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18. seja UO PZS, k točki 4 
OBRAZLOŽITEV 
 
V predlogu spremenjenega pravilnika o članstvu posameznikov se spreminja okrajšava za OPP 
članarino in sicer v IN članarino. Pri tem izhajamo iz novega programa Planinstvo za invalide, ki 
uporablja enako kratico. Nova IN članarina zajema tudi primere, ko je roditeljska pravica podaljšana. 
(5. člen, 7. člen, 8. člen) 
 
V nadaljevanju so popravljene prehodne in končne določbe (13. člen). 
Ostale spremembe in dopolnitve članarine v letu 2018 so takšne narave, da jih ni potrebno urejati v 
pravilniku. 
 
BESEDILO ČLENOV: 
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi g) alineje 1. odstavka 32. člena Statuta PZS na 
__.  seji, dne  ____________ sprejel spremenjen in dopolnjen 

 
PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

Ta pravilnik ureja članstvo posameznikov (v nadaljevanju: članov) v planinski organizaciji, vrste 
članarine, obliko, vsebino in pomen  članske izkaznice, centralno evidenco članov, način določanja 
višine članarine in način delitve sredstev članarine med Planinsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju: 
PZS) in društvi, ki so člani PZS (v nadaljevanju: PD). 
 
Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nevtralna in se nanaša na pripadnike 
obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 

2. člen 
(članstvo) 

 
Član dokazuje pripadnost planinski organizaciji s člansko izkaznico ali potrdilom o članstvu in plačano 
članarino za tekoče leto.  
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Član poravna članarino 
praviloma do 31. 1. za tekoče leto.  
  

3. člen 
(članska izkaznica) 

 
Članska izkaznica je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 54 mm z napisom »Planinska zveza 
Slovenije« in »Alpine Association of Slovenia« ter znakom PZS.  
Kot veljavne članske izkaznice predšolskih in osnovnošolskih otrok se uporabljajo tudi Cici dnevnik, 
Dnevnik 1 Mladi planinec/Mlada planinka in Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka.  
Član naj ima v gorah člansko izkaznico vedno s seboj. 
Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih dokumentov, kadar je to potrebno.  
 
Članska izkaznica vsebuje:  
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-  logotip PZS, 
- naziv vrste podatkov in opis v slovenskem in angleškem jeziku, 
- naziv PD,  
- osebne podatke člana: ime in priimek, datum rojstva, spol, 
- naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država), 
- zaporedno številko izkaznice,  
- prostor za lepljenje članskih znamkic,  
- znak podpisnic sporazuma o priznavanju reciprocitete pri prenočevanju v planinskih kočah 
podpisnic sporazuma, 
- besedilo, natisnjeno v slovenskem in angleškem jeziku. 
Podatki so na izkaznici zapisani v klasični in elektronski obliki.  
 
Članski izkaznici je priložen kartonček z informacijami o zavarovanju. Priporoča se, da ga imajo člani 
pri planinskih aktivnostih vedno s seboj.  
 

4. člen 
(znamkica) 

 
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je pokončne pravokotne oblike, velikosti 18 x 
15 mm. Na znamkici je v podlago odtisnjen grb PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem 
robu pa je natisnjeno leto veljavnosti. Ob strani je natisnjena individualna koda s katero se lahko član 
preko spletne strani clanarina.pzs.si sam vpiše v evidenco članstva in aktivira zavarovanje. 
 

5. člen 
(vrste članarine) 

 
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine:  

• A: član z največjim obsegom ugodnosti,  

• B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,  

• B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,  

• S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim 
obsegom ugodnosti, 

• P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti, 

• INOPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti, 

• B člani društev v tujini: člani zamejskih in drugih planinskih društev v tujini; 
 

Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o pravicah, 
obveznostih in članskih ugodnostih, informacije o PZS in PD. Novi član mora podpisati predpisano 
pristopno izjavo, s katero dovoljuje obdelavo osebnih podatkov in sprejema pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz članstva.  

 
Če se v PD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima 
poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do 
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v PD podati pisno 
soglasje na pristopni izjavi. 
 
Član poravna članarino pri PD, katerega član je. 
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PD lahko pooblasti PZS za včlanjevanja članov, vključno z možnostjo spletnega včlanjevanja in prodaje 
pri pogodbenih partnerjih. PZS omogoča včlanjevanje članov za PD, s katerimi je sklenila dogovor. PZS 
prenese podatke v informacijski sistem Naveza in posreduje PD, ki ga je izbral posameznik originalno 
pristopno izjavo in celotno članarino. Višina članarine je enaka priporočeni višini.  
 

6. člen 
(centralna evidenca članstva) 

 
Podatki člana se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu NAVEZA (v 
nadaljevanju: Naveza) na PZS. Vsa PD so dolžna zbirati pristopne izjave svojih članov na predpisanih 
obrazcih, voditi seznam članov z vrsto članarine ter jih ažurno posredovati PZS. To izvedejo z vnosom 
v Navezo.  
 
V kolikor podatkov o članu ne vnesejo v Navezo, morajo na PZS posredovati kopije pristopnih izjav in 
seznam članov z vrsto članarine na predpisani tabeli v elektronski obliki, vendar zgolj iz opravičljivih 
razlogov, ob soglasju predsednika MDO PD.  
 
