VELIKI VRH V KOŠUTI (2088 m)

10.07.2021

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 10.julija 2021 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS

POTEK TURE: Novo mesto – Tržič - Podljubelj - Kmetija Matizovec (1072 m) - Dom
na Kofcah (1488 m) - Veliki vrh v Košuti (2088 m) - Kmetija Matizovec - Novo mesto
Košuta je grebenast gorski masiv v Karavankah. Masiv Košute je najmogočnejši masiv v
osrednjem delu Karavank. Dolg je okoli 10 km in ima kar šest velikih samostojnih vrhov
visokih prek 2000 m. Prične se na zahodu nad Ljubeljem in poteka do Kokrškega potoka na
vzhodu, Velikega Vrha, Kofce gore in Kladiva. Najvišjo točko doseže v Košutnikovem turnu
(2133 m). Med vrhovi večinoma ni globokih sedel. Severna stran je po vsej dolžini
spodrezana v ogromno steno, ki se pestrih stopnjah, grapah in stebrih lomi v globino. Južni
travnati hribi pa se strmo spuščajo do gozdne meje na višini okoli 1500 m, ki spremlja ves
masiv od Kofc prek Šije do Dolge njive pod Tolsto Košuto (2057 m).
TURA: Z avtoceste Ljubljana - Jesenice se usmerimo na izvoz Ljubelj in pri Podljubelju desno
po cesti do kmetije Matizovec, ki je izhodišče za našo turo. Parkiramo na enem od več manjših
parkirišč ob cesti (ne parkiraj na dvorišču). Od Matizovca nadaljujemo po desni markirani cesti,
ki nas čez travnik hitro pripelje na manjše križišče. Ponovno nadaljujemo po desni zgornji cesti,
ki se nato hitro spremeni v pogosto precej blaten kolovoz. Po nekajminutni hoji pa zapustimo
kolovoz in se usmerimo na peš pot, ki se začne strmeje vzpenjati skozi gozd. Markirana pot nato
preči nekaj kolovozov in nas višje pripelje na nekoliko večjo jaso, kjer nadaljujemo rahlo desno
v gozd. Pot naprej se prečno vzpenja, višje zavije levo in nas pripelje iz gozda, kjer se
priključimo makadamski cesti (Jelendol). Nadaljujemo levo navzgor do planinskega doma na
Kofcah.
Od planinskega doma nadaljujemo v smeri Velikega vrha in Kladiva po sprva nekoliko slabše
vidni poti, ki se začne vzpenjati čez razgledni travnik. Po 15 minutah pridemo do lepega

razgledišča pri križu. Pot se nato rahlo spusti in nas v nekaj minuta pripelje do strmejši pobočij
Košute. Pot se nato vzpne čez pas rušja, kjer nas pripelje na razpotje. Nadaljujemo naravnost
(desno Kladivo in Kofce gora) po poti, ki se prečno vzpenja čez vse bolj strma pobočja. Pot, ki
naprej poteka po neporaščenem pobočju pa nas kmalu pripelje do kratkega strmega dela, kjer
nam je v pomoč jeklenica (nezahtevno). Ko prehodimo ta del se pot obrne rahlo proti levi in se
naprej razmeroma strmo vzpenja čez travnato pobočje. Vse bolj razgledna pot pa nas nato
pripelje v manjšo dolinico po kateri se povzpnemo skoraj do mejnega grebena, kjer se nam z
desne priključi grebenska pot. Pot nato iz dolinice ponovno preide na južna pobočja, kjer po
južni strani obide vrh »Toplar (2000 m)« in nas za tem pripelje pod vršno pobočje Velikega
vrha. Pot, ki je nekaj časa potekala ob grebenu se tu le temu umakne in se nadaljujemo v
prečnem vzponu po prisojnih pobočjih. Višje pot zavije ostro desno in nas nato v nekaj minutah
pripelje na razgleden vrh. Sestopili bomo po isti poti v dolino, kjer nas bo čakal avtobus.
Vrnitev domov v Novo mesto načrtujemo do 20,00 ure. Kdor ne bo šel na vrh, bo lahko počakal
v koči.
SKUPAJ HOJE: 6 ur
ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot
VREDNOST TURE: 16 točk
HRANA: Malica, topel čaj iz nahrbtnika !
Možnost toplega obroka v planinski koči !
CENA: 20 EUR
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 8. julija 2021:
Marko: 041 779 205; 031 442 715,

www.pd-pohodnik.si

