
15. 1. 2021 - Pragozd Krokar - najdragocenejši 
košček narave Kočevske  

Spoštovane planinke in planinci PD Kočevje. 

Planinke in planinci smo vsekakor ljudje, ki nam je narava blizu, varovanje in ohranjanje narave 
pa nam predstavljata odgovorno ravnanje posameznika in družbe do narave in prihodnjih rodov. 
Ker pravijo, da prava beseda pravo mesto najde, se s spodnjimi vrsticami obračam na vsakega 
izmed nas: 

 
Zgodba pragozda Krokar se začne pred več kot 11.000 leti. Takrat je velik del Evrope pokrival 
led, kjer niso vladali ledeniki pa je prevladovala tundra. Le na redkih območjih južne Evrope so 
bili pogoji dovolj prijazni za obstanek gozdov. Takšno je bilo tudi območje pragozda Krokar. Višje 
lege so bile premrzle, nižje pa presuhe. Skozi vse ledene dobe je bukev tu uspela preživeti. 
Danes pragozd Krokar velja za enega redkih nespremenjenih ostankov bukovih pragozdov. Kot 
središče, iz katerega se je bukev po ledenih dobah ponovno razširila po Evropi, je pragozd Krokar 
izrednega pomena za celotno zgodovino bukve. 

Pragozd Krokar velja za naravno dediščino svetovnega pomena, kar pomeni, da se lahko primerja 
z gozdovi kot je amazonski deževni gozd in ameriškimi sekvojami. 

 

 
Slika 1: Gozdni rezervat Pragozd Krokar z Borovške naravoslovne poti 

 

Ker gre za tako poseben gozdni rezervat se ga trudimo ohraniti za prihodnje generacije. V njem 
zato veljajo posebna pravila. V celoti je prepuščen naravnemu razvoju, zato vanj ni dovoljeno 
vstopati. Meje rezervata so jasno označene z dvema modrima črtama in opozorilnimi tablami. 
Del strogo zaščitenega območja pragozda Krokar je tudi vrh Krokarja (1122 m). Na vrh ne 
dostopamo – naj to postane naš prispevek k ohranitvi tega tako posebnega in vrednega delčka 
kočevske narave. 



 
Slika 2: Označitev meja gozdnih rezervatov kamor ne vstopamo 

 

Pragozd si lahko ogledamo iz označene Borovške naravoslovne poti (tudi odsek planinske poti), 
ki poteka po gozdnem rezervatu Borovec ter z novo nastale Pragozdne poti Krokar, ki nas popelje 
na Cerk (prav tako deloma sovpada z odsekom planinske poti). 

 
Za vaš prispevek k ohranjanju dragocene naravne dediščine ter prav tako prenos zavestno 
spremenjenega ravnanja pri obiskovanju vrha Krokarja do drugih pohodnikov, prijateljev in 
obiskovalcev, se vam v naprej najlepše zahvaljujem. 

Načelnica Odseka za varstvo gorske narave, Tina Kotnik  



15. 2. 2021 - "Postoj na Stojni" 

smo naslovili novo zloženko 
"Postoj na Stojni" smo naslovili novo zloženko, ki smo jo v planinskem društvu pripravili z 
namenom boljše in lažje predstavitve širše okolice Koče pri Jelenovem studencu različnim 
obiskovalcem koče. 

Koča pri Jelenovem studencu je lahko izhodišče obiska okoliških planinskih poti, lahko je le mesto 
postanka ali končna točka pohajkovanja po pogorju Stojne ali širši Kočevski. 
Obiskovalcem bo v pomoč pri obisku gozdov ter odkrivanju lepot Stojne, za zahtevnejše 
obiskovalce pa je v društvu na voljo tudi podrobna planinska karta z vrisanimi preko 180 km 
planinskih poti po Kočevski. 

Zloženko smo pripravili v društvu v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije ter Zavodom 
Kočevsko (grafično oblikovanje, vzpostavitev enotne grafične podobe destinacije). Tisk je 
omogočila Občina Kočevje. 

 

 
 
Za fotografije se zahvaljujem ge. Mileni Zupančič in Milanu Mlakarju. 

 

Pripravila: Tina Kotnik  



20. 2. 2021 - "Najpohodnika do Koče pri 
Jelenovem studencu" za leto 2020/21 

Z 31. januarjem se je končalo tekmovanje za "Najpohodnika do Koče pri Jelenovem studencu" za 
leto 2020/21. 

Zmagovalci v kategorijah Ženske in Moški dobijo nagrade v obliki brezplačnih pohodov po 
Sloveniji, ki jih organizira naše društvo. 

1. mesto: 3 pohodi 
2. mesto: 2 pohoda 
3. mesto: 1 pohod 

Čestitke vsem tekmovalcem! 

