
PRAVILA K – 24 

 

1. 

 

K – 24 (KLUB – 24 ali KOROŠKA – 24) se je ustanovil z namenom promocije 

koroškega planinstva in turizma. Lastnik blagovne znamke K-24 je Planinsko 

društvo Črna na Koroškem. 

2. 

K-24 ima sedež na Občini Črna na Koroškem. Stična točka za K-24 z vpisnimi 

knjigami pa je v nekem javnem lokalu v Črni na Koroškem, katero določi UO PD 

Črna na Koroškem. 

3. 

PD Črna na Koroškem, Občina Črna na Koroškem ter lokal kjer je stična točka 

skrbijo za aktivnost K-24 ter njegovo medijsko promocijo. 

4. 

Član K-24 lahko postane vsakdo, ki v maksimalno 24 urah prehodi pot 

navedeno v naslednji točki teh pravil. Šteje se da postane član K-24 tudi tisti, ki 

pot prehodi v maksimalno 25 urah , če je starejši od 50 let. Enako določilo velja 

tudi za vse udeleženke ženskega spola. 

5. 

Pot K-24 poteka po sledeči relaciji: spomenik v Centru Črne – Žerjav – Koča na 

Naravskih ledinah -  Dom na Uršlji gori – Dom na Slemenu – Dom na Smrekovcu 

– vrh Komna -  Koča na Loki pod Raduho – vrh Raduhe – Bukovsko sedlo – vrh 

Olševe – kmetija Kumer v Koprivni – vrh Pece – spomenik v centru Črne. 

Udeleženci lahko pot opravijo tudi v obratni smeri, prav tako lahko pot začnejo 

na kateri koli točki poti in jo tam tudi zaključijo. 

Vseh navedenih točk se mora udeleženec fizično dotakniti. 

6. 

Pot morajo udeleženci premagati brez kakršnihkoli pripomočkov ali drugih 

oseb. Dovoljena je samo uporaba palic za hojo. Med potjo je dovoljena oskrba 

s pijačo, okrepčili in rezervno obleko oz. obutvijo. Posamezne dele poti lahko z 



udeleženci prehodijo tudi njegovi spremljevalci. Pot lahko prehodi vsak sam ali 

več udeležencev skupaj. Dovoljena je uporaba telefona in navigacije.  

7. 

Čas poti si meri vsak sam, na poti ni nobene kontrole, vse je zaupano poštenju 

in planinski etiki. Odhod na pot in prihod na cilj ni potrebno nikomur najaviti. 

7. 

Evidenca opravljene poti se vodi v posebni knjigi na stični točki K-24. Vsak 

udeleženec sam vpiše potrebne podatke v knjigo: ime in priimek, naslov, 

telefonsko številko, datum pohoda, čas odhoda, čas prihoda, začetno oz. 

zaključno točko, smer pohoda, svoje vtise in posebnosti. 

8. 

Vsi člani K-24 ( vsi prejšnji in novi) se brez posebnih vabil srečajo prvo soboto v 

decembru ob 18.00 uri v hotelu Planinka v Črni ( ali drugje, kar s predhodnim 

obvestilom sporoči organizator K-24). 

9. 

Na srečanju K-24 se vse , ki so v tekočem letu v skladu s temi pravili prehodili 

pot po predhodnem »zaslišanju« sprejme v K-24 in se jim podeli posebno 

priznanje. Priznanja imajo tekočo številko, ki pomenijo kateri je bil udeleženec, 

ki je prehodil K-24. 

10. 

Z namenom še večje popularizacije K-24 in s tem koroške krajine in dostopnosti  

K-24 čim širšemu krogu udeležencev K-24 ustanavlja tudi: 

- K-24 ULTRA TRAIL, ki pomeni tekmovalni tek, delno po poti K-24, delno 

izven nje, v razdalji od 21 do 150 km 

- - K-24 ETAPNI, udeleženec lahko opravi pot K-24 v večih etapah, osnovni 

pogoj je, da opravi s potjo v enem koledarskem letu. Če ne opravi v 

enem letu, mora naslednje leto ponoviti vse od začetka. Ostala pravila K-

24 so smiselno enaka.  

- K-24 ŠTAFETNI, pot K-24 opravi več udeležencev ( maksimalno10), ki si 

od točke do točke predajajo »štafeto«. Pot morajo opraviti v 24 ( 25 ) 

urah. Ostala pravila K-24 so smiselno enaka. 



- K-24 MINI, v centru Črne se postavi simulacija K-24 z vsemi petimi vrhovi 

s poti K-24 in udeleženci pot prehodijo od točke do točke. Mini je 

namenjen manjšim otrokom oz. družinam. 

Udeleženci K-24 iz te točke pravil ne dobijo naslova član K-24, niti se ne 

vpisujejo v glavno knjigo K-24. Se pa lahko vpišejo v posebno knjigo, ki je 

namenjena udeležencem teh K-24 in se nahaja na stični točki za K-24. 

11. 

Udeleženci se odpravijo na pot K-24 na lastno odgovornost. 

12. 

Ta pravila so bila sprejeta ob ustanovitvi K-24 leta 2000 in dopolnjena leta 

2021 s sklepom UO PD Črna na Koroškem. 
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