
8 Sveta maša za žrtve vojnega in 
povojnega nasilja
Kdaj: sobota, 26. junij, ob 10.00
Lokacija: Dvojno brezno pri Cink križu

Župnija Toplice vabi na spominsko sveto mašo za vse žrtve 
vojne in povojnega nasilja (pobojev) na območju Kočevske-
ga roga, na lokaciji Dvojnega brezna pri Cink križu. Mašo bo 
daroval prelat dr. Janez Gril, škofijski ekonom, ob somaše-
vanju Dušana Kožuha, župnik Župnije Toplice.

9 Gongi v Kočevskem rogu
Kdaj: sobota, 26. junij, ob 9.00
Izvedba: Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13
Prijave: 051 637 022 ali 040 812 087; info@kocevskirog.si 
www.kocevevskirog.si

Z avtomobili se bomo podali do nekdanje kočevarske vasi Podstene, kjer si bomo v 
senci nekdanjih vaških lip privoščili zvočno kopel. Udarec na gong deluje na vse zvoke 
okoli nas in ustvarijo se številni sloji neskončnih tonov. Vibracije zvokov prodirajo v telo, 
delujejo na človeka na mentalni ravni, odstranjujejo skrbi in prepreke na poti k jasnemu 
umu in kreativnosti. Za lačno malico in kosilo v divjini bo poskrbljeno.

10  Po Polharski poti 
Kdaj: sobota, 3. julij, ob 15.00
Izvedba: Andrej Hudoklin in Stane Kumelj, Polharsko društvo POLH 
na Dolenjskem; dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije
Zborno mesto: Polharski dom Pogorelec

Polh je ena od najbolj znamenitih slovenskih živali, saj se je samo pri nas ohranila sto-
letna tradicija lova. Zanimivi zgodbi o polhu in polharstvu boste prisluhnili v informativni 
sobi, na Polharski poti pa boste spoznali značilnosti habitata polha in bližnje naravo-
slovne zanimivosti. Pokukali bomo tudi v gnezdilnice, da ugotovimo, kaj se letos dogaja 
s polhi.

11 Spremembe kulturne krajine v 
Kočevskem rogu 
Kdaj: sobota, 10. julij, ob 8.30 
Izvedba: Tone Andrejčič, Dominik Krese, Čebelarsko društvo 
Straža – Dolenjske Toplice; Ljuba Štefanič, Društvo Herbs
Zborno mesto: Čebelarski dom Podstenice

Kočevski rog je bil prvotno pragozdno območje, v 14. st. pa se postopoma povečuje 
kulturna krajina z naseljevanjem Kočevarjev. Iglasti gozd se je zaradi oglarjenja širil. 
Iglavci so se razširili od 30 % na 62 %, zadnja leta je delež upadel na 58 % površin. 

Funkcija gozda se je postopoma spremenila. Ogledali si bomo zanimivosti Podstenic 
in Žage rog. Ljuba Štefanič bo tudi letos ustvarjala zeliščarske izdelke. Izdelovali bomo 
zeliščne bombone z okusom meda, timijana, poprove mete in melise. 

12  Fotografska razstava 
Izvedba: Borut Peterlin
Kdaj: sobota, 24. julij, nedelja, 25. julij, med 10 in 17 uro
Kraj dogodka: Rožič Vrh, Črnomelj
www.borutpeterlin.com

Fotograf, Borut Peterlin, bo razstavljal v gozdu, na prostem, v bližini Lovskega Doma 
Črnomelj, na naslovu Rožič Vrh 80, Črnomelj. Razstava bo na ogled med 10 in 17. uro. 
Serija fotografij Nova Zemlja, govori o človeku in naravi in je nastala med avtorjevem 
bivanju v Kočevskem rogu. To so ročno izdelane fotografije po postopkih iz leta 1850, 
kot je mokri kolodij na steklu. Na lokaciji si bo možno ogledati tudi fotografsko mehovko, 
temnico in ostalo opremo, kot so jo uporabljali pred 150 leti. 

13  Po Poti kurirjev z Baze 20 do TV 15
Kdaj: sobota, 24. julij, ob 8.30
Izvedba: Jože Saje, Dolenjski muzej Novo mesto 
Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20
www.dolenjskimuzej.si

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

14  Sprehod po Koprivniku - kočevarska 
ledinska imena
Kdaj: sobota, 31. julij, ob 9.00
Izvedba: Matjaž Matko, Zavod za turizem Kočevski rog 
Zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13
Prijave: 051 637 022 ali 040 812 087; info@kocevskirog.si 

Dogodek se izvaja v okviru predstavitve dediščinskega turizma v Koprivniku. Na dnevu 
odprtih vrat se bomo predstavili z izletom po Koprivniku in okolici, mobilno razstavo 
»Ledinska imena – vas Koprivnik in okolica« v vaškem jedru ter druženjem v obnovlje-
nem interpretativnem centru kočevarske kulture.

