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Spoštovani planinci!
Ob zaključku leta je pravi čas za pripravo poročil o opravljenem delu v iztekajočem 
se letu, hkrati pa se že pripravljajo načrti za delo v naprej. 
Leto 2022 je bilo za naše društvo delovno in na mnogih področjih tudi zelo uspešno. 
Za uspeh si lahko štejemo uspešno ekološko sanacijo strehe na Krekovi koči, 
odtrgano nosilno jeklenico tovorne žičnice smo zamenjali z novo. Iztrošen avto 
Niva, ki ga rabimo za oskrbovanje Krekove koče, smo zamenjali z novim, večjim, 
prav tako znamke Niva. Vse to kar malo presega naše finančne zmožnosti. Za 
leto 2023 nimamo pripravljenih načrtov za večje investicije. Nadaljevali bomo 
s posodobitvijo in legalizacijo tovorne žičnice, prekrili bomo streho na poslopju 
zgornje postaje žičnice s kritino Prefa, izdelali bomo tudi nova polkna na Krekovi 
koči. Poleg omenjenih bomo izvajali še manjša vzdrževalna dela na objektih in 
opremi. Naporno, a uspešno je bilo poslovanje Krekove koče. Zahvalil bi se celotni 
delovni ekipi, ki se je po najboljših močeh trudila, da bi bili gosti zadovoljni. Kaže, da 
smo bili pri tem uspešni, saj je bila koča že drugo leto zapored s strani obiskovalcev 
izbrana za Naj planinsko visokogorsko kočo v Sloveniji. Enak obseg oskrbovanja 
Krekove koče načrtujemo tudi v letu 2023. Pri tem nam skrb povzroča neuspešno 
pridobivanje novih kadrov za delo v koči. Če pri tem ne bomo uspešni, se bo lahko 
v prihodnosti odpiralni čas koče bistveno zmanjšal. Zelo smo zadovoljni tudi s 
številom članov društva. V primerjavi z letom 2021 se je članstvo v letu 2022 povečalo 
za 22 %. Ob koncu leta nas je 573, kar nas uvršča med večja društva, združena v PZS.
Markacijski odsek in odsek za varstvo narave v letu 2022 ni v celoti opravil 
predvidenih del. Kljub temu so bile vse poti dokaj normalno prehodne, očiščene in 
kar dobro označene. Nekaj opravičila lahko najdemo v tem, da je ekipa, ki ureja 
planinske poti, izvedla 33 enodnevnih delovnih akcij pri ekološki sanaciji Krekove 
koče (prevozi z žičnico, pospravilo odpadnega materiala) in pri tem opravila 773 
ur. Zamujeno bomo nadoknaditi v letu 2023. Na področju rekreativne dejavnosti 
smo uspešno izpeljali osrednjo prireditev Ratitovec raja, na kateri je med drugim 
predsednik PZS Jože Rovan predal svojemu namenu prenovljeno streho Krekove 
koče. Uspelo nam je izpeljati vseh 6 tradicionalnih enodnevnih pohodov. Udeležba 
je bila primerljiva s preteklimi leti. Celoletna akcija Prijatelj Ratitovca se po 
množičnosti vrača na raven pred epidemijo korona virusa. Z vsemi zgoraj naštetimi 
akcijami bomo nadaljevali tudi v letu 2023.
V vodniškem odseku se je na področju vodenih planinskih tur po dveh zelo slabih 
letih v času epidemije, stanje nekoliko izboljšalo. Od 31. planiranih planinskih tur 
jih je bilo izpeljanih slaba polovica (15) s 350. udeleženci. Pri organizaciji izletov 
postaja vedno večji problem drag prevoz, posebno v primeru, če je avtobus ali 
kombi nezaseden. Rešitev za to težavo je enostavna. V večjem številu se odločajte 
za sodelovanje na vodenih planinskih turah, s tem se bo avtobus napolnil in cena 
prevoza bo za posameznika sprejemljiva.
Mladinski krožek na osnovni šoli je ponovno oživel, vanj se je vključilo večje število 
novih mladih planincev. Izvedena je bila večina planiranih planinskih tur in tudi 
tridnevni tabor na planini Kuhinja. Prepričan sem, da bodo mentorji in društveni 
vodniki mladinski odsek tudi v letu 2023 uspešno vodili.
Podrobnejši program dela društva je na kratko predstavljen v tej brošuri. Prepričan 
sem, da boste pri pregledu te zloženke našli tudi nekaj za vas. 
Vabim vas, da se nam pridružite, saj le s skupnimi močmi lahko uspešno izvajamo 
društvene rekreativne akcije.
Želim vam veliko zdravja, lepih planinskih tur in uspešno delo na vseh področjih.

Predsednik društva Lotrič Alojz

Ekološka sanacija Krekove koče v letu 2022
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Upravni odbor društva na Malem Lošinju, 24. 9. 2022 Krekova koča na Ratitovcu

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

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 planin-
cev ter obrtnikov kljub velikemu pomanjkanju finančnih sredstev tudi uspelo. 
29. avgusta 1925 je bila otvoritev koče ob prisotnosti 600 planincev. Podružni-
ca 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 nada-
ljuje PD za Selško dolino Železniki, s sedežem v Železnikih. V letu 2022 je bilo 
v društvo včlanjenih 573 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.

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 planin-
sko društvo, se prijavite na organizirane planinske ture, lahko dobite društveno 
literaturo in vam postrežemo z ostalimi informacijami o društvenem dogajanju.

OBČNI ZBOR DRUŠTVA:
25. februar 2023 ob 17. uri v restavraciji Lušina na Češnjici

KREKOVA KOČA NA RATITOVCU

Krekova koča na Ratitovcu stoji na travnati planoti tik pod Gladkim vrhom. 
Prva koča, zgrajena leta 1925 in poimenovana po Janezu evangelistu Kre-
ku, 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 poso-
dobljeno kočo in uigrano delovno ekipo nam še uspe zadovoljiti veliko število 
obiskovalcev, kajti le-teh je danes trikrat več kot pred 20. leti.

DOSTOP DO RATITOVCA IN KREKOVE KOČE
Na Ratitovec vodijo številne markirane poti iz Prtovča, Železnikov, Jesenov-
ca, 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 obisko-
valec najde svojim zmogljivostim primerno pot.

ODPRTOST KOČE:
• v predsezoni, od 1. 1. 2023 do 28. 5. 2023, je koča odprta ob sobotah, 

nedeljah in praznikih,
• v poletni sezoni, od 29. 5. 2023 do 9. 10. 2023, je koča odprta vsak dan,
• v posezoni, od 14. 10. 2023 do 31. 12. 2023, je koča odprta ob sobotah, 

nedeljah in praznikih.

