
Program 2018 
Letos ponovno odpiramo Kočevski rog obiskovalcem, ki si želijo spoznati njegovo izjemno 
naravno in kulturno dediščino: od pragozdov, kraških jam, drevesnih velikanov, ogroženih 
živalskih vrst, zdravilnih rastlin do sledi izginulih kočevarskih vasi, ruševin parnih žag, 
ohranjenih partizanskih bolnic in Baze 20 ter različnih spominskih obeležij druge svetovne 
vojne. 

Pripravili smo pester program dogodkov, s katerim želimo pritegniti javnost, ki želi 
spoznati in doživeti izbrane roške zgodbe ob terenskem vodenju poznavalcev. Nosilci 
dogodkov so društva, zavodi, posamezniki in ustanove, ki tu živijo, delajo, raziskujejo 
roško naravo in sledi preteklosti ali pa tu iščejo mir ter ustvarjalne in rekreativne 
potenciale. Večina dogodkov poteka v občutljivem prostoru narave, zato jih načrtujemo 
izvesti v okviru manjših skupin kot vodene sprehode, pohode, predstavitve in delavnice. 

Splošne informacije za udeležence 
Izvajalec programa je Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju z nosilci 
dogodkov.
Prijava in informacije: potrebna je predhodna prijava na TIC Dolenjske 
Toplice (07) 384 51 88, Zavod Nesseltal Koprivnik 031 637 022 ali pri izvajalcih 
dogodkov.
Potrebna oprema za vse dogodke: terenska obleka in obutev ter malica in 
pijača iz nahrbtnika.
Podrobnejše informacije:
www.dolenjske-toplice.si
Faceboook stran: Poletje v Kočevskem rogu 2018
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Zavod Nesseltal Koprivnik tokrat gosti Alojza 
Vidica, priznanega zeliščarja iz Konca vasi pri 
Kočevju. Izhodišče za zeliščarski pohod bo 
Koprivnik, od kjer se bomo po pozabljenih poteh 
sprehodili do nekdanjih vasi Golobinjek in 
Starološki Grič. Med potjo bomo spoznavali 
zdravilna zelišča in njihovo uporabo. Pohod je 
primeren tudi za starejše ljubitelje narave.

 
Zeliščarski sprehod na Golobinjek        
Alojz Vidic in Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal 
Koprivnik
www.kocevskirog.si
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Muhasta narava že nekaj sezon ni ponudila 
možnosti za razmnoževanje polhov. Vas 
zanima, kakšno bo stanje letos? Pridružite se 
raziskovalcem polha ob pregledu gnezdilnic. Na 
raziskovalni ploskvi na Pogorelcu smo od leta 
1999  markirali prek 2000 polhov, ki jih 
spremljamo na mesečnih ogledih. Sledil bo 
sprehod po Polharski poti in ogled informativne 
polharske sobe. 

 Kaj se dogaja s polhi?        
dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije ter Stane Kumelj in 
Andrej Hudoklin, Druščina polharjev POLH na Dolenjskem
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Oglarstvo na Kočevskem rogu je razcvetelo v 19. stoletju, v času Auerspergove železarne 
3na Dvoru, ki je na leto porabila do 30.000 m  oglja. Po 2. svetovni vojni je dejavnost zamrla. 

Prižig oglarske kope organiziramo kot turistično prireditev. Obiskovalci lahko spremljajo 
postavljanje kope, prižig in kuhanja oglja, ki običajno traja okoli 7 dni. Pred prižigom bo 
voden sprehod po Naravoslovni gozdni poti Rožek, opremljeni z novimi info tablami.