Program 2021
Letos ponovno odpiramo Kočevski rog obiskovalcem, ki si želijo spoznati njegovo iz-
jemno 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 pri-
tegniti 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.

Poletje
v Kočevskem rogu

Splošne informacije za udeležence 
Izvajalec programa je Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju z nosilci do-
godkov. 

Prijava in informacije: potrebna je predhodna prijava pri izvajalcih dogodkov. 
Potrebna oprema za vse dogodke: terenska obleka in obutev ter malica in pijača 
iz nahrbtnika. 

Podrobnejše informacije: 

www.dolenjske-toplice.si  

Facebook stran: Visit Dolenjske Toplice

Vsi dogodki bodo izvedeni v skladu z ukrepi Vlade RS in priporočil NIJZ. V 
primeru poslabšanja epidemiološke slike bodo ti odpovedani ali prestavljeni 
na primernejši termin.



Koledar dogodkov
1  Prvomajski pohod na Pogorelec KPL Kanja 

sobota, 1. maj, ob 9.00
zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20

2  Oštarija-Herbelier: Gozdovništvo (delavnica) in e-kolesa 
petek, 7. maj, od 16.00 do 19.00
zborno mesto: Oštarija-Herbelier, Sokolski trg 2, Dolenjske Toplice

3  Po trasi gozdne železnice na Kočevskem rogu
sobota, 8. maj, ob 8.30
zborno mesto: ob 8.00 Podturn, parkirišče na začetku ceste na 
Bazo 20

4  Majski pohod po Krožni pešpoti partizanskih bolnic v 
občini Semič 
sobota, 22. maj
zborno mesto: ob 8.30 v Komarni vasi ali ob 9.00 na Resi

5  S planinsko karto »Semič z okolico« na Stene 
sobota, 5. junij, ob 8.00
zborno mesto: CŠOD Lipa Črmošnjice

6  Koč#E#vski rog na dlani 
sobota, 12. junij, ob 9.30
zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

7  Z jamarji od Cink križa do Knežjih jam
sobota, 19. junij, ob 9.30 uri
zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20

8  Sveta maša za žrtve vojnega in povojnega nasilja
sobota 26. junij, ob 10.00
Lokacija: Dvojno brezno pri Cink križu

9  Gongi v Kočevskem rogu
sobota, 26. junij, ob 9.00
zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13

10 Po Polharski poti 
sobota, 3. julij, ob 15.00
zborno mesto: Polharski dom Pogorelec

11 Spremembe kulturne krajine v Kočevskem rogu 
sobota, 18. julij, ob 8.30 
zborno mesto: Čebelarski dom Podstenice

12 Fotografska razstava 
sobota, 24. julij, in nedelja 25. julij, od 10. 00 do 17.00
zborno mesto: Rožič Vrh, Črnomelj

13 Po Poti kurirjev z Baze 20 do TV 15
sobota, 24. julij, ob 8.30
zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20

14 Sprehod po Koprivniku - kočevarska ledinska imena
sobota, 31. julij, ob 9.00
zborno mesto: Zavod Nesseltal Koprivnik, Koprivnik 13

1  Prvomajski pohod na Pogorelec
Kdaj: sobota, 1. maj, ob 9.00
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20 
Izvedba: Dušan Gorenc, Klub za prosto letenja KANJA Dolenjske Toplice
http://www.kpl-kanja.si/

Vabljeni na tradicionalni prvomajski vzpon na 826 m visok razgledni vrh Pogorelca, na 
katerem je eno priljubljenih vzletišč jadralnih padalcev. Po dobri uri in pol hoda se bomo 
osvežili v zavetišču na vrhu, uživali v razgledih in ob ugodnih vremenskih razmerah spre-
mljali demonstracijske polete z jadralnim padalom. Tudi letos bomo izbrali miss Pogo-
relca, vse pohodnike pa čaka tudi posebno presenečenje. Na vrhu se dobimo ob 11.00.

2  Oštarija-Herbelier: Gozdovništvo 
(delavnica) in e-kolesa 
Kdaj: petek, 7. maj, od 16.00 do 19.00
Izvedba: Oštarija-Herbelier, Sokolski trg 2, Dolenjske Toplice 
Prijava in informacije: info@ostarija.si ali Jernej Jarc (031 712 500). 

Si predstavljate, da bi odložili telefon in 
dan preživeli v neokrnjeni naravi? Pridite 
z nami v Kočevski rog ter se »izgubite« v 
njem. Skozi vodene delavnice se potopite 
v »gozdno kopel« (forest bathing), odkrijte 
pomen gozda za človeka in gozd spoznaj-
te z vsemi čutili: vonj mahu, odsev gozda v 
ogledalu in oglašanja živali. 

