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Gospod KLAVDIJ MLEKUŽ
Klavdij Mlekuž je bil rojen 7.7.1943 in že od mladih nog so ga spremljale gore pri vsakdanjih
opravilih. Življenjska pot ga je zanesla v tistih časih najbolj običajno in kar nekako samoumevno
zaposlitev Železarno Jesenice, kjer si je ob trdem delu pridobival tudi srednješolsko izobrazbo,
predvsem pa delovne izkušnje.
Železarna pa ni nudila le zaposlitve skoraj vsem mladim fantom iz Doline, pač pa je bilo to tudi
stičišče novega roda alpinistov, ki so vsak prosti trenutek izkoristili za plezalne ture v domačih
gorah. Tako se je tudi Klavdij Mlekuž v začetku šestdesetih let pridružil alpinističnem odseku pri
PD Dovje Mojstrana in že v letu 1963 opravil vzpon na Mont Blanc, Ortler in preplezal Biancagrad
v Piz Bernini. V letu 1964 se je udeležil društvene odprave v Durmitor; v letih 1964-1967 pa je v
navezi z različnimi plezalci opravil prvenstven vzpone v Triglavski steni (preko Črnega grabna),
ter prvenstveni smeri v Stenarju (Ancljeva, Mojstranška direttisima). S temi vzponi je pripomogel,
da se je oblikoval zlati rod mojstranških plezalcev - Mojstranške veverice, katerih člani so bili
Klavdij Mlekuž, Janko Ažman, pokojni Zvone Kofler in Janez Brojan ml. Mlekuž je v različnih
navezah preplezal Bonattijev steber in Marconijevo smer v Druju in Walkerjev stever v Grandess
Jorasses.
Alpinistični uspehi v klasičnih najzahtevnejših smereh Centralnih Alp, so mu prinesli udeležbo na
III. JAHO na Anapurno; v letu 1970 pa je s soplezalci preplezal Mrtvaški prt v Grandess Jorases in
Bonattijevo smer v Grand Capucinu.
Z današnjega zornega kota predstavljajo vsi ti alpinistični dosežki glede na čas v katerem so se
zgodili, vrhunske alpinistične dosežke. Za mojstranški alpinizem pa so pomenili močan zgled
mladim generacijam, saj so se prav na osnovi njegovih dosežkov številni mladi odločili za
alpinistično dejavnost, kar je pomenilo osnovo, ki je slovenski alpinizem dvignila na svetovni nivo.
Klavdij Mlekuž je skoraj istočasno z alpinistično dejavnostjo pričel delovati tudi kot zavzeti gorski
reševalec in bil dolga leta eden izmed nosilnih stebrov postaje Gorske reševalne službe Mojstrana.
Kot vrhunski alpinist in preudaren reševalec, se je izkazal v številnih reševalnih akcijah in nosil
težko breme klasičnega reševanja. Aktivni reševalec je še danes, saj aktivno sodeluje pri
usposabljanjih, organizaciji Koflerjevega memoriala in drugih akcijah.
Klavdij Mlekuž je dolga leta aktiven v upravnih organih PD Dovje Mojstrana, prizadevno vodi
izletniško-pohodniški odsek; aktivno pa tudi deluje pri organizaciji gorniških taborov
osnovnošolcev v Šlajmerjevem domu v Vratih.
Za dosežke na področju alpinistične in reševalne dejavnosti je dosedaj prejel več priznanj in sicer:
1970 – Zlati znak PZS
1984 – Medaljo zaslug za narod
1987 – znak za 25 letnico službovanja GRS
1996 – srebrni znak CZ
1998 – zlati znak PD Dovje Mojstrana
Poleg delovanja v organih PD Dovje Mojstrana, pa je Klavdij Mlekuž aktivne tudi v delu Krajevne
skupnosti Dovje Mojstrana, predvsem na komunalnem področju. Pomembna pa je bila tudi njegova
vloga v času osamosvojitvene vojne za Sloveniji v strukturi TO.
Za posebne zasluge na področju planinstva podeljuje Občinski svet Občine Kranjska Gora
KLAVDIJU MLEKUŽU PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