 Prižig kope in sprehod po 
Naravoslovni gozdni poti Rožek  
Primož Primec, TIC Dolenjske Toplic, Prostovoljno gasilsko društvo 
Podturn, Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto
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Tokrat lahko izveste kaj več o apiterapevtskih učinkih 
čebeljih pridelkov, kot so cvetni prah, propolis in 
seveda različnih vrst medu, ki dokazano krepijo 
zdravje. Z zeliščarko boste lahko spoznali tudi uporabo 
zelišč z medom ter pripravo zeliščnih krem, katerih 
vzorce boste lahko odnesli. Poizkusili se boste v 
prepoznavanju različnih vrst medu in si ogledali 
domači čebelarski muzej.

 Čebelarski dan: skrivnosti apiterapije 
in zelišč       
Franc Kapš, Čebelarstvo Kapš; Tone Andrejčič Čebelarsko društvo 
Straža – Dolenjske Toplice; Ljuba Štefanič, Društvo Herbs
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Pod vodstvom Ljube Štefanič bomo spoznali izdelavo zdravilnih pripravkov. Najprej se 
bomo odpravili na krajši zeliščarski sprehod po travnikih v okolici Koprivnika. Nabrana 
zelišča bomo uporabili za izdelavo sirupa, tinkture, oljnega macerata in zeliščnega ali 
hladnega osvežilnega čaja. Poleg osebne opreme potrebujete še nož ali škarje in košaro. 
Prijave: herbsdrustvo@gmail.com, ljuba.stefanic@gmail.com 

 
Pripravki iz zdravilnih zelišč        
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Iz Koprivnika se bomo z avtomobili podali do 6 
km oddaljene nekdanje kočevarske vasi 
Podstene. Košenico na 940 m nadmorske 
višine označuje pestra travniška flora med 
nekdanjimi vaškimi lipami in sadnim drevjem. 
Energije, ki tu vladajo ob odprtem viru vesolja in 
ohranjeni naravi, so že same po sebi blago-
dejne. Na ruševinah vasi bomo ob zvokih 
prvinskih glasbil podoživeli utrip preteklosti, 
vzpostavili stik z biopolji narave in se napolnili v 
vibraciji matrice zvoka.

 Gongi v Kočevskem rogu        
Jelka Klun in Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal 
Koprivnik
www.kocevskirog.si
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Ko se je Izvršni odbor Osvobodilne fronte aprila 1943 naselil na Bazi 20 na Sokolskem 
vrhu, je v bližini kmalu začela delovati vrsta za slovensko odporniško gibanje pomembnih 
institucij. Na bližnjem Kraguljem vrhu je na Bazi 21 do oktobra 1943 deloval Glavni štab 
Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, na Bazi 80 pa od pomladi 
1944 komisije in odseki, ustanovljeni na zasedanju SNOS. Vlogo teh treh partizanskih baz 
bomo spoznali na pohodu do njihovih lokacij.

 Od Točke 20 do Baze 80         
Jože Saje, Dolenjski muzej Novo mesto
www.dolenjskimuzej.si 
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To noč se bodo  mimo Zemlje pripodili svetleči 
Perzeidi iz cometa Swift-Tuttle. Popoldne lahko 
opravimo kolesarski izlet ali pohodniško turo, 
postavimo šotore in si pripravimo večerjo. Ko 
se stemni, bomo s fotoaparati in teleskopi kradli 
zvezdam nebo, si ob ognju pripovedovali 
zgodbe in zaspali v spalnih vrečah. Najpo-
gumnejši na prostem, zaljubljenci v šotoru, 
bojazljivci v avtomobilih. Naslednji dan zajtrk in 
izleti po lastni izbiri. Prostovoljni prispevki. 
Predhodne prijave so obvezne. 

 Opazovanje meteorskega roja 
Perzeidov in spanje pod zvezdami    
Peter Žunič Fabjančič in Aleksander Božič, ljubiteljski astronom

20

Leto bo že 16. srečanje županov na Svetem Petru, tromeji občin Dolenjske Toplice, 
Žužemberk in Kočevje. Uradno srečanje na vrhu bo ob 13.00, gostitelj pa bo poskrbel za 
okrepčilo. 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 vremenu.

