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Varnejša naj planinska pot
Markacisti so obnovili eno najlepših,

a

tudi najzahtevnejših visokogorskih planinskih poti v Sloveniji,
Pot je tudi zmagala na izboru Naj planinska pot

Bambergovo pot na Triglav z Luknje čez Plemenice.
2020,

s katerim organizatorji akcije Očistimo naše gore podpirajo delo markacistov za varnejše poti.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Letos nam je zagodlo tudi

vreme. Vstajali

dela marka-

basadorjev, ki
omrežjih

na

starost

154 oseb, povprečmarkacistov pa se
Cergolj

gore.

Predstavniki

so ga

organizatorji akcije Očistimo
naše
gore v sodelovanju s
PZS izpeljali že tretje leto za-

Približno

2,7

nost

je znižala za tri leta,« je po-

vedala Ana

la z zmago v letošnjem izbo-

ki

enajstih

delo markacista na novo od-

akcije

ru Naj planinska pot,

V

PZS

ob

člani njihove zveze, ki so starejši od 16 let. Pri tem morajo

2020

je

obnovilo sedem markacistov tehnične ekipe PZS in

trije markacisti PD Ptuj. Za obnovo

so

potrebovali

eno

tono materiala in opreme, od tega štiristo kilogramov
jeklenih varoval. Pri prenovi

so

družbenih

soustvarjajo

skup-

ljubiteljev čistih planin.

nili kar trideset

lahko pridružijo vsi

kilometra naj planinske poti

na

tisoč am-

je Očistimo naše gore so planinci po oceni pobudnikov v
akciji skupaj iz narave odstra-

naše

tem sporočajo, da se markacistom

je akcija

36

Od začetka vseslovenske akci-

Kebler,

Očistimo

letih

pridobila skoraj

ločilo kar

vodja

Triglav

planincev (med drugim, kako
plezati po feratah).

plati tega življenja. V času
sodelovanja se je za

za obnovo prisluži-

ce

delovanju z Gorsko reševalno

zamenjali in prenapeli

290 metrov jeklenic, zvrtali 62 lukenj in namestili 44
različnih vrst klinov. Odstranili so dva kvadratna metra
skal, ki so pot ovirale zaradi podora naravne police.

ton smeti.

18.08.2020

Gorenjski glas

Torek

Država: Slovenija

Stran: 7

2/2

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Površina: 354 cm2

Markacisti so kljub zahtevnemu terenu naj planinsko pot
že obnovili • / Foto: arhiv Zavarovalnice Triglav

2020