Člansko zavarovanje je veljavno naslednji dan po vnosu podatkov o članu in letni članarini v Navezo. 
Primarno članarino za tekoče leto v Navezo zabeleži PD. Vsak član posameznik lahko preveri 
veljavnost članstva in zavarovanja preko spletne strani clanarina.pzs.si oz. se na isti spletni strani sam 
vpiše na podlagi individualne kode na članski znamkici. 
. 
 
V zbirki osebnih podatkov se od članov zbirajo naslednji osebni podatki. 

- ime in priimek (obvezno), 
- spol (obvezno), 
- datum rojstva (obvezno), 
- naslov stalnega prebivališča (obvezno), 
- telefonske številke in elektronski naslov (zelo priporočljivo), 
- članstvo v drugem članu PZS, 
- naročnina na Planinski vestnik in prejemanje obvestil, 
- vrsta članarine, 
- funkcije v planinski organizaciji, 
- evidenca strokovnih nazivov  in usposabljanj v okviru planinske organizacije, 
- prejeta planinska priznanja. 

 
7. člen 

(družinski popust) 
 

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. 
Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez 
lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je podaljšana 
roditeljska pravica (OPPIN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče 
samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske 
povezave v Navezo ali poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov na predpisani tabeli v 
elektronski obliki . Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A, ki imajo popust enak 
nominalni višini popusta B članov. B1 člani niso upravičeni do družinskega popusta.  
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev PD in PZS. 
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Če PD  kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali 
zdravstvenega stanja,  to odobri v breme deleža svojih sredstev. 
 

8. člen 
(delitveno razmerje) 

 
Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za PD in dela PZS. UO PZS sprejme 
priporočeno višino skupne članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino dela 
članarine za PD pa lahko PD spremeni. 
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % 
za PD in 55 % za PZS od celotne vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in 
strošek izdelave znamkice. Na podlagi meril, ki jih sprejme UO PZS, bodo PD lahko upravičeni do 
delitvenega razmerja razmerje 50 % za PD in 50 % za PZS. Delitveno razmerje določi z ugotovitvenim 
sklepom UO PZS.  
 
Pri A članarini je po kritju stroškov zavarovanja in izdelave znamkice, razmerje 50 % v korist PD in 50 
% v korist PZS.  
 
Delitveno razmerje pri P+O in INOPP  članarini je 80 % v korist PD in 20 % za PZS, po pokritju stroškov 
zavarovanja (samo pri P+O, ker IN OPP članarina ne vsebuje zavarovanja), znamkice in pavšala za 
dnevnike Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka (ki, so na voljo članom skladno z določili 
programov). 
 

9. člen 
(pravice članov) 

 
Člani imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s Statutom PZS in temeljnim aktom PD, tudi 
ugodnosti, ki se delijo na stalne in občasne.  
Stalne ugodnosti, ki so sestavni del članarine in so odvisne tudi od vrste članarine, so naslednje: 

• nezgodno zavarovanje, zavarovanje za kritje stroškov reševanja v gorah  in zdravstveno 
asistenco v tujini, zavarovanje za odgovornost, skladno z objavljenimi pogoji. Za PD v tujini 
lahko veljajo drugačna določila o zavarovanju, če se to pisno določi v dogovoru s PZS. 

• popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in tujini (na podlagi bilaterarnih 
sporazumov, sporazuma o reciprociteti in članstva v mednarodnih organizacijah), 

• popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS, 

• popust pri naročnini na Planinski vestnik, 

• popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja. 
 
Občasne ugodnosti so predvsem ugodnosti za člane v obliki popustov pri različnih ponudnikih blaga 
in storitev, ki jih s sklepom potrdi predsedstvo PZS in ki morajo za člane veljati vsaj eno koledarsko 
leto.  
PD lahko vsako leto za člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti.  
 

10. člen 
(obračun) 
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PD so dolžna poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih, ki so navedeni na prejetih računih za 
članarino. Obračun se izvede  na podlagi števila članov, ki so na datum obračuna vpisani v 
informacijskem sistemu Naveza.  
 
PD, ki iz opravičljivih razlogov ne uporabljajo Naveze, posredujejo seznam članov za uvoz na 
predpisani tabeli v elektronski obliki, na podlagi katerega se naredi obračun. 
 
Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS in ažurnega vpisa podatkov o članih v Navezi ni možno 
pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.  
 
Končni obračun članskih znamkic bo izdelan samodejno v informacijske sistemu Naveza najkasneje do 
15. novembra tekočega leta. 
PD-jem, ki ne bodo vrnili znamkic in potrdili obračuna do 15. decembra tekočega leta se zaračuna vse 
izdane znamkice. 
 

11. člen 
(Odbor za članstvo)  

 
Uresničevanje določil tega Pravilnika spremlja Odbor za članstvo, ki skrbi za promocijo in pravice 
članstva ter njihovo uveljavljanje. Vodja odbora je na podlagi podatkov, ki mu jih tekoče posreduje 
strokovna služba PZS, zadolžen za tekoče poročanje predsedstvu in UO PZS o stanju in opažanjih na 
svojem področju dela.  
 

12. člen 
(navodilo o izvajanju pravilnika) 

 
Generalni sekretar PZS vsako leto najkasneje do 20. novembra izda Navodilo za izvajanje Pravilnika 
članstvu posameznikov ter potrebne obrazce. Navodilo se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani 
PZS. 
  

13. člen 
(prehodne in končne določbe) 

 
Starim članskim izkaznicam s fotografijo člana in so se izpolnjevale ročno, z 31. januarjem 2017 
preneha veljavnost.    
V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ni podpisal v 
preteklih letih, jo podpiše ob naslednjem vplačilu članarine. 

