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PROGRAM
Znova boste lahko na več dogodkih spoznavali enkratno naravno in 
kulturno dediščino območja; od pragozdov, kraških jam, ogroženih 
živalskih vrst, zdravilnih rastlin do sledi izginulih kočevarskih vasi, 
ruševin parnih žag, ohranjenih partizanskih bolnic in Baze 20. Pri- 
pravili smo kar 21 dogodkov, od krajših sprehodov do zahtevnejših 
rekreativnih preizkušenj, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Organizator programa je Občina Dolenjske Toplice, ki povezuje 
društva, zavode, posameznike in ustanove, ki delujejo na območju 
Kočevskega roga. Vključujemo tudi nekatere deležnike iz občin 
Semič in Kočevje. Izvedba dogodkov je v celoti prepuščena izva-
jalcem. Večina dogodkov je brezplačna, zaželeni so le prostovoljni 
prispevki.

Dogodki bodo potekali v občutljivem prostoru roške narave, v sti-
ku s številnimi objekti kulturne dediščine, zato bodimo vljudni, 
obzirni in neškodljivi gostje. Po našem obisku naj ostane narava 
takšna, kot je bila pred tem. Vodenja zato potekajo v okviru manj-
ših skupin, ki se gibljejo po obstoječih in markiranih poteh. 

Vabljeni na četrto Poletje v Kočevskem rogu!

Dolenjske Toplice, april 2019
www.dolenjske-toplice.si

Splošne informacije za udeležence 
Prijava in informacije: predhodne prijave zaželene na TIC Dolenjske Toplice 
(07) 384 51 88 ali pri izvajalcih dogodkov.
Potrebna oprema za vse dogodke: terenska obleka in obutev ter malica in 
pijača iz nahrbtnika. Obisk dogodkov je na lastno odgovornost.
Podrobnejše informacije:
www.dolenjske-toplice.si 
Faceboook stran: Poletje v Kočevskem rogu 
Na spletu je tudi angleška različica zloženke. 
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Sveta maša za žrtve vojne in 
nasilja
Župnija Toplice

Gongi v Kočevskem rogu
Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik
www.kocevevskirog.si

Parna destilacija aromatičnih 
zdravilnih rastlin
Ljuba Štefanič, Društvo Herbs
040 415 031, ljuba.stefanic@gmail.com

Po Poti kurirjev z Baze 20 do TV 15
Jože Saje, Dolenjski muzej Novo mesto
www.dolenjskimuzej.si 

Kje so tiste stezice?
Matjaž Matko,  Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik
www.kocevskirog.si

Prižig kope 
Prostovoljno gasilsko društvo Podturn

Čebelarski dan:    
Podstenice nekoč in danes
Tone Andrejčič, Franc Kapš, Dominik Krese, Čebelarsko društvo Straža – 
Dolenjske Toplice; Ljuba Štefanič, Društvo Herbs

S kolesi po sledeh Kočevarjev
Peter  Štangelj,  Zavod PETRUSbike
www.petrusbike.si

Woodland Beyond Photography 
Borut Peterlin
www.topshitphotography.com

Pohod in srečanje na tromeji Sv. 
Peter (888 m)
Planinska skupina Dvor pri PD Krka Novo mesto; občine Dolenjske Toplice, 
Žužemberk in Kočevje 

Po Polharski poti 
Stane Kumelj in Andrej Hudoklin, Druščina polharjev POLH na Dolenjskem in Boris 
Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije

Župnija Toplice vabi na spominsko 
sveto mašo za vse žrtve vojne in 
revolucionarnega nasilja na ob-
močju Kočevskega roga v soboto, 
22. junija 2019, ob 10.00 na loka-
ciji dvojnega brezna pri Cink križu. 
Mašo bo daroval župnik župnije 
Toplice Dušan Kožuh.

Iz Koprivnika se bomo z avtomobili podali do 
6 km oddaljene nekdanje idilične kočevarske 
vasi Podstene, na nadmorski višini 940 m, 
na cvetoče košenice med nekdanjimi vaški-
mi lipami in sadnim drevjem. Energije, ki tu 
vladajo ob odprtem viru vesolja in ohranjeni 
naravi, so že same po sebi blagodejne. Na ru-
ševinah vasi bomo ob zvokih prvinskih glasbil 
podoživeli utrip preteklosti, vzpostavili stik z 
biopolji narave in se napolnili v vibraciji ma-
trice zvoka.