 



1. 4. 2021 - Tudi letos smo se zbrali v velikem 
številu 

 
18 članic in članov ter dodatna pomoč štirih osnovnošolk, smo se v soboto, 27. marca, ob 9.00 
uri, zbrali na parkirišču na koncu Podgorske ulice, prevzeli rokavice in vrečke, se razdelili v manjše 
skupine in se lotili dela. 

Pobrali smo odpadke ob planinskih poteh - Podgorska-Fridrihštajn-Požgani vrh ter Kalanova pot. 
Ekipa treh planincev je počistila prostor pri info tabli na Jasnici (nabrali tri vreče smeti). Po 
zaključku čiščenja na omenjeni lokaciji sta se članici odpravili peš, po planinski poti Jasnica-
Slovenski vrh-Ledenik-Koča PD ter po poti pobrali odvržene odpadke. Tričlanska ekipa je pobrala 
smeti vzdolž gozdne ceste, in sicer od Podgorske ulice, mimo kamnoloma do parkirišča nad Kočo 
pri Jelenovem studencu. Preostali udeleženci so očistili parkirišče PD na koncu Podgorske ulice, 
pobrali odpadke vzdolž gozdne ceste do kamnoloma ter počistili prostor nad kamnolomom. 
Seveda je bila urejanja in čiščenja ta dan deležna tudi širša okolica Koče pri Jelenovem studencu. 

Stanje na planinskih poteh je v večini dobro. Pozna se, da hodi po planinskih poteh tudi več 
»neplanincev«, ki še nimajo privzgojenega odnosa do narave. Nekoliko več je smeti na najbolj 
obiskanih poteh, predvsem robčkov, embalaže od bombonov, čokolade, gelov,… Ob gozdni cesti 
pa pločevinke, kozarci od kave (coffe to go), vrečke in robčki. 

Kot problematični lokaciji lahko opišemo prostora ob info tabli na Jasnici ter križišče nad 
kamnolomom. Obe lokaciji sta ravno prav odmaknjeni od vrveža, da jih ljudje uporabljajo za 
zbiranja, prav tako za odlaganje vseh vrst odpadkov. 

Pripravila Milan Mlakar in Tina Kotnik  



18. 5. 2021 - 70 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA 
KOČEVJE 

 
 

70 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA KOČEVJE 

Prehojena pot Planinskega društva Kočevje je pestra in zanimiva, kot vsaka življenjska zgodba, 
pa vendar drugačna od drugih. Začetki gorništva in planinstva na Kočevskem vsekakor 
predstavljajo del neizmernih prizadevanj za ohranitev slovenskega jezika, slovenske pesmi, 
kulture, slovenskega naroda – takrat, na območju nemško govorečega otoka. 

Planinsko društvo, kot ga poznamo danes, je bilo ustanovljeno 20. maja 1951. 

70 let aktivnega delovanja društva je prispevek lokalni skupnosti, ki je prepoznan. 

Planinsko društvo Kočevje je eno največjih prostovoljnih društev na Kočevskem. Članice in člani 
predstavljamo planinstvo v tem delu Slovenije, Koča pri Jelenovem studencu ni samo zeleno srce 
društva, temveč je v srcu mnogih, ki radi obiskujemo bližnje vrhove, 180 km urejenih in označenih 
planinskih poti danes predstavlja ožilje poti po destinaciji Kočevsko. 

Več o zgodovini društva na spletni strani PD Kočevje www.planinsko-drustvo-kocevje.si. 

Sodelujemo in soustvarjamo z lokalno skupnostjo, s številnimi društvi, posamezniki… 

Trudimo se za dobro nas vseh. 

Dan ustanovitve društva bomo obeležili z dvigom nove društvene zastave na Koči pri Jelenovem 
studencu. 

70 let aktivnega delovanja društva bomo obeležili v soboto, 25. septembra 2021, z dogodkom 
»Dan kočevskih planincev«, ki bo poleg predstavitve dela in dosežkov članic in članov društva, 
namenjen zahvali vsem, ki so v obdobju 70-ih let kakor koli prispevali k obstoju in rasti 
Planinskega društva Kočevje. 

 

V imenu Odbora za obeležitev 70 letnice društva, 

Tina Kotnik  



8. 6. 2021 - NOVA ZASTAVA PLANINSKEGA 
DRUŠTVA KOČEVJE 

V sklopu prenove in nadgradnje celostne grafične podobe Planinskega društva Kočevje smo 
pridobili tudi novo zastavo. 

 
Novo zastavo, ki predstavlja enega od simbolov društva, smo izobesili pri Koči pri Jelenovem 
studencu in s tem obeležili dan ustanovitve planinskega društva pred 70 leti. 

Planinsko društvo, kot ga poznamo danes, je bilo ustanovljeno 20. maja 1951. 

70 let aktivnega delovanja društva bomo obeležili v soboto, 25. septembra 2021, z dogodkom 
»Dnevom kočevskih planincev«, ki bo poleg predstavitve dela in dosežkov članic in članov 
društva, namenjen zahvali vsem, ki so v obdobju 70-ih let kakor koli prispevali k obstoju in rasti 
Planinskega društva Kočevje. 

