
                                 PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 
                                      Vodniški odsek 

 

                                      vas vabi 
                                v nedeljo, 07. maja 2017, na krožno    
potepanje po »Kostelski planinski poti«. 
  
» Prečudovito je romanje ob Kolpi od Starega trga do Osilnice in še naprej ob Čabranki. 
Strašno smo bili Slovenci zanemarili ta po božje lepi košček naše zemlje in prav po krivici. Zlepa 
ne poznam lepše soteske in lepše vode kot je Kolpa. Nikoli nisem videl bolj triumfalnega 
prihoda pomladi kot ob Kolpi…..« France Avčin - Kjer tišina šepeta. 
Kostelska planinska pot je pravi orlovski polet, saj nas vodi od Kolpe na razgledna ostenja 
njenega kanjona. Po robu Kuželjske stene hodimo po gozdnem rezervatu, med redko floro, 
mimo naravnih znamenitosti- okna, ….. 
 
Našo krožno obhodnico bomo pričeli na parkirišču pod vasjo Potok (225 mnm), KT 1, ki leži nad 
magistralno cesto Kočevje-Petrina-Delnice. Naslednja KT 2 se nahaja ob razvalinah lovskega 
gradiča in ostankih zg. postaje žičnice na Stružnici (655 mnm). Tu se bosta združili naša in 
Kočevska planinska pot. Nadaljevali bomo v smeri Kuželjske stene (874 mnm) in si v 
priložnostni pohodni  kartonček vtisnili žig KT 3. Do naslednje KT 4 - Rake (550 mnm) se bomo 
strmo spuščali. Tu se bosta ločili naša in Kočevska planinska pot. Spet se bomo spuščali in pod 
Špičastim hribom prišli tik nad reko Kolpo, nato pa nadaljevali v smeri naselja Laze pri Kostelu 
(320 mnm) in do znamenja Sv. Antona Padovanskega, kjer se nahaja žig KT 5. Ponovno se 
bomo morali malce dvigniti in pritisniti v kartonček žig KT 6 na Kosi (480 mnm). Čaka nas samo 
še spust na naše jutranje izhodišče v Potoku (225 mnm). Celotna pot je primerno označena s 
Knafelčevimi rdeče-belimi markacijami in smernimi tablami na križiščih. 
 
Obhodnica »Kostelska planinska pot« spada med tehnično lažje poti, vendar je kondicijsko kar 
zahtevna, saj bomo po njej hodili  dobrih 7 ur brez upoštevanja vmesnih počitkov, dolžine je 
okrog 22 km, cca 1000 m skupne višinske razlike.  

      
Zbor prijavljenih udeležencev bo v Migojnicah pri Domu Svobode ob 6,00 uri, nato pa bomo 
pobirali planince po dogovoru v Žalcu, Šempetru, Polzeli in še kje. 
 
Vsak udeleženec se pohoda udeleži na lastno odgovornost. Oprema naj bo primerna letnemu 
času, pogoj so ustrezni pohodni čevlji, pohodne palice so priporočljive; v nahrbtniku naj ne 
manjka dovolj malice, rezervna oblačila, vetrovka, dežna pelerina,….pa seveda železna rezerva. 
Na delu poti ni dovolj vodnih virov, zato je potrebno imeti s seboj dovolj tekočine. 
Priporočamo zaščito proti klopom. 
    
Prijave so zaradi organizacije prevoza obvezne pri  vodji PLV Bogomilu Polavder - Milanu na 
tel. 041 688 055 ali milan.polavder@gmail.com do vključno četrtka zvečer, 05. maja 2017. V 
primeru napovedanega slabega vremena bo izlet odpovedan in prestavljen na kasnejši termin. 
 

Nasvidenje in srečno na naši obhodnici nad reko Kolpo!   


