar Triglavski narodni park, 1999, izdal TNP 
- Koledar Utrinki s slovenskih gora,  2005 
- Koledar Gorska reševalna služba Slovenije, Komisija za GRS, 2005, izdala 

postaja GRS Celje 
- Koledar Planine živijo, 2004, izdala PZS 
- Koledar Naše vode, 2004, izdal Reccom d.o.o. 
- Koledar Triglavski narodni park, 2004, izdal TNP 
- Koledar Gorska reševalna služba Slovenije, 2004, izdala postaja GRS Bohinj 
- Koledar Prelesti-Življenje svetlobe, 2000, izdala Iztok Tomazin in Medium 
- Koledar Svetloba višin, 1991, izdala PZS 
- Koledar V naročju gora, 1999, izdala PZS 
- Koledar 1992 (stari avtomobili) 
- Koledar 1980 (slike Marjana Belca), izdala Gorenjska turistična zveza Kranj 
- Koledar Jesenice, 2000 
- Koledar V objemu gora, 1998 
- Koledar Everest 1979, izdala Založba Borec in PZS 
- Koledar Anapurna, 1971, izdala Založba Borec in PZS 
- Slike Antona Karingerja in Marka Pernharta iz koledarjev 
- Koledar Utrinki slovenskega planinstva 2013, 120 let PZS, izdala PZS 
- Koledar Čop Joža, 2005 
- Koledar Gore in ljudje na starih razglednicah, 2013, izdal Medium Žirovnica 

 
PREDALNIK VII/15 

- koledar Slovenski alpinizem, 1996, izdala PZS KOTG 



- koledar Slovenski alpinizem, 2000, izdala PZS 
- koledar Slovenski slikarji skozi prostor in čas, 2000, izdala Zavarovalnica 

Triglav 
- koledar Fotografija Marko Prezelj, 2012, izdal Brinox  
- koledar Po gorskih poteh, 2001, izdala PZS 
- koledar Skrite štej gora zaklade, 1999, izdala PZS 
- koledar Triglavski narodni park, 1998, izdal TNP 
- koledar In še vedno se vrti, 2000, besedilo Miha Marenče 
- koledar Pozdrav z Jesenic, 1997, izdalo Muzejsko društvo Jesenice 
- koledar Triglavski narodni park, 2002, izdal TNP 
- koledar Gorska reševalna služba Slovenije-90-, 2002, izdala Postaja GRS 

Kranjska Gora 
- koledar Leto gora, 2002, izdala PZS 
- koledar Gore, pesmi, rože, 2004, izdala PZS 
- koledar Gore in ljudje, 2005, izdal Medium Žirovnica 
- koledar Podobe narave, 2005, izdala PZS 
- koledar Utrinki gora, 2006, izdala PZS 
- koledar 100 let slovenskega planinskega društva, 1993, izdala PZS 
- koledar Gore in ljudje/Krasotice naših gora, izdal Medium Žirovnica 
- koledar Gore in ljudje/Živeti med gorami, 2008, izdal Medium Žirovnica 
- koledar Triglavski narodni park, 2009, izdal TNP 
- koledar Triglavski narodni park, 2000, izdal TNP 
- koledar Triglavski narodni park, 1992, izdal TNP 
- koledar Triglavski narodni park, 1991, izdal TNP 
- koledar Triglavski narodni park, 1990, izdal TNP 
- koledar Kjer tišina šepeta, 1991, izdala PZS 
- koledar Slovenske gore, 1995, izdala PZS 
- koledar Slovenska planinska pot, 1994, izdala PZS 
- koledar 2000, izdal Alpski turistični servis 
- koledar Slovenske gore, 2000, izdala PZS 
- koledar Gorska reševalna zveza Slovenije, 2009, društvo GRS Radovljica 
- koledar Comune di Taipana, 1991 
- koledar Slovenska ljudska noša, 1987 
- koledar 1977, izdala Gorenjska turistična zveza Kranj 
- Planinski koledar PZS 1984 
- Koledar Orgle na Slovenskem, 1986, izdala Državna založba Slovenije 
- Koledar 1983, fotografije Franc Sluga 
- Koledar Slovenske gore, 1986, izdala PD Ljubljana- Matica 
- Koledar Tara, 1986 
- Koledar Naše gore, 1989, izdala PZS 
- Koledar Gore sveta, 1988, izdala PZS, KOTG 
- Koledar Slovenske gore, 1987, izdala PZS 
- Koledar III. jugoslovanska odprava Hindukuš 1971, 1973, izdala Gorenjska 