V imenu Odbora za obeležitev 70 letnice društva, 

 
Tina Kotnik 

     



5. 6. 2021 - TERENSKI DAN BODOČIH VARUHOV 
GORSKE NARAVE 

Planinsko društvo Kočevje je na poti pridobitve prvih varuhov gorske narave! 

Delo planinskega društva tvorijo aktivnosti članov 6 odsekov planinskega društva. Najmlajši med 
njimi je Odsek za varstvo gorske narave, ki je bil v našem društvu ustanovljen leta 2018. Odsek 
trenutno združuje 18 članic in članov s pridobljenim nazivom »gorski stražar«. V letošnjem letu si 
štirje člani prizadevamo pridobiti naziv »varuh gorske narave«. 

 
Za nami je že 20 ur teoretičnega dela usposabljanja (predavanj), skozi katera smo z znanjem in 
vloženim trudom odličnih predavateljev izvedeli ali bili opozorjeni na veliko novih znanj, izkušenj, 
problematik, razmislekov… 

 
To soboto, 5. junija, smo se vsi kandidati srečali v Muzeju planinstva v Mojstrani na Gorenjskem 
in skupaj s predavatelji preživeli terenski dan v dolini Vrat. Obravnavane naravovarstvene 
vsebine, metulji in hrošči, sloji triasnega apnenca z roženci severne triglavske stene, aktualne 
problematike doživljanja, uživanja in motnje, ki jih s svojim obiskom hribov in gora povzroča človek 
so oživeli… 

 
Kandidati za pridobitev naziva »varuh gorske narave« v letu 2021 smo bili nagrajeni s prelepim 
dnevom v Vratih, lepo in skrbno organiziranim dnevom s strani PZS in projekta Vrh Julijcev, veliko 
pozornostjo predavateljev in prijetno družbo. 

 

Novico pripravila: 
Tina Kotnik 

 

    



9. 7. 2021 - Podelitev priznanj zaslužnim članom 
za uspešno delo v letu 2020 

Virus corone je močno posegel tudi v delo našega društva. Tako nismo mogli izvesti običajnega 
občnega zbora, kjer bi podelili priznanja vsem, ki so v letu 2020 še posebej prispevali k 
uspešnemu delu društva. Da pa bi se vsaj malo podružili, smo sedaj, ko so se zadeve okoli corone 
nekoliko umirile, podelili priznanja na srečanju v Koči pri Jelenovem studencu. Tu smo se dobili v 
petek 2. julija zvečer, podelili priznanja in se v v družbi znancev in prijateljev poveselili ob prigrizku 
in dobri kapljici. 

 

 
 

Društveno priznanje so prejeli: 

Dragica Žnidaršič, 
Tinkara Hodnik, 
Irena Ciglič, 
Marjan Turk, 

 

Pisno pohvalo PZS so prejeli: 

Bistrovič Andreja, 
Tina Kotnik, 
Branko Žižek 
Stanko Ožbolt 



 

Srebrni častni znak PZS so prejeli: 

Polonca Kalič 
Željko Bistrovič 
Toni Žuk 
Marko Fabijan 

 

Kočevje, 9. 7. 2021 

 

Predsednik društva 
Milan Mlakar  



30. 7. 2021 - SMETI ODNESEMO V DOLINO 

 
Članice in člani PD Kočevje skrbimo in vzdržujemo 180 km planinskih poti na Kočevskem. 
Največja zasluga za to gre vsekakor članom odseka za poti in markacije, ki skrbijo, da so poti 
ustrezno označene z vsem poznano Knafelčevo markacijo, smernimi tablicami, prav tako z 
najrazličnejšimi ukrepi poskrbijo, da je naš korak na poteh lažji in varnejši. 
PD Kočevje prav tako sodi med društva, ki se najštevilčnejše udeležijo čistilne akcije »Očistimo 
Kočevsko«. Ta dan društvo nameni pobiranju odpadkov oz. čiščenju planinskih poti, za kar članice 
in člani skrbimo tudi skozi celo leto. 

Z namenom osveščanja obiskovalcev planinskih poti, torej Kočevske, smo na vstopnih točkah 
najbolj obiskanih planinskih poti – Grajska pot, Kalanova pot , MTB center ter Koča pri Jelenovem 
studencu namestili table s prošnjo: »SMETI ODNESIMO V DOLINO«. 

Prošnja je enostavna in povsem logična, kajne? 

Naj bo naš obisk planinskih poti oz. narave kočevske prijeten, doživet, s čim manjšim odtisom. 

 

Novico pripravila: 
Tina Kotnik 

  



5. 8. 2021 - PALETI SPOMINKOV IN DARILC S 
KOČEVSKE SMO DODALI NEKAJ SVOJEGA… 

 
Ko smo na poličko PD Kočevje položili novo zloženko »Postoj na Stojni«, smo nadaljevali z 
izdelavo nove zastave. To smo izobesili na dan ustanovitve (letos društvo praznuje 70. Rojstni 
dan) planinskega društva, 20. maja 2021. 

