OBČINA
KRANJSKA GORA
URAD ŽUPANA

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: 064-881 846, fax.: 064-881 350
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Datum: 7.8.1998

PD KRANJSKA GORA, za 90 let uspešnega delovanja.
Župan glede na 13. člen Odloka o priznanjih, podeljen 7.8.1998.

PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA je bilo ustanovljeno leta 1908, torej
praznuje letos 90 letnico svojega obstoja in uspešnega delovanja. Vsa zgodovina
društva je vezana na množičnost in na vzgojo mladih planincev. Iz vrst članov
Planinskega društva Kranjska Gora izhaja mnogo alpinistov, gorskih reševalcev,
planinskih in gorskih vodnikov, gornikov, planincev in ljubiteljev narave in gora.
Planinski društvo Kranjska Gora je tudi mentor Planinskega krožka na Osnovni šoli
Kranjska Gora. Ta krožek tudi v celoti finančno podpira.
Planinsko društvo Kranjska Gora je lastnik treh planinskih postojank in sicer so to:
Koča v Krnici, Koča na Gozdu in Mihov dom. Za te postojanke zgledno skrbijo. Pred
kratkim so popolnoma obnovili oziroma na novo zgradilo Kočo na Gozdu, ki vedno
bolj postaja zbirališče planincev, pa tudi otrok, ki tu spoznavajo prve korake v naš
alpski svet.
Prav tako Planinsko društvo Kranjska Gora skrbi za gorska pota čez Kriško steno in za
Hanzovo pot na Prisank. Prav Hanzova pot naj bi letos postala prva vodniška pot v
Sloveniji. Planinsko društvo se namreč zavzema za ohranjanje prvobitnosti naših gora,
ki jih s sedanjem množičnim turizmom tudi po zahtevnejših smereh, že uničujemo.
Še v letošnjem letu bodo v Starem Tamarju postavili spominsko obeležje vsem žrtvam
gora na področju PD Kranjska Gora v času obstoja društva, to je 90 let.
Posebno poglavje v delovanju Planinskega društva je tudi delo postaje Gorske
reševalne službe. Ta je bila ustanovljena prav v Kranjski Gori pred 86 leti. GRS
Kranjska Gora, ki deluje v okviru Planinskega društva, je opravila samo v lanskem letu
preko 1100 reševalnih ur v 21 reševalnih akcijah. Glede na te podatke je ena najbolj
obremenjenih postaj v Sloveniji.
Glede na vse našteto se je Župan Občine odločil, da podeli PLANINSKEMU
DRUŠTVU KRANJSKA GORA BRONASTI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

