Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail: nfo@pdrustvo-ptlj.si
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota, 18. maj 2019

RATITOVEC (1678m)
VODJA:
ODHOD:

Marina Pirš
8:00

GSM: 040 709400

ZBORNO MESTO:
Zadnja postaja mestnega prometa št.1 Vižmarje /Merkur/
POVRATEK:
Pozno popoldne
VRSTA PREVOZA:
Mestni avtobus št.1 // osebni avto
ZAHTEVNOST POTI:
Lahka kopna tura
DOLŽINA HOJE:
Cca. 4 do 5 ur
RELATIVNA VIŠINA:
Cca 631 m
OBVEZNA OPREMA:
Planinska obutev in obleka, primerna vremenskim razmeram, pohodne palice
OBVEZNI DOKUMENTI:
Veljavna planinska izkaznica, osebni dokument in zdravstvena kartica
DRUGE ZAHTEVE:
Primerna telesna pripravljenost
HRANA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in možnost toplega obroka v Krekovi koči na Ratitovcu
REGIJA IN ŽIGI:
Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko hribovje
OPIS POTI: Iz zbornega mesta se odpeljemo v Škofjo Loko, nato pa z vožnjo nadaljujem proti Železnikom. V
Železnikih nas oznake za Prtovč usmerijo desno na vzpenjajočo cesto, kateri sledimo do velikega parkirišča. Od tu se
mimo cerkve in spomenika NOB sprehodimo po vasi, nato nadaljujemo rahlo desno v smeri Ratitovca čez Razor po
cesti, ki nas mimo hiš pripelje do široke in dobro uhojene poti. Markirana pot gre takoj v gozd in se začne prečno
vzpenjati čez razmeroma strma pobočja. Pot višje preči slabšo gozdno cesto, le nekoliko za tem pa se nam z desne
priključi markirana pot od lovske koče. Nadaljujemo v smeri Ratitovca po zložni poti, ki naprej preči strma in nevarna
pobočja. Kasneje pot zavije nekoliko proti levi in se začne strmeje vzpenjati. Strmina kmalu popusti in pot nas pripelje
na manjšo ravnico imenovano Razor, kjer je tudi razpotje, mi gremo naprej po poti, ki kmalu zavije v levo in se začne
strmo vzpenjati, naprej pa preči kratek pas gozda, nato pa nas pripelje na razgledna travnata pobočja Ratitovca. Tu se
pot položi, zavije nekoliko proti desni in nas ob lepih razgledih pripelje do Krekove koče na Ratitovcu, ki se nahaja na
pobočju Ratitovca pod Gladkim vrhom. Od koče je lep razgled po Škofjeloškem in Cerkljanskem hribovju. V daljavi
pa vidimo tudi Julijske Alpe, Karavanke in Kamniške in Savinjske Alpe. Vračali se bomo na sedlo Po(v)den mimo
skalnih stolpičev do sedla in nato levo po gozdni poti do slikovite vasice Prtovč.

STROŠKI IZLETA: Morajo biti plačani pred izletom!

10 €

Prijave v društveni pisarni do torka, 14.5.2019
Na seznam se uvrstite šele po plačilu! Na seznam se uvrstite šele po plačilu!
Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905, s pripisom smeri in datuma izleta.
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! Prednost imajo člani
društva, v primeru prostih mest, se izleta lahko udeležijo tudi drugi, ki imajo plačano članarino PZS.
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00.
Podrobnejše informacije daje vodja izleta.
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim
kodeksom slovenskih planincev, ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev izleta.

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