MOBITEL V KREKOVI KOČI NA RATITOVCU: 031/669-944
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VSEBINA
PRIREDITVE, AKCIJE, POHODI 2023
• 24. rekreativni pohod Železniki – Ratitovec – Dražgoše, 7. in 8. 1. 2023
• 20. turni smuk in 17. pohod s krpljami,
  Soriška planina – Ratitovec – Prtovč, 11. 3. 2023
• 33. srečanje udeležencev akcije ''Prijatelj Ratitovca'', 13. 5. 2023
• 14. pohod po obhodnici Ratitovec, 20. 5. 2023
• Nova obhodnica: ''Enajst krat deset za 110 let društva'',
  od 1. 1. 2012 - za dokončanje ni omejitve
• 69. izvedba planinske zabave ''Ratitovec raja'', 30. 7. 2023
• 17. rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca, 19. 8. 2023
• 15. pohod bosonogih iz Prtovča na Ratitovec, 26. 8. 2023
• 47. septembrski rekreativni pohod na Ratitovec, 3. 9. 2023
• obhodnica Veliki in Visoki – izdana v letu 2022

PLANINSKE TURE IN IZLETI V LETU 2023
• Veliki rob in Kucelj (greben Čavna), 21. 1. 2023
• S cvičkom med vinogradi, 28. 1. 2023 
• Steza Krasa in Kadulje – Crikveniška riviera (Hrvaška), 18. 2. 2023
• 29. pohod po Jurčičevi poti, 4. 3. 2023
• Zimski pohod na Snežnik, 12. 3. 2023 
• Otok Krk (Hrvaška), 18. 3. 2023 
• Magajnova krožna pot na Vremščico, 25. 3. 2023
• Istrska planinska pot, 2. del – od Buj do Buzeta, 1. 4. 2023
• 1. del Julijane Trail, Kranjska gora – Gozd Martuljek – Mojstrana,
 16. 4. 2023
• Prtovč – Ratitovec – Vodiška planina – Kropa, 27. 4. 2023
• Dražgoše – Novak – Prtovč – Ratitovec – Prtovč, 29. 4. 2023
• Veliki Badin, Vela Griža, 6. 5. 2023
• Pohod po naravoslovni poti Azaleja, Boštanj, 13. 5. 2023
• Delnice in Gorski Kotor (Hrvaška), 3. in 4. 6. 2023
• Dan slovenskih planinskih doživetij, 10. 6. 2023 
• 2. etapa Julijane Trail, Mojstrana – Jesenice, 11. 6. 2023
• Štiridnevno planinarjenje po Bosni, julij ali oktober 2023
• Brenta (Italija), datum bo objavljen v mesecu februarju 2023
• Ferata Via Leva in Špik Hude police, 6. 7. 2023 
• 5. etapa Julijane Trail, Bled – Pokljuka, 23. 7. 2023
• Jalovec, 5. 8. 2023 
• Lagazuoi Piccolo, 19. 8. 2023
• Brennkogel (Avstrija), 2. 9. 2023

• Smrekovec, 9. 9. 2023
• Srečanje planincev treh dežel na Tromeji, 10. 9. 2023
• 8. etapa Julijane Trail, Bohinjska Bistrica – Podbrdo, 17. 9. 2023
• dvodnevni izlet UO PD za Selško dolino Železniki, 23. - 24. 9. 2023
• Štiridnevno planinarjenje po otoku Hvaru, 12. - 15. 10. 2023
• Uršlja gora, 22. 10. 2022   
• 37. popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža, 11. 11. 2023 
• 22. pohod po poti spomina – Krnska jezera, 11. 11. 2023
• 21. pohod po Vertovčevi poti, 19. 11. 2023
• Izlet v neznano, 9. 12. 2023 
• Po meji brez meje, 17. 12. 2023 

POHODI DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
SELŠKE DOLINE ŽELEZNIKI V LETU 2023
• Planina Zajavornik na Pokljuki v snegu ali koča v Krnici, 7. 2. 2023
• Pot Franca Jožefa, iz Lovrana do Opatije, 28. 2. 2023
• Od Ocizle do Socerba skozi Glinščico ali Tigrova krožna pot,
 21. 3. 2023
• Prevoje – Javoršica – Virštanj – Imeno, 11. 4. 2023
• Žerjavec – Boršt – Hom, 25. 4. 2023
• Matajur, 16. 5. 2023
• Glavičorka – Ostrič, 6. 6. 2023
• Dobrač ali Poldašnja Špica iz doline Dunja, 27. 6. 2023
• Komen iz koče na Smrekovcu, 18. 7. 2023
• Planina Rauna in Strehica iz Ovčje vasi (Italija), 8. 8. 2023
• Korita Možnice – Kluže ali Planina Pecol, 29. 8. 2023
• Rodne – Jesenica – G. + D. Ravne iz Reke, 19. 9. 2023
• Dolina reke Malte na avstrijskem Koroškem, 3. 10. 2023
• Sedmera jezera s planine Blato, 24. 10. 2023
• Dobrdob - Sveti Mihael - Brezovec (Italija), 14. 11. 2023
• Seška ali Piranska pešpot, 5. 12. 2023

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŠTVA
• Gospodarska dejavnost
• Krekova koča na Ratitovcu
• Markacijski odsek
• Odsek za varstvo gorske narave
• Planinski krožek na osnovni šoli v Železnikih

OSTALE AKTIVNOSTI
• Članarina za leto 2023
• Prijava nezgode
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24. REKREATIVNI POHOD
ŽELEZNIKI - RATITOVEC - DRAŽGOŠE
7. in 8. januar 2023

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki skupno z Gasilskim 
društvom Dražgoše prireja 7. in 8. januarja 2023 24. rekreativni 
pohod Železniki – Ratitovec – Dražgoše. 
Na dosedanjih triindvajsetih pohodih je sodelovalo 3080 
planincev, dva planinca sta se udeležila vseh pohodov.

OPIS TRASE POHODA
Prva varianta: Pohod se prične 8. 1. 2023 ob 00.00 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.
Druga varianta: Od prve variante se pohod spremeni v toliko, da se iz pred 
bazena v Železnikih do Prtovča organizira avtobusni prevoz. O izbiri prve ali 
druge variante boste pravočasno obveščeni. 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 krajši počitek. 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.

PRIREDITVE, AKCIJE, POHODI
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PRIJAVE:
Prijave bomo sprejemali 7. januarja 2023 med 22. in 24. uro v prostorih 
plavalnega bazena v Železnikih.

