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Spoštovani planinci!

Planina Pečana, 8. 5. 2021

Pastirske koče na planini Pečana, 8. 5. 2021

Še ohranjena pastirska koča na planini Pečani, 8. 5. 2021

V letu 2021 nas je ves čas spremljala epidemija koronavirusa, enkrat bolj in
drugič manj. Skušali smo se čim bolj držati začrtane poti in društvo obdržati v dobrem aktivnem stanju. Rezultati kažejo, da smo bili ponekod uspešni,
spet drugje pa manj. Med tiste uspešne lahko štejemo poslovanje Krekove koče.
Zaradi epidemije smo kočo prvič odprli v začetku marca, pa tudi vnaprej je
bila predsezona skromna. Sledila je zelo dobra poletna sezona, v kateri so nas
obiskovalci izbrali celo za naj planinsko visokogorsko kočo v letu 2021. Dobra
sezona se je nadaljevala tudi v zadnjem delu leta.
Med uspehe lahko štejemo tudi uspešno pripravo načrtov za ekološko sanacijo
ostrešja Krekove koče. Tu smo uspeli tudi s prijavo na razpis za podporo planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi Ministrstva za gospodarstvo. Pridobljena nepovratna sredstva bodo pomagala pri financiranju zahtevne investicije,
ki jo bomo izvedli v juniju in juliju v letu 2022. Markacijski odsek in odsek
za varstvo gorske narave sta uspešno opravila planirano delo na planinskih
poteh. Podoben obseg dela predvidevamo tudi v letu 2022.
Druga pomembna dejavnost društva je rekreativna dejavnost društva, kamor
želimo pritegniti čim več članov društva in tudi vseh ostalih, ki jim je všeč tak
način rekreacije. Z udeležbo primerljivo s preteklimi leti, nam je uspelo izpeljati vse naše tradicionalne prireditve. Ni se bilo težko odločiti, da z vsemi nadaljujemo tudi v letu 2022.
Slabše se je godilo vodniškemu odseku in mladinskemu odseku na Osnovni
šoli v Železnikih. V vodniškem odseku je bilo izpeljanih samo dobro četrtino
predvidenih tur, s čimer ne moremo biti zadovoljeni. Največ jih je odplavila
epidemija, nekaj slabo vreme in zmanjšano število udeležencev. Prav to zadnje
je zaskrbljujoče, ker je z majhnim številom udeležencev težko organizirati prevoze s sprejemljivo ceno za udeležence. Zaradi slabe realizacije v letu 2021 je
večina tur prenesena v leto 2022. Želimo si uspešnejšega leta.
Zaradi številnih omejitev zaradi epidemije, je večina aktivnosti mladinskega
odseka na OŠ Železniki odpadlo. Dobro pa je, da se je v šolskem letu 2021/2022
v mladinsko skupino vključilo veliko novih mladih planincev. Pripravljen je bogat program za leto 2022, kar nas navdaja z optimizmom.
Zaskrbljujoče so tudi tudi težave pri pridobivanju članov novih mlajših kadrov,
ki bi bili pripravljeni delati v društvu. Najbolj si želimo vključiti mlajše pare za
delo v kuhinji in strežbi. Vemo, da se z delom v planinski koči ne da bistveno
izboljšati družinskega proračuna, prepričan pa sem, da takšno delo prinese
nove izzive in tudi zadovoljstvo.
Nastale razmere v zadnjem letu so verjetno tudi posledica manjšega števila članov PD s plačano članarino. Verjetno bomo z epidemijo morali še kar nekaj
časa živeti, a vseeno bo potrebno skrbeti za ohranjanje kondicije in zdravja. Vabimo vas, da ostanete in postanete člani planinskega društva tudi v letu 2022.
Program dela društva boste boljše spoznali, če vzamete v roke našo zloženko
Akcije, pohodi in izleti 2022. Prepričan sem, da se bo nekaj našlo tudi za vas.
V letu 2022 bodite zdravi in uspešni na vseh področjih, tudi planinstvu.

Predsednik društva Lotrič Alojz
3

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

KREKOVA KOČA NA RATITOVCU

Na pobudo dr. Janeza Ev. Kreka, politika in duhovnika, je bila 24. januarja
1907 ustanovljena devetnajsta podružnica SPD v Železnikih. V začetku so
se v društvo včlanjevali predvsem razgledani posamezniki, ki so jih bolj kot
planinstvo v to spodbudili drugi cilji.
Prva naloga društva je bila pridobivanje novih članov, markiranje poti po hribih,
ki obdajajo Selško dolino. Pri tem so bili uspešni, zato so se porajale ideje o
gradnji planinske koče na Ratitovcu. To jim je ob velikem trudu številnih planincev ter obrtnikov kljub velikemu pomanjkanju finančnih sredstev tudi uspelo.
29. avgusta 1925 je bila otvoritev koče ob prisotnosti 600 planincev. Podružnica je kasneje zašla v težave in je bilo njeno delovanje celo začasno prekinjeno.
Vendar sta želja in potreba po organiziranem planinstvu ostala do danes.
Delo ustanoviteljev vse od konca druge svetovne vojne naprej uspešno nadaljuje PD za Selško dolino Železniki, s sedežem v Železnikih. V letu 2021 je bilo
v društvo včlanjenih 472 planincev, kar društvo uvršča med večja društva,
združena v Planinsko zvezo Slovenije. V društvu delujejo markacijski odsek,
vodniški odsek, mladinski odsek na OŠ v Železnikih, odsek za varstvo gorske
narave in gospodarski odsek, ki skrbi za Krekovo kočo na Ratitovcu.

Krekova koča na Ratitovcu stoji na travnati planoti tik pod Gladkim vrhom.
Prva koča, zgrajena leta 1925 in poimenovana po Janezu evangelistu Kreku, je bila med drugo svetovno vojno požgana. Po vojni so zagnani planinci
na ustanovnem občnem zboru leta 1950 ustanovili novo društvo in že štiri
leta kasneje, leta 1954, pred veliko množico planincev svečano odprli novo
kočo. Od takrat naprej se je število planincev ves čas povečevalo, temu pa
je sledila tudi koča, ki se je večkrat povečevala in posodabljala. Kljub veliki
prizadevnosti društvenih delavcev, pa je bila koča na prelomu v 21. stoletje
potrebna temeljite prenove. Z velikimi napori nam je v 20. letih uspelo kočo
in pomožne objekte zgraditi nove ali pa jih popolnoma obnoviti. S tako posodobljeno kočo in uigrano delovno ekipo nam še uspe zadovoljiti veliko število
obiskovalcev, kajti le-teh je danes več kot dvakrat več kot pred 20. leti.

NASLOV:
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, Trnje 39, p.p.16, 4228 Železniki

INTERNET: www.pd-zelezniki.com
DRUŠTVENA SOBA:

Društvena pisarna je v prvem nadstropju KZ Škofja Loka na Češnjici, Odprta je
vsak četrtek med 18. in 20. uro. V času uradnih ur se lahko včlanite v planinsko društvo, se prijavite na organizirane planinske ture, lahko dobite društveno
literaturo in vam postrežemo z ostalimi informacijami o društvenem dogajanju.

DOSTOP DO RATITOVCA IN KREKOVE KOČE

Na Ratitovec vodijo številne markirane poti iz Prtovča, Železnikov, Jesenovca, Zalega Loga Podrošta, Sorice, Soriške planine, Bitenske planine, Vodiške
planine preko Jelovice in iz Dražgoš. Vse poti se končajo pri Krekovi koči na
Ratitovcu. Poti so različnih dolžin in težavnosti, tako, da lahko vsak obiskovalec najde svojim zmogljivostim primerno pot.

ODPRTOST KOČE:

• v predsezoni, od 1. 1. 2022 do 29. 5. 2022, je koča odprta ob sobotah,
nedeljah in praznikih,
• v poletni sezoni, od 30. 5. 2022 do 9. 10. 2022, je koča odprta vsak dan,
• v posezoni, od 15. 10. 2022 do 31. 12. 2022, je koča odprta ob sobotah,
nedeljah in praznikih.

MOBITEL V KREKOVI KOČI NA RATITOVCU: 031/669-944

OBČNI ZBOR DRUŠTVA:

26. februar 2022 ob 19. uri v restavraciji Lušina na Češnjici

Delovna ekipa PD za Selško dolino Železniki, Heblarje, 25. 7. 2021
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Krekova koča na Ratitovcu
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VSEBINA
PRIREDITVE, AKCIJE, POHODI 2022
• 23. rekreativni pohod Železniki – Ratitovec – Dražgoše, 8. in 9. 1. 2022
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• 19. turni smuk in 16. pohod s krpljami,

• Ferata Via Leva in Špik Hude police, 3. 9. 2022

39

• Srečanje planincev treh dežel na Tromeji, 11. 9. 2022

40

• Dvodnevni izlet UO PD za Selško dolino Železniki, 17. – 18. 9. 2022

40

• Goldeck (Avstrija), 1. 10. 2022

41

• Tradicionalni pohod od Mokronoga do Pijave gora, 15. 10.2022

42

• Popotovanje od Litije do Čateža, 12. 11. 2022

42
43

13

• Pohod po poti spomina – Krnska jezera, 12. 11. 2022

• 32. srečanje udeležencev akcije ''Prijatelj Ratitovca'', 14. 5. 2022

15

• Pohod po Vertovčevi poti, 20. 11. 2022

43

• 13. pohod po obhodnici Ratitovec, 21. 5. 2022

17

• Izlet v neznano, 10. 12. 2022

43

• Pot po meji brez meje, 18. 12. 2022

44

Soriška planina – Ratitovec – Prtovč, 6. 3. 2022

• Nova obhodnica: ''Enajst krat deset za 110 let društva'',
od 1. 1. 2012 - za dokončanje ni omejitve

19

• 68. izvedba planinske zabave ''Ratitovec raja'', 31. 7. 2022

21

• 16. rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca, 20. 8. 2022

23

POHODI DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SELŠKE DOLINE ŽELEZNIKI V LETU 2022

• 14. pohod bosonogih iz Prtovča na Ratitovec, 27. 8. 2022

25

• Planina Zajavornik na Pokljuki v snegu ali koča v Krnici, 8. 2. 2022

45

• 46. septembrski rekreativni pohod na Ratitovec, 4. 9. 2022

27

• Padna – Nova vas – Sveti Peter – Krkavče (krožna), 1. 3. 2022

45

• Obhodnica Veliki in Visoki

28

• Feldban – Pot ob Rakah pri Idriji, 22. 3. 2022

45

• Jasovnik, hrib nad predorom Jasovnik – do Motnika, 12. 4. 2022

45

• Seška ali Piranska pešpot, 3. 5. 2022

45

PLANINSKE TURE IN IZLETI V LETU 2022
• Steza Krasa in Kadulje – Crikveniška riviera, Hrvaška, 16. 1. 2022

31

• Kršičevec med Cerknico in Pivko, 24. 5. 2022

45

• S cvičkom med vinogradi, 29. 1. 2022

31

• Otok Krk, Hrvatska, Sončeva pot, 14. 6. 2022

45

• Kredarica ali Goli vrh, 8. 2. 2022

31

• Struška čez Belsko planino, 5. 7. 2022

46

• Smučišče Rinsennock (Avstrija)