turistična zveza Kranj 
- Koledar V gorah sveta, 1985, izdala PZS 
- Koledar Planinska zveza Slovenije, 110 let, 2003, izdala PZS 
- Koledar Nazaj v planinski raj, 2015, izdala PZS 
- Koledar Dolina Triglavskih jezer – Zlatorogove sledi, 2015, izdal TNP 
- Koledar Prelesti, človek, gore, iskanje, 2006, založba Iztok Tomazin (za sklad 

Okrešelj) 



- Koledar Triglavski narodni park Podobe Triglava, 2005 izdal TNP 
- Koledar Gore in ljudje na starih razglednicah, 2016, izdal Medium, iz zbirke 

razglednic Marka Korenčana 
- Koledar Življenje v Alpah, 2016, izdala Alpska konvencija 

 
PREDALNIK IX/2: 

- okrajni ljudski odbor Kranj daje ob zlatem jubileju slovenskih gorskih 
reševalcev priznanje Postaji Mojstrana, Kranj, julij 1962 

 
PREDALNIK IX/3: 

- Revije Alpine Majestäten und ihr Gefolge (Die Gebirgswelt der Erde in 
Bildern), München (fotografije): 

 1901, zvezki I. – XII. 
 1902, zvezki I. – XII. 
 1903, zvezki I. - XII. 
 1904, zvezki I. – XII. 

 
PREDALNIK IX/4: 
diplome, plakete, priznanja, zahvale: v tulcih in prosto: 

- Planinska zveze Hrvaške podeljuje zlati znak PSH Planinski zvezi Slovenije ob 
75-letnici ustanovitve planinske oragnizacije v SR Sloveniji, Zagreb, 5.3.1968 
(rdeča mapa) 

- Glavni odbor PZS podeljuje srebrni častni znak Skupnosti slovenskih 
alpinistov za opravljeno delo in dvig alpinizma po osvoboditvi doma ter 
afirmacijo slovenskega alpinizma v inozemstvu, 15.5.1957 (diploma, 2 kom) 

- PD Kranj ob 80-letnici organiziranega planinstva v Kranju izreka priznanje 
Planinski zvezi Slovenije za delo, pomoč in sodelovanje v PD Kranj, januar 
1980 (v beli mapi) 

- PZS podeljuje spominsko priznanje SPD Triglav in Stuttgarta ob 20.srečanju 
zamejskih slovenskih planincev v Tipani v Beneški Sloveniji (9.6.1991) 

- PZS podeljuje spominsko priznanje SPD Bariloče Argentina ob 20.srečanju 
zamejskih slovenskih planincev v Tipani v Beneški Sloveniji (9.6.1991) 

- PZS podeljuje spominsko priznanje SPD Planika iz Švice ob 20.srečanju 
zamejskih slovenskih planincev v Tipani v Beneški Sloveniji (9.6.1991) 

- Skupščina občine Tolmin podeljuje priznanje Planinski MDB »Triglav« 
Planinska zveza Slovenije za prizadevno delo na Tolminskem, 31.7.1982 

- Predsedstvo Planinske zveze Bosne in Hercegovine odlikuje z zlatim znakom 
Planinsko zvezo Slovenije za dolgoletno delo in posebne zasluge v razvoju 
planinstva, 12.11.1981 (v hrvaščini) 