PRIJAVNINA: 
Prijavnina znaša 10 EUR na osebo.
Če bo prevoz z avtobusom, bo prijavnina znašala 15 EUR.

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

PRIČETEK POHODA: 
Nedelja, 8. januarja 2023 ob 00. uri izpred bazena v Železnikih.
   
ČAS POHODA: 
Pohod je nočno dnevni in traja v normalnih vremenskih razmerah 10 do 11 ur.

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

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

POHODNIKI PREJMEJO: 
•za prvi pohod – izkaznico
•za tretji pohod – bronasto značko
•za šesti pohod – srebrno značko

•za deseti pohod – zlato značko
•za petnajsti pohod – plaketo
•za dvajseti pohod – plaketo
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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.

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 9. 3. 2023. 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 15 EUR.

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

20. TURNI SMUK IN 17. POHOD S KRPLJAMI
SORIŠKA PLANINA - RATITOVEC - PRTOVČ
11. marec 2023

Udeleženci 23. pohoda na Vratnem robu, 9. 1. 2022

Ekipa GRS Škofja Loka, ki je skrbela za varnost pohodnikov

Pogled z Dražgoške gore
na Železnike, 9. 1. 2022 Del pohodnikov s krpljami preči Altenmaver
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POTEK 20. TURNEGA SMUKA IN 17. POHODA S KRPLJAMI:
Zbirno mesto bo pred pošto v Železnikih, 11. marca 2023 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.

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 11 617, ki so se 499 352 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 2023 
bo srečanje 13. 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.

33. SREČANJE UDELEŽENCEV AKCIJE
"PRIJATELJ RATITOVCA"
13. maj 2023

Prvih 10 v 31. akciji Prijatelj Ratitovca (manjkata Rejc Janez in Čufar Franc), 15. 5. 2022

Udeleženci pohoda s smučmi in krpljami, 6. 3. 2022

Turni smučarji na Zgornjem Jirnu, 6. 3. 2022
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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, 20. maja 2023. 
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 15 EUR.

14. POHOD PO OBHODNICI RATITOVEC
20. maj 2023

Kaj moramo storiti, če želimo sodelovati v 33. rekreativni akciji
''Prijatelj Ratitovca'' v letu 2023?
V akciji lahko sodeluje vsak posameznik. Njegova naloga je, da se v času od 
1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 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 posa-
meznika 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. 

Benedik Marjan je prejel priznanje za 9000. vzpon na Ratitovec, ki ga je dosegel v 51. akciji 
Prijatelj Ratitovca v letu 2021

Priznanja za prve tri v 21. akciji Prijatelj Ratitovca v letu 2021 Udeleženci 13. pohoda po obhodnici Ratitovec na 12. kontrolni točki Kosmati vrh, 21. 5. 2022

Šavnik (Soriška planina),
1. kontrolna točka
14. pohoda po
Obhodnici Ratitovec
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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.

Knjižica Obhodnica Ratitovec

In še nekaj tehničnih podatkov:
•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. 

Podrobnejše informacije o Obhodnici Ratitovec dobite v 
dnevniku obhodnice, kjer je tudi zemljevid celotne poti.

NOVA OBHODNICA
"Enajst krat deset za 110 let društva"
Obhodnica je bila izdana 1. 1. 2012, njen zaključek pa ni omejen
 
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.
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 

Nova obhodnica "Enajst krat
deset za 110 let"

zanimivosti ni obvezen in se za njen ogled 
odloči vsak sam, glede na razpoložljiv 
čas. Lahko pa jo obišče tudi kdaj pozneje. 
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69. IZVEDBA PLANINSKE ZABAVE
"RATITOVEC RAJA"
30. julij 2023

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. Še posebno svečano 
je bilo ob otvoritvi novo zgrajene 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.
Vedno so se na prireditvah "Ratitovec raja" svečano odpirali novozgrajeni ali 
obnovljeni objekti na Ratitovcu. 
Tudi v letu 2023 bo osrednja društvena prireditev "Ratitovec raja". To bo 
že 69. zaporedna prireditev, ki bo potekala 30. julija 2023 na prireditvenem 
prostoru pred Krekovo kočo na Ratitovcu. Dve veliki investiciji, ki sta bili 
dokončani in svečano odprti na prireditvah Ratitovec raja v letu 2021 in 
2022, sta bila povezani z velikimi stroški. Zato bo leto 2023 na področju 
večjih investicij bolj mirno.
Vsekakor pa bo prireditev prav tako slavnostna. Prepričani smo, da bo 
veliko planincev ta dan izkoristilo za pohod na Ratitovec in preživelo lep dan 
v družbi prijateljev. V društvu bomo pripravili kulturni program, ki se bo v 
drugem delu nadaljeval z nastopom narodno zabavnega ansambla vse do 
sončnega zahoda. 
Za popoln planinski dan, bo svoj delež prispevalo tudi osebje Krekove koče, 
ki bo poskrbelo za hrano in pijačo. Vabljeni ta dan na Ratitovec. 

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. Ob izdaji je bilo mišljeno, da bo obhodnica zaključena 5 
let po praznovanju 110. letnice društva, to je konec leta 2022. Dokončane 
obhodnice kažejo, da je obhodnica za vas planince še vedno zanimiva, zato 
smo se v društvu odločili, da čas dokončanja ni omejen.

Za enega izmed 5. množičnih pohodov v "Obhodnici 11 x 10 za 110 let društva" si lahko 
izberete pohod po Vertovčevi poti. Pohod poteka med številnimi vinogradi, 20. 11. 2022

Med potjo po Vertovčevi poti naletimo tudi na vinske kleti, ki so vredne ogleda, 20. 11. 2022

Zimski bivak, 
dokončno zgrajen
v letu 2021
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17. REKREATIVNO KOLESARJENJE
OKROG RATITOVCA
19. avgust 2023

KOLESARJENJE OKROG RATITOVCA
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki bo v soboto, 19. avgusta 2023 
organiziralo sedemnajsto 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: 
• Zbor udeležencev kolesarjenja bo pred športno dvorano v Železnikih. Tam 

je dovolj parkirnega prostora za tiste, ki se bodo pripeljali z avtomobilom.
• pred dvorano je dovolj prostora za parkiranje za vse, ki se bodo pripeljali z 

avtom
• 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 

Potrebna oprema:
• Brezhibno gorsko ali treking kolo
• Zaščitna čelada
• Rezervna zračnica
• Pijača
• Obleko prilagoditi vremenskim razmeram in upoštevati dolg spust z višine 

1300 m

Prenovljena streha Krekove koče, 31.7. 2022 

Nastop folklorne skupine Bohinj ob otvoritvi prenovljene strehe Krekove koče, 31. 7. 2022 

Nastop narodno zabavnega ansambla Tist k 'majo cajt v zabavnem delu prireditve Ratitovec 
raja, 31. 7. 2022
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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 prevze-

ma nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe
• 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. 