32

• Piz Boe (Italija), 2. 8. 2022

46

• Pohod po Jurčičevi poti iz Višnje Gore do Muljave, 5. 3. 2022

32

• Planina Razor, 30. – 31. 8. 2022

46

• Zimski pohod na Snežnik, 13. 3. 2022

33

• Dolina Maltatal (Avstrija), 20. 9. 2022

46

• Otok Krk (Hrvaška), 19. 3. 2022

33

• Vrh Skopice – Drnulk – Vrše, 27. 3. 2022

34

• Goldeck, Avstrija, ali Podgorski vrh nad dolino Zajzere (Italija), 11. 10. 2022 46
46
• Steklasova pot nad Šentrupertom na Dolenjskem, 25. 10. 2022

• Dražgoše – Novak – Prtovč – Ratitovec – Prtovč, 2. 4. 2022

34

• Sveti Danijel in Škabrijel nad Novo Gorico, 8. 11. 2022

46

• Istrska planinska pot – del od Crnega vrha do Buj, 9. 4. 2022

34

• Neznano, 29. 11. 2022

46

• Prtovč – Ratitovec – Vodiška planina – Kropa, 27. 4. 2022

35

• Črni hribi ali Falkert, 7. 5. 2022

35

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŠTVA

• Prevorje – Virštanj – Olimje, 15. 5. 2022

36

• Gospodarska dejavnost

47

• Soonblick, Avstrija, 28. 5. 2022

36

• Krekova koča na Ratitovcu

49

• Dan slovenskih planinskih doživetij, 11. 6. 2022

36

• Markacijski odsek

51

• Razsušica – Medvižica – Ojstrič, 12. 6. 2022

37

• Odsek za varstvo gorske narave

53

• Visočica (Bosna), od 23. 6. do 26. 6. 2022

37

• Planinski krožek na osnovni šoli v Železnikih

55

• Brenta (Italija), od 7. 7. 2022 do 10. 7. 2022

37

• Mala Rateška Ponca, 30. 7. 2022

38

OSTALE AKTIVNOSTI

• Kaser Hohe (2318 m) (Avstrija), 13. 8. 2022

38

• Članarina za leto 2022

58

• Jalovec, 28. 8. 2022

39

• Prijava nezgode

58
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PRIREDITVE, AKCIJE, POHODI

OPIS TRASE POHODA

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki skupno z Gasilskim
društvom Dražgoše prireja 8. in 9. januarja 2022 23. rekreativni
pohod Železniki – Ratitovec – Dražgoše.
Na dosedanjih dvaindvajsetih pohodih je sodelovalo 3049
planincev, štirje pa so se udeležili vseh pohodov.

Pohod se prične 9. 1. 2022 ob 00. uri izpred bazena v Železnikih. Iz Železnikov
bomo krenili po cesti do vasice Prtovč in po krajšem oddihu pot nadaljevali
po markirani poti čez Razor do koče na Ratitovcu, kjer bo daljši počitek in čaj.
Ob 4. uri bomo pot nadaljevali preko planine Pečana na Kosmati vrh, se od tu
spustili preko Jesenovca, Ledin in Mosti do Razstovke, kjer bo ob kresovih
krajši počitek in čaj.
Ob 7. uri bomo pot nadaljevali po Jelovici do razgledne točke na Vratnem
robu (krajši počitek) in naprej po lovski stezi do Kališnika. Po krajšem počitku
na razgledni ploščadi se bomo spustili preko Jelenšč do osnovne šole v
Dražgošah, kjer se bomo okrepčali z enolončnico in čajem.
V Dražgoše bomo prispeli ob 10. uri. Pohod bo v vsakem vremenu, vendar
prilagojen takratnim razmeram.
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23. REKREATIVNI POHOD
ŽELEZNIKI - RATITOVEC - DRAŽGOŠE
8. in 9. januar 2022

PRIJAVE:

DOLŽINA POHODA:

Prijave bomo sprejemali 8. januarja 2022 med 22. in 24. uro v prostorih
plavalnega bazena v Železnikih.

Dolžina pohoda je 25 km s 1596 viš. metri vzpona in 1236 viš. metri spusta.

PRIJAVNINA:

Pohod poteka v strnjeni koloni pod vodstvom izkušenih vodnikov in gorskih
reševalcev, katerih navodila morajo pohodniki v celoti upoštevati.

Prijavnina znaša 10 EUR na osebo.

INFORMACIJE:
Lotrič Alojz,
GSM: 031/613-426

NAČIN POHODA:

OPREMLJENOST:
Udeleženci morajo biti dobro fizično pripravljeni in z vso potrebno opremo
za zimske razmere. Organizator si pridržuje pravico, da lahko neprimerno
opremljenim in ne dovolj fizično pripravljenim pohodnikom odsvetuje pohod.

PRIČETEK POHODA:
Nedelja, 9. januarja 2022 ob 00. uri izpred bazena v Železnikih.

POHODNIKI PREJMEJO:

ČAS POHODA:

•za prvi pohod – izkaznico
•za tretji pohod – bronasto značko
•za šesti pohod – srebrno značko

Pohod je nočno dnevni in traja v normalnih vremenskih razmerah
10 do 11 ur.
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•za deseti pohod – zlato značko
•za petnajsti pohod – plaketo
•za dvajseti pohod – plaketo

11

ODGOVORNOST:
Vsak pohodnik mora podpisati izjavo, da se pohoda udeležuje na lastno
odgovornost.

OSTALA OBVESTILA:
Vsak udeleženec pohoda dobi brezplačno čaj v koči na Ratitovcu (ob 3. uri),
na Razstovki (ob 6.30 uri) in enolončnico in čaj v Dražgošah (ob 10. uri).
Za prevoz iz Dražgoš v Železnike poskrbi vsak udeleženec pohoda sam.

Vse dodatne informacije dobite pri Lotrič Alojzu, tel.: 031/613-426.

19. TURNI SMUK IN 16. POHOD S KRPLJAMI
SORIŠKA PLANINA - RATITOVEC - PRTOVČ
6. marec 2022

Podolgovat greben Ratitovca se vleče od Soriške planine do Krekove koče na
Ratitovcu. Tu se strmo spusti do Prtovča in še naprej do Železnikov. Prečenje
predstavlja izziv za vsakega turnega smučarja in pohodnika s krpljami. Če to
storimo še v lepem sončnem vremenu in ob dobrih snežnih razmerah, nam
tura zagotavlja nepozaben dan.

Informacije za udeležence s turnimi smučmi in krpljami:
• Na pohod ste vabljeni turni smučarji, pohodniki s krpljami in v primeru
ugodnih snežnih razmer tudi planinci brez krpelj (o pogojih boste obveščeni
ob prijavi).
• Potrebna je popolna zimska oprema in primerna kondicija
• Prijave bomo sprejemali na telefon 031 613 426 do 5. 3. 2022. Ob prijavi
vam bodo na voljo tudi vse informacije o pohodu.
• Turni smuk in pohod s krpljami potekata ločeno, nista tekmovalnega
značaja, zato hodimo v skupini in se držimo navodil organizatorja.
• Za vse udeležence je organiziran prevoz iz Železnikov do Soriške planine,
čaj ali pivo v Krekovi koči na Ratitovcu in prevoz iz Prtovča v Železnike.
• Prijavnina znaša 10 €.

Pohodniki s turnimi smučmi in krpljami na poti po Dražgoški gori, 10. 1. 2021

Kolona udeležencev
pohoda se bliža cilju v
Dražgošah – 12. 1. 2020

Kremant in v ozadju Altenmaver, 7. 3. 2021

Počitek na razgledni točki Vratni rob, 10. 1. 2021
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POTEK 19. TURNEGA SMUKA IN 16. POHODA S KRPLJAMI:
Zbirno mesto bo pred pošto v Železnikih, 6. marca 2022 ob 7. uri. Organiziran
bo avtobusni prevoz na Soriško planino, kjer bo ob 8. uri pričetek pohoda.
Pohoda s turnimi smučmi in krpljami bosta potekala ločeno.
V prvem delu bomo prečili celoten greben od Soriške planine preko Dajnarske
planine, Kremanta in Altenmavra do Krekove koče na Ratitovcu. To bo
večinoma hoja na smučeh, saj bomo do Krekove koče na Ratitovcu premagali
500 metrov višinske razlike. Enaka pot čaka tudi pohodnike s krpljami.
V Krekovi koči na Ratitovcu bo počitek in čas za okrepčilo. Ob 12. uri bo za
turne smučarje na vrsti najzahtevnejši del. Po najbolj primerni smeri (odvisno
od takratnih snežnih razmer) bo sledil spust na Prtovč. Pohodniki s krpljami
se bodo brez uporabe krpelj po poti čez Razor spustili do Prtovča.

32. SREČANJE UDELEŽENCEV AKCIJE
"PRIJATELJ RATITOVCA"
14. maj 2022

Akcija Prijatelj Ratitovca spada med starejše društvene prireditve. Ima še eno
posebnost, da ni nikoli zaključena saj traja od 1. januarja do 31. decembra
in že naslednji dan se začne nova. To pomeni, da lahko posamezniku nudi
celoletno rekreacijo. Priznati je treba, da je pri tistih najboljših res tako. Da
je akcija zanimiva, kaže tudi veliko število udeležencev. V tridesetih letih jih
je v akciji sodelovalo 11 204, ki so se 480 463 krat povzpeli na Ratitovec.
Ker se 31. akcija, v letu 2021 bliža koncu, lahko že rečemo da bo dosežen
in presežen 500000 vpis.
Enkrat letno v društvu pripravimo srečanje za udeležence akcije. V letu 2022
bo srečanje 14. maja, pred Krekovo kočo na Ratitovcu.
Na prireditvi bomo pregledali rezultate zadnje akcije, nagradili najboljše in
vsem udeležencem podarili spominske majice. Srečanje se bo končalo s
pogostitvijo vseh udeležencev, ki jo bo pripravilo osebje Krekove koče.

Program prireditve:
• med 7. in 11. uro prihod udeležencev na Ratitovec,
• med 11. in 12. uro uradni del prireditve,
• med 12. in 14. uro družabno srečanje s pogostitvijo v Krekovi koči
na Ratitovcu,
• po 14. uri odhod v dolino.

Dobitniki prehodnih pokalov za leto 2021

Fotoaparat je ujel samo šesterico, ki so bili uvrščeni med prvih deset v 30. akciji Prijatelj
Ratitovca, 8. 5. 2021
Udeleženci 15. pohoda s krpljami, 7. 3. 2021
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Kaj moramo storiti, če želimo sodelovati v 32. rekreativni akciji
''Prijatelj Ratitovca'' v letu 2022?
V akciji lahko sodeluje vsak posameznik. Njegova naloga je, da se v času od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 najmanj 15 krat povzpne na Ratitovec. Ob obisku
Ratitovca se vpišete v posebni zvezek, ki je shranjen v bivaku na Ratitovcu. V
zvezek vpišete datum prihoda, priimek in ime, število vpisov v tekočem letu in
lastnoročni podpis. Novi udeleženci ob prvem obisku na zadnji strani zvezka
napišete svoj točen naslov. V zvezek se lahko vpišemo samo enkrat na dan.
Podatki iz zvezkov se vnesejo v poseben računalniški program, ki nam da
končne podatke o številu sodelujočih v akciji, število vpisov vsakega posameznika in skupno število vseh vpisov.
Spisek doseženih rezultatov za leto 2022, bo skupaj z ostalimi preglednicami
izobešen v mali koči na Ratitovcu in na internetni strani našega društva.