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

Poletje 

v Kočevskem rogu 

Ljuba Štefanič, Društvo zeliščarjev in umetnikov Kočevje
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Woodland Beyond Photography je 
celotedenski dogodek, ki se zaključi z 
razstavo, demonstracijo fotografskih 
postopkov 19. stoletja in predstavitvijo 
umetnikov. Dogodki bodo potekali v 
soboto popoldan in nedeljo dopoldne. 
Otroci dobrodošli, tudi za njih bo pri-
pravljen program izdelovanja fotografij 
s pomočjo svetlobe in rastlin.

Woodland Beyond Photography         
Borut Peterlin
www.topshitphotography.com
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Prireditev je skupni projekt občin Dolenjske Toplice, 
Kočevje in Semič, katerega cilj je negovanje dediščine 
Kočevarjev staroselcev na območju njihove nekdanje in 
sedanje poselitve. V programu je več dogodkov, častni 
pokrovitelj dogodka pa bo Predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor. 
Med drugim bomo organizirali otvoritveno in zaključno 
slovesnost, pohod, pogovorne večere, delavnice za 
otroke in odrasle, koncerte in predstavitev kočevarske 
kulinarike. 

 4. Dnevi kočevarske kulture         
Občina Dolenjske Toplice in partnerji 



Koledar dogodkov 1

En dan za Bazo 20. Prostovoljska akcija je na-
menjena urejanju Baze 20 in okolice pred slovesno 
obeležitvijo 75-letnice njenega nastanka. S 
skupnimi močmi želimo prispevati k boljši podobi 
izjemnega spomenika slovenske državnosti ter 
bližnjih partizanski bolnišnic Jelendol in Zgodnji 
Hrastnik. Čiščenje in urejanje bo potekalo v več 
delovnih skupinah pod strokovnim vodstvom. V 
sklopu dogodka bo v Lukovem domu tudi tiskovna 
konferenca ob začetku Poletja v Kočevskem rogu. 

En dan za Bazo 20 
in tiskovna konferenca
Občina Dolenjske Toplice, Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, 
ZB za vrednote NOB Semič, ZB za vrednote NOB Dolenjske Toplice, 
Dolenjski muzej in prostovoljci. 
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Letos obeležujemo slovesno obletnico nastanka Baze 20, pomembnega spomenika 
slovenske državnosti in edine na skriven način zgrajenega sedeža vodstva odporniškega 
gibanja v Evropi. Delovala je od aprila 1943 do decembra 1944, ko je tu bivalo politično 
vodstvo slovenskega odporniškega gibanja. 

Proslava ob 75-letnici Baze 20 
Občina Dolenjske Toplice, Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, 
Združenje borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice
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Sprehodili se bomo mimo pragozda Rajhenav-
ski Rog, enega od biserov roške in slovenske 
naravne dediščine. Ta naravni fenomen boste 
lahko občudovali s sprehodom po njegovem 
obrobju, saj pranarave nočemo motiti. Spoznali 
ga bomo v luči pestre zgodovine Kočevske, 
aktualnih gozdarskih in naravovarstvenih po-
gledov in kot izziv za predstavitev javnosti. 
Obiskali bomo Kraljico Roga – eno največjih jelk 
in morda na koncu zložili nekakšen land art, 
simbolno pot za povezavo z davnino in našimi 
iskanji.

Zgodba pragozda Rajhenavski Rog
Tomaž Hartman, Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje
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Z vodniki Planinskega društva Semič po nepozabne razglede na Stene nad Črmošnjice in 
voden ogled ostalin kočevarske vasice Ašelice. Mobilna aplikacija CŠOD Misija nas bo 
vodila ob Divjem potoku nazaj v Črmošnjice. Doživeli boste kulinarično podložen preplet 
narave, zgodovine in sodobnih tehničnih pristopov. Stopnja težavnosti: lahka, 4-5 km.

