
Poletje 

v Kočevskem rogu 

Tematske predstavitve 

naravne in kulturne dediščine 

Kočevskega roga 
Letos že drugič odpiramo vrata organiziranim obiskom Kočevskega roga, katerega 
gozdno prostranstvo slovi kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine. Izstopajo 
pragozdovi, kraške jame, drevesni velikani  in ogrožene živali, prav tako pa tudi sledi 
izginulih kočevarskih vasi, ruševine parnih žag, ohranjene partizanske bolnice in Baza 20 
ter številna spominska obeležja.  

Pripravili smo pester program dogodkov z različnih tematskih področij. Pritegniti želimo 
zainteresirano javnost, ki želi ob terenskem vodenju poznavalcev spoznati in doživeti 
izbrane roške zgodbe. Nosilci dogodkov so društva, zavodi in druge ustanove ter 
posamezniki, ki tu živijo, delajo, raziskujejo roško naravo in sledi preteklosti ali pa tu iščejo 
ustvarjalne in rekreativne potenciale. Večina dogodkov je načrtovana v občutljivem, 
pretežno naravnem prostoru, zato bodo organizirani kot vodeni sprehodi, pohodi, 
predstavitve in delavnice za manjše skupine. 

Splošne informacije za udeležence 
Izvajalec programa:
Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju z nosilci dogodkov, ki prihajajo tudi iz 
sosednjih občin Kočevje, Semič in Žužemberk.
Prijava in informacije: 
TIC Dolenjske Toplice (07 384 51 88), Zavod Nesseltal Koprivnik (031 637 022) 
ali pri izvajalcih posameznih dogodkov.
Oprema za vse dogodke: 
terenska obleka in obutev, malica in pijača iz nahrbtnika.
Podrobnejše informacije:
www.dolenjske-toplice.si/rosko poletje
Facebook stran: Poletje v Kočevskem rogu 2017
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Zavod Nesseltal Koprivnik ponovno gosti Daria 
Corteseja, poznavalca in ljubitelja divjih rastlin ter 
avtorja številnih knjig na temo divjih rastlin in njihove 
uporabe. Z njim se bomo podali na sprehod po okolici 
Hriba pri Koprivniku in Zgornje Nemške Loke. Tu bomo 
vstopili v svet užitnih divjih rastlin. Za malico in kosilo bo 
v divjini dobro poskrbljeno. Udeležba ni brezplačna. 

 
Divja hrana z Dariem 
Cortesejem        
Dario Cortese in Zavod za ohranitev 
kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik
www.kocevevskirog.si
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V družbi raziskovalcev polha boste preverjali 
zasedenost polšjih gnezdilnic na raziskovalni 
ploskvi. Na njej smo od leta 1999 markirali že prek 
2000 polhov, ki jih spremljamo sezonsko. Sledil bo 
sprehod po Polharski poti s predstavitvijo 
življenjskega prostora polha in drugih zanimivosti 
narave. Na koncu se lahko spočijete v prijetnem 
okol ju polharskega doma in si  ogledate 
informativno polharsko sobo. 

 
Skrivnosti iz življenja polha        
Dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije ter Stane
Kumelj in Andrej Hudoklin, Druščina polharjev POLH na 
Dolenjskem
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V spremstvu  jamarjev boste spoznali dve 
roški ledenici. Najprej si bomo ogledali manj 
znano Ledeno jamo na Jelenici. Ob 
varovanju bomo s police pod robom udornice 
preverili stanje na dnu jame. Zatem se bomo 
prepeljali na Kunč ter spoznali najizrazitejšo 
roško ledenico, iz katere so še pred 2. 
svetovno vojno oskrbovali topliške gostilne. 
Izvedeli boste, zakaj je jamski ledenik v 
zadnjem stoletju postopno izgini l .  V 
spremstvu jamarjev si boste lahko jamo 
ogledali, zato imejte baterijsko svetilko in 
dolge rokave.

 Z jamarji v ledeni jami na Kunču in na 
Jelenici        
Jure Košutnik, Univerza v Novi Gorici in Zdravko Bučar, 
Jamarski klub Novo mesto
www.jknm.si
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Sprehodili se bomo v Rajhenavski pragozd, enega od biserov roške in slovenske naravne 
dediščine. Ta naravni fenomen boste lahko občudovali z njegovega obrobja, saj 
pranarave nočemo motiti. Pragozd bomo spoznali v luči pestre zgodovine Kočevske ter 
aktualnih gozdarskih in naravovarstvenih pogledov ter kot izziv za predstavitev javnosti. 
Na koncu bomo obiskali še Kraljico roga – debelo jelko.