13. POHOD PO OBHODNICI RATITOVEC
21. maj 2022
Lahke poti, primerne za planince vseh starosti, po vrhovih okrog Soriške
planine in Ratitovca, nas s svojo lepoto, lepimi razgledi in planinskim cvetjem
vabijo v vseh letnih časih. Številne pohodnike pa na poti že trinajst let spremlja
knjižica, z imenom Obhodnica Ratitovec, ki jo je izdalo Planinsko društvo za
Selško dolino Železniki. V spomin na prvi otvoritveni pohod po obhodnici,
vsako zadnjo majsko soboto, organiziramo voden pohod po celotni trasi
Obhodnice Ratitovec. Letošnji pohod bo v soboto, 21. maja 2022.
Na ta dan bo ob 6. uri za vse udeležence organiziran prevoz na Soriško
planino, od koder bomo ob 7. uri pričeli s prečenjem vrhov Šavnik, Možic,
Slatnik, Lajnar in Dravh in se spustili na Soriško planino. Po počitku bomo
ob 11.30 uri pričeli z drugim delom poti, v katerem bomo prečili Dajnarsko
planino, vrhove Kačjega roba, Kremanta, Altemavra, Gladkega vrha. Ustavili,
okrepčali in odpočili se bomo v Krekovi koči na Ratitovcu. Ob 16. uri bomo
pričeli s tretjim delom poti, ko se bomo preko planine Pečane, planine Klom
in Kosmatega vrha spustili do Prtovča. Iz Prtovča bo ob 20. uri organiziran
prevoz do Železnikov.
Celoten pohod traja 12 ur, zato je priporočljivo, da imajo pohodniki primerno
kondicijo. Prispevek za prevoz in enolončnico na Ratitovcu znaša 10,00 €.

Priznanja za Cecilijo Bevk, Franca Čufarja in Zofko Tolar, ki so z 248. vpisi osvojili prvo mesto
v 30. akciji Prijatelj Ratitovca, 8. 5. 2021

Pogled iz Možica
na Drauh

Obhodnica je
večinoma
speljana po
razglednih
grebenih,
Lajnar,
30. 5. 2021

Priznanja za jubileje v 30. akciji Prijatelj Ratitovca, 8. 5. 2021
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Za vse tiste, ki se organiziranega pohoda ne boste udeležili, je na voljo več
drugih možnosti, ki so predstavljene v nadaljevanju.
Obhodnica Ratitovec je namenjena vsem planincem. Zaradi manjše
zahtevnosti jo z lahkoto prehodijo vsi – otroci, družine, starejši in vsi ostali
gorniki. Pot časovno ni omejena, zato bo nekomu predstavljala cilj za več
let, drugi pa jo bodo lahko prehodili v enem zamahu od začetka do konca.
Kot dokaz za prehojeno obhodnico je predvidenih 12 posebnih žigov. Večina
žigov je na vrhovih, le na planinah Pečana in Klom je žig pritrjen v bližini
tamkajšnjih stavb.
Pot se začne na Šavniku, obišče vse pomembnejše vrhove okoli Soriške
planine, se obrne proti Ratitovcu, kjer prav tako obišče vse najpomembnejše
vrhove grebena in obe še delujoči planini. Pot se zaključi v Krekovi koči na
Ratitovcu. Vrstni red obiskanih kontrolnih točk je poljuben. Do vseh kontrolnih
točk vodijo obstoječe markirane poti, zato obhodnica nima posebnih oznak.
Kot osnova služi planinska karta Škofjeloško in Cerkljansko hribovje.
Področje, kjer poteka Obhodnica Ratitovec, odlikujejo prekrasni razgledi
in naravne znamenitosti, predvsem pa planinsko cvetje, ki se posebno v
pomladanskem času razbohoti v vsej svoji lepoti. Pot vodi po prijetno razgibanem
terenu, brez velikih vzponov in spustov, saj je najnižja točka poti na Soriški planini
na višini približno 1280 m in najvišja na Altemavru na višini 1678 m.
Poleg tega bomo ob poti lahko opazovali ostanke nekdanje nepravične
Rapalske meje, ki je po prvi svetovni vojni grobo razdelila slovensko ozemlje
in ga velik del ločila od matične domovine. Sprehodili se bomo ob delu
nekdanje Rupnikove obrambne linije, ki so jo zgradili tik pred drugo svetovno
vojno, da bi nas varovala pred napadom z zahoda.

NOVA OBHODNICA
"Enajst krat deset za 110 let društva"
Od 1. 1. 2012 – čas zaključka je neomejen
V počastitev 110-letnice društva, ki smo jo praznovali leta 2017, smo se
odločili, da organiziramo nekoliko daljšo obhodnico. Naslov obhodnice že na
kratko pove, kaj bo naloga.
Obiskati bo potrebno 110 točk, ki so razdeljene v enajst skupin:
• vrhovi v Škofjeloškem pogorju
• vrhovi na Gorenjskem
• vrhovi v Sloveniji
• vrhovi na slovenski meji
• planinske koče
• planine
• kulturne in naravne znamenitosti
• slapovi
•10 vrhov nad 1000 metrov nadmorske višine po lastni izbiri
•10 vrhov nad 2000 metrov nadmorske višine po lastni izbiri
• 5 drugih obhodnic, ki imajo več kakor 10 kontrolnih točk po lastni izbiri, pri
čemer je Obhodnica Ratitovec obvezna
•		5 množičnih pohodov po lastni izbiri, pri čemer je rekreativni pohod na
Ratitovec obvezen
Pri kategorijah, kjer so kontrolne
točke določene, je možno izbirati med
dvanajstimi točkami, od katerih jih je
potrebno obiskati vsaj deset. To pomeni,
da sta vedno določeni dve točki več in
se pohodnik lahko sam odloča v okviru
ponujenih možnosti, katere točke bo
obiskal.
Čeprav mogoče zgleda nova obhodnica v
prvem trenutku zahtevna, mislimo da to ni.
Pohodniki bodo imeli na razpolago namreč
10 let. To je od začetka leta 2012 do konca
leta 2022. To pomeni, da je akcija trajala
5 let pred praznovanjem visokega jubileja
društva in bo še 5 let po njem.

In še nekaj tehničnih podatkov:

Knjižica Obhodnica Ratitovec

•Pot je dolga približno 24 km, da jo bomo v
celoti prehodili, pa bomo porabili približno
12 ur.
•Dnevnike je možno kupiti v Krekovi koči na
Ratitovcu, na sedežu društva na Češnjici,
v kočah na Soriški planini, lahko pa vam
jo pošljemo tudi po pošti.
•Za enkrat prehojeno pot prejme pohodnik
bronasto spominsko značko.
•Za petkrat prehojeno pot prejme pohodnik
srebrno spominsko značko.
•Za dvajsetkrat prehojeno pot prejme
pohodnik zlato spominsko značko.
•V primeru, da nekdo želi obhodnico
večkrat prehoditi, je potrebno najprej
končati prejšnjo in šele zatem začeti novo.

Nova obhodnica "Enajst krat
deset za 110 let"

Podrobnejše informacije o Obhodnici Ratitovec dobite v
dnevniku obhodnice, kjer je tudi zemljevid celotne poti.
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Obvezne točke so izbrane tako, da jih lahko obišče vsak, ki vsaj malo hodi
v gore. Izbirali smo med točkami, ki so zanimive in nekatere tudi malo manj
obiskane. Ob vsaki obvezni točki je predlagana tudi zanimivost, ki bi jo lahko
obiskali v bližini. Seveda obisk te zanimivosti ni obvezen in se za njen ogled
odloči vsak sam, glede na razpoložljiv čas. Lahko pa jo obišče tudi kdaj pozneje.
Ker so nekatere točke precej oddaljene, smo se dogovorili, da bomo v
desetih letih vse obiskali tudi v okviru organiziranih društvenih izletov.
Ker se bo v času, ko bo obhodnica aktivna, prav gotovo pokazala potreba po
dodatnih pojasnilih, boste lahko vse potrebne podatke v zvezi z obhodnico
dobili na društveni spletni strani na listu "Obhodnica 11 x 10 za 110 let društva".
Dnevnike je možno kupiti v Krekovi koči na Ratitovcu, v društveni sobi v času
uradnih ur ali naročiti po pošti.
Ob praznovanju 110-letnice društva leta 2017, je obhodnico dokončalo več
kot 50 planincev. Prepričani smo, da jo boste mnogi izmed vas v naslednjih
letih uspešno dokončali. Na zgoraj navedenih mestih je še vedno možno
kupiti dnevnik, čas za dokončanje pa je neomejen.

68. IZVEDBA PLANINSKE ZABAVE
"RATITOVEC RAJA"
31. julij 2022

Že ustanovni člani Selške podružnice SPD, so bili prepričani, da bo Ratitovec
igral pomembno vlogo pri razvoju planinstva v Selški dolini. Z izgradnjo prve
koče in z velikim številom obiskovalcev ob otvoritvi koče, so se predvidevanja
samo potrdila. Druga svetovna vojna je dogajanje v društvu in na Ratitovcu
ustavila vse do ponovnega oživetja društva v letu 1950. Prvi višek je bil
dosežen ob otvoritvi nove koče v letu 1954. Kljub slabemu vremenu se je
otvoritve udeležilo veliko število planincev. Ob otvoritvi se je tudi igralo in
plesalo. Dogajanje ob otvoritvi je bilo ljudem všeč in iz tega se je porodila
ideja, da bi se praznovanje Jakobove nedelje, ki je pred vojno potekalo
na planini Pečani, praznovalo ob planinski koči na Ratitovcu. Ideja je bila
sprejeta in tako se je pričelo vsakoletno praznovanje Jakobove nedelje, ki se
je kasneje preimenovalo v prireditev Ratitovec raja.
Letošnja prireditev, 68. po vrsti, bo potekala 31. julija 2022. Prizorišče prireditve bo prireditveni prostor pred Krekovo kočo. Pričakujemo, da bo tudi
letošnja prireditev slavnostna. Osrednja točka bo otvoritev novega ostrešja Krekove koče in ostrešja zgornje postaje tovorne žičnice. Prireditev bo
spremljal kulturni program in nastop narodno zabavnega ansambla. Za popoln planinski dan, bo svoj delež prispevalo tudi osebje Krekove koče, ki bo
poskrbelo za hrano in pijačo. Vabljeni na ta dan na Ratitovec.

Porezen je ena izmed obveznih točk obhodnice Enajst krat 10 za 110 let društva

Nastop opernega pevca Janeza Lotriča na prireditvi Ratitovec raja, 25. 7. 2021

Snežnik, ena izmed obveznih točk obhodnice Enajst krat 10 za 110 let društva
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Spomin na praznovanje 67. izvedbe planinske zabave Ratitovec raja 25. 7.
2021. Zapomnili si ga bomo po srečanju gorenjskih planincev, otvoritvi novega zimskega bivaka, nastopom opernega pevca Janeza Lotriča in izvajalcev
kulturnega programa, ki ga je pripravil KUD France Koblar iz Železnikov.

16. REKREATIVNO KOLESARJENJE
OKROG RATITOVCA
20. avgust 2022
KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki bo v soboto, 20. avgusta 2022
organiziralo šestnajsto rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca. Prireditev
bo rekreativnega značaja, temu primeren bo tempo in program. Vseeno pa je
trasa precej dolga, saj bo kolesarjenje skupaj s postanki trajalo približno 8 ur.