Na delavnici bomo s pomočjo parne destilacije 
iz aromatičnega zdravilnega zelišča pridobili v 
vodi netopne zdravilne učinkovine - eterična olja 
in v vodi topne učinkovine - hidrolate. Ti so upo-
rabni kot dodatek kopelim, kot tonik za čiščenje 
in za odišavljenje prostora. Za parno destilacijo 
aromatičnega zdravilnega zelišča bomo upora-
bili destilator Alembik, ki je  narejen na podlagi 
več stoletij starega izročila rokodelcev. Aroma-
tično zelišče bomo izbrali na delavnici. 

Vodstvo slovenskega odporniškega gibanja, ki 
se je aprila leta 1943 naselilo na Bazah 20 in 
21, je za svoje delovanje potrebovalo zaneslji-
ve in varne povezave z enotami in odbori na 
terenu. V ta namen so po vsej Sloveniji razvili 
mrežo kurirskih poti, po katerih so pripadniki 
terenskih vodov zvezo vzdrževali peš. Vse nji-
hove poti so se stekale v kurirsko postajo TV 
15 v Občicah. Na pohodu bomo spoznali del- 
ček Poti Kurirjev in vezistov, ki je danes najdalj-
ša slovenska transverzalna pot.

Podoživeto in doživeto. S tema dvema besedama lahko opišemo »staro volovjo pot« iz Koprivnika na 
Golobinjek. Nekdanjo cestno povezavo do ostankov kočevarske vasi Golobinjek prehodimo v zmernem 
koraku v eni uri in pol, zato je pohod primeren tudi za starejše. Pot je možno nadaljevati na Mirno goro.

Oglarstvo na Kočevskem rogu je razcvetelo v 
19. stoletju, v času Auerspergove železarne na 
Dvoru, ki je na leto porabila do 30.000 m3 oglja. 
Po 2. svetovni vojni je dejavnost zamrla. Pri-
žig oglarske kope organiziramo kot turistično 
prireditev. Obiskovalci lahko spremljajo posta-
vljanje kope, prižig in kuhanja oglja, ki običajno 
traja okoli 7 dni. 

Obiskovalce bomo sprejeli v čebelarskem domu, kjer jim bomo v muzeju predstavili tradicijo čebelar-
stva, v društvenem čebelnjaku pa vse o čebelah. Spoznali boste medovite rastline in različne vrste 
gozdnih medov. Na delavnici se boste seznanili z izdelavo zeliščih krem in uporabo zelišč v medu. Spre-
hodili se bomo tudi po nekdanji kočevarski vasi Podstenice ter ob tem odprli informativno tablo o vasi.

»Kolesa zgodovine se ne da zavrteti nazaj. Ni 
mogoče vrniti, kar je čas vzel. Življenje gre nap-
rej in prav je tako. Žal je zgodovina izbrisala 
tudi slike vsakdanjika, občutenja ljubezni, sov-
raštva in mišljenja, strahu in upanja že davno 
minulih generacij Kočevarjev, ki  si ne zaslužijo, 
da bi jih pozabili.» (Rosa Mohar) Z gorskimi in 
treking kolesi se bomo podali na celodnevno 
krožno raziskovanje pozabljenih kočevarskih 
vasi. Predvidena dolžina je cca 50 km, tempo 
bo izletniški.  

Na Resi bo v soboto in nedeljo zaključek ce-
lotedenske fotografske ekspedicije. Brezpla- 
čni kulturni program se bo začel v soboto ob 
20.00 z otvoritvijo fotografske razstave in 
predstavitvijo umetnikov. V nedeljo dopoldne 
si bo poleg razstave mogoče pogledati 150 
let stare fotografske postopke in fotografira-
nje na steklene plošče. Dogodek je primeren 
tudi za družine z otroki. Izdelovali bomo foto-
grafije s pomočjo neškodljive kemije, svetlo-
be, vode in rastlin, se pravi brez fotoaparata. 