 
Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi  na spletnih straneh PZS, uporabljati se začne s članarino za leto 
20187. Pravilnik, navodila, obrazce, sklep o višini članarine in druge pomembne dokumente s 
področja članarine, se objavi na spletni strani PZS. 
Z začetkom veljave novega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o članstvu posameznikov v PZS, ki ga 
je UO PZS sprejel  517. novembra 20165. 
 
 
Anton Jesenko,  
vodja Odbora za članstvo PZS 

Bojan Rotovnik,  
predsednik PZS 

 



 

 

18. seja UO PZS, k točki 6a 

 

Datum: 27. 10. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Zadeva: Prenos poti s PD Bovec na PZS  

 

Skladno z prejeto vlogo in dokumenti PD Bovec o prenosu skrbništva upravljanja planinskih poti na  

PZS okrog Bavšice: z Bavšice na Bavški Grintavec; Odseka, ki se s te poti odcepi v koti Vovenk do Sedla 

Kanja; in planinske poti od Bavšice preko Čez Brežice do Škrbine Za gradom.  

V razpravi je Igor Mlakar opozoril, na sklep v zapisniku UO PD Bovec »PD BOVEC preda poti za 

nedoločen čas v skrbništvo PUS-u. Vendar pa ima PD Bovec pravico, da jih v vsakem trenutku vzame 

nazaj v upravljanje«, kar ni v skladu z zakonom in da PD Bovec ne more in sme  enostransko spet 

zahtevati poti nazaj v upravljanje, saj bi to pomenilo »dajmo poti PZS, ko jih le ta popravi jih 

vzamemo nazaj« kar bi lahko sprožilo efekt tudi na druga PD, omenjeno PD lahko pridobi le 

prednostno pravico ob morebitni oddaji poti iz PZS na planinska društva. 

IO KPP je sprejel sklep: 

SKLEP 6/26-10-2017: IO KPP se strinja s prenosom planinskih poti s PD Bovec na PZS. Predmet 

prenosa so planinske poti Bavšica-Bavški Grintavec (ID3723, ID7022, ID8444in ID5628, ID5627); 

Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); in planinsko pot Bavšica-Škrbina Za gradom (ID3722, ID8347 in ID6520, 

ID3721, ID7246, ID7247). Ker se kot skrbnik zabeleži PZS, o potrditvi prenosa odloča UO PZS. V 

Kataster planinskih poti se sprememba zavede po prejemu sklepa UO PZS. 
  
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS sprejema skrbništvo planinskih poti in potrjuje prenos 

skrbništva s PD Bovec na PZS za sledeče planinske poti, Bavšica-Bavški Grintavec (ID3723, 

ID7022, ID8444in ID5628, ID5627); Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); in planinsko pot Bavšica-

Škrbina Za gradom (ID3722, ID8347 in ID6520, ID3721, ID7246, ID7247). V primeru, da se 

poti prenašajo nazaj na PD, ima PD Bovec prednostno pravico kot potencialen skrbnik. 
 

 

 

Pripravila:       Načelnik Komisije za planinske poti, 
Katarina Kotnik           Igor Mlakar 
Strokovna sodelavka 
 



 

 

18. seja UO PZS, k točki 6a 

 

Datum: 27. 10. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Litija  
 

Komisija za planinske poti je od PD Litija prejela vlogo za opustitev odseka planinske poti Renke-

Krnica-Rovišče (staro ime Z0017, ID5053 in ID6148). 

PD Litija je na seji predložila vlogo za opustitev odseka planinske poti, ki je že več let zaprt, ker most 

ne dobi obratovalnega dovoljenja. Priložili so tudi zapisnik seje UO PD s sklepom o opustitvi. Odsek je 

vključen v Badjurovo krožno pot. Dogovorili so se, da se Badjurova krožna pot v tem delu prekine, 

ime pa se ohrani. 

SKLEP 8/26-10-2017: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Renke-Rovišče (staro ime 

Z0017, ID5053 in ID6148) v skrbništvu PD Litija. Sproži se postopek za pridobitev soglasja UO PZS. Po 

pridobitvi soglasja se odsek v Katastru planinskih poti zavede kot opuščen, Badjurov krožna pot pa se 

zavede kot prekinjena na tem delu. Skrbnik poskrbi za odstranitev planinskih oznak na terenu in 

namestitev table, da je planinska pot opuščena. KPP naj predložijo slikovno dokazilo. 

 

 Po pravilniku KPP, UO PZS k opustitvi planinske poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, 

da na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za opustitev odsekov planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Litija opusti odsek planinske poti »Renke-

Krnica-Rovišče«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 

Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Litija upoštevati določbe 

Zakona o planinskih poteh. 

 

 

 

Pripravila: 
Katarina Kotnik      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Strokovna sodelavka          Igor Mlakar 
 

 



 
18. seja UO PZS, k točki 6a 

 

Datum: 9. 11. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Pohorje  
 

Komisija za planinske poti je na 10. korespondenčni seji obravnavala vlogo PD Pohorje za opustitev 

odseka planinske poti Motaln-Jerebič (staro ime T0229, ID4955).  

Vzrok za opustitev je nesoglasje z lastnikom zemljišča, ki odstranjuje planinske oznake.  