 Zgodba pragozda Rajhenavski Rog        
Tomaž Hartman, Zavod za gozdove Slovenije OE Kočevje
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Čebelarski dom na Podstenicah je 
eno od središč čebelarske aktivnosti 
na Kočevskem rogu.  Ogledali si 
bomo stanje čebelj ih družin v 
čebelnjaku, v muzejski sobi pa 
nekdanjo čebelarsko opremo in 
maketo vasi Podstenice. Poskusili 
boste lahko med iz društvenega 
čebelnjaka, ki je bil lansko leto 
najbolje ocenjen gozdni med v 
S loven i j i .  S led i l  bo  še  og led 
čebelnjaka in apiterapije na bližnjem 
Čebelarstvu Kapš v Občicah.

 Čebelarski dan na Kočevskem rogu        
Čebelarski dom Podstenice
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Pot iz Kočevja 
Po gozdnih cestah se bomo povzpeli do Žage Rog, kjer se bomo srečali s kolesarji, ki bodo 
prišli z dolenjske strani.  Nadaljevali bomo do Koprivnika, si spotoma ogledali naravne 
znamenitosti in zaključili pot v Gaju. Pot je dolga približno 52 km. Cena znaša 10 € na 
osebo, plačilo na dogodku. 
Bojan Briški, Kolesarsko društvo Melamin
www.kd-melamin.si

Pot iz Podturna 
Prekolesarili bomo 50 km dolgo krožno pot po dolenjski strani roškega masiva. Postanki 
so načrtovani  za ogled naravnih znamenitosti s poudarkom na drevesnih velikanih ter na 
Žagi Rog, kjer se bomo srečali s kočevskimi kolesarji. Cena znaša 10 € na osebo, plačilo 
na dogodku.
Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto in Kolesarsko društvo Zverinice
www.drustvo-zverinice.si

 
Roška kolesarska pravljica: na Žago 
Rog iz Kočevja in Podturna        
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Tridnevno fotografsko taborjenje je namenjeno 
poklicnim in ljubiteljskim fotografom. V globini gozdov 
bomo izvedli fotografske razstave, projekcije, 
f o t o s a f a r i j e ,  p e r f o r m a n s e ,  p r e d a v a n j a  i n 
demonstracije, uživali v pogovorih ob tabornem ognju 
ter se ob spremljavi akustične glasbe prepustili 
roškemu miru. V nedeljo bodo na Resi predstavljeni 
fotografski postopki iz 19. stoletja, na voljo pa bodo tudi 
fotoaparati in fotografska literatura za izposojo ali 
nakup. Vabljeni vsi, ki želite doživeti fotografijo, kulturo 
in naravo na drugačen, odklopljen način. Razstave in 
večerna predavanja so odprta za javnost. 

 Fotografsko izkustvo 
Kočevskega roga        
Borut Peterlin
www.topshitphotography.com
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Oglarstvo na Kočevskem rogu je doživelo svoj 
razcvet  v 19. stolet ju, v času delovanja 
Auerspergove železarne na Dvoru. Po 2. svetovni 
vojni je dejavnost zamrla. Prižig oglarske kope 
zadnja leta organiziramo v Podturnu kot turistično 
prireditev, na kateri imajo obiskovalci redko 
priložnost spremljati postavljanje kope, prižig in 
potek kuhanja oglja, ki običajno traja 7 dni. Na 
prireditvi se lahko pogovorite z oglarji – fratarji, ki so 
se nekoč preživljali s kuhanjem oglja.

 Prižig oglarske kope         
Primož Primec, TIC Dolenjske Toplice in člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Podturn
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Kočevski rog je bil že poleti 1942 središče 
slovenskega narodnoosvobodilnega boja in 
revolucije. Vodstvo gibanja je delovalo na 
Kamenjaku in Kraljevem kamnu. Ko je italijanska 
vojska Kočevski rog popolnoma obkolila, se je 
začela njihova roška odisejada. Rešili so se z 
umikom v Bunker 42. Del njihove poti bomo 
prehodili ravno v avgustovskih dneh, podobno kot 
pred 75 leti, ko je bila roška faza velike italijanske 
ofenzive na vrhuncu. Počastili bomo tudi spomin 
na pesnika Mirana Jarca, ki je takrat padel na 
bližnjem Pugledu.

