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GASILSKA ZVEZA TREBNJE 
Strokovna ekskurzija 

KOČEVSKA – ZELENO MORJE EVROPE 
Četrtek, 27. julij 2017 

 
VABIMO Vas na Kočevsko, deželo izjemno bogate naravne in 
kulturne dediščine, še danes v marsičem skrivnostno 
pokrajino, ki je del največjega strnjenega gozda Srednje 
Evrope. 
Skozi vsebinsko zanimiv dan bomo spoznali najpomembnejše 
zgodbe Kočevske: Kočevski Rog s pragozdom in jelko Kraljico 
Roga, najdebelejši oreh na Slovenskem, zgodovino Kočevarjev 
in kočevarsko vas Rajhenav s priznano živinorejsko kmetijo ter 
bivše zaprto območje Kočevska Reka/Gotenica. Srečali se 
bomo tudi s tamkajšnjimi gasilci.  
Simboliko Kočevske ponazarja drevo kot najmogočnejše bitje 
zemlje in medved kot največja žival kočevskih gozdov. 
 

Odhod avtobusa: 7.00 AP TREBNJE 
 

Kočevski Rog – Rajhenav – Kočevje – Štalcerji - Kočevska Reka – Gotenica  
 

Vožnja skozi Dvor in Podturn proti Rogu. Mogočni gozdovi KOČEVSKEGA ROGA so 

prepredeni s številnimi cestami. Po eni od njih se bomo pripeljali v njegovo osrčje, na bivšo 
Žago Rog, ki je bila v svojem času največji lesno-predelovalni obrat na Slovenskem. Na 
kratko bomo spoznali zgodovino območja, pomen in vlogo PRAGOZDA (kjer sekira še ni 
pela, kjer je lesna zaloga trikrat večja kot v okoliškem gozdu) ter začetke slovenskega 
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki se je začela leta 1892 prav v Kočevskem Rogu.  

  
Nato se bomo skozi gozdno katedralo sprehodili do veličastne 
jelke, KRALJICE ROGA (100 m hoje po ravnem terenu), se 

spoštljivo ozrli v njeno krošnjo visoko pod nebo in prisluhnili, 
kaj nam želi povedati 500-letna, še vedno pokončna gozdna 
gospa. V Kočevskem Rogu raste sicer veliko mogočnih 
dreves občudovanja vrednih dimenzij, a kraljica je le ena. 
Častitljiva stara drevesa, gozdna ali sadna, so med drugim 

zdravilni stebri, velika bitja skritih moči.  

 
Vožnja skozi prostrane kočevske gozdove je potovanje skozi čas. Ko pa sredi mladega 
gozda ugledamo ostarela sadna drevesa, spoznamo, da gre 
za opustelo KOČEVARSKO VAS s še vidnimi zidovi, 

vodnjaki, ostanki stopnic in obledelimi spomini, ki jo za 
vedno prerašča odeja zelenega gozda. KOČEVARJI ali 

Kočevski Nemci so se pred več kot 600 leti priselili na 
območje današnje Kočevske, kot največji strnjeni nemški 
jezikovni otok zunaj Nemčije in Avstrije so vse do začetka 2. 
svetovne vojne živeli v sožitju s slovenskimi staroselci. 
Začetek druge sv. vojne je pregnal skoraj vse Kočevske 
Nemce v pregnanstvo, na svoje domove se niso nikoli več vrnili, več kot sto kočevarskih 
vasi je bilo med ali po vojni porušenih.  
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Tudi bivšo kočevarsko vas RAJHENAV, ki leži sredi roških 
gozdov na nadmorski višini 600 – 900 m, bi preraslo 
grmovje, če  jo ne bi oživil pogumni kmet Alojz Brdnik, ki se 
je leta 1996 preselil iz Štajerske na Kočevsko. Leta 2007 so 
zgradili nov hlev, leta 2008 so pridobili status druge 
priznane rejske organizacije v živinoreji. Na kmetiji se 
ukvarjajo z vzrejo bikov, krav in konj, imajo okoli 200 glav 
govedi, v zadnjem času so začeli sprejemati tudi obiske 
strokovnih in turističnih skupin. Ob prihodu na KMETIJO 

RAJHENAV nam bo gospodinja postregla z okusno TOPLO MALICO, glavne sestavine so 

pridelane na kmetiji, nato pa nam bo gospodar predstavil razvoj kmetije in njene dejavnosti.  
 

Zgodovina Kočevske je raznolika in večplastna. Zadnjih sto let kočevske zgodovine je 
prineslo velike spremembe v te kraje. Po eni strani je to zares zeleno morje Evrope, po drugi 
strani se je v krajino vtisnilo trpljenje časov: povojni poboji, številna kazenska taborišča in 
zaprto območje dela Kočevske. Tamkajšnji gozdovi skrivajo bolečino več narodov, saj je 
konec maja in v začetku junija 1945 v njih izginilo na tisoče ljudi, ki so bili serijsko likvidirani 
in zasuti v kraška brezna širom Roga. Obiskali bomo spomenik najbolj znanega roškega 
grobišča POD KRENOM, do katerega vodi Križev pot Slovencev, delo kočevskega umetnika 
Staneta Jarma. 
 