IO KPP je sprejela sklep: 

SKLEP 2-10K/6-11-2017:   IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Motaln-Jerebič (staro ime 

T0229, ID4955) v skrbništvu PD Pohorje. Sproži se postopek za pridobitev soglasja UO PZS. Po 

pridobitvi soglasja se odsek v Katastru planinskih poti zavede kot opuščen. Skrbnik poskrbi za 

odstranitev planinskih oznak na terenu in za postavitev table za opuščeno planinsko pot. 

 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Pohorje opusti odsek planinske poti 

»Motaln-Jerebič«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze 

Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Pohorje upoštevati 

določbe Zakona o planinskih poteh. 

 

 

Pripravila strokovna sodelavka, Katarina Kotnik           

 

 



 

 

18. seja UO PZS, k točki 6a 

 

Datum: 10. 10. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Postojna (Sv. Trojica) 
 

Komisija za planinske poti je od PD Postojna prejela vlogo za opustitev odseka planinske poti 

Mahneče-Sv. Trojica (glej prilogo). Planinska pot je v Katastru planinskih poti zavedena v skrbništvo 

PD Postojna. Opušča se odsek Mahneče–Sv. Trojica, id.: 6287 (A0150 – novi). 

Vzrok opustitve,planinska pot poteka preko vadbišča Slovenske vojske, kjer je velika  nevarnost za 

planince. 

SKLEP 14/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Mahneče–Sv. Trojica, id.: 6287, 

v skrbništvu PD Postojna. Sproži se postopek za pridobitev soglasja UO PZS. Po pridobitvi soglasja se 

odsek v Katastru planinskih poti zavede kot opuščen. PD Postojna naj v sodelovanju s Slovensko 

vojsko poskrbi za odstranitev planinskih oznak in postavitev table za opuščeno pot ter poskrbi za 

fizično prepreko na poti. 

 

 Skladno z pravilnikom KPP, UO PZS k opustitvi planinske poti poda soglasje. Zato UO PZS 

predlagamo, da na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za opustitev odsekov planinske 

poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Postojna opusti odsek planinske poti 

»Mahneče-Sv. Trojica«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske 

zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Postojna 

upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Postopek naj se izvaja v sodelovanju s 

Slovensko vojsko. 

 

 

 

Pripravila:      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Katarina Kotnik          Igor Mlakar 
Strokovna sodelavka 



 

 

   

 

Priloga-grafični prikaz (rdeča sled): 
 

 

 
 



 

 

18. seja UO PZS, k točki 6a 

 

Datum: 11. 10. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Radlje ob Dravi 
 

Komisija za planinske poti je od PD Radlje ob Dravi prejela vlogo za odprtje novega odseka planinske 

poti v Radljah. Kratek odsek vodi po mestu Radlje od Avtobusne postaje do dvorca. Povezal bo 

obstoječe poti in omogočil izhodišče na avtobusni postaji.Omenjeno PD je pridobilo in predložilo  vsa 

potrebna soglasja. 

SKLEP 23/28-9-2017: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti od avtobusne postaje 

Radlje ob Dravi do Dvorca Radlje, v skrbništvu PD Radlje ob Dravi. Odsek se posreduje v postopek 

pridobivanja soglasja UO PZS. 

 

Skladno z pravilnikom KPP, UO PZS k odpiranju nove poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da 

na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za odprtje novega odseka planinske poti. 

 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Radlje ob Dravi odpre in je skrbnik novega 

odseka planinske poti: »Radlje-Dvorec Radlje in se nov odsek planinske poti vnese v 

evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo 

Radlje ob Dravi upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi 

prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.  

 

 

 

Pripravila:      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Katarina Kotnik          Igor Mlakar 
Strokovna sodelavka 



 

 

   

 

Grafični prikaz (nov odsek je modre barve) - Pot skozi Radlje, ki povezuje pot iz Bricnika, na Kapunar. 

Zastavice: 1.-pod kloštrom,(vodi na Bricnik), 2.-Dvorec, 3.- AP Radlje, 4.- trg, (vodi na Kapunar). 

 

 



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJI 
Komisija za planinske poti 
Dvorakova 9, 1000 Ljubljana 

0 5 -10- 2017 
Pregledal: 

Datum: 

Podpis: 

SPREMEMBE PLANINSKIH POTI 

A: OSNOVNI PODATKI uveljavitelja spremembe planinske poti 
Uveljavite!) spremembe: PZS 

Naslov uveljavitelja spremembe: Dvorakova 9, p.p. 214 1001 Ljubljana 

Kontaktna oseba uveljavitelja: Bojan Rotovnik 

Društvo - nosilec poti: PD Bovec 

Naslov društva: 

Pošta: 

Kontaktna oseba: 

Telefon doma: 

Tel.: 031 382 450 

MDO: Posočje 

Trg golobarskih žrtev 18, p.p. 33 

Bovec Poštna številka: 5230 

Robert Rot 

Telefon služba: 

E - pošta: rot.robert@gmail.com GSM: 031 460 474 

Označi 
X 

Vrsta 

Prenos poti 

Prestavitev poti 

Sprememba zahtevnosti: 

Sprememba statusa: 

Nova pot 

Relacija oziroma številke odsekov pr i spremembi 
1. Bavšica-Planinsko učno središče Bavšica (ID3723), 

Učno središče-Vovenk (ID7022), Vovenk-Sedlo Kanja 
(ID6269); 

2. Vovenk-Vrh Brda žleb (ID8444 in ID5628),Vrh Brda 
žleb-Bavški Grintavec JZ (ID5627); 

3. Bavšica-Čez Brežice (ID3722, ID8347 in ID6520), Čez 
Brežice-Nad Brežicami (ID3721), Nad Brežicami-Pod 
škrbino (ID7246), Pod škrbino-Škrbina za Gradom 
(ID7247). 