Letos bo že 17. srečanje župa-
nov na Svetem Petru, tromeji 
občin Dolenjske Toplice, Žu-
žemberk in Kočevje. Uradno 
srečanje na vrhu bo ob 13.00, 
gostitelj pa bo poskrbel za ok-
repčilo. Vzpon iz Podhoste po 
markirani poti je predviden ob 
11.00, z avtomobilom pa se 
lahko pripeljete tudi tik pod 
vrh. Srečanje bo v vsakem vre-
menu.

Tokratni sprehod bo posvečen zaključku 
20-letnega monitoringa polha na razisko-
valni ploskvi na Pogorelcu, ki jo obkroža 
Polharska pot. Podrobno boste lahko spoz-
nali polha, značilnosti habitata in zanimivo-
sti dolgoletnega spremljanja roške popu-
lacije. Ob polharski poti si bomo ogledali 
druge naravoslovne zanimivosti, sprehod 
pa bomo sklenili v informativni polharski 
sobi. 
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Prvomajski pohod na Pogorelec – 
»dolenjski Triglav«
Dušan Gorenc,  Klub za prosto letenja KANJA Dolenjske Toplice
www.kpl-kanja.si

Prvomajski pohod na Pogorelec – »dolenjski Triglav«
sreda, 1. maj ob 9.00
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20 

Zgodba pragozda Rajhenavski Rog
sobota, 11. maj ob 8.30
Zborno mesto: Žaga Rog

Črmošnjice–Stari tabor, ob strugah dveh potokov
sobota, 11. maj ob 15.00
Zborno mesto: parkirišče pri CŠOD Lipa v Črmošnjicah

Po partizanski poti upora
sobota, 18. maj ob 9.30
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20

Majski pohod po Krožni pešpoti 
partizanskih bolnic v občini Semič 
sobota, 25. maj
Zborno mesto: ob 8.30 v Komarni vasi ali ob 9.00 na Resi

Voda za gozdne živali in odmrla drevesa za detle 
sobota, 1. junij ob 8.30 uri
Zborno mesto: Žaga Rog 

Z jamarji do Čaganke
sobota, 8. junij ob 8.30
Zborno mesto: Bistrica nad Dobličami

Po stopinjah velikih zveri
sobota, 15. junij ob 9.00
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20

Polna luna na Pogorelcu
ponedeljek, 17. junij ob 21:00
Zborno mesto: vzletišče za jadralne padalce na Pogorelcu 

Ogled poteka sanacije Baze 20
petek, 21. junij ob 11:00
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20

MTB Kolesarska roška ofenziva
sobota, 22. junij ob 9.00 
Zborna mesta: Kočevje, Baza 20 in Vrčice

Sveta maša za žrtve vojne in nasilja
sobota, 22. junij ob 10.00
Lokacija: Dvojno brezno pri Cink križu

Parna destilacija aromatičnih zdravilnih rastlin
sobota, 6. julij od 10.00 do 13.00 
Zborno mesto: Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik

Kje so tiste stezice?
sobota, 6. julij ob 9.00
Zborno mesto: Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik

Čebelarski dan: Podstenice nekoč in danes
sobota, 13. julij ob 8.30 
Zborno mesto: Čebelarski dom Podstenice

Woodland Beyond Photography 
sobota, 20. julij in nedelja, 21. julij
Zborni mesto: Resa, Kočevski rog

Gongi v Kočevskem rogu
sobota, 27. julij ob 9.00
Zborno mesto: Zavod za ohranjanje kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik

Po Poti kurirjev z Baze 20 do TV 15
nedelja, 28. julij ob 8.30
Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

Prižig kope 
petek, 2. avgust ob 20.00
Zborno mesto: za gasilskim domom v Podturnu

Po sledeh Kočevarjev (kolesarski izlet z vsebino)
sobota, 31. avgust  ob 8.30
Zborno mesto: Črmošnjice pri Semiču, pri gasilskem domu

Pohod in srečanje na tromeji Sv. Peter (888 m)
nedelja, 1. september ob 13.00
Zborno mesto: začetek gozdne ceste, parkirišče na koncu vasi v Podhosti

Po Polharski poti 
sobota, 14. september ob 14.00
Zborno mesto: Polharski dom na Pogorelcu