Opis poteka trase:

Francetovi orgličarji,
25. 7. 2021

Voditeljici
kulturnega
programa Majda
Demšar in Mateja
Markelj, med
izvajanjem skeča o
ratitovških prigodah,
25. 7. 2021

Opernega pevca Janeza Lotriča je spremljal narodno zabavni Ansambel dveh dolin, 25. 7. 2021
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• Zbor udeležencev kolesarjenja bo pred športno dvorano v Železnikih. Tam
je dovolj parkirnega prostora za tiste, ki se bodo pripeljali z avtomobilom.
• Odhod ob 9. uri
• Vožnja s kolesi do Prtovča. Po kratkem počitku nadaljevanje kolesarjenja
do sedla Jesenovec oziroma do zapornice na cesti, ki vodi na planino
Klom. Tukaj bomo sestopili iz koles in jih potisnili do sedla Vratca. Na sedlu
bomo kolesa pustili in se brez njih podali še na vrh do Krekove koče na
Ratitovcu. Po počitku in okrepčilu se bomo vrnili do koles in se z njimi
spustili po travnati planinski poti čez planino Pečana do gozdne ceste, ki
vodi iz Rovtarice na Soriško planino. Sledi spust do križišča nad Sorico,
kjer bosta na izbiro dve poti do Železnikov. Prva lažja se bo nadaljevala iz
Sorice do Petrovega Brda in za konec še prijeten spust do Železnikov. Druga
zahtevnejša pot bo potekala po trasi Sorica – Torka – Prtovč – Železniki.

Ostali podatki:
•Dolžina trase: približno 55 km
•Višinska razlika dela, ki ga bomo prevozili s kolesi: 1000 m
•Višinska razlika prehojenega dela poti: 310 m
•Predviden čas, vključno s počitki: 8 ur

Udeleženci 15. rekreativnega kolesarjenja med počitkom v Krekovi koči na Ratitovcu, 7. 8. 2021
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Potrebna oprema:
• Brezhibno gorsko ali treking kolo
• Zaščitna čelada
• Rezervna zračnica
• Pijača
• Obleko prilagoditi vremenskim razmeram in upoštevati dolg spust z višine
1300 m

Ostalo:
• Kolesarjenja se lahko udeleži vsak, ki smatra, da je sposoben prevoziti
predvideno traso in bo upošteval navodila organizatorja.
• Kolesarjenja se udeleži vsak na lastno odgovornost. Organizator ne
prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe.
• Pričakuje se primerna kondicija vseh udeležencev.
• Vozi se v skladu s prometnimi predpisi.
- organizator bo kolesarje spremljal z društvenim avtom, ki bo kolesarjem v
pomoč v primeru okvar ali drugih nezgod , na voljo pa bodo tudi napitki. V
Krekovi koči bodo udeleženci dobili enolončnico, slaščico in čaj. S pijačo
se bo možno oskrbeti na Ratitovcu, na Soriški planini in na Petrovem Brdu.
• prijavnina 5,00 €
• v primeru dežja se prireditev prestavi na nedeljo, 21. avgusta 2022

Več podatkov na internetni strani www.pd-zelezniki.com

14. POHOD BOSONOGIH NA RATITOVEC
27. avgust 2022

Pohod bosonogih izpred lovske koče na Toli do Krekove koče na Ratitovcu,
spada med bolj priljubljene rekreativne dejavnosti, ki jih pripravljamo v
društvu. Namenjen je vsem starostnim skupinam, ki jim je pri srcu takšna
''malo posebna'', rekreativno - družabna prireditev. Povprečno število
udeležencev pohodov v zadnjih petih letih je 60. Prepričani smo, da se bo to
povprečje nadaljevalo tudi na 14. pohodu v letu 2022, zato vabljeni.

Podatki o poteku pohoda:
• Pohod bo v soboto, 27. 8. 2022
• Zbirno mesto bo pred lovsko kočo na Toli
• Med 7. in 8. uro bo čas za prijavo in ob 8. uri začetek pohoda
• pohod ni tekmovalnega značaja, zato poteka v skupini, zmagovalci pa
so vsi, ki pridejo brez obutve od lovske koče na Toli do Krekove koče na
Ratitovcu
• Zaključek pohoda bo v Krekovi koči na Ratitovcu. Udeleženci prejmejo
enolončnico in čaj
• Vsi udeleženci prejmejo spominske majice
• Prijavnina 10 €

Podrobnejše informacije:
Lotrič Alojz, GSM: 031/613-426

Udeleženci 13. pohoda bosonogih iz Prtovča na Ratitovec, 21. 8. 2021
Udeleženci 11. rekreativnega kolesarjenja okrog Ratitovca, 12. 8. 2017
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46. SEPTEMBRSKI REKREATIVNI
POHOD NA RATITOVEC
4. september 2022

Pohod ni tekmovalnega značaja, zato udeleženci prihajajo v strnjeni skupini

Septembrski rekreativni pohod na Ratitovec spada med najstarejše
rekreativne pohode v Sloveniji. V prvih letih , ko je bilo število pohodov
v Sloveniji še zelo majhno, je bila udeležba res velika - tudi do 2700
udeležencev. Danes, ko se je število pohodov močno povečalo, postaja
pohod vedno bolj lokalnega značaja, s povprečno udeležbo okrog 350 – 400
pohodnikov. Tudi takšno število udeležencev je veliko, zato vas v še večjem
številu vabimo na 46. pohod v letu 2022. Pohod je celodnevni, vaša naloga
pa je, da se po eni od markiranih poti povzpnete na Ratitovec. V Krekovi koči
bo ves dan odprto vpisno mesto. Vsi, ki se boste pohoda udeležili prvič,
boste ob vpisu prejeli pohodno knjižico, večkratnim udeležencem pa bomo
potrdili pohodno knjižico, ki jo boste prinesli s seboj. Predlagamo vam, da
si za obisk Ratitovca vzamete več časa, saj bomo za pohodnike pripravili
spremljevalni program, ki ga bo izvajal narodno zabavni ansambel, osebje
Krekove koče pa bo poskrbelo, da ne boste lačni in žejni. Vabljeni!
Vsem pohodnikom, ki dosežejo jubileje
podelimo priznanja.

Udeleženci pohoda prejmejo:

Veseli smo, da je med pohodniki veliko mladih

• za prvi pohod knjižico,
• za dvakratno udeležbo bronasto značko,
• za štirikratno udeležbo srebrno značko
• za šestkratno udeležbo zlato značko,
• za deseti pohod posebno plaketo,
• za dvajseti pohod jubilejno značko,
• za trideseti pohod jubilejno značko.
• za štirideseti pohod plaketo

Knjižica pohoda

Najprej je na vrsti čaj, 21. 8. 2021
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OBHODNICA VELIKI IN VISOKI
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki je v letu 2021 izdalo novo obhodnico z naslovom Veliki in Visoki.

PREDSTAVITEV OBHODNICE
Po podatkih Atlasa Slovenije je na ozemlju naše države skoraj tristo vrhov, ki
imajo v imenu pridevnik velik ali visok. V tej obhodnici so zbrani vrhovi, ki se
ponašajo z zanimivo potjo , dobrim razgledom ali drugo posebnostjo, zaradi
česar vam ne bo žal, če jih boste obiskali. Na večino vrhov vodijo markirane
poti. Nekaj pa je tudi takih, kjer ni markiranih poti, vendar so pristopi v vodnikih dobro opisani in z orientacijo ne bi smelo biti večjih težav. Imena vrhov
so dosledno povzeti po Atlasu Slovenije. Nekateri vrhovi imajo tudi drugačno
ime, kar je v dnevniku navedeno.

Pravilnik obhodnice Veliki in Visoki
• Za prehojen planinski del obhodnice pripada pohodniku srebrni častni
znak.
• Za obisk vseh vrhov v obhodnici – planinski del, vrhovi v tujini in plezalni
del, pripada pohodniku srebrni in zlati častni znak.
• Dokazilo o prehojeni poti so žigi z vrhov, kjer pa žiga ni, je dokazilo fotografija s tipičnim ozadjem.
• Obhodnica Veliki in Visoki ni časovno omejena.
• Izpolnjen dnevnik pošljite na naslov: Planinsko društvo za Selško dolino,
Trnje 39, p. p. 16, 4228 Železniki

Vrhovi v dnevniku so razdeljeni v tri skupine:
• v prvi skupini (planinski del) so lažje dostopni vrhovi v Sloveniji,
• v drugi skupini (vrhovi v tujini) so vrhovi, ki niso v Sloveniji, so pa v njeni
neposredni bližini in so zaradi tega tudi še zajeti v Atlasu Slovenije,
• v tretji skupini (plezalni vrhovi) so nekoliko težje dostopni vrhovi, vendar za
normalnega planinca še vedno normalno dosegljivi. V to skupino so razvrščeni zaradi nekoliko težjega dostopa, dolžine poti ali zaradi nemarkirane
poti, ki pripelje na vrh.

Knjižica
VELIKI in VISOKI
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Velika Osojnica
je eden od lažje
dostopnih vrhov
obhodnice
Veliki in Visoki

Pogled iz Velike Osojnice na Bled in Blejsko jezero
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TURE IN IZLETI
V LETU 2022
•Program vodenih tur je namenjen vsem planincem, ki se nameravajo udeležiti
planinskih izletov PD za Selško dolino Železniki v letu 2021. Več planinskih tur,
odpadlih zaradi epidemije korona virusa v letu 2020 se prenaša na leto 2021.
• Vsak izlet bo objavljen na oglasnih mestih, na internetu s podrobnejšim
opisom poti in težavnostne stopnje.
• Za vse planinske izlete so obvezne prijave, zaželeno vsaj dva dni pred izletom.
• Udeležence vodenih planinskih tur prosimo, da so včlanjeni v PZS.
• Program izletov je pripravljen optimistično, s predpostavko, da bomo
uspešno zatrli in premagali epidemijo.

PRIJAVE IN INFORMACIJE SO MOŽNE NA TELEFONIH:
•Veronika Benedičič, GSM: 031/860-818
•Dragica Gartner, GSM: 041/607-483
•Marjetka Prezl, GSM: 041/936-443
•Ivo Kavčič, GSM: 031/615-479
•Lotrič Alojz, GSM: 031/613-426
•V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki lahko bistveno
vplivajo na varnost ali potek izleta, si pridržujemo pravico rezervne ture,
prestavitve datuma izleta ali odpovedi izleta.

