Upravni odbor planinskega društva Šoštanj je na svoji 8 . seji,
ki je bila 11. februarja 2000 sprejel

PRAVILNIK TRŠKE POTI OKOLI ŠOŠTANJ
1. len
Trško pot okoli Šoštanja je Planinsko društvo Šoštanj (PD Šoštanj) uredilo z namenom, da se
prikaže mejni obseg nekdanjega trga Šoštanj in da Šoštanj ani pridobimo splošno dostopno lahko
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 in skrinjic z žigi Trške poti okoli Šoštanja.
3. len
Trško pot okoli Šoštanja je uredilo PD Šoštanj v soglasju z lastniki zemljiš . PD Šoštanj pot tudi
vzdržuje, obnavlja in pot propagira med ljubitelji pohodništva. Za brezhibno urejenost Trške poti
okoli Šoštanja skrbi Markacijski odsek PD Šoštanj s svojimi strokovno usposobljenimi lani.
4. len
Trška pot okoli Šoštanja ima tudi svoj znak s pomo jo katerega se pot propagira. Znak dolo i in
spreminja UO PD Šoštanj.
5. len
Trška pot okoli Šoštanja ima pet kontrolnih to k s posebnimi žigi, ki se nahajajo:
v Ribiški ko i ob šoštanjskem jezeru
pri kmetu Vrhovniku v Lokovici
pri kmetu Pušniku (Rogeljšku)
pred Rotovnikovo jamo v Skornem
pri Falentu v Lajšah
UO PD Šoštanj lahko po potrebi spreminja število in razmestitev kontrolnih to k.
6. len
PD Šoštanj skrbi tudi za posebne propagandne zloženke o Trški poti okoli Šoštanja, na kateri je
prostor tudi za žige kontrolnih to k. Žigosan del zloženke je potrebno skupaj z osebnimi podatki
poslati na naslov PD Šoštanj.
7. len
Za prehojeno Trško pot okoli Šoštanja bo PD Šoštanj na osnovi žigosanega dela zloženke podelilo
vsakemu pohodniku spominski znak samo za enkrat prehojeno pot.
Spominski znak dolo i in spreminja UO PD Šoštanj.
8. len
Pravilnik Trške poti okoli Šoštanja za ne veljati dan po sprejetju. Spremembe in dopolnila
pravilnika se sprejemajo na enak na in, kot so bila sprejeta.
V Šoštanju, 11. februarja 2000

Predsednik PD Šoštanj:
Leon ŠTRBAN

