
SPOŠTUJMO KOČEVSKI PRAGOZD
Gozdni rezervati, kamor sodijo tudi pragozdni ostanki, na mejah 
označeni z modro barvo, so gozdovi prepuščeni naravnemu 
razvoju. V njih ne sekamo, ne pospravljamo odmrlih dreves, ne 
nabiramo gozdnih sadežev in ne vznemirjamo živali. Vse pre-
pustimo naravi. V rezervate ne vstopamo; obiskujemo jih le po 
označenih poteh.

PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE
Trg Zbora odposlancev 16 A
SI - 1330 Kočevje

Informacije o koči: 
+ 386 (0) 70 525 180
E: pdkocevje@pzs.si

www.planinsko-drustvo-kocevje.si

GPS koordinate - Koča pri Jelenovem studencu: 
N 45.620013  E 14.847318

O PLANINSKIH IN DRUGIH POTEH
Planinske in druge pohodniške poti predstavljajo glavno ožilje 
Stojne. Krajše ali daljše, bolj obiskane oz. samotne, opremljene z 
dodatnimi vsebinami ali le skrbno označene z ustrezno oznako, 
markacijo. 

Podrobnejše opise in info o poteh najdete na 
www.planinsko-drustvo-kocevje.si/planinske-poti.
Na poti vam bo v pomoč tudi Karta kočevska planinska pot, ki jo 
dobite pri PD Kočevje.

ZAVOD KOČEVSKO
Trg zbora odposlancev 62
SI-1330 Kočevje

ZAVOD ZA GOZDOVE 
SLOVENIJE, OE KOČEVJE
Rožna ulica 39
SI-1330 Kočevje
oekocevje@zgs.si
www.zgs.si
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POSTOJ 
NA STOJNI

INFORMACIJE 

Koča je odprta od petka popoldan 
do nedelje ter ob praznikih skozi vse 
leto. 

V gostinskem prostoru je 40 sedežev, 
prav toliko v posebni sobi. V 6 sobah 
je 40 postelj, ter dodatnih 10 sku-
pnih ležišč. Okolico koče predstavlja 
jasa sredi gozda. Tu so poleg odprte-
ga kurišča nameščene lesene mize in 
klopi za okoli 100 obiskovalcev.

Prejeti nazivi Koče pri Jelenovem studencu:

 1

STOJNA
Visokokraška planota katere vrhovi Me-
stni vrh, Ledenik, Slovenski vrh segajo 
preko 1000 m nad morjem, sodi med 
najlepše in hkrati najbolj ohranjene dele 
Kočevske. To je dom medveda, risa, 
volka, sove kozače, alpskega kozlička … v 
nedrjih mogočnih gozdov jelke in bukve.

»ZELENO SRCE« 
STOJNE
Koča pri Jelenovem studencu, posto-
janka Planinskega društva Kočevje, je 
vsekakor zeleno srce društva. Lahko 
je izhodišče vašega obiska okoliških 
planinskih poti, lahko je le mesto vašega 
postanka ali končna točka vašega pohaj-
kovanja po Kočevskem.
 
Koča pri Jelenovem studencu je pravo 
vozlišče planinskih in drugih pohodni-
ških poti. Tu se dotakneta Velika in Mala 
kočevska planinska pot, ki sta del, preko 
120 km dolge Kočevske planinske poti - 
transverzale južne in osrednje Kočevske.

Prav tako je izhodišče obiska bližnjih 
razglednih vrhov ter ostalih (naravnih) 
zanimivosti do katerih vodijo označe-
ne poti. Do koče lahko pridemo peš iz 
Kočevja (dobra ura hoje) oz. z avtomobi-
lom po gozdni cesti (9 km).



POSTOJ NA STOJNI
(najzanimivejše točke v bližini Koče pri Jelenovem studencu) 

Mestni vrh (1034 m) z urejenim razglediščem je hrib, 
ki kraljuje nad mestom Kočevje. Vrh očara z razgledi 
nad kočevskim poljem; ob lepem vremenu s pogledom 
sežemo od Julijcev do Gorjancev. Okoliški gozd (na 
območju Mestnega vrha) je zavarovan kot gozdni 
rezervat. Prepuščen naravnemu razvoju se počasi 
spreminja oz. vrača v pragozd. Skozi gozdni rezervat, 
označen z dvema modrima črtama, se gibljemo po 
označeni planinski poti.

