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 PD Ribnica 
 

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na 
kolesarsko turo 
  

Potepanje po Kočevskem Rogu  
- s kolesom na Mali Rog (981 m) 
v soboto, 25. avgusta 2012, ob 9. uri 
 
Izhodišče:  Kočevske Poljane,  gps N45 43.355 E15 03.333. Tura je krožna, vrnemo se na izhodišče. 
 
Prevoz do izhodišča:  Organiziran. 
 
Prijave: v torek pred turo, 21. avgusta 2012, ob 19. uri, na sedežu PD Ribnica, Škrabčev trg 5, 
Ribnica.  
 
Podatki o turi:  
Najvišja točka: 981 m (Mali Rog)  
Najnižja točka: 190 m (Podhosta)  
Dolžina ture: 50 km  
Skupaj vzpona: 1150 višinskih metrov   
Zahtevnost vzponov: V3-V4 
Zahtevnost spustov: S3  
Čas vožnje: 5 ½ ur   
Trajanje ture 6-7 ur 
Težavnost: III+ 
 
Kratek opis ture: Sredi neskončnih gozdov kraške planote Kočevski Rog se poleg najvišjega vrha 
Velikega Roga, nahaja dobrih 100 metrov nižji Mali Rog. 

Tik pred vasjo Kočevske Poljane se z glavne ceste odcepi makadamska pot in precej zaraščen 
smerokaz oznanja, da vodi proti Rampohi in Komarni vasi. Sledi umirjen in enakomeren vzpon po 
vzhodnem pobočju Kočevskega roga in po dobrih sedmih kilometrih prispemo do križišča. Levo pot 
vodi v Komarno vas, mi pa se usmerimo desno in cesta se nekoliko izravna. Sledimo smerokazom za 
Kočevje in na križišču pod hribom Bukova gorica zavijemo levo, nato pa dvakrat desno, cesta pripelje 
do velike jase, kjer je Skavtski dom in žaga Rog. Priložnost, da se ustavimo in razgledamo. Na 
kažipotu ne izberemo več smeri Kočevje, temveč zavijemo desno. Po približno 500m pa levo. 
Vzpenjamo se po SV pobočju Velikega Roga. Prispemo do konca ceste, nato pa proti vrhu Malega 
Roga vodi zelo strm kolovoz. Kolo rinemo ali pa gremo peš. Vračamo se po isti poti do križišča, kjer 
pa zavijemo ostro levo in sledimo kažipotom za Bazo 20. V zmernem spustu vse do križišča na višini 
690 m, kjer gremo desno. Do Baze 20 se izmenjujeta rahel vzpon in spust. V Bazi 20 se ponovno 
razgledamo in razjahamo kolesa. Tabla nas nato usmeri na Jelendol v malce strmejši klanec, ki  pa je 
na srečo kratek in kmalu smo na trdni makadamski poti v smeri za Podstenice. Pred čebelarskim 
domom zavijemo desno in nato pri Faberjevem križu še enkrat desno. Sledi precej dolg, srednje strm 
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spust v serpentinah do vasi Podhosta. Od tam pa po asfaltni cesti do izhodišča v vasi Kočevske 
Poljane. Podlaga je večinoma dobro utrjen makadam, nekaj malega pa je tudi gozdnih poti in 
asfalta. Tura ni tehnično zahtevna, potrebno je nekaj kolesarska kondicije. 
 
Obvezna oprema: primerna kolesarska oprema - tehnično brezhibno kolo s profiliranimi gumami, 
čelada (obvezna!), rokavice, vetrovka, orodje, rezervna zračnica in prva pomoč. Turo je možno 
prevoziti tudi s treking kolesom, z ustreznimi gumami.  
 
Malica in pijača: iz nahrbtnika 
 
Informacije: Božo Lašič, turnokolesarski vodnik, lasic@t-2.net ali gsm 040/260 700.  
 
V primeru slabega vremena bo tura prestavljena ali odpovedana. 
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