 
Ob strokovni pomoči smo snovali tudi nove promocijske materiale društva s katerimi želimo še 
dodatno popestriti ponudbo planinskega društva oz. zaokrožiti 70 let dolgo zgodbo PD Kočevje. 

Pretekli teden smo tako v Koči pri Jelenovem studencu postavili na poličke luštne in prijetne 
majčke, več funkcionalno rutko (oboje z zanimivim potiskom PD Kočevje), lonček za vodo, kot 
nepogrešljiv kos opreme na ruzaku ter magnetke z grafiko vrhov Stojne. Kot spominek oz. darilce 
destinacije Kočevsko smo na poličko v koči dodali še kozarček gozdnega medu, lesenega 
medvedka na vrvici ter magnetke destinacije Kočevko. 

Veseli smo, da smo paleti darilc in spominkov s Kočevske dodali nekaj svojega. 

 
Verjamemo, da vam bodo novi, društveni izdelki, všeč! 

 

Novico pripravila: 

 
Tina Kotnik  



11. 9. 2021 - Tura na Veliko Babo (2127 m) 

 
Skupina 9. kočevskih planincev se je 11. septembra povzpela na Veliko Koroško Babo. Zbrali 
smo se na izhodišču Ravenska Kočna (na parkirnem mestu) od koder smo brez težav in 
nasmejanih obrazov naredili ta zelo zahteven vzpon in se srečno vrnili domov. 

  



28. 10. 2021 - Priznanje občine "Grb občine 
Kočevje" 

Spoštovani planinci, pohodniki in ljubitelji gora. 

Ob 70-letnici Planinskega društva Kočevje smo tudi mi med prejemniki letošnjih občinskih nagrad. 
Podeljeno nam je bilo najvišje priznanje občine "Grb občine Kočevje". Vsekakor nas veseli in smo 
ponosni, da je bilo naše delo prepoznano tudi širše in posledično podeljeno to priznanje. 

Naj se z moje strani zahvalim vsem vam, ki ste skozi dolga desetletja delovali v društvu in ga 
pripeljali do takšne širine kot je sedaj. 

Predsednik društva Milan Mlakar 



18. 12. 2021 - Brati gore 
MOČ BESEDE V OBJEMU KOČEVSKIH HRIBOV 

Tudi letos so mladi iz OŠ ob Rinži, pod vodstvom Tinkare Hodnik in ob pomoči planinske vodnice 
Branke Rajner, pripravili lep literarni dogodek v okviru Evropskega dneva gora. Na ta dan poteka 
v alpskih državah tudi mednarodni festival »Brati gore«, kateremu smo se pridružili tudi v našem 
društvu. Naslov naše prireditve je bil »Moč besede v objemu kočevskih hribov«. 

Literarno glasbeni dogodek je združen s pohodom iz parkirišča v Podgorski ulici do Koče pri 
Jelenovem studencu, kjer se je dogodek tudi odvijal. Letošnja tema dogodka je bila otroška in 
mladinska literatura na temo skrivnostnega gorskega sveta. Tako so nas mladi skozi branje 
popeljali v čudoviti gorski svet, ki ga v svojih delih opisujejo Polonca Kovač, Cvetka Sokolova, 
Tadej Golob, Bogdan Novak in Nataša Konc Lorenzutti. Seveda pa niso izpustili niti našega 
legendarnega mladinskega pisatelja Josipa Vandota in njegovega Kekca. Govorjeno besedo pa 
so mladi pospremili tudi na glasbenih instrumentih. 

 

Hvala vsem, ki so v naši planinski koči pripravili lep dogodek in nam popestrili zimsko soboto. 

Milan Mlakar 

 
 

  



24. 12. 2021 - Vesele Božične praznike ter srečno 
in varno v letu 2022 



2. 1. 2022 - Predstavitev seminarskih nalog 
varuhinj in varuhov gorske narave generacije 

2021 

 
Planinsko društvo Kočevje je bogatejše za 4 varuhe gorske narave! 

Ivanki in Bojanu Ciglič, Lauri Javoršek ter Tini Kotnik čestitke za pridobljeni naziv. 

Zanimivo in obsežno izobraževanje in usposabljanje za pridobitev naziva »varuh gorske narave« 
smo kandidati zaključili z izpitom ter s seminarsko nalogo na temo varovanja ali ohranjanja 
narave. Kočevski medvedi, kot smo poimenovali našo ekipo, smo se posvetili in prispevali mali 
delček prizadevanj k ohranitvi dela (naše) narave izjemnega pomena – gozdnemu rezervatu 
Pragozd Krokar. Seminarsko nalogo z naslovom »Planinke in planinci lahko pomembno 
prispevamo k ohranitvi območij izjemnega pomena (na primeru Pragozda Krokar)« bomo 
predstavili prvi, in sicer ta četrtek, 6.1.2022. 