• v primeru dežja se prireditev prestavi na nedeljo, 21. avgusta 2023
• prijavnina 10 EUR

15. POHOD BOSONOGIH NA RATITOVEC
26. avgust 2023

Po turnem smuku in pohodu s krpljami v marcu, kolesarjenju v avgustu, bo 
pohod bosonogih četrta različica vzpona na Ratitovec v letu 2023. V zadnjih 
letih je med naštetimi prav ta najmnožičnejši s povprečno 60. udeleženci. 
Namenjen je vsem starostnim skupinam, ki jim je hoditi bos poseben izziv. V 
društvu smo prepričani, da bo tudi 15. pohod dobro obiskan.
Vabljeni!

Podatki o poteku pohoda:
• Pohod bo v soboto, 26. 8. 2023
• 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 EUR

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

16. kolesarjenje okrog Ratitovca, 20. 8. 2022 – udeleženci so prikolesarili do koče

Udeleženci 16. rekreativnega kolesarjenja okrog Ratitovca, 20. 8. 2022

Bosonogi se bližajo cilju, 27. 8. 2022
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47. SEPTEMBRSKI REKREATIVNI
POHOD NA RATITOVEC
3. september 2023

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 47. pohod v letu 2023. 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:
• 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

Po napornem, bodečem pohodu se je potrebno najprej okrepčati

Udeleženci 14. pohoda bosonogih s Prtovča na Ratitovec, 27. 8. 2022

Še posebno smo veseli mladih pohodnikov.
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OBHODNICA VELIKI IN VISOKI

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki je v letu 2021 izdalo novo obho-
dnico 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 vod-
nikih 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.

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 razvr-
ščeni zaradi nekoliko težjega dostopa, dolžine poti ali zaradi nemarkirane 
poti, ki pripelje na vrh.

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 fotogra-

fija 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

Knjižica
VELIKI in VISOKI

Naravni most je ena od znamenitosti Velikega Badina, ki je ena od točk obhodnice Veliki in visoki

Planinski dom na Slivnici – Velika Slivnica je tudi ena od točk obhodnice Veliki in visoki
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TURE IN IZLETI
V LETU 2023

21. januar 2023

VELIKI ROB IN KUCELJ (greben Čavna)
• Veliki rob in Kucelj se nahajata na južnem robu Trnovskega gozda nad 

Vipavsko dolino
• peljemo se iz Solkana do vasi Trnovo, nato v smeri zaselka Rijavci do 

Krnice, kjer je naše izhodišče
• potrebna je oprema za zimske razmere
• lahka zimska tura primerna za vse planince
• 4 – 5 ur dela ur hoje
• vodnici: Veronika Benedičič in Marjeta Nastran

Kredarica, najvišje ležeča planinska koča v Sloveniji

• Program vodenih tur je namenjen vsem planincem, ki se nameravajo udeležiti 
planinskih izletov PD za Selško dolino Železniki v letu 2023

• 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

PRIJAVE IN INFORMACIJE SO MOŽNE NA TELEFONIH:
•Veronika Benedičič, GSM: 031/860-818
•Dragica Gartner, GSM: 041/607-483
•Marjeta Nastran
•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.

Kucelj se nahaja na južnih obronkih Trnovskega gozda z lepim pogledom na Vipavsko dolino

28. januar 2023

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

18. februar 2023

STEZA KRASA IN KADULJE –
CRIKVENIŠKA RIVIERA (Hrvaška)
• izhodišče Jadranovo – vzpon na prelaz Orljak, od tam na vrh Sopalj ter 

sestop v Dramalj
• lahka označena pot primerna za vse planince
• 5 – 6 ur hoje
• vodnica: Veronika Benedičič
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4. marec 2023

29. POHOD PO JURČIČEVI POTI
IZ VIŠNJE GORE DO MULJAVE
• 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

18. marec 2023 

OTOK KRK (Hrvaška)
• 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 ur hoje
• vodnica: Veronika Benedičič

25. marec 2023

MAGAJNOVA KROŽNA POT NA VREMŠČICO
• je krožna pohodniška pešpot poimenovana po psihiatru in pisatelju 

Bogomirju Magajni. Zadnjo soboto v marcu bo potekal 15. pohod po 
Magajnovi poti.

• izhodišče je športni center Vreme v Famljah čez Gornje Vreme na vrh 
Vremščice in čez Dolnje Vreme na izhodišče v Famljah

• lahka, označena planinska pot, primerna za vse planince
• 4 – 5 ur hoje
• vodnica: Dragica Gartner

28. pohod po Jurčičevi poti – Muljava, 5. 3. 2022

12. marec 2023

ZIMSKI POHOD NA SNEŽNIK (1796 m)
• 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

Udeleženci pohoda na Snežnik, 13. 3. 2022
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1. april 2023

ISTRSKA PLANINSKA POT, 2. DEL
OD BUJ DO BUZETA
• 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 prehodili 20 km od Buj mimo naselij Triban, Grožnjan, Sv. 
Jurij, Sv. Lucija. Del poti poteka po Paranzani.

• lahka označena pot
• 6 ur hoje
• vodnica: Marjetka Prezl

27. april 2023

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

Istrska planinska pot
je dobro označena

14. april 2023

1. ETAPA JULIANE TRAIL,
KRANJSKA GORA - MOJSTRANA
• Juliana trail je 300 km dolga pot, ki obkroža našo največjo gorsko skupino 

in Triglavski narodni park. Je krožna pohodniška pot z 20. etapami.
• tokrat bomo prehodili pot Kranjska gora – Srednja vas – Gozd Martuljek – 

Kranjska Gora. Dolžina poti je 17 km. Pot poteka po dolini Save Dolinke in 
delno po obronkih Karavank

• pohod je primeren za vse planince
• 5 – 6 ur hoje
• vodnica: Dragica Gartner

Udeleženci pohoda pred zimskim bivakom na Ratitovcu, 30. 4. 2022

Pogled na Kropo na poti z Vodiške planine
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29. april 2023

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 iz Ratitovca po markirani poti do Prtovča
• lahka označena planinska pot, primerna za planince, vajenih daljših 

pohodov
• 7 ur hoje
• vodniki: Miloš Četrtič, Alojz Lotrič in vodnica vodniškega odseka

6. maj. 2023 

VELIKI BADIN, VELA GRIŽA
• Veliki Badin in Vela Griža tvori razgleden greben, ki sega do nadmorske 

višine 420 metrov in se razprostira od Gradišča do mejnega prehoda 
Sočerga ter naprej po hrvaški Istri