Sprememba zahtevnosti je nova zahtevnost odsekov (L: lahka pot, Z: zahtevna pot, ZZ: zelo zahtevna pot) 
Sprememba statusa je novo stanje odseka (A: aktiven, U: ukinjen, N: neprehoden (začasno), T: začasen, Z: zaprt) 

C: PODATKI O SPREMEMBI 

Cl: Prenos poti 

Kode odsekov ID3723 (P0059); (P0059 - novi); ID6269 (Vovenk-Kanja); 

ID8444 (P0059 - novi - novi) in ID5628 (P0059/2); ID5627 (P0059/1) 

ID3722 (P0058), ID8347 (P0058 - novi) in ID6520 (P0058 - novi); ID3721(P0057); ID7246 (P0057 

novi); ID7247 (P0057 - novi - novi). 

Društvo, ki pot prepušča: PD Bovec 

Naslov društva: Trg golobarskih žrtev 18, p.p. 33 

Pošta: Bovec 

Kontaktna oseba: Robert Rot 

Telefon doma: 

MDO: Posočja 

Poštna številka: 523 

Podpis in žig Wc •0.0 Q 

Telefon služba: 

E - pošta: rot.robert@gmail.com GSM: 031 460 474 

I 

mailto:rot.robert@gmail.com
mailto:rot.robert@gmail.com


Sprememba planinske poti - nadaljevanje 

ID3723 (P0059); (P0059 - novi); ID6269 (Vovenk-Kanja); 

Kode odsekov 
ID8444 (P0059 - novi - novi) in ID5628 (P0059/2); ID5627 (P0059/1) 

ID3722 (P0058), ID8347 (P0058 - novi) in ID6520 (P0058 - novi); ID3721(P0057); 

novi); ID7247 (P0057 - novi - novi). 

Društvo - prevzemnik poti: PZS (Koordinacijo izvajanja skrbništva prevzame Pus Bpvšica) 

Naslov društva: Dvorakova 9, p.p. 214 

Pošta: Ljubljana Poštna številka: J.0i 

Kontaktna oseba: Bojan Rotovnik Podpis in žig' 

Telefon doma: Telefon služba: 

E - pošta: Bojan.rotovnik@pzs.si GSM: 031 382 450 v ? c / ] 

Vzrok prenosa: Na podlagi sklepa P PZS št. 38/12, s predhodnim pozitivnim mnenjem predsednika PQ Bovec in na predlog 
Programskega sveta PUS Bavšice je bil predlagan prenos navedenih odsekov planinskih poti. Po e-poštile 1.8.2017, v imenu UO 
PD Bovec prenos potrdil Predsednik PD Bovec, Robert Rot. Koordinacijo izvajanja skrbništva bo prevzel Pus Bavšica. 

C2: Prestavitev poti 
Vzrok prestavitve: 

C3: Sprememba zahtevnosti - vrste in količina varovalnih naprav 
Koda odseka 
Lesena ograja 
Lesena brv 
Kovinska ograja 
Kovinska brv 
Lesene stopnice 

Klin stopni 1 
Klin stopni 2 
Klin prijemalni 1 
Klin prijemalni 2 
Klin ograje 
Klin za sidranje 

Klin vrvni 1 
Klin vrvni 2 
Klin vrvni 3 
Spojke 
Število vrvi 
Skupna dolžina vrvi 

C4: Sprememba statusa 
Vzrok spremembe statusa: 

C5: Nova pot 
Datum nadelave: 
Število odsekov: 
Postopek po zahtevah ZGO: 

Zaslužni za pripravo in izvedbo 

C6: Opis poti po odsekih 
Prenaša se tri poti: 

1. (Lahka pot) Bavšica preko planine Bukovec do sedla Kanja: Bavšica-Planinsko učno središče Bavšica 
(ID3723), Učno središče-Vovenk (ID7022), Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); 

2. (Zelo zahtevna pot) Bavšica preko planine Bukovec, Vovenka, in preko zelo zahtevnega dela od Vrha Brda 
do Bavškega Grintavca. Pot, ki sejo prenaša se zaključi na stičišču poti tik pod vrhom Bavškega Grintavca. 
Odseki, ki ne sovpadajo s prej navedeno potjo so: Vovenk-Vrh Brda žleb (ID8444 in ID5628),Vrh Brda 
žleb-Bavški Grintavec JZ (ID5627); 

3. (Zelo zahtevna pot) Planinska pot od Bavščice do sedla Čez Brežice je kategorizirana kot lahka: Bavšica-
Čez Brežice (ID3722, ID8347 in ID6520). Od Sedla Čez Brežice do Škrbine pod Gradom pa je pot zelo 
zahtevna. Razdeljena je na več odsekov: Čez Brežice-Nad Brežicami (ID3721), Nad Brežicami-Pod škrbino 
(ID7246), Pod škrbino-Škrbina za Gradom (ID7247). 