 75 let roške ofenzive: s Kamenjaka 
v Bunker 42       
Jože Saje, Dolenjski muzej Novo mesto
www.dolenjskimuzej.si
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Vabljeni na tradicionalno, 16. srečanje 
županov na Svetem Petru (888 m), tromeji 
občin Dolenjske Toplice, Žužemberk in 
Kočevje. Na vrh se bomo povzpeli po 
markirani poti iz Podhoste, potrebovali 
bomo dobro uro in pol. Pod vrh se lahko 
pripeljete tudi z avtomobilom in peš 
prehodite le zadnji vzpon. Srečanje na vrhu 
se začne ob 13. uri s kratkim programom, ki 
mu bo sledilo družabno srečanje. Gostitelj 
poskrbi za okrepčilo za pohodnike in ostale 
udeležence. Srečanje bo v vsakem 
vremenu.

 Pohod in srečanje na tromeji Sveti 
Peter         
Planinska skupina Dvor pri PD Krka Novo mesto, občine Dolenjske 
Toplice, Žužemberk in Kočevje 

Namen prireditve, ki je nastala pred tremi leti na pobudo Občine 
Dolenjske Toplice, je širši javnosti predstaviti živo kulturno 
dediščino Kočevarjev v občinah nekdanjega jezikovnega otoka 
Kočevske. V času od 25. do 28. maja se bodo tako zvrstili dogodki 
s katerimi bomo povezali prebivalce, društva in zavode treh 
občin: Dolenjske Toplice, Kočevja in Semiča. Z razstavami, 
folklornimi in pevskimi nastopi, lutkovno igrico, pohodom, likovno 
kolonijo, kulinaričnimi in drugimi delavnicami se bomo vrnili v čas 
Kočevarjev in tako popestrili majske dni. Več informacij na 
www.kc-semic.si.
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Koledar dogodkov 1

Začetek Roškega poletja bomo obeležili z odprtjem 
nove vstopne informacijske table v Podturnu. V 
spremstvu gozdarjev in naravovarstvenikov se bomo 
sprehodili po Naravoslovni gozdni poti Rožek mimo 
ruševin gradu Rožek, udornice Globočice in 
arboretuma  ter pokukali v vhodni del jame Jazbina. 
Zaključek dogodka s tiskovno konferenco in 
predstavitvijo nove izletniške karte Kočevskega roga 
bo ob 11.00 uri v bližnji destilarni in čokoladnici 
Berryshka v Obrhu. 

Začetek  Roškega poletja:  
Naravoslovna gozdna pot Rožek in 
novinarska konferenca
Občina Dolenjske Toplice, Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, 
Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto
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S pohodom bomo obudili žive spomine na preteklost, obiskali nekdanje kočevarske vasi, 
na katere spominjajo ostanki vodnjakov, hiš, cerkva in sadno drevje ter uživali v lepotah 
kočevskih gozdov. Ob 11. uri bo slovesnost s kulturnim programom pri spomeniku na 
Pugledu, kjer je aprila 1943 potekal Zbor aktivistov OF. 

Pohod Po poti spominov iz Starega Loga 
na Pugled - Žiben
Turistično društvo Kočevje, Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje, 
KS Stara Cerkev
www.kocevska.net
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Pospremili bomo jadralne padalce na enega priljubljenih 
vzletišč, razgledni vrh Pogorelca (816 m), imenovan tudi 
»dolenjski Triglav«. Po uri in pol hoda se bomo osvežili v 
zavetišču na vrhu, uživali v razgledih in spremljali 
demonstracijski polet z jadralnim padalom. Z izkušenim 
padalcem boste lahko poleteli v tandemu, za kar pa 
morate biti primerno obuti, oblečeni, v dobri fizični 
kondiciji ter predhodno najavljeni (cena  poleta: 50 €).

Z jadralnimi padalci na Pogorelec
Klub za prosto letenja KANJA Dolenjske Toplice
www.kpl-kanja.si
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Populaciji  belohrbtega in triprstega detla na Kočevskem 
rogu sta pred zlomom; vzrok je v upadanju deleža odmrlega 
drevja, ki je v zadovoljivi meri ohranjeno le še v gozdnih 
rezervatih. Prizadevanja za njuno ohranitev v okviru 
projekta LIFE Kočevsko bomo predstavili na sprehodu okoli 
pragozda Kopa, kjer občasno gnezdi par belohrbtega detla. 
Prisluhnili bomo trkanju detlov, spoznali pomen odmrle 
lesne mase, če bo čas, pa tudi nekdanjo kočevarsko vas 
Golobinjek.