• iz Sočerge se bomo povzpeli do cerkvice sv. Kvirika, ki je izhodišče za naš 
pohod

• lahka planinska pot, primerna za vse planince
• 4 ure hoje
• vodnica: Veronika Benedičič

13. maj 2023

POHOD PO NARAVOSLOVNI POTI
AZALEJA, BOŠTANJ 
• naravoslovna pot Azaleja Boštanj je 6 km dolga krožna pot, ki na svoji trasi 

združi značilnosti in žlahtnost narave za Boštanj in Posavje 
• izhodišče je pri Osnovni šoli Boštanj, od koder bomo pot nadaljevali mimo 

znamenitosti do hriba Gavge, od koder se bomo po drugi strani hriba vrnili 
nazaj v Boštanj

• lahka nezahtevna neoznačena pot, primerna za vse planince
• 3 ure hoje
• vodnica: Dragica Gartner

3. - 4. junij 2023

DELNICE IN GORSKI KOTOR (Hrvaška)
• planinsko turo na gore okrog Delnic in v Gorskem kotarju bomo namenili 

za vzpon na nekatere vrhove, ki so točke v obhodnici našega društva Veliki 
in Visoki

• prvi dan se bomo povzpeli na Veliki Oštrc v Samoborskem hribovju. Po 
povratku se bomo prepeljali do Delnic, od koder se bomo povzpeli še na 
Veliki Drgomalj. Prenočili bomo v vasici Tuk

• drugi dan se bomo povzpeli na Veli Pliš in Veliko Kamičino
• zahtevna in nezahtevna označena pot
• povratek po poti prihoda
• vsak dan 4 – 5 ur hoje
• vodnika: Veronika Benedičič in Rado Goljevšček

10. junij 2023

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

Pogled na enega od treh spodmolov, ki krasijo steno Velikega Badina
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11. junij 2023

2. ETAPA JULIANE TRAIL,
MOJSTRANA – JESENICE 
• začetek druge etape je Planinski muzej v Mojstrani. Po nas bo vodila skozi 

sosednjo vas Dovje in pod obronki Karavank v železarsko mesto Jesenice
• etapa po večini poteka po makadamskih cestah in kolovozih in v zadnjem 

delu po stari rudni poti. Prehodili bomo 20 km 
• pohod je primeren za vse planince
• 6 ur hoje
• vodnica: Dragica Gartner

Junij ali oktober 2023

ŠTIRIDNEVNO PLANINARJENJE PO BOSNI
• v vodniškem odseku bomo tudi v letu 2023 organizirali štiridnevno 

planinarjenje po Bosni. V času izdaje te knjižice še ni poznan datum odhoda 
in ne izbran gorski masiv, ki ga bomo obiskali

• razpis z vsemi potrebnimi informacijami bo objavljen v mesecu februarju 
2023

• prijave bo zbirala vodnica Veronika Benedičič

Datum bo objavljen v mesecu februarju 2023

BRENTA (Italija)
• Brenta je gorska skupina, ki se nahaja v provinci Trentino na severo vshodu 

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

6. julij 2023

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

23. julij 2023

5. ETAPA JULIANE TRAIL, BLED – POKLJUKA
• etapa se začne pri Blejskem jezeru in poteka skozi pokljuško sotesko in 

vodi z nekaj strmimi vzponi čez Kranjsko planino in planoto Javornik v 
osrčje planote Pokljuka. Zaključi se na Goreljku pri Šport hotelu 

• etapa je dolga in naporna, premagali bomo 800 metrov nadmorske višine 
in prehodili 21 km

• pohod je primeren za planince, vajene daljših pohodov
• 6 - 7 ure hoje
• vodnica: Dragica Gartner

Velika planina – pohod na dan slovenskih planinskih doživetij, 11. 6. 2022
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5. avgust 2023

JALOVEC
• 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

19. avgust 2023

LAGAZOI PICCOLO
• Lagazoi Picoolo je 2778 m visoka gora, ki se nahaja severno od alpskega 

prelaza Passo Falzarego v italijanskih Dolomitih. Na območju omenjene 
gore, je bila med prvo svetovno vojno huda bitka med italijansko in avstro-
ogrsko vojsko

• gora je preluknjana s številnimi rovi, po katerih sedaj poteka zanimiva 
planinska pot, po kateri se bomo povzpeli na vrh. Na vrh se bo možno 
povzpeti tudi po lažji običajni poti

• tura je primerna za vse planince (izbira lažje ali težje poti)
• 5 - 6 ur hoje
• vodnica: Veronika Benedičič

2. september 2023

BRENNKOGEL (Avstrija)
• peljali se bomo skozi karavanški predor in v kraju Heligenblut zavili na 

grosgloknersko gorsko cesto do prelaza Hochtour, kjer bomo pričeli s hojo 
• Brennkogel štejejo med lažje avstrijske tritisočake; za pristop na vrh je 

potreben zanesljiv korak in nekaj kondicije 
• označena nezahtevna pot, primerna za vse planince 
• 6 ur hoje 
• vodnica: Veronika Benedičič

9. september 2023

SMREKOVEC
• Smrekovec je 1577 metrov visoka gora v Kamniško - Savinjskih Alpah in 

je edini ugasli vulkan v Sloveniji. Obsežen, razgleden in travnat vrh obdaja 
smrekov gozd 

• peljali se bomo po regionalni cesti Šoštanj – Črna na Koroškem do prelaza 
Spodnje sleme do Andrejevega doma na Slemenu, kjer bo naše izhodišče.

• peš bomo nadaljevali po Slovenski planinski poti do vrha Smrekovca. Pod 
vrhom je dobro oskrbovan planinski dom na Smrekovcu, mimo katerega 
bomo sestopili in se vrnili na izhodišče

• lahka označena pot, primerna za vse planince
• 6 - 7 ur hoje
• vodnica: Marjeta Nastran

10. september 2023

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. september 2023

8. ETAPA JULIANE TRAIL,
BOHINJSKA BISTRICA - PODBRDO
• etapa nas iz Bohinjske Bistrice v Podbrdo popelje čez starodavni prelaz Vrh 

Bače, ki je dolga stoletja pred prihodom cest in železnice povezoval Bohinj 
in Primorsko

• iz Bohinjske Bistrice nas planinska pot čez smučišče Koblo in po gozdu 
pripelje na Baško sedlo, od koder se pot strmo spusti v vas Bačo in naprej 
v Podbrdo. Prehodili bomo 13 km

• označena planinska pot
• 4 - 5 ur hoje
• vodnica Dragica Gartner

23. - 24. september 2023

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
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12. – 15. oktober 2023 