Datum: ll&&tt 
Januar/2006 

Potrjuje za 
PZS: 

Obrazec: KPR_Obr SprPP 

mailto:Bojan.rotovnik@pzs.si


Grafični prikaz planinskih poti, ki so predmet prenosa skrbništva (glej rdečo sled): 

1. Bavšica-Sedlo Kanja: \ C 
f * ^ Šmihetovt *v 

/ i .' \ . * -

2. Bavšica-Bavški Grintavec JZ: 
Mala tupa 

3. Bavšica-Škrbina za Gradom: 
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1/2 
  Iz Katastra planinskih poti, 18.110.2017 

Priloga za k vlogi PD Bovec - prikaz planinskih poti, ki so predmet prenosa skrbništva s PD Bovec na PZS  
(glej rdečo sled): 

1. Bavšica–Sedlo Kanja: 

 

Sestavljajo odseki planinske poti: Bavšica-Planinsko učno središče Bavšica (ID3723, staro ime: P0059), Učno središče-

Vovenk (ID7022, staro ime: P0059-novi), Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269) 

2. Bavšica–Bavški Grintavec JZ: 

 

Sestavljajo odseki planinske poti: Vovenk-Vrh Brda žleb (ID8444 in ID5628, staro ime P0059 - novi – novi in P0059/2), 

Vrh Brda žleb-Bavški Grintavec JZ (ID5627, staro ime P0059/1); 

 

  



2/2 
  Iz Katastra planinskih poti, 18.110.2017 

3. Bavšica-Škrbina za Gradom: 

 

Sestavljajo odseki planinske poti: Bavšica-Čez Brežice (ID3722, ID8347 in ID6520, staro ime: P0058, P0058-

novi in P0058-novi ), Čez Brežice-Nad Brežicami (ID3721, staro ime: P0057), Nad Brežicami-Pod škrbino 

(ID7246, staro ime: P0057-novi), Pod škrbino-Škrbina za Gradom (ID7247, staro ime: P0057 -novi-novi). 



 

 

Datum: 10. 10. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Vloga PD Postojna (odseki obhodnice) 
 

Komisija za planinske poti je od PD Postojna prejela vlogo za opustitev odsekov planinske poti, ki so 

bili vključeni v nekdanjo obhodnico Pot MDO primorsko-notranjskih PD.  

Gre za odseke planinske poti  

- Kalec Z-Pr Cunarju (id. 145; staro ime A0145), 

- Markova ravan J-Ravni (id. 204, staro ime A0210), 

- Ravni-Lipovka (id. 6605, staro ime A0210 - novi). 

Sprejeta sta bila sklepa: 

SKLEP 15/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Kalec Z-Pr Cunarju (id. 145). 

Opustitev odseka se predloži v potrditev Upravnega odbora PZS. PD Postojna naj poskrbi, da bo 

odsek v naravi ustrezno označen kot opuščen in planinske oznake odstranjene ter nameščene table 

za opuščeno pot. Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se odsek v Kataster planinskih poti 

zavede kot opuščen. 

SKLEP 16/28-9-2017: IO KPP potrjuje opustitev odsekov planinske poti Markov ravan J-Ravni (id. 204) 

in Ravni-Lipovka (id. 6605). Opustitev odsekov se predloži v potrditev Upravnega odbora PZS. PD 

Postojna naj poskrbi, da bo odsek v naravi ustrezno označen kot opuščen in planinske oznake 

odstranjene ter nameščene table za opuščeno pot . Po prejemu soglasja Upravnega odbora PZS se 

odsek v Kataster planinskih poti zavede kot opuščen. 

 

 Po pravilniku KPP UO PZS k opustitvi planinske poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, 

da na svoji seji sprejme sklep, s katerim poda soglasje za opustitev odsekov planinske poti. 
 

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije 

za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Postojna opusti odsek planinske poti 

»Kalec-Pr Cunarju« in odseka planinske poti »Markova ravan J-Ravni-Lipovka«. 

Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 

postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Postojna upoštevati določbe Zakona o 

planinskih poteh.  

 

 

 

Pripravila:      Načelnik Komisije za planinske poti, 
Katarina Kotnik          Igor Mlakar 
Strokovna sodelavka 



 

 

   

 

Grafični prikaz odseka Kalec Z-Pr Cunarju (Rdeča sled): 

 

Grafični prikaz odsekov planinske poti Markova ravan J-Ravni-Lipovka (rdeča sled): 

 



 
18. seja UO PZS, k točki 6c 

 

Datum: 9. 11. 2017 

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Zadeva: Seznam obhodnic 
 

Komisija za planinske poti je obravnavala seznam obhodnic.  Planinske obhodnice imajo za svoje 

kontrolne točke planinske cilje in tečejo po planinskih poteh, ki so v celoti markirane s Knafelčevo 

markacijo. Mednje sodijo tudi evropske pešpoti, pri katerih belo piko zamenja rumena. Oznake so v 

skladu z Zakonom o planinskih poteh. 

Na 10. korespondenčni seji je IO KPP sprejela:  

SKLEP 3-10K/6-11-2017: IO KPP potrjuje seznam 62 planinskih obhodnic (z dne 3. 11. 2017), ki 

izpolnjujejo vse pogoje, da imajo dodeljen status planinske obhodnice. 

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS v skladu z 11. členom Zakona o planinskih poteh, potrjuje 

seznam planinskih obhodnic. 

 

Pripravila strokovna sodelavka, Katarina Kotnik           

 

 



Seznam planinskih obhodnic 3. november 2017

Planinske obhodnice imajo za svoje kontrolne točke planinske cilje in tečejo po planinskih poteh, ki so v celoti markirane s Knafelčevo markacijo. Mednje sodijo tudi evropske pešpoti, pri katerih belo piko 
zamenja rumena. Oznake so v skladu z Zakonom o planinskih poteh.