Po delavnici vabljeni še na e-kolesarsko 
raziskovanje Kočevskega roga. Na koncu 
poti Vas pričakamo z osvežilnim presene-
čenjem. Doplačila za kolesarjenje: 28 € na 
osebo.

3 Po trasi gozdne železnice na Kočevskem 
rogu
Kdaj: sobota, 8. maj, ob 8.00; Podturn, parkirišče na začetku ceste na 
Bazo 20; 8.30 Žaga Rog
Izvedba: Marko Pršina, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Novo mesto
Zborno mesto: Žaga Rog 

Povečane potrebe po kakovostni hlodovini so botrovale odločitvi kneza Auersperga, 
da na prevoju med topliškim in kočevskim delom Kočevskega roga zgradi parno žago 
(Žaga Rog, 1895). Sočasno so zgradili prve odseke gozdne železnice proti Podstenicam 
in Travniku, ki so jih nato postopno širili v smeri sečnje. Ob zaprtju žage leta 1934 je 
bila trasa dolga že 35 km. Po 2. svetovni vojni so nekdanje trase večinoma preuredili v 
ceste, nekaj odsekov pa se je še ohranilo. Sprehodili se bomo med vkopi in nasipi po 
najimenitnejšemu delu trase.

4 Majski pohod po Krožni pešpoti 
partizanskih bolnic v občini Semič 
Izvedba: Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB Semič. Več info 
na FB strani društva.
Zborno mesto: sobota, 22. maj, ob 8.30 v Komarni vasi ali ob 9.00 na 
Resi 

Pot povezuje lokacije nekdanjih partizanskih bolnic kot so Vinica, Lesen kamen, Kremen 
ter Zgornji Hrastnik, edino ohranjeno med njimi. Ogledali si bomo tudi nekdanje koče-
varske vasi Ponikve, Resa, Ribnik ter razgledna vrhova Gače in Mirno goro. Tradicio-

nalen 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.

5 S planinsko karto »Semič z okolico« na 
Stene 
Kdaj: sobota, 5. junij, 2021, ob 8.00
Izvedba: CŠOD Lipa Črmošnjice, Planinsko društvo Semič, KC Semič, 
PGD Črmošnjice 
Zborno mesto: CŠOD Lipa Črmošnjice
www.kc-semic.si

Dobimo se na jutranji kavi ali čaju pri 
CŠOD Lipa v Črmošnjicah ob 8.00 
uri. Odpravili se bomo na dopoldan-
ski zanimiv pohod na razgledne Ste-
ne. Hodili bomo ob strugi slikovitega 
Divjega potoka, si ogledali izvir pod 
vasjo Ašelice ter ob razvalinah te va-
sice spoznavali življenje Kočevarjev 
nekoč. Na Stenah bomo nagrajeni s 
čudovitim razgledom. Pot ni zahtev-
na. Povratek do izhodišča bo pred-
vidoma okrog 12.30 ure.   Pohod je 
dolg 9 km, primeren je za vse staro-
stne skupine. 

Obvezne prijave na: tic@kc-semic.si 
ali tel. 040 625 148

6 Koč#E#vski rog na dlani 
Kdaj: sobota, 12. junij, ob 9.30
Zborno mesto: parkirišče pod Bazo 20
Izvedba: Peter Žunič Fabjančič

Enodnevno potepanje z električni-
mi kolesi, prepredeno s skrivnostmi 
Kočevskega roga, kot ga še niste 
doživeli. Po dnevu na kolesu in raz-
iskovanju naravne in kulturne dediš-
čine z neštetimi zanimivimi zgodbami 
si boste želeli le še poležati v tišini 
roških gozdov. Obvezna oprema: 
lastno e-MTB kolo, čelada in doda-
tna oprema po oceni posameznika. 
Potepanje bo potekalo pretežno po 
makadamskih in gozdnih cestah v 
skupni dolžini okoli 45 km. Obvezne 
prijave: fabjancic.peter@gmail.com. 

7 Z jamarji od Cink križa do Knežjih jam
Kdaj: sobota, 20. junij, ob 9:00
Izvedba: Zdravko Bučar, Jamarski klub Novo mesto
Zborno mesto: Podturn, parkirišče na začetku ceste na Bazo 20
http://www.jknm.si/

Kočevski rog je zakladnica raznovrstnih kraških pojavov. Delček bogastva vam bomo 
predstavili na kraškem ravniku v okolici Cink križa. Sprehodili se bomo od vhoda v 
najgloblje roško brezno, mimo povojnega grobišča Dvojno brezno do legendarnega 
Kapševega bunkerja in dalje do kraškega izvira in spodmola pri Dolgem vodnjaku. Cilj 
sta slikoviti Mala in Velika Knežja jama, v kateri se boste spustili v našem spremstvu. 
Baterija bo dobrodošla.
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