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AVGUST DELAVEC, za življenjsko delo na področju planinstva in ohranjanja
planinske kulturne dediščine. 45. seja OS dne 27.5.1998, sklep 45/3, podeljen
7.8.1998.
AVGUST DELAVEC je bil rojen leta 1918 na Dovjem. Že v zibko mu je bil
podarjen pogled na naše najvišje vrhove, katerim je ostal zapisan do danes. Odraščal je
med gorskimi vodniki, graditelji koč in gorskih poti, zato se je že zelo zgodaj pridružil
tistim, ki so jim gore pomenile vse. V Planinsko društvo Dovje Mojstrana se je včlanil
leta 1946. Tu je opravljal pomembne funkcije prav do danes. Bil je soustanovitelj
Postaje gorske reševalne službe Mojstrana v novembru 1946 in bil njen aktivni član
vse do leta 1980. V tem času je sodeloval v več kot 100 reševalnih in poizvedovalnih
akcijah. Nekaj desetletij je opravljal tajniške posle postaje GRS, vseskozi pa vodi
finančno evidenco postaje. V okviru Koordinacijskega odbora postaj bivše Občine
Jesenice je 25 let opravljal tajniške posle.
Še vedno deluje na področju alpinistične dejavnosti Planinskega društva. Je tudi
soustanovitelj Alpinističnega odseka leta 1947. Do danes je opravil blizu 300 plezalnih
vzponov in ledenih tur v domačih in tujih gorstvih. Sodeloval je tudi na dveh odpravah
v izven evropska gorstva.
Od leta 1958 je deloval tudi kot gorski vodnik in to v domača in tuja gorstva. Težko bi
spregledali njegovo sodelovanje pri vzgoji mladih planincev v okviru planinskega
podmladka na Osnovni šoli 16. december Mojstrana, pa tudi njegovo delo na
gospodarskem področju Planinskega društva Dovje Mojstrana, katerega predsednik je
bil kar 12 let.
Ne moremo našteti vsega njegovega dela, moramo pa omeniti še njegovo zbiranje in
urejanje zgodovinsko-planinskega gradiva. Z zbiranjem je začel že takoj po II.
svetovni vojni. Organiziral je razne razstave na temo planinstvo in planinska
zgodovina na Gorenjskem. V sodelovanju s člani muzejskega odbora je vodil večino
aktivnosti za pridobitev in adaptacijo prostorov Triglavske muzejske zbirke, ki je bila
odprta leta1984 v Mojstrani. Danes deluje kot zbiralec in urejevalec zgodovinskega
gradiva ter skrbnik Triglavske muzejske zbirke.
Za vsa njegova našteta, pa tudi za ne našteta dela prejme danes Avgust Delavec
ZLATI GRB Občine Kranjska Gora.
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