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Vse ljubitelje naših hribov in gora vabimo 22.05.2016 ob 06. uri na pohod na Ratitovec, ki ni 

vrh ampak je greben, katerega sestavni del so kar štirje vrhovi.  Ratitovec pa slovi kot kralj 

Selške doline, Blegoš pa naj bi bil kralj Poljanske doline.  

 

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 06. uri, z ostalih postajališč  pa kot običajno. 

Zapeljali se bomo mimo Ljubljane do Škofje loke in naprej do Prtovča. Tukaj se naša pot 

prične. Odvisno od trenutnih razmer na terenu se bomo na vrh podali čez Povden ali Razor. 

Tokrat bomo hodili po lahki označeni poti in bomo za prihod na vrh potrebovali okoli dve uri 

in pol, nakar se nam bo odprl prečudovit razgled na okolico. Vračali se bomo po poti pristopa 

Tega dne bo manj hoje in nam bo več časa ostalo za razvedrilo in prijetno druženje pa še 

kašno presenečenje bomo skušali pripraviti. 

 

Udeleženci pohoda naj bodo oblečeni in obuti primerno letnemu času. Priporočljive so palice 

in male dereze. Hrana in pijača je iz nahrbtnika. Na koči pa bo tudi možno dobiti kakšno 

enolončnico. 

 

Od udeležencev pohoda pričakujemo, da bodo stroške pohoda poravnali z donacijami oziroma 

prostovoljnimi prispevki. 

 

Pohod bosta vodila VPZS: 

Vladko KORŽE, tel. 041 465 355, imel, vladko.korze@gmail.com in 

Stanko GAŠPARIČ, tel. 041 862 214,  

ki sta vam na razpolago za dodatne informacije in prijave.  

 

Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih 

sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen 

z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano 

članarino PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in 

mora dosledno upoštevati navodila vodnikov. 

 

 

 

VABIMO VAS DA SE NAM PRIDRUŽITE  IN UŽIVATE Z NAMI V ČUDOVITI 

NARAVI! 
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