Seminarske naloge so doslej nove varuhinje in varuhi predstavljali na letnih srečanjih varuhov 
gorske narave. Zaradi omejitvenih ukrepov je Planinska zveza Slovenije, Komisija za varstvo 
gorske narave, predstavitve seminarskih nalog pripravila v obliki spletnih predavanj, ki bodo preko 
aplikacije zoom potekala naslednjih nekaj četrtkov. Začetek predavanj bo ob 18. Uri. Na večer 
bodo predstavljene tri seminarske naloge. Predviden zaključek posameznega naravovarstvenega 
večera je ob 19. uri. 

K poslušanju in sodelovanju vabljeni vsi, ki vas varstvo gorske narave posebej zanima! Glede na 
raznolike vsebine nalog boste izvedeli marsikaj novega in zanimivega. 

Razpored predavanj: 

januar, 18:00, ZOOM povezava, Meeting ID: 898 3018 9940 

Problematika nenadzorovane vožnje z motornimi vozili na območju Pohorja z družbeno-
ekonomskega in naravovarstvenega vidika - Andreja Ferk, Aleksandra Muster 

Planinke in planinci lahko pomembno prispevamo k ohranitvi območij izjemnega pomena (na 
primeru Pragozda Krokar) - Bojan Ciglič, Ivanka Ciglič, Laura Javoršek, Tina Kotnik 

Tujerodne invazivne vrste rastlin - analiza območja ob reki Kokri - Klemen Kožuh, Neža Šolinc, 
Aleš Trilar, Katarina Beer 

januar, 18:00, ZOOM povezava, Meeting ID: 846 6187 2696 

Vplivi turizma na področju Vršiča - Cirila Skvarča 

Ogroženost lepega čeveljca v Karavankah in Velikonočnice na Boču - Boštjan Peharc, Jerca 
Jugovic, Patricija Kostanjšek, Kristina Golob 

Alpska možina in projekt Vrh Julijcev - Tina Bijol 

januar, 18:00, ZOOM povezava, Meeting ID: 870 7509 9752 

Geologija Alp oziroma Zakaj morajo imeti planinci v Sloveniji močan hrbet - Ajda Žitnik, Peter 
Žitnik 

Vpliv bobra na obrežno zarast ob Bobrovi poti ob Krki in Radeščici pri Podhosti - Ajda Hudoklin, 
Marija Jeršin 



Naravna in kulturna dediščina Rupnikove linije v Poljanski in Selški dolini - Iris Todorovič, Alenka 
Jelenc 

januar, 18:00, ZOOM povezava, Meeting ID: 848 7538 2281 

Reka Temenica - Brigita Jenkole, Marjeta Selevšek, Darinka Dragan 

Vpliv planinstva in planinskih poti na ptice - Žiga Sancin 

Raziskovanje kraškega sveta na Dobroveljski planoti - Natalija Marovt, Vlado Rojnik, Kristina 
Stakne 

februar, 18:00, ZOOM povezava, Meeting ID: 865 8358 2082 

Interpretacija narave v planinskem krožku na osnovni šoli - Tihana Šimić, Breda Hreščanec, 
Monika Pevec Forštner 

tema znana naknadno 

tema znana naknadno 

 

Novico pripravila: 
Matej Ogorevc in Tina Kotnik  



8. 1. 2022 - BLEGOŠ 1562 m 
Blegoš, skupina petih planincev smo se zbrali na izhodišču v Volaki, od koder smo se povzpeli 
na vrh Blegoša in naprej do koče pod Blegošem. Po daljšem postanku smo se spustili do 
zavetišča na Jelencih in naprej do Volake, kjer je bil naš cilj. Preživeli smo zelo lep dan in naužili 
se lepih pogledov na okoliške vrhove.  

Peter Poje 

 



8. 2. 2022 - Najobiskovalci Koče pri Jelenovem 
studencu 2021/2022 



28. 2. 2022 - Planinsko društvo se predstavi… 
…na razstavi, ki smo jo članice in člani Planinskega društva Kočevje postavili, ter v sredo, 23. 
februarja 2022, tudi otvorili v prostorih Občine Kočevje. 

 

      
 

Planinsko društvo, kot ga poznamo danes, je bilo ustanovljeno 20. maja 1951. 

70 let aktivnega delovanja društva je prispevek lokalni skupnosti, ki je prepoznan. 
Planinsko društvo Kočevje je največje prostovoljno društvo na Kočevskem. Članice in člani 
predstavljamo planinstvo v tem delu Slovenije, Koča pri Jelenovem studencu ni samo zeleno srce 
društva, temveč je v srcu mnogih, ki radi obiskujemo bližnje vrhove, 180 km urejenih in označenih 
planinskih poti danes predstavlja ožilje poti po Kočevski. 