Nepozabni razgledi in CŠOD Misija 
CŠOD Lipa, Črmošnjice, Planinsko društvo Semič, Kulturni center Semič, 
Društvo Kočevarjev staroselcev
www.kc-semic.si 
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Ohranjena partizanska grobišča in pomniki 
na Kočevskem rogu, za katere je skrb 
prevzelo naše društvo, izpričujejo veličastno 
zgodbo upora proti okupatorju med 2. sve-
tovno vojno. Pot povezuje legendarno Bazo 
20 in široko mrežo bolnic z imenom Slo-
venska centralna vojna in partizanska bolnic. 
Obiskali bomo bolnico Jelendol in bližnje 
grobišče, skrito lokacijo partizanskega 
grobišča Stari Log pri Jelenici ter skušali najti 
Bunker 44, ki je v vojnem času odigral 
pomembno vlogo. Za 12 km dolgo pot potre-
bujemo do 4 ure hoje. 

Po partizanski poti upora 
Peter Žunič Fabjančič, Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v 
Rogu. Več info na FB strani društva.
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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 različici. Na zaključku bo poskrbljeno za prigrizek.

Majski pohod po Krožni pešpoti 
partizanskih bolnišnic v občini Semič 
Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB Semič. Več info na FB 
strani društva.
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Projekt LIFE Kočevski si prizadeva izboljšati stanje 
najbolj ogroženih roških ptic, kot sta belohrbti in triprsti 
detel ter gozdni jereb. Ukrepe za njihovo ohranitev, ki so 
usmerjeni v povečanje mrtve lesna mase, vam bomo 
predstavili ob sprehodu po vršnjem grebenu Velikega 
Roga. Z vašo pomočjo nameravamo urediti tudi zasut 
Turški studenec ob poti na vrh, da bo voda spet na voljo 
medvedom iz bližnjih brlogov.

Voda za medvede in 
odmrla drevesa za detle         
Ekipa LIFE Kočevsko, Zavod za gozdove 
Slovenije OE Novo mesto, Zavod RS za 
varstvo narave OE Novo mesto
www.life-kocevsko.eu
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Letos izide necenzuriran prevod spominov 
Lindsaya Rogersa Partizanski kirurg. 
Legendarni novozelandski zdravnik je vodil 
partizansko bolnico Ajdovec na Pečkah. Z 
vrhunskim znanjem, uporabo anestetikov 
in nam do tedaj še neznanega antibiotika 
penicilina je rešil številne ranjence. Z 
avtorico prevoda in študije o Rogersu 
Alenko Puhar se bomo sprehodili po 
nekdanjih zdravnikovih poteh v okolici 
Pečk, kjer sta vidni lokacija bolnice in 
pokopališče ter obudili spomin na izjem-
nega humanista.

Po poteh partizanskega kirurga 
dr. Rogersa z Alenko Puhar
Alenka Puhar v sodelovanju z Dolenjskim muzejem in Blažem Štangljem 
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Vabljeni na kolesarsko razisko-
vanje enkratne naravne in kul-
turne dediščine Kočevskega 
roga, ki ga bomo osvojili iz kočev-
ske, dolenjske in belokranjske 
strani. Srečali se bomo na Žagi 
Rog, od koder se bomo skupaj 
brez koles sprehodili do Rajhe-
navskega pragozda. Kolesar-
jenje bo potekalo pretežno po 
gozdnih cestah v skupni dolžini 
okoli 50 km. Spotoma bomo spo-
znali še nekaj osnov gorskega 
kolesarjenja. Na Žagi Rog bo na 
voljo obara in hladno pivo. 

