
ŠRD Kosec, Škofljica 
 

Poročilo s 1. pohodniškega izleta leta 2008– Kostelska grajska pešpot 
 
 
Kam:  

• Kostelska grajska pešpot je 16 km dolga krožna pot s 400 m višinske razlike. Vodi od 
zaselka Žaga ob Kolpi, po dolini Potoka skozi vasice Podstene, Suhor, Ajbelj, Banja 
Loka, Vimolj, Rajšele, Selo pri Kostelu in Kostel. Pot je primerna tudi za kolesarjenje, saj 
večinoma vodi po cestah in gozdnih poteh.  

• Obisk Jelovičke in Mihove jame pri zaselku Žaga. Iz teh jam izvira potok Kotnica. 
Mihova jama je dolga 18 m, Jelovička pa 184 m. Voda, ki prihaja iz jam najverjetneje 
izhaja iz ponora Mokrega potoka pri Kočevski reki. 

Kdaj:  v soboto, 26.04.2008; odhod ob 7.30 h , prihod ob 19.30 h 
Udeleženci: Miran Briški, Boštjan in Sara Briški, Tatjana in Blaž Confidenti, Mitja Prelovšek, 
Mirijam Černe 
Potek poti:  

• Z avtom do izhodišča poti: Škofljica – Ribnica – Gotenica – Morava – Kostel – Žaga ob 
Kolpi 

• Pohodniška pot: Žaga ob Kolpi (208 m) – Podstene (356 m) – Suhor (475 m) – Ajbelj 
(620 m) – Briga (547 m) – Banja Loka (554 m) – Rajšele (410 m) – Kostel (406 m) – 
Žaga ob Kolpi.  

• Obisk Jelovičke in Mihove jame pri zaselku Žaga ob Kolpi 
• Z avtom proti domu: Žaga ob Kolpi – Kočevje – Škofljica 

Časovni potek: 
• 9:30 start s parkirišča v zaselku Žaga ob Kolpi 
• 12:00 kratek postanek na počivališču ob gostišču Grof (40 min. odmora) 
• 15:30 kosilo pri družini Padovac v vasi Selo pri Kostelu (40 min. odmora) 
• 16:30 zaključek poti na parkirišču v zaselku Žaga ob Kolpi 
• 16:45 obisk Jelovičke in Mihove jame 

Skupaj:  
• Grajska pešpot: 7h 
• Ogled jam: 1h 15min 

Kratek opis poti:  
Kostelska pokrajina je vsekakor tisti košček Slovenije, ki ga zaznamujejo neokrnjena narava, 
bogat rastlinski in živalski svet ter prijazne majhne vasice, v katerih se odraža pestra zgodovina. 
Neizbrisen pečat pa tej pokrajini dajejo prijazni ljudje, ki še dandanes ohranjajo stare običaje. 
V zaselku Žaga ob Kolpi je začetek Kostelske grajske pešpoti. Tu se nas je zbralo kar lepo število 
popotnikov z veliko mero dobre volje, katere ni pokvarilo niti hladno in oblačno jutro. Pot nas je 
najprej vodila po dolini Potoka do starodavnih vasic Podstene in Suhor. Tukaj smo že doživeli 
prvo dobrodošlico ljudi, ki so nam postregli s tradicionalno kostelsko rakijo, jabolki, orehi … V 
vasi Podstene smo si ogledali pravi mali muzej starih orodij in predmetov, ki so jih včasih 
uporabljali za delo na polju ali za opravila v domači hiši kot npr. burkle za kuhanje in peko v 
kmečki peči, mes'nga za mesenje kruha, plenkača se imenuje sekira za tesanje, amerikanka pa je 
ime za žago za podiranje večjih dreves … in še bi lahko naštevali. Kostelska pokrajina ima 
ugodno podnebje, zato je bilo sadjarstvo v preteklosti zelo pomembna dejavnost. Ob poti smo 



lahko opazili številne  sadovnjake, pa tudi posamezna sadna drevesa, ki danes ponekod žal že 
izginjajo v gozdni pokrajini. Iz vasi Suhor smo se vzpeli do počivališča ob gostišču Grof, kjer 
smo si privoščili zaslužen počitek in malico. Takrat pa je izza oblakov posijalo tudi sonce, ki je 
prijetno ogrelo ozračje in dalo pokrajini svež in pomladni obraz. Pot nas je nato vodila do vasi 
Ajbelj, naprej do vasice Briga in nato po stari cesti do Banja Loke. Tukaj se je pot za nekaj časa 
združila z glavno cesto Kočevje – mejni prehod Petrina, vendar smo kmalu, za staro šolo v Banja 
Loki, zavili proti vasici Rajšele. Vasica je posebna, saj sta v njej dve dobro ohranjeni tipični 
kostelski hiši. Za kostelsko hišo je značilen kamniti spodnji del hiše (klet) in pa leseni zgornji oz. 
bivalni del. Med  pohodom smo bili povsod deležni velike gostoljubnosti domačinov. 
V Rajšelah nas je pogostila gospa Marija (tudi članica organizacijskega odbora tega pohoda) z 
domačim hruškovim likerjem, narejenim po prav posebnem receptu, z jabolčnim pecivom, z 
odličnim zeliščnim čajem, seveda pa ni manjkala kostelska rakija.   
Družina Padovac pa nam je v Selah pri Kostelu  pripravila okusno enolončnico.Tako smo siti in 
spočiti odšli naprej, najprej skozi gozd, v katerem smo lahko občudovali velike in košate jelke, in 
nato po cesti pod kostelskim gradom do izhodišča poti. Da bi našemu izletu dali še piko na i smo 
se odločili, da si ogledamo še Jelovičko in Mihovo jamo. Okrog 18h smo se odpeljali domov.  
Vreme: V dopoldanskem času oblačno, nato sončno in toplo. 
Prevoz: lasten 
Fotografije: Boštjan Briški 
Dodatna oprema: Čelne svetilke. 
 

Za Društvo Kosec M. Č. 
Škofljica, 03. 05. 2007 
 