15. januar 2022

STEZA KRASA IN KADULJE –
CRIKVENIŠKA RIVIERA (Hrvaška)

• izhodišče Jadranovo – vzpon na prelaz Orlak, od tam na vrh Sopalj ter
sestop v Dramalj
• lahka označena pot primerna za vse planince
• 5 – 6 ur hoje
• vodnica: Veronika Benedičič

29. januar 2022

S CVIČKOM MED VINOGRADI

• tradicionalen pohod zadnjo nedeljo v januarju, ki ga prireja turistično društvo Otočec v sodelovanju z društvom vinogradnikov Grčevje in Trška gora
• pot poteka po asfaltnih in makadamskih poteh vinskih goric Grčevja in Trške gore
• nezahtevna označena pot dolžine okrog 17 km
• 6 – 8 ur hoje ure hoje
• vodnica: Dragica Gartner

8. februar 2022

KREDARICA ALI GOLI VRH

• že nekaj let nam vremenske razmere v predvidenem terminu niso bile naklonjene, toda prepričani smo, da bo enkrat spet bolje, zato je tudi v letu
2022 Kredarica v programu
• zahtevna zimska tura, izvedena le v stabilnih snežnih razmerah in lepem
vremenu
• pohod je namenjen planincem in turnim smučarjem z dobro kondicijo, primerno opremo in izkušnjami za hojo v zimskih razmerah
• izhodišče je Mojstrana, od tu naprej po dolini Krme, mimo pastirske koče
na Kredarico
• potrebna je popolna planinska oprema za hojo v zimskih razmerah
• 8 - 9 ur hoje
• če bodo vremenske razmere za Kredarico zaradi snežnih razmer neugodne,
se bomo povzpeli na Goli vrh, ki se nahaja med dolinama Ravenske in
Belske Kočne
• vodnici: Veronika Benedičič, Marjeta Prezl

Rinsennock – 2334 m (Avstrija) planinska tura UO društva, 16. 10. 2021
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februar 2022

13. marec 2022

SMUČIŠČE RINSENNOCK (Avstrija)

ZIMSKI POHOD NA SNEŽNIK (1796 m)

Shema smučišča Rinsennoch

S pohoda na Snežnik, 13. 3. 2021

• odpeljali se bomo na smučanje na smučišče Rinsennosk v Avstriji
• razdelili se bomo v tri skupine: skupina za alpsko smučanje, skupina za
turno smučanje in skupina za pohodništvo
• tura bo izvedena v februarju 2022, točni datum pa bo določen ob razpisu
• zamisel je dobra, upamo, da tudi dobro obiskana
• vodenje ture: Veronika Benedičič s pomočniki

• tradicionalni zimski pohod našega društva
• izhodišče – turistično naselje Sviščaki
• po markirani poti na izredno razgleden vrh, možnost turnega smučanja
• lahka zimska tura primerna za vse planince
• potrebna je oprema za zimske razmere
• 5 ur hoje
• vodnik: Alojz Lotrič

5. marec 2022

POHOD PO JURČIČEVI POTI
IZ VIŠNJE GORE DO MULJAVE

19. marec 2022

OTOK KRK (Hrvaška)

• Jurčičeva pot je pohodniška pešpot, poimenovana po pisatelju Josipu Jurčiču, ki jo je trasiralo PD Viharnik, skrbnik poti pa je PD Polž iz Višnje Gore.
Organiziran pohod je vedno prvo soboto v marcu, kar simbolizira Jurčičevo
rojstvo 4. 3. 1844
• pot poteka iz Višnje Gore skozi vasi Pristava, Zavrtače, Polževo, Male Vrhe,
Kravjek in Oslico do Muljave. Po končani proslavi bomo pot nadaljevali do
izvira reke Krke.
• dolžina pohoda je 15 kilometrov
• 5 ur hoje, z daljšim postankom na Muljavi
• vodnik: Alojz Lotrič

• otok Krk je zaradi bližine in dobre dostopnosti priljubljen kvarnerski otok.
Otok je prepleten z mrežo stez in poti in je zanimiv tudi za planince. Tokrat
bomo prečili greben nad Baško in se med drugim povzpeli tudi na najvišji
vrh otoka Obzova
• izhodišče poti je prelaz Treskovac
• delno zahtevna planinska pot
• 4 – 5 ure hoje
• vodnica: Veronika Benedičič
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9. april 2022

27. marec 2022

VRH SKOPICE – DRNULK – VRŠE

• vrh Skopice je razgleden vrh, ki se nahaja med Čepovansko dolino, dolino
reke Idrijce in dolino reke Trebušnice. Z vrha je lep pogled na Šentviško
planoto, proti vzhodu pa proti Dolenji in Gorenji Trebuši.
• izhodišče pohoda je Čepovan
• pohod bomo zaključili s sestopom v Gorenjo Trebušo
• lahka, delno označena planinska pot, primerna za vse planince
• 4 – 5 ure hoje
• vodnica: Dragica Gartner

2. april 2022

DRAŽGOŠE – NOVAK – PRTOVČ – RATITOVEC –
PRTOVČ

• pohod bo potekal po markirani, a zelo redko obiskani planinski poti, za
katero skrbi PD za Selško dolino Železniki.
• izhodišče pohoda bo pred brunarico v Dražgošah
• povratek z Ratitovca po markirani poti do Prtovča
• lahka označena planinska pot, primerna za planince, vajenih daljših pohodov
• 7 ur hoje
• vodniki: Četrtič Miloš, Lotrič Alojz in vodnice vodniškega odseka

ISTRSKA PLANINSKA POT –
DEL OD CRNEGA VRHA DO BUJ

• Istrska planinska pot povezuje zahodno in vzhodno obalo Istre. Začne se v
naselju Crni Vrh (občina Umag), konča pa se v naselju Crna Punta (občina
Raša). Dolga je 160 km
• tokrat bomo pohod začeli iz Crnega Vrha. Pot nas bo vodila na razgledišče
Sv. Petar s pogledom na Savudrijski zaliv. V nadaljevanju bomo nadaljevali
po poti ob nekdanji ozkotirni železnici Paranzana z razgledi na Sečoveljske
soline in po dobrih 15 kilometrih pohod zaključili v Bujah
• pohod je primeren za vse planince
• 5 ure hoje

27. april 2022

PRTOVČ – RATITOVEC – VODIŠKA PLANINA –
KROPA

• izhodišče je Prtovč, od koder se bomo po poti čez Razor povzpeli do Krekove koče na Ratitovcu. Po kratkem oddihu v koči bomo pot nadaljevali
po markirani poti preko Dražgoške gore na Vodiško planino. Po premagani
utrujenosti v domu na Vodiški planini, nas čaka še strmi spust v Kropo, kjer
bomo pohod zaključili
• pot tehnično ni zahtevna, potrebna pa je dobra telesna pripravljenost
• 10 ur hoje
• vodnik: Alojz Lotrič, vodnica vodniškega odseka

Slika IMG 8174?

Pohodniki na cesti proti kmetiji Novak, 24. 4. 2021
Počitek pri lovski koči na Razstovki
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7. maj. 2022

12. junij 2022

ČRNI HRIBI ALI FALKERT

RAZSUŠICA – MEDVIŽICA - OJSTRIČ

• ker je 7. maj precej zgoden čas za hrib Falkert v Avstriji, je predvidena tudi
druga možnost.
• ČRNI HRIBI: pot nas bo peljala po grebenu Črnih hribov. Pohod bomo pričeli pri spomeniku na Cerju in ga po prečenju številnih hribčkov končali na
Trstelju. Sledi še spust do vasi Lipa.
• 5 ur hoje
• FALKERT je 2308 m visok vrh ki se nahaja zahodno od vasice in jezera
Falkertsee v Krških Alpah. Do izhodišča se peljemo skozi Beljak – Badlaikirchen – prelaz Turacher Hohe – Heidi Alm.
• izhodišče naše poti je Haidi Alm, od koder se bomo podali po dveh smereh.
Prva je lahka označena pot, druga pa je ferata (oznake A,B,C in D)
• vodnica: Veronika Benedičič

15. maj 2022

PREVORJE – VIRŠTANJ - OLIMJE

• naša pot nas bo vodila po Šmarsko-Virštanjskem vinorodnem okolišu
• izhodišče so Prevorje, od koder nas bo pot vodila čez Javorščico, Virštanj
v Imeno.
• lahka nezahtevna neoznačena pot, primerna za vse planince
• 4 – 5 ur hoje
• vodnica: Dragica Gartner

28. maj 2022

SOONBLICK (Avstrija)

• Hocher Soonblick je 3106 metrov visoka gora v gorski skupini Goldberg.
Na gori se nahaja koča Zittelhaus ter najvišje ležeča meteorološka postaja
v Avstriji.
• izhodišče je Lenzanger
• zahtevna označena pot
• povratek po poti prihoda
• 8 – 9 ur hoje
• vodnici: Veronika Benedičič, Marjeta Prezl

11. junij 2022

DAN SLOVENSKIH PLANINSKIH DOŽIVETIJ

• v času izdaje knjižice še ni poznan kraj prireditve
• že zgodaj zjutraj se bomo odpeljali proti kraju prireditve, kjer bomo najprej
opravili planinsko turo in se po pohodu udeležili osrednje prireditve
• hoja na izbrani planinski turi bo lahka in primerna za vse planince
• 4 ure hoje
• vabljeni vsi planinci
• vodnik: Alojz Lotrič
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• vrhovi se nahajajo v dolgi verigi vrhov med Slavnikom in Učko na slovenski
strani Čičarije. Razsušica in Ojstrič sta travnata, Medvižica pa je skalnata.
Za vzpon na vrh je pot nekoliko zahtevnejša. Vrhovi so razgledni.
• izhodišče pohoda in zaključek pohoda je vas Zagrad
• večinoma lahka označena pot s krajšim vmesnim delom zahtevne poti
• pot primerna za vse planince
• 4 – 5 ur hoje
• vodnica: Dragica Gartner

Od 23. junija 2021 do 27. junija 2022

GORSKI MASIV VISOČICA (Bosna)

• v vodniškem odseku smo se odločili, da od 23. – 27. junija 2022 organiziramo 5 dnevno planinsko turo v Bosno. Naše izhodišče za pohode je
gorski masiv Visočica, ki tvori naravno mejo med Hercegovino in Bosno.
Z vzhodne strani je Visočica od Treskavice ločena z reko Ljuto, z juga in
jugozahoda z reko Neretvo. Od Prenja in od severa pa je ločena s kanjonom reke Rakitnica od Bielašnice. Najvišji vrh Visočice je Džamija (1967
m), nekaj nižji so Veliki in Mali Ljelien, Vito, Subar, Veliko brdo in Drstva.
Poleg vrhov, ta gorski greben krasijo tudi gozdna prostranstva, pašniki in
planinsko cvetje.
• za pripravo take planinske ture je precej organizacijskih priprav, zato bomo
že kmalu po novem letu zbirali prijave. Ob prijavi vam bodo na voljo tudi
dodatne informacije.
• prijave bo zbirala vodnica Veronika Benedičič

7. julij – 10. julij 2022

BRENTA (Italija)

• Brenta je gorska skupina, ki se nahaja v provinci Trentino na severovshodu
Italije. Izhodišče je znano smučarsko središče Madona di Campiglio
• pod grebenom Brente je veriga koč, ki so med sabo povezane z lahkimi
markiranimi potmi. Vrhovi Brente so dostopni le alpinistom. So pa okrog
Brente speljane dobro okovane ferate.
• mi se bomo razdelili v dve skupini. Prva skupina se bo od koče do koče
podala po feratah, druga skupina pa po urejenih in nezahtevnih poteh.
• obvezna samovarovalna oprema in čelada
• 6 – 7 ur hoje vsak dan
• vodnici: Marjetka Prezl, Veronika Benedičič
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30. julij 2022

28. avgust 2022

MALA RATEŠKA PONCA

JALOVEC

• peljali se bomo čez mejni prehod Rateče do Belopeških jezer v Italiji
• to bo krožna planinska tura, ki jo bomo pričeli pri Spodnjem Mangartskem
jezeru, jo nadaljevali preko Svabešča – Capano Ponza – do Male Ponce
• sestopili bomo mimo koče Zacchi do Zgornjega Mangartskega jezera
• zahtevna označena pot
• 5 - 6 ur hoje
• vodnica: Veronika Benedičič

13. avgust 2022

KASER HOHE (2318 m) (Avstrija)