Zaporedna 
številka 

obhodnice
Ime planinske obhodnice Vrsta planinske 

obhodnice
Nosilec planinske obhodnice Obhodnica 

odprta
Trajanje 
obhoda

Dolžina 
obhodnice

Število 
kontrolnih 

točk

Kategorija pl. 
poti po, katerih 
poteka

Dodatna 
oznaka

Dnevniki Žigi Diploma Značke Dodatna 
oprema

1 Slovenska planinska pot vezna obhodnicaPlaninska zveza Slovenije 1.8.1953 28 dni 599 km 80 zelo zahtevna 1 DA DA NE DA vodnik

2 Zasavska planinska pot (od Bizeljskega 
do Kuma) 

vezna obhodnicaMDO PD Zasavja 28.4.1960 7 dni 140 km 19 lahka DA DA plaketa DA

3 Ljubljanska mladinska pot vezna obhodnicaMDO PD Ljubljana 17.10.1965 10 dni 150 km 20 lahka M DA DA DA

4 Razširjena slovenska planinska pot točkovna 
obhodnica

Planinska zveza Slovenije 31.12.1966 40 dni 46 zelo zahtevna DA DA NE DA vodnik

5 Trdinova pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo KRKA Novo 
mesto

21.5.1967 6 dni 150 km 15 T DA DA NE DA vodnik

6 Pomurska planinska pot vezna obhodnicaMDO PD Pomurja 22.10.1967 10 dni 200 km 36 lahka PPP DA DA NE DA vodnik

7 Koroška planinska pot vezna obhodnicaMDO PD Koroške 16.6.1968 12 dni 229 km 31 zelo zahtevna K DA DA NE DA vodnik

8 Štajersko-zagorska krožna pot vezna obhodnica 
(mednarodna)

Planinsko društvo Vrelec-
Rogaška

21.7.1968 6 dni 150 km 9 lahka B DA DA DA DA

12 Savinjska planinska pot vezna obhodnicaSavinjski MDO PD 15.10.1972 7 dni 107 km 26 lahka S DA DA NE DA vodnik

13 Jezerska planinska pot točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Jezersko 31.12.1972 8 dni 20 zelo zahtevna DA DA DA

14 Loška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Škofja Loka 25.3.1973 9 dni 170 km 32 lahka L DA DA DA

15 Badjurova krožna pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Litija 30.6.1974 4 dni 90 km 16 lahka DA DA plaketa DA

16 Šaleška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Velenje 10.10.1974 5 dni 84 km 21 lahka Š DA DA NE DA vodnik

17 Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana 
(Evropska pešpot E6)

vezna obhodnica 
(mednarodna)

Komisija za evropske pešpoti v 
Sloveniji (KEUPS)

24.5.1975 14 dni 315 km 39 lahka E6 DA DA NE DA vodnik

18 Sevniška planinska pot - Pot Lojza 
Motoreta

vezna obhodnicaPlaninsko društvo Lisca Sevnica 4.7.1975 5 dni 105 km 14 lahka DA DA NE DA vodnik

21 Po gorah okoli Solčave točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Solčava 22.8.1975 7 dni 14 zelo zahtevna DA DA DA

22 Kranjski vrhovi točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Kranj 4.7.1976 10 dni 26 zelo zahtevna DA DA NE DA vodnik

24 Notranjska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Logatec 26.8.1978 10 dni 230 km 18 lahka N DA DA DA

Stran 1 od 3

Komisija za planinske poti



Zaporedna 
številka 

obhodnice
Ime planinske obhodnice Vrsta planinske 

obhodnice
Nosilec planinske obhodnice Obhodnica 

odprta
Trajanje 
obhoda

Dolžina 
obhodnice

Število 
kontrolnih 

točk

Kategorija pl. 
poti po, katerih 
poteka

Dodatna 
oznaka

Dnevniki Žigi Diploma Značke Dodatna 
oprema

25 Idrijsko-cerkljanska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Idrija 9.9.1979 8 dni 184 km 25 lahka strešica 
nad 

markacijo 
in ICPP

DA DA ni podat. DA

26 Trimčkova pot Kočevje vezna obhodnicaPlaninsko društvo Kočevje 1.5.1980 5 ur 12 km 5 lahka TP DA DA DA

27 Domžalska pot spominov vezna obhodnicaPlaninsko društvo Domžale 23.5.1980 4 dni 110 km 19 lahka DA DA NE DA vodnik

29 Cerkniška planinska pot točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Cerknica 19.10.1980 2 dni 45 km 4 lahka DA DA NE DA

30 Vrhniška kurirska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Vrhnika 31.12.1980 4 dni 100 km 13 lahka V DA DA NE DA

33 Papirniška pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Vevče 22.9.1982 10 ur 30 km 4 lahka DA DA

34 Logaška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Logatec 10.7.1983 3 dni 73 km 7 lahka L DA DA DA

35 Kamniška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Kamnik 23.7.1983 8 dni 140 km 23 zelo zahtevna DA DA NE DA vodnik

36 Po poteh Vinske Gore vezna obhodnicaPlaninsko društvo Vinska Gora 24.7.1983 8 ur 25 km 14 lahka DA DA NE DA vodnik

37 Haloška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Ptuj 11.9.1983 3 dni 70 km 11 lahka HPP DA DA NE DA vodnik