Mesto KOČEVJE, središče  Kočevske, si bomo ogledali 
med vožnjo, skozi okno avtobusa, nato pa nadaljevali pot 
proti še eni skrivnostni zgodbi kočevske dežele. Nekoč 
zaprto območje Kočevske je burilo duhove, ustvarjalo mite 
in pisalo nevsakdanje življenjske zgodbe. Obsegalo je 222 
km2, središče strogo varovanega dela je bila GOTENICA, 
središče prvega pasu pa KOČEVSKA REKA. Oba kraja  
še vedno ohranjata značilno kočevarsko stavbno 
arhitekturo. O življenju v režimu zaprtega območja in o 
utripu krajev danes nam bodo pripovedovali domačini, ki 
si prizadevajo, da bi njihove vasi prerasle večdesetletno zaznamovanost in zacvetele, kot si 
zaslužijo. Nova cerkev sv. Janeza Krstnika je bila leta 1999 postavljena v spomin vsem 
porušenim cerkvam in znamenjem na Kočevskem, ob njej stoji NAJVEČJI OREH na 
Slovenskem. V bližini je bil rojen PETER KOZLER, gospodarstvenik in avtor Zemljevida 

slovenskih dežel. 
 
Ob zaključku programa se bomo srečali z gasilci PGD KOČEVSKA REKA. 
Nato sledi VEČERJA v priznanem gostišču TUŠEK, kjer nas bo ob prihodu po kočevsko 

pozdravil pravi medved.   
 
Za pot priporočamo: udobno pohodno obutev in udobna športna oblačila. 
                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRATEK ORIS KOČEVSKE – dodatek: 
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Kočevska je del največjega strnjenega gozda srednje Evrope. Iz vidika naravne, duhovne in kulturne dediščine 
je povsem samosvoja pokrajina: 
1. Je najredkeje poseljeno območje Slovenije. 
2. Na Kočevskem se je rodila naravovarstvena miselnost – leta 1092 je dr. Leopold Hufnagel oblikoval  
    načela trajnosti in sonaravnosti pri gospodarjenju s kočevskimi gozdovi, ki jih gozdarji po svetu  
    uporabljajo še danes (prebiralna sečnja namesto goloseka, pragozdni rezervati, gozdni sestavi idr.). 
3. Kočevska hrani šest od dvanajstih pragozdnih rezervatov Slovenije. 
4. Najvišje drevo je jelka Kraljica Roga, 51,5 m višine, 160 cm premera (obseg skoraj 5 m), starost 500 let. 
5. Največji oreh meri v višino 15 m, obseg 434cm, starost 400 let – stoji v Kočevski Reki. 
6. Zgodovina Kočevske je večplastna: 
a) Kočevski Nemci so kot največji strnjeni nemški jezikovni otok zunaj Nemčije in Avstrije živeli v kočevski  
    pokrajini več kot 600 let, v začetku 2. sv. vojne  so bili izseljeni. Skupaj s staroselci Slovenci so začetniki  
    suhorobarske tradicije kočevskega, ribniškega in bloškega območja.  
b) Kočevski gozdovi imajo več obrazov:  

o kočevski širni gozdovi so zeleno morje Evrope,  
o med 2. sv. vojno  so bili nezamenljivi varuhi Baze 20 in številnih partizanskih bolnišnic, 
o po vojni so postali zadnji dom tisočerim žrtvam povojnih pobojev,  
o del Kočevske je po vojni postal zaprto območje vse do osamosvojitve. 

c) Zadnjih sto let kočevske zgodovine je prineslo velike spremembe v krajino. »Od 176 kočevarskih vasi jih je  
    izginilo več kot sto, od 123 cerkva in kapel je ohranjenih le 28« (vir: dr. Mitja Ferenc). Kočevski gozdarji   
    so povedali: »Konec 19. stoletja je gozd prekrival 20 odstotkov območja Kočevske, danes je že več kot  
    80 odstotkov območja prerasel gozd, le še 20 odstotkov ostaja kulturna krajina«. 
7. Kočevski Rog je planotasto pogorje med Belo krajino, Kolpo, Kočevskim poljem in Suho krajino. Zanj je  
    značilna močna zakraselost, odsotnost površinskih voda, prometna odročnost in izredna gozdnatost  
    mešanega dinarskega gozda bukve in jelke. Jelke zrastejo do 45 m višine s premerom do 150 cm, bukve  
    dosegajo višino 36 m s premerom do 100 cm.  

 
 

Avtorica programa: 
Maja Kos 

 