• do izhodišča se bomo peljali skozi Beljak – Badlaikirchen do prelaza Turacher Hohe
• izhodišče naše poti je prelaz Turacher Hohe, od koder se bomo preko travnatih vrhov Schoberriegel (2208 m) in Gruft (2035 m) povzpeli na naš cilj.
• povratek po poti prihoda
• lahka, označena pot, primerna za vse planince
• 5 ur hoje
• vodnica: Veronika Benedičič

•Jalovec z višino 2645 m je šesta najvišja gora v Sloveniji
•izhodišče bo Planica, od koder se bomo preko Tamarja povzpeli po lahki
označeni poti do Kotovega sedla. V nadaljevanju se bomo vzpenjali po zelo
zahtevni poti, ki je na najbolj izpostavljenih mestih zavarovana z jeklenicami
in klini
•tura je primerna za izkušene planince, ki so dobro telesno pripravljeni
•vračali se bomo čez Jalovško škrbino na Vršič
•zelo zahtevna označena pot
•obvezna samovarovalna oprema za ferato in čelada
•12 ur hoje
•vodnici: Marjetka Prezl in Veronika Benedičič

Jalovec

3. november 2022

FERATA VIA LEVA IN ŠPIK HUDE POLICE

•iz planine Pecol se bomo usmerili proti Montažu čez sedlo Forca dei Disteis
ter pot nadaljevali v smeri Pipanove lestve in nekoliko pod njo zavili desno,
kjer se prične ferata Via Leva
•ferata poteka po skalnih policah pod Vrhom Brda, Špikom nad Plazom in
Špikom nad Cijanerico ter se nazadnje strmo spusti v Škrbino nad Cijanerico.
•sledi še vzpon, zavarovan z jeklenicami in lestvijo do poti na Špik Hude
police, od koder je do vrha še nekaj zložne hoje
•sestop poteka po nezahtevni poti do izhodišča na planini Pecol
•zelo zahtevna označena pot
•obvezna samovarovalna oprema za ferato in čelada
•7 ur hoje
•vodnici: Marjetka Prezl, Veronika Benedičič

Prelaz Turacher Hohe z jezerom Turachersse
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11. september 2022

SREČANJE PLANINCEV TREH DEŽEL
NA TROMEJI (1510 m)

•tradicionalno srečanje planincev na Tromeji, ki privabi številne pohodnike
iz vseh treh dežel
•izhodišče – iz Rateč po eni od izbrane poti na Tromejo
•povratek po označeni poti čez Petelinjek na mejni prehod Podkoren
•lahka tura, primerna za vse planince
•4 ure hoje, z daljšim postankom na Tromeji

17. – 18. september 2022

DVODNEVNI IZLET UO
PD ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI

•v času izdaje brošure še ni izbrana dvodnevna planinska tura
•ta planinska tura je namenjena delovni ekipi PD za Selško dolino Železniki
•vodnice: Veronika Benedičič, Dragica Gartner in Marjetka Prezl

Člani UO društva na Goldeku v Avstriji, 17. 10. 2021

1. 10. 2022

GOLDECK (Avstrija)

•peljali se bomo preko Beljaka – Spittala do vasi Ziebel. Tu se bomo zavili na
alpsko cesto Goldeck Alpenstraße in se po njej povzpeli na parkirišče na
višini 1885 metrov.
•od parkirišča se bomo podali na krožno razgledno pot preko treh dvatisočakov Martennock – Goldeck – Seetalnoch – od tu spust na parkirišče
•označena nezahtevna pot, primerna za vse planince
•4 - 5 ur hoje
•vodnica: Veronika Benedičič

Martennock,
2039 m, sosedni
vrh Goldeka
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Goldeck
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12. november 2022

POHOD PO POTI SPOMINA – KRNSKA JEZERA

• pri Krnskem jezeru bo že enaindvajsetič potekala slovesnost v počastitev
vseh padlih in umrlih vojakov ter konca 1. svetovne vojne
• na pot se bomo podali v treh skupinah. Prva bo krenila od Slapa Savice preko Komne in Bogatinskega sedla do koče pri Krnskih jezerih, druga skupina
iz planine Kuhinje preko Krna do koče pri Krnskih jezerih in tretja skupina
iz Lepene po označeni poti do koče pri Krnskih jezerih. Seveda pa je obseg
izvedbe odvisen od vremenskih razmer na dan pohoda
• po svečanem delu, se bomo vsi skupaj vrnili v Lepeno
• lahka označena pot
• 6 ur hoje za skupino iz bohinjske strani
• 5 ur za skupino iz Lepene
• vodniki: Veronika Benedičič, Marjetka Prezl,
Pogled iz Goldeka na parkirišče in izhodišče pohoda

20. november 2022

POHOD PO VERTOVČEVI POTI

• to je tradicionalni pohod v spomin na Prežihovega Voranca, ki je hodil po
teh krajih
• start pohoda je v Mokronogu, od koder nas pot vodi mimo vinogradov
Svetega Vrha preko Malkovca in Telč v Pijano goro. Pot je dolga 15 km
• nezahtevna označena pot
• 5 – 6 ur hoje
• vodnica: Dragica Gartner

• tudi letos se bomo udeležili pohoda po Vrtovčevi poti, v spomin na vipavskega rojaka Matija Vrtovca, ki spada med slovenske najimenitnejše
poljudnoznanstvene pisce
• izhodišče v vasi Ustje, od koder vodi pot skozi Dolenje do Planine, kjer
je Vrtovec služboval, od tu naprej pot nadaljujemo preko najvišje točke
pohoda Ostri vrh in se spustimo skozi vasi Potok in Jakuline v Šmarje, kje
je osrednja proslava. Od tu sledi še kratek vzpon do Vrtovč, nato pa skozi
vasi Tevč in Uhanj na izhodišče v Ustje
• pohod je primeren za vse planince
• 6 ure hoje
• vodnik: Alojz Lotrič

12. november 2022

10. december 2022

15. oktober 2022

TRADICIONALNI POHOD
OD MOKRONOGA DO PIJANE GORE

POPOTOVANJE PO LEVSTIKOVI POTI
OD LITIJE DO ČATEŽA

• Levstikov pohod spada med najbolj obiskane v Sloveniji. Dolžina pohoda je
22 km, pot nas vodi po lepi pokrajini posejani z turističnimi zanimivostmi
teh krajev, zidanicami, vinogradi in še bi lahko naštevali. Domačini ob poti
pripravijo bogato obložene stojnice z domačimi specialitetami, ker pa je to
čas martinovanja, je tudi v zidanicah veselo
• izhodišče pohoda je Litija, od tu naprej skozi Šmarje pri Litiji, Trsje do
Preske, kjer se odločimo za severno ali južno pot, obe pa nas pripeljeta na
Čatež
• 6 ur hoje
• vodnik: Lojze Lotrič
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IZLET V NEZNANO

• zaključni izlet za iztekajoče leto 2022
• vabljeni vsi udeleženci pohodov in ostali planinci
• vodniki: Veronika Benedičič, Dragica Gartnar, Marjetka Prezl in Alojz Lotrič
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18. december 2022

POT PO MEJI BREZ MEJE

•strogo varovanje meje med Italijo in Slovenijo se je z vstopom Slovenije v
EU in Šengen leta 2007 sprostilo. V tem evforičnem času se je porodila
ideja, da bi ta dogodek v Goriških brdih obeležili na poseben način. Pričeli
so organizirati pohod po meji med Slovenijo in Italijo in ga poimenovali Pot
ob meji brez meje.
•lahka, lepa označena pot, primerna za vse planince
•4 – 5 ur hoje
•vodnica: Dragica Gartner

POHODI DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SELŠKE DOLINE ŽELEZNIKI V LETU 2022
1. Planina Zajavornik (1292 m) na Pokljuki
Zimski pohod z izhodiščem pri nekdanjem hotelu Erika na Rudnem polju
ali od koče v Krnici (1110 m). Sestop po poti prihoda.
Odhod v torek, 8. 2. 2022, ob 7. uri – vodnica – Dragica Gartner

2. Padna – Nova vas – Sv. Peter – Krkavče
Peljali se bomo iz Železnikov do Kopra in od tam naprej skozi Šmarje na
štartno mesto v Padni. Krožna pot nas bo skozi vse tri vasi pripeljala
nazaj na izhodišče v Padno.
Odhod v torek, 1. 3. 2022, ob 7. uri – vodnica Dragica Gartner

3. Felban – Pot ob Rakah
Vožnja do Idrije in naprej do Divjega jezera. Pohod poteka po poti
nekdanje ozkotirne železnice iz prve svetovne vojne in po spustu
sprehod ob Rakah.
Odhod v torek, 22. 3. 2022, ob 7. uri – vodnica Dragica Gartner

4. Jasovnik (765 m)
Izhodišče med Motnikom in Vranskim, nato peš po grebenski nezahtevni
krožni poti čez Jasovnik do Motnika.
Odhod v torek, 12. 4. 2022, ob 7. uri – vodnica Dragica Gartner

5. Seška (7 km), Piranska (9 km) in Strunjanska (12 km)
Mala in Velika Mojstrovka (zadaj) – izziv za obhodnico Veliki in visoki

To so tri najlepše krožne pešpoti v skupni dolžini 28 km, ki nam
omogočajo spoznati skrite kotičke Portoroža, Pirana, Strunjana in Seče.
Tudi mi bomo prehodili del teh poti
Odhod v torek, 3. 5. 2022, ob 7. uri – vodnica Veronika Benedičič

6. Kršičevec (1092 m) med Cerknico in Pivko
Glede na podatke v programu izleta, o značaju in
zahtevnosti izleta, vsak planinec sam presodi ali izpolnjuje
pogoje za varno in nemoteno udeležbo na izletu.
Na podlagi te presoje in odločitve prevzema polno
odgovornost za vse posledice, ki iz tega nastanejo oziroma
nastanejo tudi v primeru nesreče.

Vožnja do Pivke na izhodišče Jurišče. Krožna pot nas bo vodila čez
Kršičevec nazaj na izhodišče
Odhod v torek, 24. 5. 2022, ob 7. uri – vodnica Dragica Gartner

7. Otok Krk
Čaka nas vožnja iz Železnikov, mimo Reke do mostu na Krk in naprej po
otoku do Baške. Čaka nas lepa razgledna pot na Mesečev plato.
Odhod v torek, 14. 6. 2021, ob 5. uri – vodnica Veronika Benedičič

Prijava na izlet ima istočasno značaj izjave, da prijavljenec
s temi pogoji soglaša in jih jemlje kot svojo obveznost.
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8. Struška (1944 m)
Iz Železnikov se bomo peljali do Javorniškega Rovta do križišča Križevec.
Od tu bomo šli peš čez Belsko planino na vrh, se spustili na planino
Seča in po panoramski poti pod prehojenim grebenom na izhodišče.
Odhod v torek, 5. 7. 2022, ob 6. uri - vodnica Dragica Gartner

9. Piz Boe v italijanskih Dolomitih
S 3152. metri je najvišji vrh v gorski skupini Sella. Na izhodišče se bomo
pripeljali z gondolo. Čaka nas prijetna nezahtevna pot.
Odhod, 2. 8. 2022, ob 3. uri - vodnica Veronika Benedičič

10. Planina Razor – dvodnevni pohod
Koča se nahaja v spodnjih bohinjskih gorah pod Žabiškim Kukom. Tu
bomo preživeli dva dni in delali izlete na bližnje vrhove.
Odhod 30. - 31. 8 .2022 ob 6. uri - vodnica Veronika Benedičič

