
 

 

Uradne ure: od 4. 6. 2020, po ustaljenem urniku – vsak četrtek od 15:30 do 16:30 
Spletna stran PD Sežana: http://www.pdsezana.org/  Utrinki izletov: http://www.pdsezana.org/category/arhivv/  
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts 
 

PLANINSKI POHOD NA  BEGUNJŠČICO,  VELIKI VRH (2060 m)/ Z , 

v nedeljo, 31. maja 2020 

OPIS POTI: ob 6. uri zjutraj se dobimo na parkirišču nasproti občinske stavbe v Sežani ter se z osebnimi 

avtomobili odpeljemo proti Tržiču in Podljubelju, po dolini potoka Mošenik skozi Šentansko dolino do mejnega 

prehoda Ljubelj( 1058 m), kjer parkiramo avtomobile. V dolini pod Ljubeljem je bilo v 16. stoletju rudarsko 

središče, kjer so kopali živosrebrno rudo. Kopanje so opustili v začetku 20. stoletja, v spomin je ohranjen 

Antonijev rov. V dolini so leta 1954 postavili spominsko obeležje, kovinski okostnjak s francoskim napisom 

J'accuse  (Obtožujem), namenjen spominu taboriščnikov, med njimi tudi francozov. Taborišče je bila podružnica 

zloglasnega Mauthausna pri Linzu, ki so ga  tu postavili Nemci v zimi leta 1941/ 42 z namenom, da so taboriščniki 

v zelo težkih zimskih razmerah gradili ljubeljski cestni predor. Po Bornovi poti, skozi predore, ki so bili lovska pot 

barona Borna krenemo do Koče Prevale in planšarije ( 1311 m) do koder rabimo  približno 1.30 ure. Nad kapelico 

sv. Jerneja se začnemo strmo vzpenjati po gozdnatem hrbtu do strmega pobočja poraslega s travo in nizkimi 

borovci ter kasneje skalnatem pobočju proti vrhu našega cilja. Po občudovanju vrhov Karavank, grebena Košute 

ter prelepih krajev pod nami nadaljujemo pot mimo Srednjega vrha proti Roblekovemu domu. Po pol uri hoje 

pridemo do križpotja, ki od Roblekovega doma vodi na Zelenico. Izbrali bomo spust proti severu do Planinskega 

doma na Zelenici ( 1536 m), kjer se bomo oddahnili in okrepčali. Sledil bo spust ob smučišču na Zelenici  do 

avtomobilov na Ljubelju. Povratek domov v poznih popoldanskih urah. Obvestilo: aktivnost bo potekala 

skladno s priporočili PZS za izvajanje aktivnosti po preklicu epidemije koronavirusa. Priporočila so dostopna 

na spletni strani PD Sežana (https://www.pdsezana.org/2020/05/21/priporocila-covid19/). Več informacij pri 

vodnici. 

HOJA: skupne hoje do 8 ur, ( vzpon 4 ure, sestop 3 -  3.30 ure), za kondicijsko že pripravljene pohodnike. 

OPREMA: planinska oprema,( planinski čevlji, pohodne palice, čelada, topla oblačila v nahrbtniku, hrana in 

pijača, možnost tudi v planinskem domu na Zelenici), planinska izkaznica, osebni dokument, manjše razkužilo 

za roke in zaščitna maska (večnamenska ruta).  V primeru slabe vremenske napovedi pohod odpade! 

PRIJAVE: do četrtka 28. maja 2020,  na telefon Mirjam, 031 817 676. O prevozu z avtomobili se bomo 

dogovorili ob prijavi in voznikom poravnali stroške prevoza.  

                  POHOD VODITA: Mirjam Frankovič Franetič, vodja pohoda in Irena Cunja, vodnici PZS 
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