
RATITOVEC (1678 m)                      06.05.2018 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: nedelja, 6.maja 2018 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         

 

     
 

POTEK TURE: Novo mesto - Železniki - Prtovč (1011 m) - Krekova koča (1642 m) - 
Ratitovec (1678 m) - Prtovč - Novo mesto 
 
Ratitovec je nadaljevanje grebena Spodnjih bohinjskih gora, od katerega ga loči Bohinjsko 

sedlo blizu Soriške planine in doseže najvišjo točko v vrhovih Gladkega vrha 1666 m in 

Altemaverja 1678 m. Ratitovec je dolgo travnato sleme, ki poteka v smeri vzhod – zahod in le 

narahlo valovi. Severna stran je položno pobočje, ki kmalu preide v gozdove Jelovice. Južna 

pobočja strmo padajo na teraso, kjer ležijo vasi Danje, Prtovč, Ravne, Torka in Zabrdo. S 

terase pod vasmi se gozdovi strmo spuščajo v dolino Selščice. Razgled z Ratitovca je eden 

izmed najlepših v naših planinah, saj je Ratitovec toliko odmaknjen od osrednjega dela 

Julijcev, da so le ti videti kot velika enotna gmota. Lepo pa so vidne tudi Karavanke in 

Kamniške Alpe. Glavni vrhovi na slemenu Ratitovca so Altemaver, Gladki vrh, Kremant in 

Kosmati vrh.  

 

TURA: Z avtobusom se zapeljemo mimo Železnikov do vasi Prtovč, kjer v bližini cerkve 
parkiramo. S parkirišča se mimo cerkve in spomenika NOB sprehodimo do začetka vasi, kjer 
pridemo na dobro označeno križišče. Nadaljujemo rahlo desno v smeri Ratitovca čez Razor 
(levo Ratitovec čez Poden) po cesti, ki nas mimo hiš pripelje do široke in dobro uhojene poti. 
Markirana pot gre takoj v gozd in se začne prečno vzpenjati čez razmeroma strma pobočja. 
Pot višje preči slabšo gozdno cesto, le nekoliko za tem pa se nam z desne priključi markirana 



pot od lovske koče. Nadaljujemo v smeri Ratitovca po zložni poti, ki naprej preči strma 
pobočja. Naprej pot zavije nekoliko proti levi in se začne strmeje vzpenjati. Strmina kmalu 
popusti in pot nas pripelje na manjšo ravnico imenovano Razor, kjer je tudi razpotje. 
Nadaljujemo naravnost (desno Kosmati vrh, planina Klom in Krekova koča čez Vratca) po 
široki poti, ki kmalu zavije v levo in se začne strmo vzpenjati. Pot naprej preči kratek pas 
gozda, nato pa nas pripelje na razgledna travnata pobočja Ratitovca. Tu se pot položi, zavije 
nekoliko proti desni in nas ob lepih razgledih pripelje do Krekove koče na Ratitovcu. Po 
daljšem postanku v Krekovi koči bomo po isti poti sestopili nazaj v Prtovč, kjer nas bo čakal 
avtobus. Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 19,00 ure. 
 
                                                                                                                                           

 
 

 
 
 

www.pd-pohodnik.si                          

SKUPAJ HOJE: 3 – 4  ure 

ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: Malica, topel čaj iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 15 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 4. maja 2018: 

Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 

 