S predstavitvijo našega društva bomo v drugi polovici marca nadaljevali v Gimnaziji in Srednji šoli 
Kočevje, sledila bo postavitev razstave v osnovnih šolah, knjižnici Kočevje… 

Z razstavo želimo predstaviti naše delo, naša prizadevanja ter naše aktivnosti širši javnosti ter 
obenem šolarje, dijake in druge občanke in občane povabiti k sodelovanju. 

Dobrodošli v Planinskem društvu Kočevje! 

Pripravila: Tina Kotnik  



19. 3. 2022 - NARAVOVARSTVENA EKSKURZIJA 
KRAJINSKI PARK SREDIŠČE OB DRAVI 

 
Odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine je v soboto, 19. marca 
2022 izvedel naravovarstveno ekskurzijo v Krajinski park Središče ob Dravi. Iz PD Kočevje se je 
naravovarstvene ekskurzije udeležilo deset članov. Do zbirnega mesta pri parkirišču pri TUŠ-u v 
Novem mestu smo se peljali s tremi osebnimi vozili. Od tam smo se popeljali v severovzhodni del 
naše Slovenije, na ogled Naravnega rezervata Ormoške Lagune ter Krajinskega parka Središče 
ob Dravi. 

Peljali smo se na relaciji Novo mesto – Škocjan – Stara Bučka - Sevnica – Celje – Slovenska 
Bistrica – Ptuj – Ormož – Središče ob Dravi. Ekskurzijo sta vodila Rozalija in Rudi Skobe, oba 
vodnika PZS, v Ormožu pa se nam je pridružil še predsednik PD Ormož Marjan Kukovec, prav 
tako vodnik PZS. Med potjo nam je vodja OVGN pri MDO PD Rozalija Skobe izčrpno predstavila 
Naravni rezervat Ormoške lagune ter Krajinski park Središče ob Dravi. 

V naravni rezervat smo pod vodstvom vstopili na vstopni točki in se gibali peš po označeni učni 
poti, opazovališčih. Pot je opremljena z informativnimi tablami. 

Ormoške lagune so 55 hektarjev veliko mokrišče antropogenega nastanka, ki leži na območju 
rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Sestavljajo ga plitvi bazeni s trstišči in sestoji 
rogoza, obdaja pa ga poplavni gozd, redek ostanek mehko lesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče 
je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic. Ormoške 
lagune so pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji. 

Drava ima na 9 kilometrov dolgi poti, skozi Krajinski park Središče ob Dravi, med jezom 
Ormoškega jezera in Središčem ob Dravi, kjer dokončno zapusti Slovenijo, 7 m padca, tvori 
številne brzice in zavoje, rečne rokave in otoke, mnoge mrtvice, prodišča in trstišča. Ta neokrnjen 



svet se je ohranil zaradi varne oddaljenosti naselij od reke in tako skoraj 2 km široka poplavna 
loka predstavlja izjemno krajinsko podobo, tako v Sloveniji kot v Evropi. Največje bogastvo reke 
je njen svobodni tok in razigranost ter neprestana rečna dinamika, ki kar naprej spreminja njeno 
obliko. 

V parku najdemo veliko število različnih habitatnih tipov, ki omogočajo izjemno veliko biotsko 
pestrost območja. Doslej je bilo ugotovljenih 105 vrst ptic gnezdilk, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev 
in številni sesalci, med katerimi je najpomembnejša vidra, ki je najbolj ogrožen sesalec v Evropi. 
V ormoški laguni je bilo zabeleženih že 29 gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi 
ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi martinec 
in navadna čigra. Pisane barve preko 30 vrst kačjih pastirjev in več sto vrst metuljev, ki obletavajo 
še bolj pisane cvetove obvodnega rastlinja, dajejo parku izjemno estetsko vrednost. Tukaj pa so 
tudi očem skrita naravna bogastva, ki jih najdemo v vodi. Doslej je bilo v Dravi ugotovljenih 43 
vrst rib, v pritokih sta bogato zastopana potočni rak in potočni piškur, v mrtvicah sta pogosta polža 
veliki mlakar in roženi svitek, najdemo pa tudi več vrst školjk. 

Pot po rezervatu smo zaključili v gozdu, kjer so ogrožene vrste hroščev, katerih življenjski prostor 
so izboljšali s posebnimi ukrepi, s pomočjo odmrle lesne mase. 

Ker je ekskurzija predstavljala tudi II. del tečaja za pridobitev naziva gorski stražar v letu 2022, so 
bile ob zaključku tečaja vsem tečajnikom, na prelepi lokaciji v Krajinskem parku Središče ob Dravi, 
podeljene izkaznice in značke. Odgovoriti pa so morali kar na nekaj vprašanj, ki jih je zastavila 
vodja OVGN pri MDO PD Rozalija Skobe. Iz PD Kočevje je pridobil naziv gorski stražar Vasja 
Marinč, ki smo mu iskreno čestitali. 

