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Tokrat nas je pohodniško raziskovalna žilica pripeljala na Kočevsko, 
točneje na Stojno. Stojna je razgiban greben zahodno od Kočevja. V 

grebenu je več vrhov. Domačini so se potrudili in uredili več tematskih 
poti: Grajsko, Kočevsko, Naravoslovno, Kolesarsko…

Med vzponom in pohodom čez štiri vrhove smo dele teh poti 
prehodili tudi mi.



Čeprav nam sonce tokrat ni delalo družbo, smo se odločno 
podali na pot.



Izbira je bila velika. Najprej smo krenili levo proti 
Livoldskemu vrhu.





Markacije so nam kazale pravo smer.



Presenečenje! Osamljeni cvet črnega teloha se je malo 
prehitro zbudil ali pa prespal pomlad in poletje.



V knjigi o gobah sem prebrala, 
da je užitna sirovka izvrstna 

goba, primerna zlasti za 
pečenje, ne smemo pa je 

zamrzovati.



Gobe, čeprav neužitne, so okras 
gozda.



Ti dve sta si pa poiskali 
domek v drevesnem deblu.



Ob vseh gozdnih zanimivostih pa smo vztrajno premagovali 
strmino.



Nekajkrat smo prečkali gozdno cesto.



Markacija Grajske poti.



Zaradi takšnih motivov pot postane lažja. 



Nato smo nekaj časa nadaljevali po cesti,…



…nato zopet premagovali strmino in ovire na njej…



…ter sledili kažipotu proti našemu prvemu vrhu.



Mogočna drevesa so rastla ob naši poti. Obuta so bila v zelene 
čevlje, korenine pa pred zimo zavarovala z rjavo odejo.



A mnoge je zob časa že premagal in so sedaj samo še okras 
okolici ter hrana in dom mnogim mikroorganizmom.



Malo pod vrhom pa se je strmina povečala.





Če bi ne bilo toliko listja in dreves, bi imela občutek, da sem 
v visokogorju.



Tudi nekaj metrov jeklenice nam je olajšalo vzpon.



Livoldski vrh, 994mnv, kjer je tudi žig in vpisna knjiga.



Prvi vrh smo uspešno premagali in po nekajminutnem 
oddihu pot nadaljevali po grebenu.



Pri sestopu do gozdne ceste je 
bilo potrebno zelo paziti, saj 
sta listje in gladko kamenje 

skrivala mnoge pasti.



Usmerili smo se proti gradu Fridrihštajn, katerega obrise  
smo skozi gole krošnje že lahko opazili.



Pod gradom





Fridrihštajn ni le najvišje ležeči slovenski grad, temveč je tudi 
prizorišče naše edine srednjeveške romance. Le kdo ne 
pozna tragične ljubezenske zgodbe Friderika Celjskega 

in Veronike Deseniške? Mogočni grof Herman je sinovo 
drugo ženo, ki je zaradi »neprimernega« rodu ogrozila 
njegove velikopotezne načrte, ukazal prijeti in utopiti, 

Friderika vreči v temnico, baje po njemu imenovani grad 
pa porušiti. Ko je Herman umrl, je Friderik stavbo 

obnovil. Poročil se ni več, izročilo pa zatrjuje, da sta 
kamnita sedeža, vklesana v skalo sredi grajskega 

dvorišča, eden od njiju je bil žal pred leti odlomljen, 
prav tista, na katerih sta zaljubljenca nekoč posedala 
med sprehodi. Po Frideriku in Veroniki so se na gradu 

zvrstili številni gospodarji.

Vir: internet



Urejeno in varno



Izza teh zidov, do katerih čas ni bil milosten, pa je pogled 
segal tudi do Kam.Savinjskih Alp.



Pogled na Kočevje

Storžič

Kamniško sedlo

Raduha Uršlja gora

K   S   A

Mala gora





Vrh in grad Fridrihštajn, 970mnv



Po sestopu z gradu se nas je pet namenilo še na Požgani 
hrib, ostali pa so nadaljevali proti Mestnemu vrhu.



Požgani hrib, 1009mnv, ima tudi žig 
in vpisno knjigo. Kljub golim 

krošnjam nas z razgledi ni razveselil.



Vrnili smo se do mesta, kjer smo 
se ločili od skupine in ob 

zanimivih markacijah tudi mi 
nadaljevali proti Mestnemu vrhu.



Ne poškoduj in ne uničuj rastlin, prav tako ne stori hudega 
živalim, ki ne škodujejo človeku. V gozdu si le na obisku!

(Pitagora)



Zopet nas je spremljal pomirjujoči šum jesenskega listja,…



…ki pa ga je bilo proti vrhu vedno manj. Tudi tukaj je do 
izraza prišel kraški svet.





Odšli smo do razgledišča pod vrhom, od koder v jasnem 
vremenu pogled doseže tudi Triglav.



In ob močni povečavi smo ga pokritega z megleno kapo celo 
videli.



Pogled na Kočevje in Kočevsko ali Ribniško jezero.



Med listjem sem opazila dve 
rastlini, ki sta si na sliki 

mogoče na prvi pogled celo 
podobni. A sta v resnici zelo 
različni, skupno jima je le to, 

da sta strupeni.

Lovorovolistni volčin (Daphne)

Mandljevolistni mleček (Euphorbia)



Na poti navzdol proti Koči pri 
Jelenovem studencu nam je 

pogled pritegnila mogočna skala s 
smerokazi in zanimivo raščenim 

drevesom.



Jelenov studenec po katerem je dobil ime planinski dom.





V koči smo se pridružili skupini. Po malici in počitku pa smo 
najprej po cesti, nato pa po Kalanovi poti odšli proti izhodišču.



Pred večerom pa se je izza oblakov prikradlo sonce in 
poskrbelo za nekaj lepih razgledov.



Kadar razmišljamo na katere vrhove bi se podali, vedno najprej 
pomislimo na Alpe, Karavanke, Kras…

Pozabljamo pa na Dolenjsko in njene lepote. Še sreča, da ima 
Luka znance po celi Sloveniji in tako je dobil idejo, da bi obiskali 

Kočevsko in se podali na greben Stojne.
In kot že tolikokrat, je bil tudi tokrat avtobus premajhen za vse, 

ki so se želeli udeležiti pohoda.