39 Brežiška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Brežice 20.5.1984 5 ur 18 km 4 lahka DA DA

40 Planinska pot XIV. divizije vezna obhodnicaPlaninsko društvo Celje Matica 25.5.1984 7 dni 180 km 29 lahka XIV DA DA NE DA vodnik

41 Po vrhovih okoli Kriških podov točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Radovljica 14.9.1985 4 dni 7 zahtevna DA DA NE DA DA

43 Po poteh kozjanskih borcev vezna obhodnicaPlaninsko društvo Brežice 27.4.1986 9 ur 25 km 8 lahka DA DA

44 Naprudnikova pot od Soče do Mure 
(Evropska pešpot E7)

vezna obhodnica 
(mednarodna)

Komisija za evropske pešpoti v 
Sloveniji (KEUPS)

12.9.1986 20 dni 500 km 39 lahka E7 DA DA NE DA vodnik

45 Grosupeljska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Grosuplje 25.10.1986 4 dni 80 km 14 lahka G ali GP DA DA ni podat. DA vodnik

47 Ribniška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Ribnica 26.3.1987 4 dni 110 km 17 lahka DA DA NE DA

48 Polhograjska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Blagajana 12.5.1987 4 dni 80 km 15 lahka P DA DA NE DA vodnik

49 Transverzala PD RTV Ljubljana točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo RTV 
Ljubljana

1.10.1988 12 dni 13 lahka DA DA NE DA vodnik

50 Transverzala Storžič vezna obhodnicaPlaninsko društvo Kranj 18.9.1989 2 dni 30 km 9 zahtevna DA DA NE DA

52 Planinska pot po Občini Ormož vezna obhodnicaPlaninsko društvo Maks Meško 
Ormož

11.5.1991 3dni 50 km 9 lahka OPP DA DA NE DA vodnik

59 Transverzala okoli Mute vezna obhodnicaPlaninsko društvo Bricnik Muta 24.11.1996 8 ur 25 km 4 lahka M DA DA DA NE vodnik

60 Moravška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Moravče 7.1.1997 2 dni 50 km 10 lahka DA DA NE DA vodnik

61 Rokovnjaška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Blagovica 8.8.1998 2 dni 50 km 13 lahka DA DA

62 Kočevska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Kočevje 3.10.1998 5 dni 130 km 13 lahka DA DA DA vodnik

63 Loško-zbelovska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Loče 31.12.2000 8 ur 21 km 6 lahka L DA DA

64 Trška pot okoli Šoštanja vezna obhodnicaPlaninsko društvo Šoštanj 6.3.1994 4 ure 12 km 5 lahka DA DA
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65 Komendska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Komenda 2.5.2001 3 dni 50 km 16 zahtevna DA DA NE DA

66 Šentiljska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Paloma 
Sladki Vrh

20.10.2001 3 dni 50 km 12 lahka DA DA NE DA vodnik

67 Martinova pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Šmartno ob 
Paki

9.11.2002 8 ur 25 km 8 lahka M DA DA NE DA vodnik

68 Rečiška planinska krožna pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Laško 31.12.2002 2 dni 36 km 8 lahka DA DA NE DA

69 Vezna pot po okoliških vrhovih doma 
Valentina Staniča

točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Javornik - 
Koroška Bela

31.12.2002 3 dni 6 zahtevna DA DA NE nogavic
e

vodnik

70 Križem kražem po Posavskem hribovju točkovna 
obhodnica

MDO PD Zasavja 30.4.2005 20 dni 64 lahka DA DA NE NE vodnik 
po ZPP

71 Kurirska pota Dolomitov vezna obhodnicaPlaninsko društvo Medvode 30.9.2005 2 dni 25 km 8 lahka DA DA NE DA

72 Iz Geometrijskega središča Slovenije na 
100 slovenskih vrhov

točkovna 
obhodnica

MDO PD Zasavja 23.4.2006 40 dni 101 lahka DA DA NE NE 

73 Po planinskih kočah Slovenije točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Planika 
Maribor

1.1.2007 80 dni 153 lahka DA DA DA DA

75 Polžkova pot točkovna 
obhodnica

Planinsko društvo Vrelec-
Rogaška

31.5.2009 2 dni 7 lahka DA DA DA DA

76 Obhodnica Ratitovec vezna obhodnicaPlaninsko društvo za Selško 
dolino Železniki

29.5.2010 11 ur 24 km 12 lahka DA DA DA

78 Slovenjegoriška planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Ptuj 21.5.2011 3 dni 93 km 12 lahka SGPP DA DA NE DA vodnik

81 Kostelska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Kočevje 26.5.2012 6 ur 22 km 6 lahka DA DA DA

83 Ravenska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Šoštanj 25.6.2004 1 dan 14 km 4 lahka DA DA DA

84 Pot med vinogradi vezna obhodnicaPlaninsko društvo Haloze 19.10.2016 13 ur 35 km 6 lahka DA DA NE DA vodnik

85 Evropska pešpot E12 vezna obhodnica 
(mednarodna)

Komisija za evropske pešpoti v 
Sloveniji (KEUPS)

10.12.2016 2 dni 46 km 3 lahka E12 DA DA NE NE

86 Videmska planinska pot vezna obhodnicaPlaninsko društvo Naveza 19.1.2017 10 ur 25 km 4 lahka DA DA DA NE vodnik
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