~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

KOŠUTNIKOV TURN (2133 m) iz

Avstrije, na ferato, vrh in viseči most.

Kdaj: v soboto, 22. julija 2017.
Odhod: ob 4.30 z glavne avtobusne postaje pri cerkvi
v Ribnici.
• Prevoz: organiziran.
Najvišji vrh Košute: Košutnikov turn, foto Zdenka M
• Izhodišče poti: Koča pod Košuto (1280 m).
• Načrt poti:
Koča pod Košuto/Koschutahaus (1280 m)–Ferata ÖTK Steig Neu–priključek na slovensko pot z Dolge njive–
Košutnikov turn (2133 m)–Ferata ÖTK Steig Neu in viseči most–Koča pod Košuto (1280 m).
• Zahtevnosti poti: zelo zahtevna pot in kondicijsko zahtevna tura.
• Čas hoje (okvirno): 7 ur.
• Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je vremenu in
razmeram primerna planinska oprema za hojo, zložljive pohodne
palice, čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, rokavice za
ferate (priporočljive), malica in pijača, osebni dokument,
veljavna planinska izkaznica za leto 2017 in varen korak.
• Prijave z akontacijo: v torek, 18. julija, ob 19. uri, v pisarni
PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica. Akontacija 20 EUR se plača
ob prijavi.
• Opis:
•
•

Košutnikov turn je najvišji vrh v najdaljšem slovenskem grebenu, v
Košuti. Z vrha je lep razgled proti celotnemu greben, daleč v Avstrijo in
na Kamniško-Savinjske Alpe. Na vrhu stoji križ na katerem je vpisna
knjiga.
S parkirišča se usmerimo proti jugovzhodu, smer Lärchenturm/Cjajnik,
Koschutnikturm/Košutnikov turn. Pot nato nekaj časa poteka skozi gozd
proti vzhodu, do razpotja (desno se odcepi pot na Cjajnik). Mi gremo še
naprej skozi gozd proti vzhodu in v slabe pol ure pridemo ponovno do
razpotja. Tu desno za oznakami Koschutnikturm. Vzpenjamo se skozi
gozd, ko pridemo na melišča pod pobočji Košute. Po kratkem prečenju
Viseči most, vzpenjamo pa se po levi strani, foto ZM
proti vzhodu pridemo do smerokazov, kjer se naša pot odcepi desno,
strmeje po melišču. Po vzponu čez melišče vstopimo v plezalni del poti, v ferato. Pot ÖTK Steig Neu se strmo vzpne po
desni strani grape. Pot je zavarovana z jeklenico, v pomoč nam je tudi nekaj skob. Nad škrbino zavije naša pot desno
navzgor, levo pa je nad škrbino narejen viseči most (katerega bomo prečili ob sestopu na drugi stran stolpa do melišča in
potem do koče). Mi nadaljujemo strmo navzgor po ferati, kjer vidimo tudi prepadno severno steno Košutnikovega turna.
Sledi še krajši vzpon ob jeklenici do glavnega grebena Košute, kjer pridemo na južna pobočja Košute. Gremo levo proti K.
turnu, po nekaj metrih se z desne strani priključi še zahodna pot od Planine spodnja Dolga njiva. Po nekoliko bolj strmi
poti kmalu dosežemo razgleden vrh.

Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek
domov.
• Vodja pohoda in informacije: Zdenka Mihelič, vodnik PZS, informacije: 041 222 358.
Srečno in varen korak,
PD Ribnica
Gremo skupaj varneje v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