- Spominska diploma Planinskega društva Kamenjak Rijeka Planinski zvezi 
Slovenije Ljubljana za zasluge v 20-letnem delu in za doprinos v napredovanju 
in razvoju planinstva, 1981 (v hrvaščini) 

- Spominska diploma Planinskega društva Kamenjak Rijeka Planinski zvezi 
Slovenije Ljubljana za dolgoletno uspešno sodelovanje.., 1985 (v hrvaščini) 

- Planinsko društvo Ljuboten Tetovo podeljuje diplomo PZ Sloveniji, 23.5.1982 
(v makedonščini, cirilici) 

- Priznanje Planinski zvezi Slovenije za pomoč pri realizaciji našega delovnega 
načrta, P.D. Hilkurd, Irak – Suwayra, predsednik Drago Kozole, 8.5.1982 



- Josip Kraš Zagreb-temeljna organizacija kooperantov Tolmin- podeljuje 
priznanje planinski mladinski delovni brigadi »Triglav« za izdatno pomoč pri 
urejanju planin na Tolminskem, Tolmin, 1982 

- Strokovna žirija 11.jugoslovanske razstave stenskih koledarjev v zagrebu 
podeljuje priznanje 365 dni za turizem, Planinska zveza Slovenije za koledar 
Naše gore, 1989 (v hrvaščini, v beli mapi) 

- PD PTT Ljubljana izreka ob 25-letnici društva priznanje in zahvalo Planinski 
zvezi Slovenije in zlato značko PD Lubljana, 11.11.1978 

- PD PTT Ljubljana izreka ob 25-letnici društva priznanje in zahvalo 
Ljubljanskemu meddruštvenemu odboru planinskih društev in zlato značko PD 
Lubljana, 11.11.1978 

- PD Centrotrans iz Sarajeva podeljuje zahvalo PZ Slovenije, 23.4.1985 (v 
hrvaščini) 

- PD Gorje izreka ob 60-letnici obstoja priznanje Planinski zvezi Slovenije za 
dolgoletno sodelovanje, Gorje, maj 1989 

- PD Tržič se ob 80-letnici svojega delovanja zahvaljuje PZ Slovenije za 
sodelovanje in pomoč, Tržič, 19.6.1988 

- KK SZDL Dovje-Mojstrana Odbor za postavitev spomenika Jakobu Aljažu 
izreka zahvalo Planinski zvezi Slovenije za sodelovanje in pomoč pri postavitvi 
spomenika, 27.8.1989 

- Odbor za izgradnjo poti spominov in tovarištva pri mestni konferneci SZDL 
Ljubljana podeljuje priznanje Planinski zvezi Slovenije za dolgoletno, 
požrtvovalno in nesebično pomoč pri izgradnji poti…, Ljubljana, 9.5.1985 

- PD Snežni Ilirska Bistrica izreka priznanje Planinski zvezi Slovenije za 
prispevek k razvoju planinstva, Ilirska Bistrica 11.12.1987 

- Priznanje PD Jezersko Planinski zvezi Slovenije za delo, pomoč in 
sodelovanje, februar 1988 

- PD Gorje podeljuje ob 50-letnici obstoja priznanje PZ Slovenije Ljubljana za 
dolgoletno sodelovanje, Gorje , marca 1979 (v plastičnem ovitku) 

- Planinsko-smučarsko društvo »Poštar« Tuzla podeljuje priznanje Planinski 
zvezi Slovenije, 1962 (v hrvaščini) 

- PZS podeljuje Planinskemu društvu Gorje ob njegovi 40-letnici diplomo za 
dosežene uspehe na polju planinstva, Ljubljana, 16.4.1959 

- PZS je dne 4.7.1962 ob 50-letnici Gorske reševalne službe podelila tovarišu 
Mihi Habjanu srebrni častni znak za požrtvovalno in uspešno delo v grs 