Voda za gozdne živali in odmrla 
drevesa za detle 
Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje; Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto
www.life-kocevsko.eu

Zgodba pragozda Rajhenavski Rog
Tomaž Hartman, Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Z jamarji do Čaganke
Zdravko Bučar, Tomaž Grdin, Damijan Šinigoj, Jamarski klub Novo mesto
www.jknm.si

Črmošnjice–Stari tabor, ob 
strugah dveh potokov
CŠOD Lipa, Črmošnjice, Planinsko društvo Semič, Kulturni center Semič, Društvo 
Kočevarjev staroselcev
www.kc-semic.si

Po stopinjah velikih zveri
Rok Črne, Projektna ekipa za velike zveri Zavoda za gozdove Slovenije 
www.zgs.si
www.lifelynx.eu

Po partizanski poti upora
Peter Žunič Fabjančič, Društvo 
za vzdrževanje partizanskih 
grobišč v Rogu
www.facebook.com/dzvpgvr

Polna luna na Pogorelcu
Dušan Gorenc
031 379 628    

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

Ogled poteka sanacije Baze 20
Judita Podgornik Zaletelj, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto; 
Robert Latin, Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

MTB Kolesarska roška ofenziva
Izhodišče Kočevje: Rekreacija Gaj: Bojan Briški in Tadej Majerle, Kolesarsko 
društvo Melamin
www.kd-melamin.si
Izhodišče Baza 20: Marjan Grah, Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto in  
Kolesarsko društvo Zverinice
www.drustvo-zverinice.si 
Izhodišče Vrčice: Martin Lavrin, Kolesarsko društvo Zverinice
www.drustvo-zverinice.si

Vabljeni na tradicionalni prvomajski vzpon  na 
826 m visoki razgledni vrh Pogorelca, na kate-
rem je eno priljubljenih vzletišč jadralnih pa-
dalcev. Po dobri uri in pol hoda se bomo osve-
žili v zavetišču na vrhu, uživali v razgledih in 
ob ugodnih vremenskih razmerah spremljali 
demonstracijske polete z jadralnim padalom. 
Tudi letos bomo izbrali miss Pogorelca,  vse 
pohodnike pa čaka tudi posebno preseneče-
nje. Na vrhu se dobimo ob 11.00.

Studenci in kaluže so še kako pomembni za živi 
svet Kočevskega roga. Beli studenec pod vrhom 
Velikega Roga je eden izdatnejših lokalnih vodnih 
virov. V času delovanja parne Žage Rog je bila 
voda iz studenca po 2 km dolgem vodovodu spe-
ljana do zbiralnika. Z vašo pomočjo želimo stude-
nec očistiti in obuditi njegovo zgodbo. Sprehodili 
se bomo tudi po vršnjem grebenu Velikega Roga 
in vam predstavili ukrepe za ohranitev ogroženih 
roških ptic, kot sta belohrbti in triprsti detel, izve-
denih v projektu LIFE Kočevsko.

Sprehodili se bomo mimo pragozda Rajhe-
navski Rog, enega od biserov roške in sloven-
ske naravne dediščine. Ta naravni fenomen 
boste lahko občudovali s sprehodom po nje-
govem obrobju, saj pranarave nočemo motiti. 
Spoznali ga bomo v luči pestre zgodovine Ko-
čevske, aktualnih gozdarskih in naravovarstve-
nih pogledov in kot izziv za predstavitev jav-
nosti. Obiskali bomo tudi Kraljico Roga – eno 
največjih slovenskih jelk. 

Tokrat so na vrsti zanimivosti kraškega podzemlja Poljanske gore. Skupaj se bomo spustili v jami 
Grdanji skedenj in Stropnica. Cilj bo jamarski bivak pri najgloblji (475 m) in najdaljši (1800 m) do-
lenjski jami Čaganka. Raziskovalci bodo predstavili trenutne raziskovalne probleme, s pomočjo 3D 
photoscana pa boste lahko poleteli skozi jamo do dna. Pogumni se boste lahko preizkusili v vrvni 
tehniki. Premiki med objekti bodo z lastnimi vozili.