Po ogledu obeh parkov nas je pot vodila po isti poti proti domu, kjer smo imeli dva postanka. Prvi 
je bil v Središču ob Dravi pri restavraciji in pivnici - FOLK, kjer smo si lahko po želji privoščili hrano 
in pijačo. Na drugem postanku pa smo se ustavili na kavo in sveže krofe v Tremerju pri gostišču 
Hochkraut. Domov smo se vrnili srečno v večernih urah, polni novih spoznanj, saj smo občutili 
lepote neokrnjene divjine in to člani PD, gorski stražarji, varuhi gorske narave in predvsem ljubitelji 
narave, znamo ceniti in spoštovati. 

 

Novico pripravila: 

Majda Javoršek  



9. 4. 2022 - Delavnico o gozdnih pticah (lesna 
sova) 



28. 5. 2022 - Dijakinje GSŠK zasadile drevo 
Dijakinje iz 2. c ET so izbrale za interesno dejavnost - Sodelujemo s 
Planinskim društvom Kočevje. 

Na dan praznovanja 70-letnice delovanja PD Kočevje in dneva planincev MDO Dolenjske in Bele 
Krajine, 28. maja, so dijakinje Klara, Gaja, Eleonora in Ula pri Koči pri Jelenovem studencu na 
Mestnem vrhu zasadile drevo prijateljstva GSŠK s PD Kočevje. Ob posajeno drevce so položile 
poslikane kamne, ki so jih same poslikale. Izdelale so še vetrne zvončke, ki so obešeni na koči. 
Naslednje  leto bomo dodali novo sadiko in tako ustvarjali mali planinski gaj.  

Vodja interesne dejavnosti je Ivana Ciglič. 

    

  



28. 5. 2022 - 6. SREČANJE PLANINK IN 
PLANINCEV 

6. srečanje planincev Dolenjske in Bele krajine ter praznovanje 70 let PD Kočevje (28. 5. 2022) 

Iskrena hvala, da smo danes lahki doživeli to naše težko pričakovano srečanje in praznovanje 
vaših 70 let v res izjemno skrbni in učinkoviti organizaciji, delovali ste zelo usklajeno, prijazno in 
družabno planinsko. Vsi smo čutili koliko truda ste vložili v ta dogodek in ni vas zmedlo niti slabo 
vreme, je pa to vreme povzročilo, da smo se družili z vami v res prijetni koči več kot bi se sicer. 
To zahvalo in hvaležnost deli z mano tudi predsednik PZS dr. Jože Rovan. 

Kot sem izrekel že v nagovoru, ponosni smo na vas in vedno se bomo radi vračali na Kočevsko, 
na naše skupne akcije ali samo praznovanja, kot je bilo to današnje! 

Prenesite prosim to zahvalo ostalim članom UO PD Kočevje in ob priliki tudi vašemu županu dr. 
Vladimirji Prebeliču! 

Prisrčen planinski pozdrav! 

Rudolf 

 
 

NAGOVOR PREDSEDNIKA MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

 

Spoštovane planinke in planinci, spoštovani gostje: dr. Vladimir Prebelič - župan občine Kočevje, 
dr. Jože Rovan - predsednik PZS, Boštjan Grobler - podžupan Mestne občine Novo mesto in 
predsednik PD Krka Novo mesto, Bojan Ciglič - predsednik PD Kočevje, spoštovani predsedniki 
ostalih društev našega MDO PD (kar 5 imamo letos novih), podpredsedniki PD, spoštovani 
nastopajoči, Ansambel Andreja Bajuka in vsi ostali. Čez dva dni bo 7 let odkar smo se zbrali na 
našem 1. Srečanju planincev Dolenjske in Bele krajine, tu ob tej čudoviti koči, danes pa smo tu 
ponovno po dvoletnem premoru, zaradi korona-virusa, na našem 6. srečanju, da obeležimo ta 
naš interni praznik planinstva, kot bi rekel nekdanji, žal lansko leto preminuli nekdanji 
podpredsednik PZS Adi Vidmajer in seveda tudi zato, da počastimo 70 let delovanja našega 



