Za urejene planinske poti za prihodnje generacije
Očistimo naše gore letos podpira markaciste in razvoj njihovega dela
Planinske poti za prihodnje generacije je naslov pobude, s katero Planinska zveza Slovenije in akcija
Očistimo naše gore, ki poteka pod okriljem Zavarovalnice Triglav, letos združujeta moči za podporo
delu markacistov. Teh je v Sloveniji 773, skrbijo pa za več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti.
Le jasno označena in varna planinska pot je varna za vse pohodnike. Kljub požrtvovalnemu delu
markacistov pa je izjemna razvejanost, številčnost in dolžina slovenskih planinskih poti zanje pogosto
(pre)velik zalogaj. Vzroki za to so tudi finančna podhranjenost za vzdrževanje tega dela turistične
infrastrukture in različne vremenske ujme, kot sta bila vetrolom in žledolom.
Obnovljena bo pot do doma na Okrešlju
Da bi spodbudili obnovo slabše ohranjenih planinskih poti, sta PZS in Očistimo naše gore letos
pripravila razpis planinskim društvom za sofinanciranje obnove ene od poti v višini 3.000 evrov. Pri
vrednotenju prispelih predlogov se je komisija osredotočila na kakovost pripravljenega predloga
prenove, obiskanost poti, varnostni vidik in potrebe društev. Med 10 prispelimi vlogami društev je
bila za prenovo izbrana pot od parkirišča pod slapom Rinka do Frischaufovega doma na Okrešlju, ki je
v oskrbi PD Celje Matica. Glavni poudarki obnove poti bodo markiranje, erozijska zaščita in
zamenjava brvi nad slapom, menjava jeklenic, zamenjava smernih tabel in drogov. Pri delih bo
sodelovalo od 10 do 15 markacistov, dokončana pa bo predvidoma do konca jeseni letošnjega leta.
Naj planinska pot za spodbudo in priznanje
V akciji Naj planinska pot lahko ljubitelji gora še do 30. junija izbirajo najlepšo pot med 55 predlogi
poti, ki so jih planinke in planinci predlagali do konca maja. Z glasovanjem in izborom najlepše poti
želita partnerja PZS in Očistimo naše gore dati priznanje tistim planinskim društvom, ki predstavljajo
zgled vzdrževanja planinskih poti tako na področju jasne označenosti, varnosti in tudi z mislijo na
planinca. Najlepšo planinsko pot po izboru planink in planincev bomo razglasili po 1. juliju, vsi
markacisti zmagovalnega društva pa bodo prejeli nagrado.
Za več markacistov
Povprečna starost markacista v planinskih društvih je precej visoka, zato se ti trudijo za pomladitev
svojih vrst. Akcija očistimo naše gore bo zato sofinancirala udeležbo na jesenskem tečaju novih
generacij markacistov, s čimer želi spodbuditi mlajše planince k aktivnemu doprinosu k planinstvu
skozi to obliko organiziranega prostovoljstva.

Več informacij: upravljanje odnosov z javnostmi, Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana;
pr@triglav.si; 01 47 47 109; www.triglav.eu.

