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Zadnji lep in topel dan letošnjega 
oktobrskega »babjega poletja« smo se iz 
osmih planinskih društev MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine napotili na 
Kočevsko, na drugo letošnjo 
naravovarstveno ekskurzijo. Največji 
avtobus podjetja FS je bil poln, zato so 
se planinci iz Kočevja peljali v 
Kočevsko Reko kar z osebnimi 
avtomobili. Zaradi številčnosti smo se 

tam razdelili v dve skupini. Prva si je pod vodstvom predsednika PD Kočevje Milana 
Mlakarja ogledala novo moderno cerkev in najdebelejši oreh v Sloveniji, druga pa je v Orlovi 
sobi  poslušala predavanje Tine Kotnik univ. dipl. inž. gozdarstva o projektu Ohranjanje 
območij Natura 2000 na Kočevskem ter o orlu belorepcu. Prav ta projekt, ki še traja, želi 
izboljšati razmere za dolgoročno preživetje orla belorepca. Ta je dober indikator čistosti 
okolja, zato smo veseli, da se je par naselil ob Reškem jezeru in imel letos dva mladiča. Na 
izjemno lepo urejeni tematski Orlovi poti pa smo v učilnici v naravi zvedeli o njem še več, saj
nas je po njej vodila Tina. Poleg izjemne narave, smo bili navdušeni nad njenim 
pripovedovanjem, njeno srčnostjo ter predanostjo naravovarstvenemu delu.

Sledil je prevoz z avtobusom do vasi Borovec., od koder smo se peš napotili peš po Borovški 
učni poti, ki je označena s cvetom narcise, saj je jasa pod Krempo, kamor pot vodi,  znana kot 
najjužnejše rastišče narcis v Sloveniji. Hodili smo po gozdnem rezervatu Borovec ob robu 
Pragozda Krokar. Ta je bil zaradi svoje edinstvenosti  v letu 2017 uvrščen na UNESCOV 
seznam naravne svetovne dediščine . Žal nam je bilo, da je bilo zaradi ujme, ki je lani 
prizadela Kočevsko, podrtih ali izruvanih toliko mogočnih dreves. Zaradi teh ovir smo se na 
potim tudi pošteno namučili. S sedla pod Krempo smo le kratek čas občudovali lep razgled v 
dolino Kolpe pa tja do Velikega Risnjaka na Hrvaškem, dokler se niso pripodile megle in 
zastrle pogled.

Po vrnitvi s poti, smo se ustavili še na turistični kmetiji na pijači, čaju in kavi. Dvema novima 
gorskima stražarkama iz Ljubljane, ki sta se letos udeležili našega tečaja za GS, smo podelili 
izkaznici in znački. Sledil je prijateljski klepet in medsebojno spoznavanje, ki se je 
nadaljevalo še med vožnjo z avtobusom proti Novemu mestu.

Medsebojno sodelovanje med PD nam je omogočilo preživeti čudovit dan v naravi in nas 
obogatiti z novim znanjem.
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