ŠTIRIDNEVNO PLANINARJENJE PO OTOKU HVARU
• Otok Hvar, po velikosti četrti med hrvaškimi jadranskimi otoki, je najbolj 

obiskan otok v osrčju Dalmacije. Zanimiv je tudi za planince, saj ima veliko 
markiranih planinskih poti na vrhove. Najvišji med njimi je Sveti Nikola s 
628 m nadmorske višine

• prav zato smo se odločili, da zainteresirane planince popeljemo na ta otok. 
Razpis za prijavo in podrobnim planom potovanja bo pravočasno objavljen

• vodnica: Veronika Benedičič

22. oktober 2023

URŠLJA GORA
• Uršlja gora ali Plešivec je najvzhodnejši karavanški vrh, ki leži med Slovenj 

Gradcem in Črno na Koroškem. Na vrhu je pretvornik, cerkev svete Uršule 
in planinski dom 

• izhodišče Naravske Ledine
• lahka, lepa označena pot, primerna za vse planince
• 4 – 5 ur hoje 
• vodnica: Dragica Gartner

11. november 2023

37. 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

Planinske poti na
Malem Lošinju so
vzorno označene

11. november 2023

22. POHOD PO POTI SPOMINA – KRNSKA JEZERA
• pri Krnskem jezeru bo že 22. potekala slovesnost v počastitev vseh padlih 

in umrlih vojakov ter konca 1. svetovne vojne
• na pot se bomo podali v dveh skupinah. Prva bo krenila od slapa Savice 

preko Komne in Bogatinskega sedla do koče pri Krnskih jezerih. Druga 
skupina bo šla iz Lepene po označeni poti do koče pri Krnskih jezerih 

• 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
• vodnici: Veronika Benedičič, Marjetka Prezl

Tisje je hrib ob Levstikove poti
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20. november 2023

21. POHOD PO VERTOVČEVI POTI
• tudi letos se bomo udeležili pohoda po Vrtovčevi poti, v spomin 

na vipavskega rojaka Matija Vertovca, 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

9. december 2023

IZLET V NEZNANO
•zaključni izlet za iztekajoče leto 2023
•vabljeni vsi udeleženci pohodov in ostali planinci
•vodniki: Veronika Benedičič, Dragica Gartnar, Marjetka Prezl in Alojz Lotrič

Spominska slovesnost pri Krnskem jezeru, 7. 11. 2015

Ob poti Vrtovčevega pohoda nam pogled uhaja na bogato obložena drevesa s kakiji

16. december 2023

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

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.

Prijava na izlet ima istočasno značaj izjave, da prijavljenec 
s temi pogoji soglaša in jih jemlje kot svojo obveznost.
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POHODI DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SELŠKE DOLINE ŽELEZNIKI V LETU 2023 

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, 7. 2. 2023 – 3 ure hoje - vodnica Dragica Gartner
 
2. Pot Franca Jožefa v Opatiji (Hrvaška) 
 Peljali se bomo iz Železnikov do Lovrana. Šli bomo po sprehajalni poti ob 

obali do Opatije in pohod zaključili v Voloskem.
 Odhod v torek, 28. 2. 2023 – 3 ure hoje – vodnica Dragica Gartner 

3. Od Ocizlja do Socerba skozi Glinščico ali Tigrova krožna pot
 Odločitev, katero pot bomo prehodili, bo podana pri vabilu na pohod.
 Odhod v torek, 21. 3. 2023 – 3 do 4 ure hoje – vodnica Veronika 

Benedičič
 
4. Prevoje – Javoršica – Virštanj – Imeno ali drugi del Steklesove 

poti v Nebesa
 Odločitev, katero pot bomo prehodili, bo podana pri vabilu na pohod.
 Odhod v torek, 11. 4. 2023 – 4 do 5 ur hoje – vodnica Dragica Gartner
 
5. Žerjavec – Boršt - Hom
 Pot poteka nad sotesko Vintgar čez zgoraj omenjene hribe. Pot ni 

zahtevna.
 Odhod v torek, 25. 4. 2023 - 4 ure hoje – vodnica Dragica Gartner
 
6. Matajur, mejna gora med Slovenijo in Italijo
 Iz vasi Matajur na italijanski strani po markirani nezahtevni poti na vrh 

Matajurja.
 Odhod v torek, 16. 5. 2023 – 4 ure hoje – vodnica Veronika Benedičič
 
7. Glavičorka – Ostrič
 Izhodišče Zagrad pri Premu. Razgibana delno zahtevna krožna pot.
 Odhod v torek, 6. 6. 2023 - 4 ure hoje – vodnica Dragica Gartner
 
8. Dobrač (Avstrija) ali Poldnašnja špica Italija
 Odločitev, na kateri vrh se bomo povzpeli, bo podana pri vabilu na pohod.
 Odhod v torek, 27. 6. 2023 – 4 do 5 ur hoje, vodnica Veronika Benedičič

9. Komen od koče na Smrekovcu
 Komen je najvišji vrh skoraj 15 km dolgega Smrekovškega pogorja med 

Šaleško in Zgornjo Mežiško dolino. Izhodišče - koča na Smrekovcu.
 Odhod v torek, 18. 7. 2023 – 4 ure hoje – vodnica Marjeta Prezl 

10. Planina Rauna 1515 m in Strehica 1359 m
 Izhodišče je Ovčja vas (Italija), po lahki delno označeni poti na zgoraj 

omenjeni planini Rauna in Strehica
 Odhod v torek, 8. 8. 2023 – 4 do 5 ur hoje – vodnica Dragica Gartner 
 
11. Korita Možnice – Kluže ali planina Pecol – koča Corsi
 Odločitev, katera pot bo izbrana, bo podana pri vabilu na pohod.
 Odhod v torek, 29. 8. 2023 - 4 do 5 ur hoje - vodnica Veronika Benedičič
 
12. Rodne – Jesenica – G. in D. Ravne
 Izhodišče je Reka v bližini glavne ceste Most na Soči – Idrija. Od tu po 

cestah in gozdnih poteh skozi vasi Rodne, Jesenica do Gornjih in Dolnjih 
Ravn.

 Odhod v torek, 19. 9. 2023 – 5 ur hoje – vodnica Dragica Gartner

13. 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, 3. 10. 2023 – čas hoje ob jezeru po dogovoru - vodnica 

Veronika Benedičič

14. Sedmera jezera iz planine Blato in nazaj 
 Peljali se bomo na planino Blato, od tam pa po markirani dobro označeni 

poti čez planine Jezero, Dedno polje, Ovčarija in nato čez Prode do koče 
pri Sedmerih jezerih. Povratek po poti prihoda.

