Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 16.3.2019

Raduha 2062 n.m.
VODJA:

Ludvik Miklavc

GSM: 031 325 593

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Igor Golčman

GSM: 031 397 344

06:30
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 V popoldanskem času
Kombi ali osebni avto
Tura je srednje zahtevna
6 do 7 ur
1100 m
Cepin, dereze, gamaše in oblačila za visokogorje (odvisno od snežnih razmer)
Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica
Iz nahrbtnika ali v koči

Hojo bomo začeli na višini okoli 1042 m na planini Kosmačeve Rastke(planina ni vidna s ceste), kjer bomo parkirali na
primernem mestu ob cesti. Z izhodišča se usmerimo na peš pot za oznakami Koča na Loki. Pot nato poteka skozi gozd in večino
časa v rahlem vzponu preči pobočja proti jugozahodu. Kasneje pot postane nekoliko širša in preide v kolovoz po katerem
pridemo do lovske koče.
Od lovske koče pri kateri se nam odpre razgled proti jugu, nadaljujemo rahlo desno po gozdni cesti. Cesta nas hitro pripelje do
razpotja kjer se usmerimo desno na kolovoz za oznakami Koča na Loki. Tu se nam z leve priključi tudi pot od kmetije
Radušnik.
Kolovoz se v nadaljevanju ves čas vzpenja skozi gozd in nas pripelje do ceste, ki vodi proti Snežni jami, mi pa le to dosežemo
ravno na mestu, kjer se desno navzgor odcepi za javni promet zaprta gozdna cesta, po kateri v 15 minutah nadaljnje hoje
prispemo do Koče na Loki pod Raduho.
Od koče nadaljujemo po markirani poti v smeri Raduhe, le ta pa se že po nekaj 10 korakih razcepi na dva dela. Nadaljujemo
rahlo levo (rahlo desno Durce) po poti, ki se zložno vzpenja po levem robu dolinice. Pot kmalu zavije v levo ter se strmo vzpne
skozi pas redkega gozda. Strmina kmalu popusti, pot pa nas preko nekaj manjši travnikov povede v pas rušja, kjer se naprej
zmerno do občasno strmo vzpenja. Po približno eni uri hoje od Koče na Loki, se nam z desne priključi pot od Durc, mi pa
nadaljujemo levo po prečni poti v smeri Raduhe. Vse bolj razgledna pot, po južni strani obide vrh Male Raduhe, nato pa nas
pripelje na glavni greben, s katerega se nam odpre lep pogled na severno stran.
Nadaljujemo po markirani poti, kateri se kmalu z desne priključi plezalna pot od Koče na Grohatu. Pot naprej se ponovno
prične strmeje vzpenjati ter nas nato po nekaj minutah nadaljnje hoje pripelje na 2062 m visok vrh.

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 10
Ludvik Miklavc 031 325 593 in Igor Golčman 031 397 344
PRIJAVA :
Celje, 07.3.2019 – prijave do četrtka 14.03.2019
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID l. r.

OPOZORILO:

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno
sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