gostitelja PD Kočevje. Temu praznovanju se nismo mogli posvetiti 20. maja lansko leto, ko je 
minilo natanko 70 let od ustanovnega občnega zbora društva in ne 25. septembra, ko je bilo 
načrtovano svečano praznovanje te obletnice. Ste po stažu tretje najstarejše društvo v našem 
MDO PD, čeprav je prva planinska sekcija na kočevskem narodnostno mešanem ozemlju pričela 
delovati že leta 1924. Iskreno vam čestitam za prehojeno pot, za skrbno urejeno planinsko kočo, 
za izjemno aktivne dejavnosti društva in vašo skrb za naravo. Ste v ponos Občini Kočevje, MDO 
PD Dolenjske in Bele krajine in Planinski zvezi Slovenije. Seveda nam je danes zagodlo vreme, 
kar je gotovo ovira za bolj množičen obisk, nekaj škode so povzročile tudi Festival cvička v Novem 
mestu, svečana akademije ob 10. letnici enega od naših društev pa gotovo tudi ta dvoletna 
stagnacija našega delovanja. Toda vse to naj vas ne moti, družimo se, zabavajmo se tu, v objemu 
kočevskih gozdov, v največji slovenski občini, na območju številnih planinskih poti in zanimivosti, 
tu je naš najvišji vrh Goteniški Snežnik, smo v občini kjer izvažajo medvede in uvažajo rise, kjer 
je ob Reškem jezeru eno redkih domovanj orla belorepca, kjer so v pragozdu Krokar bukova 
drevesa, matere vseh bukovih gozdov po Evropi, kjer ste prijazni in delovni ljudje, kjer se je 11. 
maja v podjetju Melamin žal zgodila huda tragedija. Ja, vplivno območje uspešnih društev našega 
MDO PD pokriva 19 slovenskih občin, 11,80 % slovenskega ozemlja, skoraj celotno Jugovzhodno 
statistično regijo, razen Loškega Potoka in Ribnice, pri nas se je rodil oče slovenske planinske 
markacije (letos 100 let, kar jo je uvedel), naši markacisti so vzgled slovenskim markacistom, pri 
nas se je rodila ideja o varuhih gorske narave in novodobno dojemanje varovanja in ohranjanja 
narave, naši prizadevni planinci prejemajo najvišja priznanja PZS in državna priznanja, kot je npr. 
Priznanje RS Slovenije za prostovoljstvo za leto 2021, ki ga je 25. maja letos prejel Anton Progar, 
častni predsednik PD Krka Novo mesto, izročil pa mu ga je sam predsednik Borut Pahor. Tako 
priznanje sta prejela tudi še dva danes tukaj navzoča planinca. Bodimo ponosni na vse to, 
prihajajmo sem v to čudovito okolje, hvala vsem, ki ste danes prišli in vsakemu posebej in ne 
odhajate prehitro domov! Koča pri Jelenovem studencu,  

28. 5. 2022  

Rudolf, predsednik MDO PD  



29. 11. 2022 - SLOVENSKA TURNO 
KOLESARSKA POT 

ODSEK: (LOŠKI POTOK) - TRAVNA GORA – KOČEVJE – RAJHENAV – (MIRNA GORA) 

 

Kočevsko je bogatejše za še eno označeno kolesarsko pot. Gre za odsek Slovenske turno 
kolesarske poti od Travne gore mimo Kočevja in Rajhenava do Mirne gore. 

STKP v svojih 41 etapah in 1850 km, ki vodijo po vseh pomembnejših gorskih skupinah, obišče 
112 kontrolnih točk, med njimi 50 planinskih koč, in doseže skupni vzpon skoraj 50 tisoč višinskih 
metrov. Najvišja točka je Poštarski dom na Vršiču (1688 m), najnižja pa Piranske soline (1 m). 

Kočevsko planinsko društvo skrbi za del etape 20 od Doma na Travni gori do Koče pri Jelenovem 
studencu in del etape 21 od Koče pri Jelenovem studencu do Rajhenava v skupni dolžini okoli 69 
km. Na omenjenih odsekih, ki potekajo po gozdnih cestah in vlakah, obiščemo naravne in kulturne 
znamenitosti kot so Velika gora s Kočo na Travni gori, Jelenovim žlebom in Glažuto, nadaljujemo 
po pogorju Stojne, kjer se dotaknemo meje pragozda Strmec, obiščemo Kočo pri Jelenovem 
studencu ter se (peš) povzpnemo na Fridrihštajn. Mimo Kočevja in MTB centra Dolga vas, zavije 
v pogorje Roga kjer obiščemo vas Mačkovec, nadaljujemo na Lovski vrh, ki nas bo nagradil s 
lepimi razgledi proti jugozahodu in na mesto Kočevje. Od tu nadaljujemo do Križmanove koče, 
zavijemo na Roško cesto in se kmalu odcepimo proti Rajhenavu. Od tu naprej skrbi za pot PD 
Semič in lepo označena pot nas bo popeljala do Planinskega doma na Mirni gori. 

Več o sami poti, tudi GPS sledi, najdemo na https://stkp.pzs.si/ in https://www.planinsko-drustvo-
kocevje.si/odseki-pd-kocevje-2/turno-kolesarska-sekcija/ 

 

 
Pot je označena z modro belimi markacijami, Knafelčevo markacijo z modro črto, modrimi 
smerokazi in modrimi kažipoti, ki vsebujejo razdalje do dveh naslednji točk, nadmorsko višino 
stojišča in naziv društva, ki skrbi za odsek.  



Vesele božične praznike ter srečno in varno v 
letu 2023 

 
 

 