 Odhod v torek, 24. 10. 2023 – 4 ure hoje - vodnica Dragica Gartner

15. Dobrdob- Sveti Mihael – Brezovec
 Peljali se bomo do Dobrdoba na zahodnjem robu Krasa v Italiji. Iz 

Dobrdoba čez nekaj bojnih polj na Brezovec in potem spust v Devetake
 Odhod v torek, 24. 11. 2023 - 4 ure hoje – vodnica Dragica Gartner

16. Seška (7 km), Piranska (9 km) in Strunjnska (12 km) pot
 To so tri najlepše krožne poti v skupni dolžini 28 km, ki nam omogočajo 

spoznati skrite kotičke Seče, Portoroža, Pirana in Strunjana. Prehodili 
bomo eno od omenjenih poti.

 Odhod v torek, 5. 12.2023 – 4 ure hoje – vodnica Veronika Benedičič
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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI,
KI DELUJEJO V DRUŠTVU 
GOSPODARSKA DEJAVNOST
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 financirali v celoti 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 

Gospodarska dejavnost v letu 2023
• Nadaljevanje posodobitve tovorne žičnice
• Izdelava novih lesenih polken na oknih Krekove koče
• Prenova štedilnika v kuhinji Krekove koče

Obnova strehe
Krekove koče
na Ratitovcu,
6. 7. 2022

Prenovljena streha Krekove koče na dan otvoritve, 31. 7. 2022

Nova nosilna vrv
tovorne žičnice je
pritrjena, 6. 10. 2022

V letu 2022 smo za
oskrbo koče nabavili
nov avto NIVA Urban

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.
V letu 2019 in 2020 smo odstranili dotrajan zimski bivak, z lastnimi sredstvi 
zgradili novega in ga v letu 2021 svečano odprli. V letu 2022 smo izvedli 
ekološko sanacijo strehe Krekove koče (skodle je zamenjala aluminijasta 
streha Prefa). Staro nosilno jeklenico tovorne žičnice (stara se je pretrgala) smo 
zamenjali z novo. Za oskrbovanje koče, smo stari iztrošen avto Niva zamenjali 
z novim, večjim avtomobilom, prav tako znamke Niva Urban. 
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KREKOVA KOČA NA RATITOVCU
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki je lastnik Krekove koče na Rati-
tovcu 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 pla-
nine in iz Dražgoš. Koča je priljubljena točka obiskovalcev, obiskana v vseh 
letnih časih.

Odprtost koče v letu 2023:
• v predsezoni, od 1. 1. 2023 do 28. 5. 2023, ob sobotah, nedeljah in 

praznikih
• v poletni sezoni, od 29. 5. 2023 do 9. 10. 2023, vsak dan
• v posezoni, od 14. 10. 2023 do 31. 12. 2023, ob sobotah, nedeljah in 

praznikih
•skupno bo Krekova koča na Ratitovcu odprta 225 dni

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.

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. 

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.
 

Spalni prostor
v Krekovi koči

Podelitev priznanja Krekovi koči za Naj planinska visokogorska koča v letu 2022

Delovna ekipa za izvedbo prireditve Srečanje udeležencev rekreativne akcije prijatelj 
Ratitovca, 14. 5. 2022
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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 opra-
vljenim 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 2023:
• 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 še precej odsekov, ki jih bomo bolje označili.

• Skupno je bilo v obdobju od leta 2014 do leta 2022 na vseh poteh pos-
tavljenih 91 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

Delovna akcija markacistov – postavitev kovinskih drogov, na katere bodo pritrjene smerne 
table, 18. 10. 2022

Označene planinske poti, za katere skrbi markacijski odsek PD za 
Selško dolino Železniki

1 Železniki – Draboslovica – Prtovč
št. 1  - izhodišče Železniki Trnje pri cerkvi 2 h 15 min

2 Prtovč -  Razor – Ratitovec
št. 2 – izhodišče parkirišče na Prtovču  1 h 30 min 

3 Zali Log - Povden – Krekova koča na Ratitovcu
št. 3 – izhodišče pri gostilni Slavc na Zalem Logu  3 h 

4 Jesenovec –  Planšak – Prtovč
št. 4 – izhodišče na Jesenovcu pri mostu 1 h 30 min

5 Podrošt - Ravne – Povden
št. 5 – izhodišče v Podroštu pri gostilni 2 h

6 Raztovka – planina Klom – Kosmati vrh – Krekova koča
št. 6 – izhodišče Raztovka 2 h 

7 Dražgoše - Novak – Prtovč
št. 7 – izhodišče pri brunarici v Dražgošah  3 h

8 Soriška planina – Ratitovec
št. 8 – izhodišče parkirišče Soriška planina ali lovska koča na Robu 3 h

9 Pot po vrhovih okrog Soriške planine
št. 9 – izhodišče  parkirni prostor na Soriški planini 4 h                                    

10 Bitenska planina – Ribčeva planina – Pečana -  Ratitovec
št. 10 – izhodišče  Bitenska planina 2 h 30 min 

11 Rovtarica – Planina Pečana –Ratitovec ( po cesti)
št. 11 – izhodišče Rovtarica 4 h

12 Petrovo Brdo – Sorica 
št. 12 – izhodišče Petrovo Brdo 1 h 30 min 

13 Sorica  - Lajnar
št. 13 – izhodišče  gostišče Macesen v Sorici  2 h 30 min

14 Davča (Jemc) – Jurež -  Porezen
št. 14 – izhodišče  Jemec v Davči 2 h 30 min

15 Sorica – Zgornje Danje – Ratitovec
št. 15 – izhodišče gostilna Macesen v Sorici 3 h

16 Davški most – Potok – Koča na Blegošu
št. 16 – izhodišče odcep ceste za Potok 3 h 

17 Mohor –  Lajše - Dražgoše
št. 17 – izhodišče pri cerkvi na Mohorju 2 h

18 Rovtarica – Zeleni vrh – Planina Pečana
št. 18 – izhodišče Bophinka                                  2 h 30 min

19 Dražgoše – Planina Kališnik – Vodiška planina
št. 19 – izhodišče  Dražgoše - Jelenšče                       2 h 15 min

20 Ratitovec – Ledine - Raztovka – Vodiška planina              
št. 20 – izhodišče Raztovka 5 h  30 min

21 Spodnje Danje – Mišji grunt
št. 21 – izhodišče Spodnje Danje 1 h 15 min

22 Spodnji Jirn – Zgornji Jirn 
št. 22 – izhodišče Spodnji Jirn                                                                30 min

