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FRANCI LAKOTA
Franci Lakota je bil rojen 19.8.1936 v Mojstrani. Že kot mladeniču mu je svet pod Triglavom vtisnil
svoj pečat, to je ljubezen do narave in gora, pa tudi do športnega udejstvovanja. V skladu s takratno
športno tradicijo v Mojstrani, ga je želja po športnem udejstvovanju zanesla med smučarske tekače,
garaški šport, ki mu je kalil voljo in zaupanje vase in svoje športne kolege. Zaradi tega je kot član
mladinske in članske državne tekaške reprezentance uspešno zastopal barve tako domačega
športnega društva, kakor tudi takratne domovine Jugoslavije na številnih tekmovanjih doma in v
tujini. Leta 1948 ga je življenjska pot pripeljala v vrste PD Dovje-Mojstrana. Že takoj po vključitvi
se je vključil v vrste alpinistov in po pripravništvu v letih 1950 do 1953 uspešno prestal pripravniški
staž.
Uspešni plezalni vzponi v domačih gorah in želja po neprestanem izpopolnjevanju, ga je vodila do
tega, da je teta 1960 postal alpinistični inštruktor, ki je svoje znanje uspešno prenašal na mladi rod,
ki je kasneje prerasel v zelo poznane mojstranske veverice in ki so tvorili jedro prvih
jugoslovanskih alpinističnih odprav v tuja gorstva. Seveda pa se ob uspešnem delovanju kot alpinist
ni mogel izogniti tudi delu v postaji GRS, v katero se je vključil že leta 1953 kot pripravnik, leta
1958 je postal njen aktivni član in tako prevzel breme dela ene najbolj izpostavljenih postaj GRS v
Sloveniji. Tudi na tem področju je s neprestanim izobraževanjem in prenašanjem sodobne tehnike
reševanja v vsakdanje delo, pokazal veliko mero strokovnosti in leta 1967 postal inštruktor GRS. V
letih 1970 do 1978 je bil načelnih postaje GRS in s svojim znanjem, prizadevnostjo in umirjenim
značajem pripomogel, da je delo Mojstranških gorskih reševalcev postalo visoko profesionalno in
dobro organizirano. Reševalnih akcij se je udeleževal se dokler so bile potrebe in dokler mladi niso
zapolnili vrzeli z odhodom starejše generacije. Franci Lakota je leta 1964 tudi postal gorski vodnik,
ki je vrsto let vodil posameznike in skupine tako v domačih in tujih gorah. Kot športni delavec pa je
sodeloval pri organizaciji številnih tekaških prireditev v Mojstrani (Janšev memorial; državna
prvenstva); še vedno pa je aktiven tudi pri organizaciji vsakoletnega Pokala Vjtranc. Vseskozi pa
tudi prizadevno deluje tudi na gospodarskem področju delovanja PD Dovje-Mojstrana, saj vzorno
skrbi za dnevno oskrbo Aljaževega doma, prav tako pa aktivno sodeluje tudi pri vseh obnovitvenih
delih. V letih 1982 —1984 je tudi aktivno pomagal pri postavitvi Triglavske muzejske zbirke s
številnimi urami prostovoljnega dela. Franci Lakota spada med tiste ljudi kj so v celoti predani delu
v PD in tudi slovenski planinski organizaciji. Zato bo podelitev priznanja le skromna pozornost in
simbolična zahvala za vloženo delo in trud.
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