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PGD MOJSTRANA, za 110 let dela na področju gasilstva
7. seja dne 16.6.2003, sklep 7/11, podeljen 7.8.2003.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOJSTRANA praznuje v letošnjem
letu 110-letnico svoje ustanovitve.
Gasilstvo na Gorenjskem sega že v srednji vek, posebno še v krajih, kjer se je razvijalo
fužinarstvo. Konec 19. stoletja se je gasilstvo začelo razvijati na podeželju – zaradi
pogostih požarnih katastrof so se ustanavljale požarne brambe.
Leta 1847 je bil v Mojstrani velik požar, v katerem je na Bregu pogorelo 14
stanovanjskih hiš. Dovžani in Mojstrančani so leta 1889 skupaj ustanovili požarno
brambo na Dovjem. Ustanovni član je bil tudi Jože Košir – Lipnik iz Mojstrane, ki je
22. marca 1893 v svoji kajži v Mojstrani sklical mojstranške gospodarje in ustanovil
prostovoljno gasilsko četo v Mojstrani. Zbirati so začeli denar za delo čete. Tri mesece
po ustanovitvi so že zgradili gasilski dom, istega leta so v Celovcu kupili ročno
brizgalno. Začeli so z akcijo nabave praporja, članstvo je naraščalo.
Leta 1911 so naročili novo motorno brizgalno in zanjo odšteli 600 goldinarjev.
Slavnosti ob preizkusu in blagoslovu se je udeležilo 300 uniformiranih gasilcev.
Motorna brizgalna je dobila naziv kraljica in jo je firma Rosenbauer prodajala nato kot
tip Mojstrana.
Gasilci so vsa leta skrbeli za opremo in dom. Priskočili so na pomoč vedno in povsod,
kjer je bila pomoč potrebna. Vse ekipe so se udeleževale tekmovanj doma in v tujini.
Gasilsko društvo tesno sodeluje z gasilskim društvom Podgorje na Koroškem.
Lani je bilo društvo zelo uspešno. Veterani PGD Mojstrana so bili najboljši v državi in
tudi ostale desetine so dosegle lepe uspehe. S prostovoljnim delom so obnovili fasado
doma, zamenjali strešno kritino na domu in tudi garažna vrata.
Največ truda in seveda največji finančni zalogaj pa je bila nabava novega gasilskega
vozila. Ta investicija je bila v veliko zadovoljstvo vseh v letošnjem letu ob izdatni
pomoči Občine, tudi realizirana.

Vsa ta leta so vaščani Mojstrane in Zgornje Radovne podpirali delovanje društva in po
svojih močeh v njegovem delu sodelovali fizično ali finančno.
Ob tem visokem jubileju za opravljeno delo na področju gasilstva in humanosti
podeljuje Občinski svet Občine Kranjska Gora PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU
DRUŠTVU MOJSTRANA SREBRNI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

