
                PD ZZV CELJE VABI NA 

RATITOVEC 
Vse ljubitelje naših hribov in gora vabimo 28.03.2016 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 je 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 Zalega loga.  Tu bo prva skupina izstopila 

in se podala na daljšo pot na Ratitovec. Z udeleženci, ki se bodo odločili za krajšo pot se bo 

avtobus vrnil v  Prtovč in bodo od tam odšli na Ratitovec. Udeleženci pohoda se bomo 

predvidoma dobili  pri Krekovi koči na Ratitovcu in se potem skupaj vrnili do avtobusa v 

Prtovč. 

Pot  iz Zalega loga je nekoliko strmejša in  težavnejša, potrebno je premagati 1120 m višinske 

razlike in jo je možno prehoditi v 3. urah.  Iz Prtovča pa je potrebno premagati 631 m višinske 

razlike in je možno priti na vrh v uri in pol.  Pripravili smo za vsakega nekaj, ki si želi v naravo 

po napornih velikonočnih praznikih. Pa še kakšno dobroto, ki vam je ostala od praznikov dajte 

v nahrbtnik ali avtobus, da se vam ne pokvari doma. 

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

in male dereze. Hrana in pijača je iz nahrbtnika. Od udeležencev pričakujemo, da imajo 

poravnano članarino PZS, lahko pa bodo to storili tudi na pohodu. 

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

prostovoljnimi prispevki. 

Vodniški odsek si glede na zimske razmere pridržuje pravico do določenih sprememb ali 

odpovedi pohoda. 

Pohod bosta vodila VPZS: VLADKO KORŽE in STANKO GAŠPARIČ. 

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. 

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