- PZS podeljuje Planinskemu društvu Križe ob njegovi 40-letnici diplomo za 
dosežene uspehe na polju planinstva, Ljubljana, 16.4.1959 

- Partizan Slovenije Zveza za športno rekreacijo in telesno vzgojo podeljuje 
priznanje Planinski zvezi Slovenije, Ljubljana 17.5.1986 

- Planinsko-smučarska zvezea SAP Kosovo podeljuje zlati znak Planinski zvezi 
Slovenije.., Priština 1968 (v hrvaščini) 

- GRS Postaja Kamnik podeljuje ob 70-letnici priznanje Komisiji za GRS…, 
Kamnik, 16.10.1992 

- Zveza hortikulturnih društev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije 
podeljujeta posebno priznanje Planinski zvezi Slovenije Ljubljana za udeležbo 
na razstavi Cvet in Sad, Hortikultura na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana 
19.-23-9-1969 

- PD Kranj podeljuje priznanje za izredne zasluge pri razvoju in pospeševanjuu 
planinstva Planinskemu vestniku Ljubljana, Kranj 17.12.1984 



- PD Dovje-Mojstrana podeljuje ob 50-letnici obstoja priznanje Planisnki zvezi 
Slovenije za dolgoletno sodelovanje, Mojstrana 7.1.1978 

- Zveza socialistične mladine Slovenije Mladinske delovne akcije 1982 podeljuje 
priznanje mladinske delovne akcije Posočje 82 brigadi PDB Triglav, Kobarid 
24.7.1982 (mapa s 7 priznanji) 

- Planinska zveza Makedonije Skopje podeljuje diplomo Planinski zvezi 
Slovenije, 13.12.1970 (v makedonščini, cirilici) 

- Skupščina občine Škofja Loka izreka zahvalo za sodelovanje in pomoč pri 
organizaciji in izvedbi praznovanja tisočletnice škofjeloškega ozemlja Planinski 
zvezi Slovenije, Škofja Loka, 15.7.1974 

- PD Bjelašnica Sarajevo podeljuje spominsko diplomo Planinski zvezi Slovenije 
za dolgoletno delo in sodelovanje ob 25 letnici obstoja društva, Sarajevo, 
23.5.1973 (v hrvaščini) 

- Planinska zveza Makedonije podeljuje zlati znak Planinski zvezi Slovenije, 
21.12.1974 (v makedonščini, cirilici, z značko) 

- Različne jugoslovanske zveze in odbori (za vzgojo in zaščito otrok, pionirske 
igre…) podeljujejo priznanje Planinski zvezi Slovenije za negovanje tradicije 
NOB…med pionirji, Beograd, november 1975 (v hrvaščini) 

- Planinsko smučarska zveza Vojvodine podeljuje zlati znak Planinski zvezi 
Slovenije, Novi Sad 22.9.1974 (v hrvaščini) 

- Lovska zveza Slovenije podeljuje Planinskemu vestniku plaketo revije Lovec 
I.stopnje za razvijanje idej o varstvu narave in okolja, Ljubljana 18.11.1974 

- PD Kranjska Gora podeljuje ob 80-letnici svojega delovanja priznanje 
Planinski zvezi Slovenije, Kranjska Gora 

- Zahvala Komisije Istrske planinske poti PD Željezničar Zagreb ob 10-letnici 
planinske poti »Labinska republika« Planinski zvezi Slovenije, zagreb 1986 

- Čestitka predsedstva Slovaške planinske zveze Planinski zvezi Slovenije ob 
75-lentici delovanja, Bratislava 1.8.1968 (v modri mapi) 

- Odbor za pokroviteljstvo nad kurirji in vezisti NOV Slovenije pri združenem 
podjetju  za PTTpromet Ljubljana podeljuje Planinski zvezi Slovenije častno 
značko transverzale kurirjev in vezistov NOV Slovenije, Ljubljana 13.6.1969 

