PLANINSKI POHOD PO HRIBOVJU NAD SELŠKO DOLINO
» SORIŠKA PLANINA-RATITOVEC-DRAŽGOŠE« / L /
SOBOTA, 7. MAJ 2022
ODHOD: ob 6. uri izpred občinske stavbe v Sežani. Z avtomobili se bomo odpeljali do Bohinjske Bistrice in
na Soriško planino, kjer se pričenja naša pot v smeri proti Ratitovcu in Dražgošam.
OPIS POTI: iz Soriške planine ( 1306 m) se bomo podali po eni najlepših planinskih poti, po poti kjer si
bomo lahko zapeli: » Na planincah luštno je!«. Pot je označena kot lahka pot, v dobrih 3. urah hoje nas bo
vodila po travnatih pobočjih Danjarske planine in naprej na greben Ratitovca z najvišjo točko Altamaver
1679 m. Pri Krekovi koči se bomo oddahnili ter občudovali Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, v daljavi pa
tudi Julijske Alpe, Karavanke in Kamniške in Savinjske Alpe. Ratitovec je nadaljevanje grebena Spodnjih
Bohinjskih gora, od katerega ga loči Bohinjsko sedlo blizu Soriške planine.
Po predahu bomo nadaljevali pot pod grebenom Razor mimo Lovskega doma in Novakov, prečili potok Češnica
do brunarice Dražgoše (773 m). Dražgoše ležijo na južnih terasastih pobočjih Jelovice pod Dražgoško goro, na
nadmorski višini od 700 do 980 m, oddaljene okoli 6 km od Železnikov ob cesti, ki povezuje Selško dolino s
Kropo in Gorenjsko. Dražgoše so znane po Dražgoški bitki med Nemci in partizani Cankarjevega bataljona
med 9. in 11. januarjem 1942. Nemci so iz maščevanja vas požgali, ustrelili 41 talcev, ostale pa izgnali. Na
kraju, kjer je v bitki do zadnjega vztrajal Bičkov vod, so 1976 postavili spomenik z razglednikom imenovan
Bičkova skala. Vsako leto se pri spomeniku odvijajo spominske slovesnosti. Za ta del poti bomo rabili še 4 ure.
SKUPNE HOJE: 8 ur . V kolikor bi nekateri pohodniki raje izbrali samo prvi del poti, se bomo o tem
dogovorili, da sestopijo preko Povdena v Zali Log. Povratek domov bo predvidoma med 19. in 20.uro.
OPREMA: planinska pohodna oprema, ( pohodni čevlji, pohodne palice), vetrovka, zaščita pred soncem in
dežjem, hrana in pijača iz nahrbtnika, možnost hrane v Koči na Ratitovcu. Prijave do četrtka, na telefon
Mirjam, 031 817 676
CENA: za prevoz poravnamo voznikom avtomobila.
V primeru napovedanega dežja pohod odpade!
Vodja pohoda: Mirjam Frankovič Franetič, planinska vodnica PZS

Uradne ure: od januarja do aprila vsak četrtek, od maja do decembra vsak drugi četrtek od 16:00 do 17:00 na sedežu
društva. Razpored je objavljen na spletni strani: https://www.pdsezana.org/kontakt/
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