
Kostelska planinska pot 

 

 

Skupi čas hoje: 6 ur 

 

KT-1 POTOK  (225 m) — STRUŽNICA 

(čas hoje 1 ura 5 minut) 

Izhodišče poti in KT-1 (odcep z glavne ceste, na betonskem stebru kozolca) je v vasi Potok, 

ki leži nad magistralno cesto Kočevje—Petrina—Delnice. Pot pelje po asfaltni cesti do roba 

vasi Jakšiči, kjer nad križiščem krenemo levo v hrib do zaselka Planina. Cesta se tu konča, 

mi pa se dvigamo po traktorski poti pod Planinsko steno do planote, kjer se nam z desne 

pridruži Kočevska planinska pot. Smo pri razvalinah lovskega gradiča ter ostankih zgornje 

postaje tovorne žičnice na Stružnici, kjer je tudi KT-2. 

KT-2 STRUŽNICA (655 m) — KUŽELJSKA STENA  

(čas hoje 55 minut) 

Nadaljujemo po prijetni poti nad zaselkom Stružnica do gozdne ceste in po njej do dveh 

»gozdarskih« koč. Nekaj 100 m naprej je obračališče in tu pot skrene levo, strmo v breg po 

vlaki, ki nato preide v stezo, katera nas pripelje na vrh Kuželjske stene. Tu je tudi kontrolna 

točka Kočevske planinske poti, mi pa za žigosanje na KT-3 uporabimo žig Kostelske 



planinske poti (KPP), ki je pritrjen v skali. 

KT-3 KUŽELJSKA STENA (874 m) — RAKE 

(čas hoje 40 minut) 

Z vrha se spustimo po slabi stezi (pazljivo!) mimo naravnega okna na vlako. Ta se prične 

kmalu precej strmo spuščati (vmes sta tudi ravna odseka) in hitro  pridemo blizu zaselka 

Rake, kjer je na križišču planinskih poti KT-4. 

KT-4 RAKE (550 m) — LAZE 

(čas hoje 1 ura 50 minut) 

Tu se ločita naša in Kočevska planinska pot, ki skrene v desno, mi pa se spustimo levo in po 

razgledni poti oziroma stezi pridemo do asfaltne ceste, ki povezuje Petrino z Osilnico. 

Sedaj smo tik nad reko Kolpo. V levo nadaljujemo po cesti mimo mesta, kjer se izliva 

(večino leta je struga suha) v reko Rački potok. Podaljšamo še dober kilometer do točke, 

kjer imamo za nadaljevanje poti dve možnosti. Prva je po cesti naprej skozi vas Kuželj in 

kmalu nato levo v breg v Laze. Druga različica pa zavije s ceste v levo, po stezi se neopazno 

dviguje ter spušča do zaselka Ograja (hišna št. Laze 10) in hitro doseže stičišče naših poti. 

Nadaljujemo skozi vas Laze, kjer nas na koncu naselja čaka znamenje sv. Antona 

Padovanskega in KT-5 (žig na desni strani zidu znamenja). 

KT-5 LAZE (320 m) — KOSA 

(čas hoje 50 minut) 

Gremo v levo po neizraziti stezi najprej čez travnik, nato pa v gozd. Pot se počasi dviga, na 

manjšem sedlu zavijemo v levo. Steza pelje po pobočju in je zlasti v mokrem vremenu 

precej spolzka. Čez čas se obrne strmo v breg in po grebenu doseže križišče stez na Kosi, 

kjer je tudi KT-6. 

KT-6 KOSA (480 m) — POTOK 

(čas hoje 40 minut) 

Nato nas markacije popeljejo rahlo v desno in navzdol. Kmalu pridemo na kolovoz in se 

mimo zaselka Štajer po cesti spuščamo do struge potoka Potok. Gremo do magistralne 

ceste, zavijemo v levo in po nekaj korakih smo na cilju pri Potoku. 

 