 MTB Kolesarska roška ofenziva        
Prijava in informacije:
Izhodišče Kočevje: Bojan Briški, Kolesarsko društvo Melamin, 
www.kd-melamin.si
Izhodišči Baza 20 in Vrčice: Zavod za gozdove Slovenije OE Novo 
mesto in Kolesarsko društvo Zverinice,
www.drustvo-zverinice.si

En dan za Bazo 20 in tiskovna konferenca
Sobota, 21. april ob 9.00; tiskovna konferenca ob 12.00
Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

Proslava ob 75-letnici Baze 20 
Petek, 27. april ob 14.00
Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

Zgodba pragozda Rajhenavski Rog
Sobota, 12. maj ob 8.30
Zborno mesto: Žaga Rog

Nepozabni razgledi in CŠOD Misija 
Sobota, 12. maja ob 15.00  
Zborno mesto: parkirišče pri CŠOD Lipa v Črmošnjicah

Po partizanski poti upora 
Sobota, 19. maj ob 9.00 
Zborno mesto: Parkirišče pod Bazo 20

Majski pohod po Krožni pešpoti partizanskih bolnišnic 

v občini Semič          
Sobota, 26. maj ob 8.30 v Komarni vasi ali ob 9.00 na Resi

Voda za medvede in odmrla drevesa za detle 
Sobota, 2. junija ob 8.30
Zborno mesto: Žaga Rog 

Po poteh partizanskega kirurga dr. Rogersa z Alenko 

Puhar
Nedelja, 10. junij ob 8.30
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20

MTB Kolesarska roška ofenziva
Sobota, 16. junij ob 9.00 

Z jamarji v roške udornice
Sobota, 23. junij ob 8.30
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20

Zeliščarski sprehod na Golobinjek
Sobota, 30. junij ob 9.00
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik

Kaj se dogaja s polhi?
Sobota, 7. julij ob 9.00
Zborno mesto: Polharski dom na Pogorelcu

Prižig kope in sprehod po Naravoslovni gozdni poti Rožek 
Petek, 13. julij ob 17.00 sprehod; ob 19.00 prižig kope
Zborno mesto: za gasilskim domom v Podturnu

Čebelarski dan: skrivnosti apiterapije in zelišč
Sobota, 14. julij ob 8.00 
Zborno mesto: Čebelarstvo Kapš, Občice 13

Pripravki iz zdravilnih zelišč
Sobota, 21. julij 2018 ob 9.00
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik

Woodland Beyond Photography 
Sobota, 21. julij in nedelja, 22. julij
Zborni mesto: Resa, Kočevski rog

Gongi v Kočevskem rogu
Sobota, 28. julij ob 9.00
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik

Od Točke 20 do Baze 80
Nedelja, 29. julij ob 9.00
Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

Opazovanje meteorskega roja Perzeidov in spanje pod 

zvezdami
Nedelja, 12. in 13. avgust 2018, ob 14.00
Zborno mesto: jasa na Resi 

Pohod in srečanje na tromeji Sv. Peter (888 m)
Nedelja, 2. september ob 13.00
Zborno mesto: začetek gozdne ceste, parkirišče na koncu vasi v 
Podhosti

4. Dnevi kočevarske kulture
7. – 16. september, Kočevske Poljane in Občice
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V spremstvu jamarjev in raziskovalca udornic boste 
spoznali znamenite roške udornice. Začeli bomo z 
Rožeško, prvo opisano v Sloveniji, morda celo na svetu, 
saj o njenih dimenzijah razpravlja že Valvazor. Nadaljevali 
bomo z lani označeno Podsteniško ter zaključili z najbolj 
slikovito in najmlajšo med njimi - Prelesnikovo koliševko 
na kočevski strani. Za poslastico vas bomo lahko s 
pomočjo vrvne tehnike spustili še v udornico Minihloh nad 
Koprivnikom. Premiki med objekti bodo z lastnimi vozili.

 
Z jamarji v roške 
udornice        
dr. Uroš Stepišnik, Univerza v Ljubljani in 
Zdravko Bučar, Jamarski klub Novo mesto
www.jknm.si/