Planinski vodniki nas bodo vodili ob strugah 
dveh potokov  iz Črmošnjic mimo Srednje vasi 
do opuščene kočevarske vasi Stari tabor, ki 
leži na osojnem pobočju nad vasjo Brezovica. 
Stari tabor je imel leta 1867 štirideset prebi-
valcev. Zakaj ime Stari tabor? Kaj se je zgodi-
lo z vaščani? Kaj je danes ostalo od vasi? Vse 
to bomo izvedeli na pohodu, ki se bo zaključil 
kulinarično.  
Pot je lahka, krožna, sprehod traja 3 ure.

V spremstvu sodelavcev projekta LIFE Lynx, ki 
trenutno izvaja doselitev risov v Slovenijo, se 
bomo odpravili po poteh velikih zveri. Vse tri 
so tu stalno prisotne, vendar so njihove zgod-
be iz preteklosti in usoda v prihodnosti zelo 
različne. Najprej si bomo pri Rampohi ogledali 
nekdanjo volčjo jamo, past za lov volkov. Pot 
bomo nadaljevali do Podstenic, kamor redno 
prihajajo na obisk tudi medvedi. Izlet bomo 
zaključili v Trnovcu, kjer so leta 1973 iz obore 
izpustili 3 pare risov. Premiki med lokacijami 
bodo z lastnimi vozili. 

Partizanstvo v Kočevskem rogu predstavlja 
organiziranost v medvojnem času na najvišji 
ravni. Sedež vodstva slovenskega odporniške-
ga gibanja, bolnice in grobišča nudijo celostni 
pogled v čas druge svetovne vojne. Skozi la-
hek krožni pohod dolžine 9 km nas bo pot sko-
zi gozd vodila proti Bazi 20 in bližnji bolnici z 
grobiščem Jelendol. Nadaljujemo do skritega 
grobišča Stari Log pri Jelenici. Od tu se vra-
čamo proti Bazi 20, mimo skritega Bunkerja 
44, zatočišča v primeru nevarnosti. Malica in 
pijača iz nahrbtnika.

Vzponi na Pogorelec ob polni luni so poseben 
izziv, še posebej pred Kresno nočjo, ko je noč 
najkrajša, vpliv lune pa najmočnejši. Ljubitelji 
narave in pohodov se običajno zberemo na vrhu 
v poznih popoldanskih urah. Na vrh priporoča-
mo krajšo pot z izhodiščen pri parkirišču na se-
vernem pobočju. Po 21. uri bomo pričakali lunin 
vzhod in njeno pot po nebu spremljali pozno v 
noč. Čas si bomo krajšali z družabnimi igrami, 
pomerili se bomo tudi v peki klobas na žerjavici. 

Pot povezuje lokacije nekdanjih partizanskih 
bolnic kot so Vinica, Lesen kamen, Kremen ter 
Zgornji Hrastnik, edino ohranjeno med njimi. 
Ogledali si bomo tudi nekdanje kočevarske vasi 
Ponikve, Resa, Ribnik ter razgledna vrhova Gače 
in Mirno goro. Tradicionalen pohod je dolg 24 
km, večina pohodnikov ga zmore v šestih urah, 
možen bo tudi krajši pohod po 12 km dolgi ra- 
zličici. Na zaključku bo poskrbljeno za prigrizek.

Vzdrževanje močno ogroženih kulturnih spo-
menikov državnega pomena v Kočevskem 
rogu je končno steklo, ko je vzdrževanje prev-
zela družba SiDG v  preteklem letu. Ogledali si 
bomo obnovo enega od objektov na Bazi 20, 
predstavili zahteven način obnove tovrstnih 
objektov ter probleme izvajalca, konservatorja 
in investitorja. Ob tem bomo predstavili tudi  
program prenove Baze 20 in partizanskih bol-
nic v naslednjih letih.

Vabljeni na kolesarsko raziskovanje naravne in kulturne dediščine Kočevskega roga, ki ga bomo 
hkrati osvojili iz kočevske, dolenjske in belokranjske strani in se srečali na Žagi Rog. Kolesarjenje 
bo potekalo pretežno po gozdnih cestah v skupni dolžini okoli 50 km. Spotoma bomo spoznali še 
nekaj osnov gorskega kolesarjenja. Na Žagi Rog bosta na voljo obara in hladno pivo.
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