- TV Ljubljana podeljuje Turistični nagelj komisiji za Gorsko rešvalno službo pir 
PZS za učinkovito in požrtvovalno posredovanje pri nesrečah v gorah, 
november 1986 ( v beli mapi) 

- Zveza prijateljev mladine Slovenije  podeljuje spominsko priznanje Planinski 
zvezi Slovenije, 2.3.1983 in prepisi planinskih pesmi (v rdečem tulcu) 

- Ročno izdelana spominska listina ob 200-letnici prvega vzpona na Triglav, 
Trst-Bohinj, 27.8.1978 – štafetni planinski pohod (v sivem tulcu) 

- PZS poklanja PD Medvode ob 10-letnici diplomo, Ljubljana 19.12.1959 ( v 
črnem tulcu) 

- PZS podeljuje srebrni častni znak Fany Copeland, propagatorki lepot našega 
planinskega sveta v tujini, Ravne na Koroške, 17.5.1958 (v zelenem tulcu) 

- Skupščina Planinska zveza Jugoslavije odlikuje z zlatim znakom Fany 
Copeland, članico PD Ljubljana-matica za dolgoletno zaslužno delo na 
področju planinstva, 10.11. 1962 (v zelenem tulcu) 

- Z ukazom predsednika Federativne narodne republike Jugoslavije Josipa 
Broza Tita se odlikuje Gorska reševalna služba Slovenije ob njeni 50-letnici z 
redom republike s srebrnim vencem, Beograd 1962 ( v sivem tulcu) 



- Republiška konferenca zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije podeljuje 
plaketo ZRVS Jugoslavije Gorski reševalni službi, Ljubljana 30.6.1982 ( v 
rdečem tulcu) 

- PD Gornji grad podeljuje zlato značko PZS Ljubljana za uspešno sodelovanje 
in pomoč pri razvoju planinstva, Gornji grad, 26.8.1979 (v rdečem tulcu) 

- Upravni odbor Lovske zveze Slovenije je odlikoval Planinski vestnik z redom 
za lovske zasluge II. stopnje, Ljubljana 29.11.1969 (v zelenem tulcu) 

- Lovska zveza Slovenije je odlikovala GRS Slovenije z redom za lovske 
zasluge I. stopnje, Ljubljana 31.1.1988 (v zelenem tulcu) 

- RS Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje bronasti znak za pomemben 
uspeh pri zagotavljanju varnosti Gorski reševalni službi pri Planinski zvezi 
Slovenije, Ljubljana 27.6.1995 ( v sivem tulcu) 

- plakati: 70 kosov 
- planinski, alpinistični koledarji in iz njih izrezane fotografije 
- plakat v cirilici in angleščini Mountains and people, 1973 
- 3 plakati UIAA (v cirilici), Tbilisi 1973 
- Priznanje dr. Mihu Potočniku podeljuje Pravna fakulteta, 14.4.1980 
- Priznanje Mihu Potočniku podeljuje Zveza socialistične mladine Slovenije, maj 

1977 
- Imenovanje Miha Potočnika za častnega občana New Orleansa, 12.5.1964 
- Zlata značka Ferdu Premruju skupščine Planinske zveze Jugoslavije, 10,11.2. 

1962 
- Red zaslug za narod z zlato zvezdo Mihe Potočnika, 12.12.1977 
- Spominska diploma Mihu Potočniku, PD Bjelašnica Sarajevo, junij 1979 (v 

srbščini) 
- Diplomo in častni znak (značka9 dr. Mihu Potočniku daje Meddruštveni odbor 

Zasavskih planinskih društev, 1987 
- Zlati znak in plaketa Planinske zveze Jugoslavije (PSJ) Mihu Potočniku 
- Plaketa Planinske zveze Jugoslavije (PSJ) dr. Mihu Potočniku, 
- Priznanje s spominsko plaketo dr. Mihu Potočniku podeljuje Železarna 

Jesenice, 22.7.1965 
- priznanje dr. Mihu Potočniku izreka PD Kranj, december 1977 

 
 
 
 

 


