
 

 

 

 

 

 

 

  

            

Dobimo se pred trgovino Spar v Žalcu ob 7.30 uri.  
 

Opis ture: Naše izhodišče bo vas Prtovč nad Železniki (1011 m). Pot na vrh nas bo vodila po 

razglednem južnem pobočju do Krekove koče (1642 m). Od tam je še 20 minut hoje do 

najvišjega vrha Altemavra (1678 m). Z vrha se bomo vrnili proti koči in spustili na severno 

stran na planino Pečana (1460 m), od tam pa na Vratca in prek Gladkega vrha (1667 m) nazaj 

do koče. V Prtovč se bomo vrnili prek krnice Razor. 

Koča je odprta med vikendi in prazniki ne glede na vreme. Tisti, ki ne bi želeli opraviti del 

poti na Altemaver in krožno pot na planino Pečana in Vratca, lahko počakate na vrnitev ostale 

skupine tudi na koči. Ponudba hrane obsega predvsem mesne in vegetarijanske jedi na žlico, 

najbolj znani pa so po flancatih.  

 

Časovnica: Prtovč-Krekova koča na Ratitovcu  1,5 ure                                 

                  Ratitovec – Altemaver 20 minut 

                  Altemaver – planina Pečana 45 minut 

                  Planina Pečana – Vratca – Gladki vrh – Krekova koča – 45 minut 

                  Krekova koča – Prtovč (čez Razor) – 1,5 ure 

                  Skupaj: 5-6 ur 

 

Zahtevnost ture: Pot je sicer lahka, glede na dolžino pohoda pa se pričakuje normalna 

kondicijska pripravljenost. 

Potrebna oprema: Pohodni čevlji z rebrastim podplatom (nizki ali visoki), nahrbtnik, hrana in 

pijača iz nahrbtnika (možnost nakupa pijače in hrane na koči), vetrovka in (topla) oblačila, 

primerna vremenu (Ratitovec je znan, da pogosto piha), pohodne palice (po želji), prva pomoč.  

Prevoz: Osebni avtomobili. Razporedili se bomo zjutraj na parkirišču. Stroški prevoza bodo 

odvisni glede na število udeležencev (gorivo). Do izhodišča je približno 1,5 ure vožnje.  

Stroški: gorivo, hrana in pijača na koči (po lastni želji) 

Povratek v dolino: okoli 16. ure  

Prijave: Katja Petrovec, kpetrovec@gmail.com, tel.: 040 602 997, do petka, 

11.10.2019, do 17.ure. 

V primeru slabega vremena ali premalo prijav planinski izlet odpade, udeleženci bodo o 

tem pravočasno obveščeni.   

 

 

    

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA  

VABI v nedeljo, 13. oktobra, na planinski 

pohod na Ratitovec (1678 m) 
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