Poročilo o delu Planinskega društva Gozd Martuljk za leto 2020
Društvene aktivnosti smo začeli že takoj po novem letu. V okviru Modrega petka smo imeli
zanimivo predavanje z naslovom »Kaj storiti, ko nas v gorah preseneti nevihta?« Predavala
nam je Eva Pogačar dr. med. spec. anesteziologije, ki je med drugim predstavila tudi svojo
izkušnjo z Velike planine, ki se je k sreči dobro končala. Drugo predavanje smo organizirali
skupaj z Občinsko knjižnico Jesenice, enota Gozd Martuljek. Sanja Lončar nam je v
predavanju o naši telesni energiji predstavila načine, kako lahko sami poskrbimo, za več
energije.
Pohod ob polni luni, tekmovanje v hokeju, Občni zbor društva in zimski pohod na Zajamnike
smo še lahko spravili »pod streho«, nato pa se je delo društva za nekaj časa ustavilo.
Epidemija z virusom SARS- COV-2 je močno vplivala na naša življenja ter s seboj prinesla
spremembe in omejitve. Vplivala je tudi na delo v našem društvu, zato nekaj dogodkov in
aktivnosti nismo mogli izvesti. Dogodki za člane društva so potekali le v času, ko ni bila
razglašena epidemija.
Po preklicu epidemije in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, smo se odločili, za
organizacijo izletov v bližnji okolici, zato da je bil prevoz do izhodišča čim krajši. Maske,
rokavice, razkužilo so postali obvezni del naše opreme.
Konec maja smo se tako odpravili iz Gozda Martuljka čez Tofov graben do jezera v Jasni.
Nadaljevali smo z vzponom na Kresišče, Kamniški vrh, obiskom Pokljuške soteske, se udeležili
vsakoletne akcije ogenj v Alpah. S prižigom luči po vrhovih, želimo opozoriti na pomembnost
ohranitve naravne in kulturne dediščine alpskih območij. Naš zadnji pohodniški izlet smo
imeli na razglednik po Mangartski dolini, to je na Monte Svabezzo. Poleg virusa je tudi slabo
vreme krojilo program naših izletov.
V začetku avgusta je bila v Jasenjah pri kapelici Marije Snežne Sveta maša.
Redno smo vzdrževali Gozdno učno pot Rute vse objekte in planinske poti za katere skrbi
društvo ter preverjali prehodnost obeh ferat Hvadnik in Jerm'n.
Člani Odseka za varstvo gorske narave smo skozi vse leto vestno urejali gozdno učno pot.
Imeli smo tri delovne akcije, zamenjali del dotrajane ograje in pred zimo zaščitili informativne
table in tablice z imeni rastlin. V času cvetenja lepega čeveljca smo posamično hodili na oglede
rastišč in spremljali morebitne poškodbe rastišč in nedovoljene odvzeme rastlin iz narave.
Pri bivaku Pod Špikom je bilo izvedenih šest delovnih akcij. Dotrajano cisterno za zbiranje
deževnice smo nadomestili z novo. Pri prevozu nove in odvozu stare je poleg naših članov
sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske. Postavili smo novo ograjo pred bivakom in
dodatno podprli- sidrali bivak, da bo varnejši pred plazovi. V bivak smo namestili dve
protipožarni ampuli, ki se ob požaru sami aktivirata in pogasita požar. Protipožarni ampuli smo
dobili preko razpisa, donirala nam jih je Zavarovalnica Triglav. Imeli smo tudi generalno
čiščenje bivaka, pripravili drva za kurjavo, polhom pa otežili dostop v bivak, saj smo zaprli
odprtino nad vhodnimi vrati.
Na plezalni steni je bil narejen redni letni pregled stene. Dodatno so bili pregledani in pritrjeni
oprimki. Klopce pri steni so že dotrajane, zato smo naročili izdelavo novih. Zamenjavo bomo
naredili v letošnjem letu.
Pri več namenskem igrišču smo redno skrbeli za pobiranje odpadkov in pokosili okolico igrišča.
Zamenjali smo tudi oglasno desko.

Takoj, ko je skopnel sneg so bile pregledane poti za Ak in Pod Špik, delno je bila v spodnjem
delu sanirana tudi pot iz Krnice na Špik. Oktobra sta markacista na novo speljala krajši del
poti Pod Špik. V letošnjem letu so se proti drugemu slapu vile številne kolone obiskovalcev,
tako da je del poti, ki vodi k drugemu slapu in za Ak, zaradi erozije in spolzkih skal postal
nevaren za zdrs ali celo padec. Nekateri obiskovalci so se na pot odpravili kar v sandalih ali
natikačih. Zato smo zaprosili podjetje Devita, da na tem delu skupne poti, namestilo varovala.
Že ob 70. letnici društva, smo načrtovali, da bi na vrhu Špika postavili piramido. Piramida je
bila tako postavljena 19.09.2020 .Piramida služi kot stojalo- nosilec za vpisno knjigo. Za
ureditev in popravilo planinskih poti je bilo opravljenih 178 ur dela.
Mladinski odsek je v času poletnih počitnic za najmlajše organiziral plezanje na umetni plezalni
steni. Plezanje je potekalo vsak ponedeljek od 17. do 19 ure. Zaradi vseh preventivnih ukrepov,
so bili otroci razdeljeni v dve skupini. Zanimanje za plezanje je bilo to leto izredno, saj se je
povprečno plezanja udeležilo po 15 otrok. Sedem zaporednih ponedeljkov so najmlajši uživali
v plezalnih veščinah. V začetku septembra je bila zaključna tekma v plezanju, kjer so otroci
poleg diplom dobili tudi praktična darila. Oktobra smo omogočili plezanje učencem
Pohodniškega krožka Osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske gore.
Srečanja s starejšimi planinci letos nismo mogli organizirati, smo pa za njih pripravili prijetno
presenečenje. Vse starejše planince stare nad 85. let, smo obiskali na domu in jim v zahvalo
za njihovo pripadnost društvu pripravili skromna darila. Članicam smo podarili nakupovalne
vrečke, članom pa obeske za ključe z logotipom društva.
Za nemoteno delovanje društva, je Upravni odbor imel 3 seje in 6 korespondenčnih sej. Z
Občino Kranjska gora se še vedno dogovarjamo glede upravljanja ferat. Spletno stran smo
skoraj v celoti posodobili, v letošnjem letu pa bomo zaključili s prenovo strani Odseka za
varstvo gorske narave.
Hvala vsem članom UO, NO, DK za vso pomoč in podporo, hvala vsem našim vodnikom,
oskrbnici bivaka in vsem, ki nam pomagate. Naj planinstvo kot način življenja ostane naše
vodilo še naprej.
Društvo je v letu 2020 imelo 235 članov.
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