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Poročilo za leto 2019

POROČILO MARKACISTOV PD JANEZ TRDINA MENGEŠ
ZA LETO 2019
Odsek markacistov je v letu 2019 štel 2 člana – Matjaž Hribar in Gregor Jeras.
Delo v letu 2019 sva zaradi ugodnih vremenskih pogojev začela februarja.
V aprilu sva sodelovala pri izvedbi Trim pohoda Rašica, kjer sva morala pregledati kompletno traso, na
nekaterih mestih tudi očistiti, postaviti usmerjevalne oznake, ki sva jih po končanem pohodu tudi
odstranila.
Konec aprila sva sodelovala pri postavitvi kresa na Gobavici.
Skozi celo leto sva pregledovala in po potrebi tudi obnavljala markacije. Pozornost sva posvetila vsem
potem na območju našega planinskega društva.
Planinske poti so v gozdu, ki se neprestano spreminja, poleg tega pa lastniki gozdov opravljajo sečnjo
in čiščenje, pri tem pa nastajajo vlake, ki v mnogo primerih pomenijo poškodovane poti in markacije.

Skupaj je bilo izvedenih 33 akcij in porabljenih skupno 290 ur.
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OGLED POTI za potrebe časovnic na smernih tablah
Prehojenje so bile vse poti našega PD in sicer v obeh smereh, da smo smerne table lahko opremili s
časovnicami. Gre za vse table na grebenski poti Mengeška koča – Rašica (vključno s Spodnjo potjo)
in pot od Blaža Čez Smazovce. Sočasno se je tudi pregledovalo stanje poti in označb.
Delo je potekalo v februarju in marcu in sicer po odsekih.
Sodelujoča: Matjaž Hribar in Gregor Jeras
Porabljeno za 11 akcij, 2 človeka, povprečno 4 ure, skupaj 88 UR.

POSTAVITEV DROGOV IN SMERNIH TABEL
Križišča smo opremili s tremi novimi drogovi.
1. drog smo postavili ob Planinskem domu Rašiške čete na Rašici
drog je opremljen z dvema novima smernima tablama
2. drog smo postavili v Selu pri Vodicah pri lovskem domu Strahovica – Krakovo 2
drog je opremljen zeno novo in eno obstoječo smerno tablo
3. drog smo postavili v Šinkovem turnu – ob cesti – Nad Martinkom
drog je opremljen zeno novo in eno obstoječo smerno tablo

Sodelujoči: Matjaž Hribar, Miro Šušteršič in Gregor Jeras
Delo je potekalo v 4. akcijah od 27. marca 2019 do 31. marca 2019.
Skupaj porabljeno 48 ur. Vključno z nabavo tabel, objemk, pritrdilnega pribora in drogov

2

2

JA

R DIN A

ME

EŠ

PD

ZT

NG

MARKACIJSKI ODSEK

NE

Poročilo za leto 2019

PREGLED IN MARKIRANJE POTI
Pregled, čiščenje in markiranje poti od 1. do 13. aprila 2019.
Sodelujoča: Matjaž Hribar in Gregor Jeras
Pregled, čiščenje in markiranje poti od Ručigaja do stolpa na Rašici. Zamenjava 2.smernih tabel z novimi
društvenimi.

Skupaj porabljeno 28 ur

PREGLED IN MARKIRANJE POTI
Pregled, čiščenje in markiranje poti od 14. do 22. aprila 2019.
Sodelujoča: Matjaž Hribar in Gregor Jeras
Pregled, čiščenje in markiranje poti od Magarovnika v Šinkovem Turnu do Sela pri Vodicah, po cesti.

Skupaj porabljeno 12 ur

POSTAVITEV PRVOMAJSKEGA KRESA
Markacista sva sodelovala pri postavitvi kresa pod Gobavico, pri samem prižigu kresa in odstranitvi
pogorišča.

Skupaj porabljeno 12 ur
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TRIM POHOD RAŠICA - 27. april 2019
Sodelujoča: Matjaž Hribar in Gregor Jeras
Za potrebe Trim pohoda Rašica so se na ključne dele poti pred pohodom namestile smerne nalepke.
Prehodilo se je traso pohoda in odpravilo pomanjkljivosti na poti.
Na dan pohoda sva sodelovala pri evidentiranju pohodnikov.
Oznake sva v tednu po pohodu s poti odstranila.

Skupaj porabljeno 34 ur.

PREGLED, ČIŠČENJE IN MARKIRANJE POTI
1. Čiščenje in markiranje robidovja za bajerjem pri opekarni
2. Markiranje poti od Blaža do stolpa na Rašici – čez Sazovce
3. Markiranje poti in zamenjava društvenih tabel od Šinkovega Turna do grebenske poti
Mengeška koča- Rašica
4. Odstranitev padlega drevesa na poti pod Mengeško kočo
5. Markiranje poti iz Sela do grebenske poti Mengeška koča- Rašica
Pregled, čiščenje in markiranje poti od maja do oktobra 2019.
Sodelujoča: Matjaž Hribar in Gregor Jeras

Skupaj porabljeno 36 ur.
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POSTAVITEV DROGOV IN SMERNIH TABEL
Križišča smo opremili s tremi novimi drogovi.
1. drog smo postavili na grebenski poti Mengeška koča – Rašica, SREDNJI HRIB
drog je opremljen s tremi novimi smernimi tablami
2. drog smo postavili na grebenski poti Mengeška koča – Rašica, PREDLES
drog je opremljen s tremi novimi smernimi tablami
3. drog smo postavili na grebenski poti Mengeška koča – Rašica, PREDLES SZ
drog je opremljen s tremi novimi smernimi tablami

Sodelujoči: Matjaž Hribar, Miro Šušteršič in Gregor Jeras
Delo je potekalo 19. oktobra 2019 – društvena akcija.
Skupaj porabljeno 32 ur. Vključno z nabavo tabel, objemk, pritrdilnega pribora in drogov

V letu 2019 skupno opravljenih 290 ur.

Sestavil :
markacist: Matjaž Hribar
načelnik markacistov: Gregor Jeras

V Mengšu, 29. november 2019
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