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 PLANINSKI POHOD NA KOŠUTICO ( LJUBELJSKA BABA, 1968 m)/ zahtevna označena 

pot 

V nedeljo, 2. 10. 2022 

KDAJ :  ob 6. uri se dobimo na parkirišču pred občinsko stavbo v Sežani in se z avtomobili odpeljemo do 

Ljubelja, mejnega prehoda z Avstrijo. Tu parkiramo ter krenemo na pot proti Košutici.  

OPIS POTI: hodimo najprej po makedamski cesti, ki se zmerno vzpenja in je v zimskem času preurejena v 

sankaško progo vse do koče na Ljubelju. To  dosežemo po slabi uri hoje. Od koče nadaljujemo pot po cesti na 

avstrijsko stran, kjer nas po petih minutah hoje smerokazi usmerijo desno v gozd. Pot skozi gozd se rahlo vzpenja 

in nas po približno 30 minutah hoje pripelje na mejni greben. Pot po grebenu ni strma , so pa strma pobočja po 

katerih hodimo, zato je še posebej v mokrem potrebna  pazljivost. Ponekod so nam v pomoč tudi varovala in 

lestev. Gozd nato postaja vse redkejši in pot nas pripelje na pašnike Grunta. Grunt je neizrazit vrh na poti po 

kateri hodimo. Tu se nam z desne priključi pot od koncentracijskega taborišča, mi pa nadaljujemo naravnost po 

grebenu in ob mejni ograji. Pot nas nato pripelje do razpotja, kjer se levo odcepi pot na Dovjakovo sedlo. Nam 

pa se z desne priključi pot s planine Korošice. Nadaljujemo naravnost po vse bolj razglednem grebenu. Pot nato 

postane strma, gozd pa postaja vse redkejši in postopoma v celoti izgine. Naprej se vzpenjamo po razglednem 

grebenu, ki je kar širok tako, da ni večje nevarnosti. Pot se nato vzpenja skozi rušje in nas pripelje na avstrijsko 

stran,  kjer se vzpnemo skozi kratko, a kar precej strmo grapo nazaj na greben in preidemo na bolj strma s travo 

porasla pobočja na slovenski strani. Po tem vzponu čez trave pridemo na vršni nekoliko izpostavljen greben 

kateremu  sledimo do vrha. Po sestopu si bomo ogledali, kje je bilo nekdanje koncentracijsko taborišče ter 

Tominčev slap pri Podljubelju. 

ČAS HOJE:  skupno 5- 6 ur (za vzpon 2.45,  sestop 2. 30 ure). V primeru slabe vremenske napovedi 

pohod odpade! 

OPREMA:  pohodni čevlji, pohodne palice,  oblačila primerna vremenu, hrana in pijača iz nahrbtnika, 

kapa, rokavice in bolj topla oblačila, osebna in planinska izkaznica.  

PRIJAVE: na telefon, 031 817 676 do petka, 30. septembra 

   VODJA POHOD: MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ, planinska vodnica, PZS 

 

http://www.pdsezana.org/
http://www.pdsezana.org/category/arhivv/
https://www.facebook.com/pages/Planinsko-Društvo-Sežana/386183501580530?fref=ts