Vrh Fridrihštajn (978 m) z ruševinami gradu Friderika 
Celjskega in Veronike Deseniške. Nekoč nedostopna 
trdnjava zgrajena leta 1425, ljubezensko gnezdo, žal 
prepovedane ljubezni, je danes priljubljena točka obiska 
z delno obnovljenimi ruševinami gradu.

Če na Livoldskem vrhu (981 m) naš pogled zajame 
ribniško – kočevsko polje z Malo goro in Rogom, nas 
Požgani hrib (1009 m) nagradi z razgledi nad Borovško 
in Goteniško goro z najvišjim vrhom Dolenjske, 1289 m 
visokim Goteniškim Snežnikom.

Ledena jama je naravna znamenitost in redka 
posebnost visokokraškega sveta Kočevske. Kljub globini 
jame (preko 100 m) se led, zaradi višanja temperatur 
zraka, vztrajno umika. Vhodno brezno si lahko ogledamo 
z urejene poti; v brezno ne vstopamo. Okoliški gozd je 
zavarovan kot gozdni rezervat. 

Pragozd Strmec je gozd v katerem še nikoli ni pela 
sekira. Taki mogočni gozdovi jelke in bukve so še 
pred stoletjem pokrivali osrednji del Stojne. Gre za 
neprecenljivi košček naravne dediščine. V gozdni 
rezervat ne vstopamo; ogledamo si ga s ceste. 

Zelene zanimivosti Kočevske lahko odkrivamo tudi 
s kolesom. Kočevska je seveda del Slovenske turno 
kolesarske poti (20. in 21. etapa), adrenalina željnim 
vsekakor priporočamo obisk MTB trail centra (urejenih 
12 km poti) pri Brunarici v Kočevju.

Področje Kočevske je pretežno kraški svet s številnimi 
kraškimi jamami. V bližini koče se nahajata Jama 
treh bratov ter Eleonorina jama imenovana po 
ženi nekdanjega lastnika kočevskih gozdov, grofa 
Auersperga. V jami vstopamo le v spremstvu jamarjev.

Trimčkova pot (štiri vrhovi)

Krožna, srednje zahtevna pot, ki povezuje mesto Kočevje 
s štirimi najbolj obiskanimi vrhovi in planinsko postojanko 
PD Kočevje – Kočo pri Jelenovem studencu. Enodneven 
pohod, primeren tudi za družine.

Kalanova pot

Kratka in bolj strma pot do Koče pri Jelenovem studencu 
z izhodiščem na koncu Podgorske ulice.

Grajska pot 

Lahka pot čez Fridrihštajn (970 m) nas popelje do 
razvalin gradu Fridrihštajn in v nadaljevanju do Koče pri 
Jelenovem studencu.

Velika kočevska planinska pot

120 km dolga planinska pot povezuje znamenitosti 
jugozahodnega dela občine Kočevje, Kostela in Osilnice. 
Pot je v celoti označena. Na poti je 24 kontrolnih točk 
opremljenih s skrinjicami, vpisnimi knjigami in žigi. 
PD Kočevje je izdalo Dnevnik in podrobno karto poti. 
Del Velike kočevske planinske poti je Mala kočevska 
planinska pot.

Gozdna učna pot Rožni studenec
 

Kaj je gozd, kdo so njegovi gradniki in kdo prebivalci? 
Lahka pot v bližini mesta ponuja odgovore na ta in vrsto 
drugih vprašanj. Pot je primerna za mlade družine in 
obiske šolarjev.

Mala medvedova pot

Pot poteka ob delu gozdne učne poti Rožni studenec, 
z izhodiščem pri Mrzlem studencu. Namenjena je 
spoznavanju vrste ter vzpostavljanju spoštljivega odnosa 
do medveda.

Risova pot

Pot na kateri se nam predstavi ris je deloma samostojna, 
deloma pa poteka vzdolž planinske poti, ki vodi na 
razgledni Mestni vrh.

POTI PO STOJNI
Planinske in druge pohodniške poti predstavljajo glavno 
ožilje Stojne in omogočajo naravi prijazen obisk kočevske 
narave in vrhov Stojne. Krajše ali daljše, bolj obiskane oz. 
samotne, opremljene z dodatnimi vsebinami ali le skrbno 
označene z ustrezno oznako, markacijo.
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