Pokukajmo v življenjski prostor 
ogroženih roških detlov 
Ekipa projekta LIFE Kočevsko, Zavod RS za varstvo narave OE Novo 
mesto, Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto
www.life-kocevsko.eu 
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Pot ranjencev in borcev povezuje lokacije nekdanjih partizanskih bolnic, kot so Vinica, 
Lesen kamen, Kremen ter Zgornji Hrastnik, ki je edina ohranjena med njimi. Poleg 
nekdanjih kočevarskih vasi bo  pozornost namenjena tudi vodnim virom in posebnostim 
narave. Tradicionalen pohod je dolg 24 km, večina pohodnikov ga zmore v šestih urah, 
možen bo tudi krajši pohod po 12 km dolgi različici. Priporočamo malico in pijačo iz 
nahrbtnika, na zaključku pa bo poskrbljeno za prigrizek. Prispevek za pohod  je 5 €, za 
otroke pa je brezplačno. 

Majski pohod po Krožni pešpoti 
partizanskih bolnic v občini Semič 
Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB Semič

6

Izlet po pozabljenih poteh v okolici ene od mnogih opuščenih kočevarskih vasi. Eipichlar 
bag lahko upravičeno poimenujemo povezavo med Koprivnikom in najvišje ležečo 
kočevarsko vasjo Eipiechl - Podstene (940 m) na Kočevskem rogu. Edinstveno in varno 
doživetje narave, povezano z medvedi. Izlet je zasnovan tako, da ne vznemirjamo 
medvedov in ne posegamo v njihovo naravno okolje ter se držimo smernic za nepotrošno 
rabo medvedov v turizmu. Pot je dolga okoli 10 km, pohod pa traja 4 do 6 ur. 

Eipichlar bag  - Pot na Podstene         
Matjaž Matko ali lokalni vodič, Zavod za ohranitev kulturne dediščine 
Nesseltal Koprivnik
www.kocevskirog.si
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Vabljeni na obisk kmetije Plavica, ki je znana po gojenju in 
pripravi izdelkov iz zdravilnih rastlin ter fitoterapiji. Po 
receptih Jožeta Majesa, priznanega zeliščarja Stiške šole, 
pripravljamo prek 200 vrst čajev, mazil, tinktur in sirupov. 
Obiskovalce ob ogledu najbolj pritegnejo Park zdravilnih 
rožic z veliko vrstno pestrostjo ter tematska predavanja in 
delavnice na temo zdravilnih rastlin, kraljic naše kmetije. 

Dan odprtih vrat na 
kmetiji Plavica Jožeta 
Majesa         
Jože Majes,  Kmetija Plavica
www.kmetija-plavica.si
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Ohranjena partizanska grobišča in pomniki v 
Kočevskem rogu, za katere skrbi naše društvo, 
izpričujejo veličastno zgodbo upora proti okupatorju 
med 2. svetovno vojno. Pot povezuje legendarni 
Glavni štab NOV in partizanskih odredov Slovenije - 
Bazo 20 ter široko mrežo bolnic z imenom Slovenska 
centralna vojna in partizanska bolnica. Obiskali 
bomo bolnico Jelendol in bližnje grobišče, skrito 
lokacijo partizanskega grobišča Stari Log pri Jelenici 
ter našli Bunker 44, ki je v vojnem času odigral 
pomembno vlogo. Za 12 km dolgo pot potrebujemo 
3-4 ure hoje.

Po partizanski poti upora        
Peter Žunič Fabjančič, Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč 
v Rogu. 
Več na FB strani društva.
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Povojni poboji in prikrita grobišča so tema, ki več kot 70 let po koncu 2. svetovne vojne še 
vedno išče odgovore na številna vprašanja. V letu 1990 sta bila pri grobišču pod Krenom 
spravna slovesnost in simbolni pokop žrtev, vendar se zdi, kot da Slovenci še četrt stoletja 
zatem nismo nadoknadili civilizacijskega in pietetnega dolga ter pokopali žrtev povojnih 
pobojev ali označili in uredili njihovih grobišč in morišč. Ob ogledu nekaterih domnevnih in 
deloma že raziskanih grobišč Dvojno brezno pri Cink križu, Jama v Rugarskih klancih, 
Jama pod Macesnovo gorico in Jama pod Krenom bomo rekonstruirali dogajanja v 
usodnem letu 1945, analizirali opravljeno delo pri raziskovanju te teme in opozorili na 
raziskave, ki bodo opravljene v letu 2017.