23 Prtovč – Povden – Sorica
št. 23 – izhodišče parkirišče na Prtovču 2 h 15 min

24 Glažarica – Planina Klom – Ratitovec 
št. 24 – izhodišče Glažarica                                                                              1 h 30 min

25 Prtovč – Lovska koča na Toli – Jesenovec                                                                45 min
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ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

V letu 2022 smo, kar se tiče omejitev zaradi pandemije, lahko zopet zadihali s 
polnimi pljuči. Lepo vreme, želja po rekreaciji, druženju ali enostavno vračati 
se k naravi in uživati njene lepote, predstavlja vedno več obiskovalcem 
gorskega sveta, tudi prostor aktivnega oddiha. 
 S povečanim obiskom se poveča tudi možnost večjega onesnaženja ob 
poti, same poti so bolj obremenjene in potrebujejo več vzdrževanja. Sečnja 
v gozdovih se povečuje, gradijo se nove gozdne vlake in veliko poti je tako 
presekanih ali postanejo del vlake, drevesa z oznakami so posekana. V 
skladu s programskimi vodili odbora VGN, smo v sodelovanju z markacijskim 
odsekom organizirali dve čistilni akciji in aktivno sodelovali pri urejanju in 
označevanju poti. Za ta namen je eden od članov VGN opravil tudi izpit za 
markacista. 
V mesecu marcu smo sodelovali na seji odbora za VGN PD Gorenjske, 
kjer smo med drugim potrdili poročila o delu odsekov VGN za leto 2021 in 
sprejeli program dela, ki ga bodo odseki izvedli v letu 2022.
V mesecu juniju smo se sestali z naravovarstveno svetovalko pri Zavodu RS 
za varstvo narave. Predstavili smo ji problem obledelih tabel z informacijami o 
Naturi 2000 na našem območju. Za te panoje naj bi bili pristojni na omenjenem 
zavodu. Na žalost pa nam ni mogla zagotoviti pozitivne informacije o obnovi 
info table, ker za to nimajo sredstev. Očitno bomo morali obledelo tablo, ki 
nam in zavodu RS za VGN ni v ponos, odstraniti.
Dajati dober zgled s primeri dobre prakse, s sodelovanjem v organih 
društva in drugih sorodnih organizacijah, postopno in vztrajno informiranje 
in ozaveščanje o ohranitvi narave, bomo še naprej sledili programskim 
vodilom, ki smo jih zapisali ob ustanovitvi odbora za VGN.
Uživati v naravi na odgovoren način in jo tako pomagati ohraniti v vsej svoji 
lepoti, naj bo naše vodilo na pohodih.

Načelnik odseka za varstvo gorske narave:
Miloš Četrtič

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. 

Pod vodstvom odseka bosta v letu 2023 speljane dve pomembni akciji: 
•spomladanska čistilna akcija v času od 1. aprila 2023 do 30. junija 2023
•jesenska čistilna akcija v času od 1. 9. 2023 do 15. novembra 2023

Zabrdo, vasica
pod grebenom
Ratitovca

Prtovč je še
vedno ozko grlo
za parkiranje
ob konicah

Lepo ohranjen
vezan kozolec
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Za učence, ki imajo veselje do hoje v naravo in hribe

ČLANSTVO PLANINCEV
Mladi planinci Planinskega krožka OŠ Železniki smo člani PD Železniki. Pla-
čilo 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 omo-

gočeno 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.

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 planin-
ca, pisalo, robček, mini prva pomoč, vrečka za smeti.

Datum Planinski izlet

9. do 11. september 2022 Tabor na planini Kuhinja

15. do 22. oktober Goldeck

november 2022 Nočitev na Ratitovcu

torek, 27. 12. 2022 Nočni pohod – Stari vrh

januar 2023 Sankanje (glede na snežne razmere)

zimske počitnice Smučanje (glede na snežne razmere)

marec 2023 Stari Ljubelj

april 2023 Matajur

maj 2023 Špik hude police

junij Izlet presenečenja

PLANINSKI KROŽEK, načrt izletov za šolsko leto 2022/23

Naslov:
Osnovna šola Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki

Mentorji
planinskega
društva:
Uršula Bernik
041/832-135

Andreja Šolar
031/341-318

Tadeja Šuštar
031/448-975

Majda Tolar
031/838-896 

Primož Šmid
041/632-350

Vodnica:
Veronika Benedičič
031/860-818

Naslovnica Pohodniškega dnevnika

PLANINSKI KROŽEK NA
OSNOVNI ŠOLI V ŽELEZNIKIH
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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. 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.

Priporočena
članarina
PZS 2023

v EUR

Članarina s
popustom za
člane našega

društva

B člani društev v tujini 18,05 18,00

A
polnoletna oseba - aktivni
obiskovalec domačih in tujih gora
z večjim obsegom ugodnosti

68,00 61,00

A/ družinski popust 61,80 61,00

B
polnoletna oseba - aktivni
obiskovalec domačih in tujih gora
z osnovnim obsegom ugodnosti

32,00 25,00

B/ družinski popust 25,80 25,00

B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 
let z osnovnim obsegom ugodnosti

24,00 21,00

S+Š
srednješolec ali študent
do vključno 26. leta starosti 

21,00 16,50

S+Š/ družinski popust 17,00 16,50

P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok in 
mladostnik

 9,00 7,00

P+O/ družinski popust 7,20  7,00

IN
oseba s posebnimi potrebami,
brez poslovne sposobnosti

 9,00 7,00

IN/ družinski popust 7,20 7,00

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
• Mici Čenčič – Selca 47
• Tone Nastran – Studeno 33
• Alojz Koblar – Martinj vrh 1B
• Majda Gortnar – Log 32
• Dragica Gartner – Zgornja Luša 25

ČLANARINA ZA LETO 2023

Kategorije članov PZS

Mrzli vrh

Na vrhu Krna

Pred kočo na planini Kuhinja
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Beležke: Beležke:
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Beležke:

PLANINSKO DRUŠTVO ZA 
SELŠKO DOLINO VAM ŽELI 

VELIKO LEPIH IN VARNIH POTI.

Izdalo in založilo PD za Selško dolino Železniki v decembru 2022
Oblikovanje in izvedba: DECOP, d.o.o., Železniki

Uredil: Lotrič Alojz 
Besedilo: Veronika Benedičič, Dragica Gartner,
Rado Goljevšček, Miloš Četrtič, Primož Šmid,
Marjetka Prezl, Marjeta Nastran in Alojz Lotrič

Fotografije: Miloš Četrtič, Alojz Lotrič, Primož Šmid

Krekova koča na Ratitovcu



Lepi jeglič ali avrikelj

Encijan, Kohov svišč

Navadna kalužnica

Beli kosmatinec


