
LJUBEN (546 m)                            20.03.2021 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 20.marca 2021 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Gorazd Primic – vodnik PZS (pomočniki Borut, Igor, Marko)        
 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Birčna vas (240 m) – sv. Vid – Ljuben  (546 m) – Birčna vas  
– Novo mesto 
 
Ljuben je 546 m visok hrib nad naseljem Uršna sela. Na vrhu stoji cerkvica sv. Vida, ki hkrati 
predstavlja mejno točko treh far, Dolenjske Toplice, Šmihel in Vavta vas. Na prisojni legi 
Ljubna se razprostirajo vinske gorice, skozi katere poteka tudi Podgorjanska vinska cesta. 

 
TURA: Z osebnimi avtomobili se bomo zapeljali do naselja Birčna vas, kjer bomo parkirali vozila na 
parkirišču pri železniški postaji in pričeli s hojo. Sprva po stezi v gozd do asfaltirane ceste (proti vasi Ušivec), 
po kateri nadaljujemo do konca vasi. Ko se asfalt konča, pa nadaljujemo po široki gozdni cesti v smeri Ljubna. 
Pot nas po cca 20 minutah hoje pripelje do asfaltirane ceste Birčna vas – Veliki Podljuben. Prečimo cesto in 
nadaljujemo po gozdni stezi, kmalu zatem prečimo še makadamsko cesto in desno sledimo stezi, ki se vzpenja 
proti cerkvi sv. Vida. Jaso pri cerkvi preči steza, ki po grebenu vodi proti vrhu Ljubna (546 m, označeno s 
kamnito piramido), ki ga dosežemo po 20 minutah hoje. Pot nazaj vodi najprej po široki gozdni poti, nato pa se 
desno spusti na cesto med zidanicami, ki so gosto posejane po zahodnem in južnem pobočju hriba. Ko se niz 
zidanic konča, nadaljujemo po makadamski cesti do odcepa desno na gozdno cesto, ki ji sledimo do ceste 



Birčna vas-Veliki Podljuben, jo prečimo in po že prej prehojeni stezi nadaljujemo proti izhodišču pri železniški 
postaji. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 13.ure. Pri vodenju pohoda bomo po navodilih NIJZ upoštevali 
omejitev skupine na 10 pohodnikov in na pohodu ohranjali razdaljo 2 m. Število prijav je tako omejeno na 40. 

 
 
                                                                                                                                           

 
 

 
 
 

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 3-4 ure 
ZAHTEVNOST: lahka pot  
VREDNOST TURE: 14 točk 
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

CENA: 0 EUR  
PREVOZ: osebni avto 
PRIJAVE: do 18. marca 2021: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Članarino PZS za leto 2021 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17-18. ure v pisarni Društva za  
srce in ožilje, Glavni trg 10. 