Prikrita grobišča v Kočevskem rogu        
dr. Mitja Ferenc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
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Delavnica bo potekala v okolici Koprivnika, kjer na 
bližnjih travnikih in v gozdu rastejo številne 
zdravilne rastline, ki jih lahko uporabimo za 
preprečevanje bolezni ali kot pomoč pri terapiji. Na 
delavnici se boste seznanili z najpogostejšimi 
zdravilnimi zelišči, z njihovim sušenjem in 
shranjevanjem ter njihovo uporabo (čaji, 
macerati). Iz  nabranih zelišč bomo na koncu 
delavnice pripravili čaj ali sirup. Poleg osebne 
opreme potrebujete še nož, košaro in papirnate 
vrečke. 

 Poučno nabiranje zdravilnih zelišč in 
njihova uporaba        
Ljuba Štefanič, Društvo Herbs

Začetek Roškega poletja: Naravoslovna gozdna pot 
Rožek in novinarska konferenca
Sobota, 22. april ob 9.00
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20 

Pohod Po poti spominov iz Starega Loga na Pugled - 
Žiben
Sobota, 22. april ob 8.30
Zborno mesto: Stari Log, parkirišče ob cesti Kočevje-Novo mesto 

Z jadralnimi padalci na Pogorelec
Sobota, 1. maj ob 9.00
Zborno mesto: Podturn, parkirišče  na začetku ceste na Bazo 20 

Pokukajmo v življenjski prostor ogroženih roških detlov 
Sobota, 13. maj ob 8.00
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20 

Majski pohod po Krožni pešpoti partizanskih bolnic v 
občini Semič 
Sobota, 20. maj ob 8.30 na Komarni vasi ali ob 9.00 na Resi

Eipichlar bag  - Pot na Podstene         
Sobota, 20. maj ob 9.00
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 

Dan odprtih vrat na kmetiji Plavica Jožeta Majesa
Nedelja, 21. maj  9.00 do 17.00
Zborno mesto: Kmetija Plavica, Cerovec pri Dolenjskih Toplicah

Po partizanski poti upora
Sobota, 27. maj ob  9.00
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20 

Prikrita grobišča v Kočevskem rogu
Datum: nedelja, 28. maj ob 8.00
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20

Poučno nabiranje zdravilnih zelišč in njihova uporaba
Nedelja, 11. junij ob 9.00
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik

Divja hrana z Dariem Cortesejem
Sobota, 17. junij ob 9.00
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13

Skrivnosti iz življenja polha
Nedelja, 18. junij ob 8.00
Zborno mesto: Polharski dom na Pogorelcu 

Z jamarji v ledeni jami na Kunču in na Jelenici
Sobota, 1. julij ob 8.00
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20

Zgodba pragozda Rajhenavski Rog
Sobota, 8. julij ob 8.30
Zborno mesto: Žaga Rog 

Čebelarski dan na Kočevskem rogu
Sobota, 15.  julij  ob 8.00
Zborno mesto: Čebelarski dom Podstenice

Roška kolesarska pravljica:  na Žago Rog iz Kočevja

                                             na Žago Rog iz Podturnaa

Sobota, 29.  julij ob 9.00 
Pot iz Kočevja - zborno mesto: pri Okrepčevalnici Gaj, Trg zbora 
odposlancev 32A, Kočevje 
Pot iz Podturna - zborno mesto:  Podturn, parkirišče na začetku ceste 
na Bazo 20

Fotografsko izkustvo Kočevskega roga
Petek, 28., sobota, 29. in nedelja, 30. julij
Zborno mesto: Resa, Kočevski rog 

Prižig oglarske kope 
Sobota, 29. julij ob 19.00
Zborno mesto: Za gasilskim domom v Podturnu

75 let roške ofenzive: s Kamenjaka v Bunker 42
Nedelja, 20. avgust ob  8.00 
Zborno mesto: Žaga Rog 

Pohod in srečanje na tromeji Sveti Peter 
Sobota, 2. september ob 9.00 
Zborno mesto: Podhosta, na začetku gozdne ceste (parkirišče na 
koncu vasi)

Tretji dnevi kočevarske kulture
25. – 28. maj 2017 
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Kolofon 
Izdala: Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju z izvajalci dogodkov.
Redakcija: Andrej Hudoklin
Fotografije: Robert Kruh - naslovnica, Bojan Briški, Zvone Butala, 
Tomaž Hartman,  Andrej Hudoklin, Adrijan Pregelj, Marko Pršina,  
Dušan Šetina, Peter Žunič Fabjančič  in  arhiv izvajalcev programa
Oblikovanje: Darjan Bunta
Dolenjske Toplice, april 2017
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