11. Dolina Maltatal na Avstrijskem Koroškem
Po panoramski cesti se bomo peljali do umetnega jezera Kolbrein in se
sprehodili po panoramski poti ob obali jezera.
Odhod v torek, 20. 9. 2022, ob 7. uri – vodnica Veronika Benedičič

12. Goldek (Avstrija) ali Podgorski vrh (Italija)
Odvisno od vremenskih razmer bomo izbrali eno od zgoraj omenjenih
vrhov. Oba sta zaradi lepote vredna ogleda.
Odhod v torek, 11. 10. 2021 - vodnica Dragica Gartner

13. Steklasova pot nad Šentrupertom na Dolenjskem
Peljali se bomo skozi Mirensko dolino do izhodišča v Šentrupertu. To je
krožna pot po obronkih Šentruperta in z lepim razgledom na Mirensko
dolino.
Odhod v torek, 25. 10. 2022 – vodnica Dragica Gartner

14. Sveti Daniel in Škabriel nad Novo Gorico
Pot poteka čez dva hriba, zgodovinsko pomembna z dogajanja v prvi
svetovni vojni. Spust na Solkansko stran.
Odhod v torek, 8. 11. 2022 ob 7. uri

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI,
KI DELUJEJO V DRUŠTVU
Kratek povzetek gradbene dejavnosti društva od začetka do danes
Gospodarska dejavnost v planinskem društvu za Selško dolino Železniki
ima že od same ustanovitve društva leta 1907 pomembno vlogo. V začetku
je bila to izdelava načrtov, zbiranje sredstev in postavitev planinske koče
na Ratitovcu ter potem težavno vzdrževanje koče do pričetka vojne. Med
drugo svetovno vojno je delovanje društva zamrlo, koča pa je bila leta 1943
požgana. Po ustanovnem občnem zboru društva leta 1950, so takoj stekle
priprave za postavitev nove koče, ki je bila leta 1954 tudi zgrajena.
Z razvojem planinstva in stalnemu povečevanju obiska, je koča postajala
premajhna. Posledica tega je bila izgradnja prvega prizidka leta 1969 in nato
izgradnja drugega prizidka leta 1987. Hkrati s kočo so se gradili spremljevalni
objekti kot so vodovod, postavitev žičnice 1979. leta, priključitev koče na
električno omrežje leta 1999.
Po nekaj letnem mirovanju, je proti koncu 20. stoletja koča spet postala
zastarela in premajhna, zato se je bilo potrebno odločiti, kako jo posodobiti.
UO društva je leta 2000 sklenil, da koča ostane v prvotni obliki, da pa se v
celoti prenovi. Prenova koče je potekala postopoma od leta 2001 do leta 2014
in smo jo v celoti financirali z lastnimi sredstvi. S tretjinsko pomočjo evropskih
sredstev smo zgradili nov sanitarni del koče, zbiralnik za vodo in čistilno
napravo. Ob 60. obletnici koče v letu 2014 je bila koča v celoti obnovljena.
Končana prenova koče v letu 2014 nas ni uspavala. V naslednjih treh letih
smo uredili prostor z mizami v okolici koče in odplačali kredit, ki smo ga
najeli pri prenovi koče. Z lastniki pašne skupnosti Torka smo se v letu 2016
dogovorili za prodajo zemljišč, na katerem stoji mala koča, del parcele na
kateri stoji Krekova koča in celotno zemljišče v okolici koče, na katerem
stojijo objekti v lasti društva. Do sedaj smo za uporabo teh zemljišč imeli
sklenjeno najemno pogodbo. Postopek nakupa in vpis v zemljiško knjigo
zgoraj navedenih zemljišč, je bil v letu 2017 uspešno zaključen.

15. Pohod v neznano – malo gor in malo dol
Odhod v torek, 29. 11. 2021 - vodnica Dragica Gartner
V seznamu niso navedene ure posameznega pohoda. Večina pohodov
traja med tremi in štirimi urami, lahko tudi pet. Vabljeni!

Otvoritev zimskega
bivaka, 25. 7. 2021
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V letu 2019 in 2020 smo odstranili dotrajan zimski bivak, z lastnimi sredstvi
zgradili novega in ga v letu 2021 svečano odprli.
Na področju gradbene dejavnosti imamo v letu 2022 velike načrte. V letu
2021 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za energetsko prenovo
Krekove koče in streho na zgornji postaji tovorne žičnice. S predvideno investicijo smo se prijavili na razpis Gospodarskega ministrstva za podporo
planinski, športni in rekreacijski dejavnosti. Uspeli smo in v ta namen pridobili dobro polovico nepovratnih sredstev, ki nam bodo bistveno pomagali pri
izvedbi investicije. Celotno investicijo bomo izvedli v juniju in juliju leta 2022.

KREKOVA KOČA NA RATITOVCU

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki je lastnik Krekove koče na Ratitovcu in jo tudi oskrbuje, vzdržuje in posodablja. Koča stoji na razgledni točki
pod Gladkim vrhom. Od koče je lep razgled na Julijske Alpe, Padsko nižino,
Škofjeloško in Cerkljansko pogorje, Golake, Trnovski gozd, Nanos, Snežnik,
Gorjance, Zasavsko hribovje, Kamniško - Savinjske Alpe in Karavanke. Tu
se stikajo označene planinskih poti, ki vodijo na Ratitovec iz smeri Prtovča,
Zalega Logu, Podrošta, Sorice, Soriške planine, Planine Pečane, Vodiške planine in iz Dražgoš. Koča je priljubljena točka obiskovalcev, obiskana v vseh
letnih časih.

Odprtost koče v letu 2022:
• v predsezoni, od 1. 1. 2022 do 29. 5. 2022, ob sobotah, nedeljah in
praznikih
•v poletni sezoni, od 30. 5. 2022 do 9. 10. 2022, vsak dan
•v posezoni, od 15. 10. 2022 do 31. 12. 2022, ob sobotah, nedeljah in
praznikih
Dotrajano ostrešje
Krekovekoče s
skodlami bo
zamenjala kovinska
kritina Prefa

Prostori za postrežbo gostov
V Krekovi koči sta gostom na voljo dve večji in dve manjši jedilnici, v katerih
je 100 sedežev, pred kočo pa je pri mizah še 150 sedežev. V glavni jedilnici
je krušna kmečka peč, dve jedilnici sta ogrevani s kamini na drva, ena pa se
po potrebi ogreje z električnim radiatorjem.

Toliko drv potrebuje
Krekova koča v
enem letu. Za
spravilo na Ratitovec
je potrebnih kar precej
voženj z žičnico.

Jedilnica v Krekovi koči

Zgornja postaja
tovorne žičnice, tudi
tu bomo zamenjali
strešno kritino
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Kuhinja
Hrano in slaščice dnevno pripravljamo v kuhinji Krekove koče. Hrane ne
zamrzujemo in je dnevno sveža. Pripravljamo jedi na žlico - to so ričet,
jota, pasulj s prekajenim mesom, bograč, telečja obara, ajdove žganci s
kislim mlekom, zelenjavno in gobovo juho. Pečemo pehtranovo, orehovo in
ocvirkovo potico, še posebno pa je koča poznana po flancatih. Po dogovoru
lahko pripravimo hrano za večje skupine.

Enolončnice so
pripravljene –
Krekova koča
21. 8. 2021

Namestitev
V Krekovi koči na Ratitovcu je možno tudi prenočiti. Gostom so na voljo tri
sobe s po tremi, štirimi in petimi posteljami in skupna ležišča z enajstimi
posteljami. V poletni sezoni je možno prenočiti vsak dan, v predsezoni in
posezoni pa ob koncih tedna iz petka na soboto in iz sobote na nedeljo. Ker
je Krekova koča planinska koča, ne sprejemamo skupin, ki bi želele imeti
razna praznovanja v nočnem času. Od junija naprej bo možno prenočiti tudi
v zimskem bivaku. Bivak bo namenjen izključno planincem, ne bo pa na voljo
skupinam, ki bi želeli v njem imeti razna praznovanja.

MARKACIJSKI ODSEK

Markacijski odsek sodi med pomembne dejavnosti društva. Omenja se že
kmalu po ustanovitvi društva leta 1907 in izgradnji koče na Ratitovcu leta
1924. Takrat se je pokazala potreba po označitvi poti na Ratitovec in druge
vrhove v Selški dolini. Z razvojem planinstva se je število označenih poti na
Ratitovec in okoliške hribe le še povečevalo. Danes markacijski odsek skrbi
za 140 km nadelanih in označenih poti. Naša naloga ni nadelava novih poti,
ampak poskrbeti, da obstoječe vzdržujemo.
V markacijskem odseku deluje 15 članska ekipa, od katerih jih je 5 z opravljenim tečajem za markacista. S tako močno ekipo smo sposobni skrbeti
za naše poti. Vse poti je med letom treba redno vzdrževati, najbolj kritičnim
delom poti pa nameniti več pozornosti.
Plan dela za leto 2022:
• markiranje poti spodnji Jirn – Zgornji Jirn
• markiranje poti Spodnje Danje – Mišji Grunt (Soriška planina)
• obnova markacij Sorica – Lajnar
• košnja v poletnem času na poteh Potok – Blegoš, Jesenovec – Prtovč,
Podrošt – sedlo Povden,, Sorica – Lajnar, sedlo povden - Ratitovec
• ureditev kanalov za odvodnjavanje Prtovč – Razor – Ratitovec
• nadaljevali bomo z akcijo postavitve kovinskih drogov in novih smernih
tabel izdelanih po standardih PZS. Z novimi oznakami je sedaj opremljenih
že večina poti, je pa potrebno dodati še nekaj novih in zamenjati dotrajane.
• Skupno je bilo v obdobju od leta 2014 do leta 2021 na vseh poteh postavljenih 82 kovinskih drogov, 168 smernih tabel in 27 kovinskih drogov s
smernimi puščicami.
• obnova markacij na posameznih delih poti
• rezanje grmov ob poteh, čiščenje kanalov za odvodnjavanje in odstranitev
ovir na posameznih poteh po potrebi

Del ekipe po končani akciji postavitve smerokazov na poti Dražgoše – Novak – Prtovč;
10. 9. 2021

Spalni prostor v Krekovi koči
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Označene planinske poti, za katere skrbi markacijski odsek PD za
Selško dolino Železniki
Soriška planina – Zgornji Irn – Ratitovec

