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PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJEK
Delo planinskega društva Gozd Martuljk sega v daljno leto 1949. Prav gotovo lahko rečemo, da je
to eno najbolj aktivnih društev v našem kraju, če ne tudi v Občini Kranjska Gora. Letos bo tako
praznovalo že 63 let. V tem času je bilo veliko vzponov in padcev, povečevanja in zmanjševanja
števila članov. Poleg organizacije tekmovanj, posebno v zimskem času, je za člane skoraj vsak
drugi vikend organiziran težji ali lažji pohod ali izlet v neznano. Že več let je društvo vključeno v
organizacijo pohodov »Živi zdravo za zabavo«, ki se ga udeležijo tudi člani drugih društev. Ob
ugodnih vremenskih razmerah je vsako leto organizirano tekmovanje za »Slavkov memorial« na
plazu pod Špikom, če pa snežne razmere tekmovanja ne dopuščajo, je vseeno organiziran pohod
pod Špik — do bivaka kjer je izvedena delovna akcija pri bivaku. Udeležba je vedno številna. Člani
se redno udeležujejo čistilnih akcij, ki jih organizira občina. Več let zapored pa so se člani društva
vključili tudi v čistilno akcijo po zaključku planiške prireditve. Nekaj članov se vedno udeleži
srečanja zamejskih planinskih društev. Leta 1992 je društvu pripadla čast, daje organiziralo srečanje
zamejskih planinskih društev v Gozd Martuljku, ki se ga je udeležilo več kot 1000 planincev, kar je
bil velik zalogaj za pridne planinske roke s skromnimi finančnimi sredstvi. V letu 1999 je društvo
praznovalo 50. obletnico. Takrat je izšel zbornik, na ogled je bila razstava o delu društva in razvit je
bil prapor, svečani simbol društva. Leta 2004 je bil ustanovljen mladinski odsek pri društvu, ki je
prav tako zelo aktiven in zavzeto skrbi, da pridejo na svoj račun tudi najmlajši člani. Gore in
prelepo naravo jim na zanimiv in prijeten način skušajo približati z organizacijo raznih pohodov in
taborov, udeležijo pa se jih predvsem mlajši šolarji skupaj s starši. Leta 2007 je bilo na pobudo PD
v Jasenjah postavljeno spominsko obeležje ponesrečenim v gorah, pripravili so tudi proslavo ter
mašo za vse pokojne planince. Maša za pokojne planince je v Jasenjah organizirana vsako leto pri
Finžgarjevi kapeli. Letno se izvajajo tudi popravila planinskih poti za katere je zadolženo društvo.
Zadnja leta pa je organiziran tudi zanimiv pohod ob polni luni. Prav gotovo delo ne bi bilo
opravljeno brez pridnega in uspešnega vodstva. Za uspešno delo društva pa so zaslužni tudi ostali
člani, tako mladi kot starejši, kar se vidi pri podelitvi velikega števila priznanj Planinske zveze.
Poleg bronastih, srebrnih in zlatih priznanj PZS, je kar nekaj članov prejemnikov najvišjega
priznanja PZ (častna listina). Tudi ob praznovanju 60-letnice društva, leta 2009, je bil izdan zbornik
in organizirana proslava. Danes društvo šteje 270 članov. Svoje delo pridno nadaljujejo in se trudijo
z aktivnostmi na področju športa, pohodništva, izletništva, plezanja na umetni plezalni steni. Zadnje
čase pa tudi z aktivnostmi na večnamenskem igrišču, ki je bilo zgrajen s sredstvi občine. Na
večnamenskem igrišču potekajo poletne športne dejavnosti: nogomet, košarka... Vsako leto
organizirajo prireditev za najmlajše »Igrajmo se v Rutah«, ki se je udeležijo tudi člani sosednjih
društev. Pozimi pa mladi člani igrišče spremenijo v drsališče, v kolikor dopuščajo razmere,
organizirajo drsanje in hokejsko tekmo. V zimskem času je organizirano sankaško, tekaško in
smučarsko tekmovanje, kjer je zelo velika udeležba, kar kaže na pripadnost društvu tako mladih kot
starejših. Lani pa je bil ustanovljen še odsek za varstvo gorske narave, ki predvsem mladim skuša
približati lepoto gorske narave. V času pomladne, poletne in jesenske sezone je poleg športnih
dejavnosti organizirano tudi veliko izletov in pohodov za člane vseh generacij.
Za posebne zasluge na področju planinstva Občinski svet Občine Kranjska Gora
PLANINSKEMU DRUŠTVU GOZD MARTULJEK podeljuje PRIZNANJE OBČINE
KRANJSKA GORA.

