Upravni odbor Planinskega društva Šoštanj in Upravni odbor Športnega društva Ravne sta
potrdila

PRAVILNIK RAVENSKE POTI
1. len
Ravensko pot je Planinsko društvo Šoštanj (PD Šoštanj) skupaj s Športnim društvom Ravne (ŠD
Ravne) uredilo z namenom, da se tudi v Krajevni skupnosti Ravne uredi planinska pot in da ob ani
pridobimo splošno dostopno planinsko pot v naši neposredni bližini.
2. len
Po poti lahko hodi vsakdo, v kolikor s svojimi dejanji ne škoduje lastnini lastnikov zemljiš ob poti
ali ne uni uje smernih tabel, skrinjic z žigi in drugih ozna b Ravenske poti.
3. len
Ravensko pot sta uredila PD Šoštanj in ŠD Ravne v soglasju z lastniki zemljiš in z dovoljenjem
Planinske zveze Slovenije. PD Šoštanj in ŠD Ravne pot tudi vzdržujeta, obnavljata in pot
propagirata med ljubitelji pohodništva. Za brezhibno urejenost Ravenske poti skrbi Markacijski
odsek PD Šoštanj s svojimi strokovno usposobljenimi lani in ob pomo i lanov ŠD Ravne.
4. len
Ravenska pot ima tudi svoj znak s pomo jo katerega se pot propagira. Znak dolo ita in spreminjata
upravna odbora PD Šoštanj in ŠD Ravne.
5. len
Ravenska pot ima štiri kontrolne to ke s posebnimi žigi, ki se nahajajo:
pred gostiš em Kotnik,
ob razvalinah gradu Forhtenek,
na Vrholanovem vrhu 710m in
pri kmetiji Abidnik.
PD Šoštanj in ŠD Ravne lahko z medsebojnim dogovorom po potrebi spreminjata število in
razmestitev kontrolnih to k.
6. len
PD Šoštanj skrbi tudi za posebne kontrolne karton ke Ravenske poti. Žigosane kontrolne karton ke
pohodniki skupaj z osebnimi podatki pošljejo na naslov PD Šoštanj.
7. len
Za prehojeno Ravensko pot bo PD Šoštanj na osnovi žigosanega kontrolnega karton ka podelilo
vsakemu pohodniku spominski znak samo za enkrat prehojeno pot. Spominski znak dolo i in
spreminja UO PD Šoštanj v soglasju s ŠD Ravne. PD Šoštanj in ŠD Ravne se lahko odlo ita tudi za
posebno nagrajevanje za ve kratno prehojeno Ravensko pot.
8. len
Pravilnik Ravenske poti za ne veljati z dnem sprejetja na seji UO PD Šoštanj in na seji UO ŠD
Ravne. Spremembe in dopolnila pravilnika se sprejemajo na enak na in, kot so bila sprejeta.
V Šoštanju, 1. junija 2005
Predsednik ŠD Ravne:
Marjan Kotnik

Predsednik PD Šoštanj:
Vlado Stropnik