10 km

3 ure

Prtovč – Razor – Ratitovec

4 km

1 ura 30 minut

Železniki – Draboslovica – Prtovč

6 km

1 ura 45 minut

Prtovč – Zgornje Danje – Sorica

10 km

3 ure

Zali Log – Povden – Ratitovec

4 km

3 ure

Podrošt – Ravne – Torka

5 km

1 ura 45 minut

Davča – Porezen

9 km

2 ure 30 minut

Davški most – Potok – Blegoš

10 km

3 ure

Bitenska planina – Pečana – Ratitovec

10 km

2 ure 30 minut

Rovtarica – Kopišče – Soriška planina

17 km

cesta

Ledine – Planina Klom – Ratitovec

8,5 km

2 ure 30 minut

Jesenovec – Prtovč

3 km

1 ura

Petrovo Brdo – Sorica

7 km

1 ura 30 minut

Sorica – Lajnar

5 km

2 ure 30 minut

Dražgoše – Kmetija Novak – Prtovč

14 km

3 ure

Dražgoše – Lajše – Mohor

9 km

2 ure

Zgornje Danje – Spodnji Irn – Kremant

3 km

1 ura 30 minut

Lovska koča na Prtovču – Jesenovec –
Kosmati vrh

6 km

1 ura 45 minut

Soriška planina – Možic

3 km

1 ura 45 minut

Železniki – Prtovč

6 km

2 ure 15 minut

Vodiška planina – Ratitovec

22 km

5 ur 30 minut

Vodiška planina – Dražgoše

8 km

2 ure 15 minut

Železniki – Prtovč

6 km

2 ure

Rovtarica – Glažarica – planina Pečana

7 km

2 ure 15 minut

Glažarica – planina Klom

2 km

30 minut
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ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Če so redki prvi obiskovalci v gorah iskali koristi za preživetje, današnji
obiskovalec želi sprostitve, gibanja v gorskem svetu. V času, ko se zdi, da
povsod mrgolijo bacili, pa se je obisk v gorah še posebej povečal.
To pa seveda od narave terja svoj davek, kar ima, zaradi nekontrolirane
množičnosti obiska, močan vpliv na naravno okolje in s tem tudi na planinske
poti. Obenem predstavlja vse zgoraj opisano tudi veliko obremenitev
gorskega sveta.
Da bi pritisk na okolje, zaradi močno povečanega obiska gorskega sveta čim
bolj ublažili, smo se člani odseka za Varstvo Gorske Narave ( v nadaljevanju
VGN), poleg pomladne in jesenske čistilne akcije, posvetili pomoči pri
urejanju in označevanju planinskih poti, za katere skrbi naše društvo.
S povečanjem obiska prihajajo v gore ne samo hribovski zanesenjaki, ampak
tudi bolj naključni obiskovalci, bodisi zaradi trenda ali se izjemoma odločijo
za počitnice v gorah. Vse več je tudi drugih načinov obiskovanja gora ( npr.
špotniki ).
Da varno in kontrolirano dosežemo izbrani cilja v gorah, hodimo seveda
po planinskih poteh. Dobro označene in vzdrževane planinske poti so nujne
za varovanje narave, varnejši in brezskrbnejši obisk planinskega sveta, ki
je tudi letos premamil izredno veliko število obiskovalcev. Hoja zunaj poti
ni priporočljiva, ker je za naravo škodljiva, za pohodnike in obiskovalce pa
nevarna.
V današnjem kriznem času lahko dobro urejene in označene poti preprečijo
marsikatero nesrečo in s tem nepotrebno obremenjevanje bolnišnic.
Uporaba označenih in urejenih poti pripomore k varovanju narave,
življenjskega prostora prostoživečih živali in k ohranjanju vedno vabljive
planinske vegetacije.
Urejene poti ohranjajo naravno okolje –
tisto, ki nas vse vabi in tako zelo navdušuje.

Načelnik odseka za varstvo gorske narave:
Miloš Četrtič
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Naloga odseka za varstvo gorske narave v društvu je skrb za čistočo na
območju, za katerega skrbimo in opozarjanje na nepravilnosti, ki se dogajajo
v naravi. Odsek tesno sodeluje z odsekom markacistov.

PLANINSKI KROŽEK NA
OSNOVNI ŠOLI V ŽELEZNIKIH

Pod vodstvom odseka bosta v letu 2022 speljane dve pomembni akciji:
•spomladanska čistilna akcija v času od 1. aprila 2022 do 30. junija 2022
•jesenska čistilna akcija v času od 1. 9. 2022 do 31. novembra 2022

Za učence, ki imajo veselje do hoje v naravo in hribe

Natura 2000 Ledine

ČLANSTVO PLANINCEV
Mladi planinci Planinskega krožka OŠ Železniki smo člani PD Železniki. Plačilo članarine za PD se poravna na začetku koledarskega leta in je pogoj za
koriščenje ugodnosti, ki nam jih nudi PD Železniki.
Kaj prinaša članstvo?
• Popust pri nakupu planinske opreme v specializiranih trgovinah.
• Spanje v planinskih kočah je s planinsko izkaznico pol cenejše.
• Brezplačno vodenje otrok po gričih, hribih in gorah (otroci plačajo le ceno
prevoza).
• Člani so s plačano članarino dodatno nezgodno zavarovani in imajo omogočeno brezplačno reševanje ob morebitni nezgodi.
• Mentorji smo pravno moralno zavarovani le v primeru, da vodimo člane
planinskega društva.
CILJI PLANINSKE VZGOJE
• Oblikovati čustven, pristen spoštljiv, kulturen odnos do narave kot posebne
vrednote.
• Oblikovati pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne
športne dejavnosti.
• Usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v kasnejših starostnih obdobjih.

Močerad živi
v čistem okolju

Odvrženim
robčkom so
se pridružile
še maske
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DOBRO JE VEDETI
• Izlete organiziramo ob pomoči PD Železniki.
• Na izlete gre tudi mentor in vodnik.
• Na izlete gredo lahko tudi starši (dopis na prijavnici), ni pa pogoj za udeležbo.
• Prijavnico pozorno preberi in jo oddaj do navedenega datuma mentorjem.
• Če te v zvezi s prijavo še kaj zanima, pokliči enega izmed mentorjev.
• Na izlet gremo v vsakem vremenu, vendar pot prilagajamo vremenu.
• Odjavi se vsaj dan prej in za odjavo imej tehten razlog.
• Na izlet vzemi primeren nahrbtnik.
• Obleci se v udobna oblačila, ki so primerna tudi za igro.
• Na nogah imej planinske čevlje ali visoke čevlje z vezalkami.
OPREMA
• Planinski čevlji: segajo naj preko gležnjev, da dajo nogi dobro oporo;
podplat naj bo dobro profiliran in ne gladek, da nam ne drsi.
• Oblačila: pohodne hlače, majica, anorak, kapa, vetrovka ali dežnik.
• Nahrbtnik: plastenka s pijačo, malica, kakšen priboljšek, rezervna oblačila;
nogavice , majica, kapa, rokavice, topel pulover, Dnevnik mladega planinca, pisalo, robček, mini prva pomoč, vrečka za smeti.
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PLANINSKI KROŽEK, načrt izletov za 2021/22
Datum

Planinski izlet

11. 9. 2021

Češka koča na Spodnjih ravneh

8. 10. – 10. 10. 2021

Tabor na Ratitovcu

november 2021

Matajur

ponedeljek, 27. 12. 2021

Nočni pohod – Sorica iz Podrošta

januar 2022

Sankanje (glede na snežne razmere)

zimske počitnice (torek)

Smučanje (glede na snežne razmere)

marec 2022

Vremščica / Pristavški Storžič

april 2022

Lubnik, Lubniška jama

maj 2022

Zelenica / Mrežce, Debela peč

28. 6. 2022

Izlet presenečenja

Pohod na
Češko kočo

Naslov:
Osnovna šola Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki

Mentorji
planinskega
društva:
Uršula Bernik
041/832-135
Majda Demšar
040/519-296
Marjeta Demšar
031/599-591

Udeleženci pohoda na Češko kočo

Andreja Šolar
031/341-318
Tadeja Šuštar
031/448-975
Primož Šmid
041/632-350
Majda Tolar
031/838-896

Vodnica:
Veronika Benedičič
031/860-818

Naslovnica Pohodniškega dnevnika

56

Tabor na Ratitovcu
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ČLANARINA ZA LETO 2022
Kategorije članov PZS
A
A/
B
B/
B1
S+Š
S+Š/
P+O
P+O/
OPP
OPP/

Beležke:
Priporočena
članarina
PZS 2018
v EUR

Članarina s
popustom za
člane našega
društva

60,00

54,60

54,60

54,60

28,00

22,60

22,60

22,60

21,00

21,00

18,50

15,00

15,00

15,00

8,00

6,40

6,40

6,40

8,00

4,80

6,40

6,40

polnoletna oseba - aktivni
obiskovalec domačih in tujih gora
z večjim obsegom ugodnosti
družinski popust
polnoletna oseba - aktivni
obiskovalec domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti
družinski popust
polnoletna oseba - oseba,
starejša od 65 let z osnovnim
obsegom ugodnosti
srednješolec ali študent do vključno
26. leta starosti
družinski popust
predšolski ali osnovnošolski otrok in
mladostnik
družinski popust
oseba s posebnimi potrebami, brez
poslovne sposobnosti
družinski popust

Članarino lahko vplačate na naslednjih mestih:
• pisarna planinskega društva v času uradnih ur. Pisarna je na Češnjici v
prostorih KZ Škofja Loka ob bencinski črpalki na Češnjici
•v koči na Ratitovcu v poletni sezoni, ko je koča stalno odprta
•Čenčič Mici – Selca 47
•Nastran Tone – Studeno 33
•Koblar Alojz – Martinj vrh 1B
•Gortnar Majda – Log 32
•Gartner Dragica – Zgornja Luša 25

PRIJAVA NEZGODE

Člane opozarjamo, da v primeru prijave odškodnin ne morejo kontaktirati
direktno z zavarovalnico, ampak je pravilen postopek sledeč:
Upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec "Prijava
nezgode", ki ga dobi v strokovni službi PZS; izpolnjen obrazec potrdi matično
društvo. Obrazec se s fotokopirano zdravniško dokumentacijo, fotokopijo
veljavne članske izkaznice oz. v primeru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje
sklenitelju zavarovanja – PZS, na naslov strokovne službe PZS, ki prijavo
evidentira in posreduje zavarovalnici v nadaljni postopek. Enako je potrebno
ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v gorah Evrope
in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o
plačilu stroškov reševanja.
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Beležke:

Beležke:
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PD za Selško dolino Železniki s sedežem v
Železnikih, je bilo ustanovljeno leta 1907. V tem
obdobju je društvo razen med obema vojnama
stalno aktivno delovalo in združevalo planince
celotne Selške doline. V društvo je letno včlanjenih
med 400 in 500 planincev in sodi med srednje
velika planinska društva na Gorenjskem. V društvu
deluje več sekcij, ki vam ob vsakem letnem
času in vsem starostnim skupinam nudijo veliko
planinskih užitkov. Delovanje društva je tesno
povezano z Ratitovcem in Krekovo kočo.

Beležke:

KREKOVA KOČA NA RATITOVCU
Upravlja jo PD za Selško dolino Železniki. Koča je
v letu 2022 stalno odprta v poletni sezoni od 30.
maja do 9. oktobra, izven sezone pa vse sobote,
nedelje in praznike, ne glede na vremenske razmere.
Na Ratitovec lahko pridete po več dobro markiranih
poteh iz Prtovča, Dražgoš, Soriške planine,
Jesenovca, Podrošta, Torke, Bohinja, Zalega Loga,
Sorice, Zgornjih Danj in Jelovice. Ratitovec vam
nudi lepe razglede, obilo cvetja, turno smučanje v
zimskem času in dobro postrežbo v koči.

Krekova koča na Ratitovcu

PLANINSKO DRUŠTVO ZA
SELŠKO DOLINO VAM ŽELI
VELIKO LEPIH IN VARNIH POTI.
Izdalo in založilo: PD za Selško dolino Železniki v decembru 2021
Oblikovanje in izvedba: DECOP, d. o. o., Železniki
Uredil: Lotrič Alojz
Besedilo: Benedičič Veronika, Gartner Dragica, Goljevšček Rado,
Prezl Ada, Četrtič Miloš, Šmid Primož, Prezl Marjetka,
Ramovš Marko in Lotrič Alojz
Fotografije: Četrtič Miloš, Lotrič Alojz, Šmid Primož
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Ples megle, Soriška planina in Črna prst

Megle so zakrile Storžič

Dlakasti sleč ali rododendron

