
 

 
 

Zaključna Popotna malha 2017/2018 

OD MARTINA KRPANA DO PETRA KLEPCA 
 KRIŽNA JAMA, GRAD SNEŽNIK, BABNO POLJE, ČABAR, OSILNICA 

Torek, 17.4.2018 
 

Zaključna popotna malha nas vabi v Loško in Osilniško dolino, 
v sosednji deželi Martina Krpana in Petra Klepca. Oba 
slovenska ljudska junaka sta še živo prisotna med domačini 

obeh območij, saj sta med drugim pred Turki rešila svoje ljudi.  
Prvi del dneva bomo raziskovali kraje, ki jih zaznamujejo prve 
tri skupine izvirov reke Ljubljanice, reke sedmerih imen. Loška 

dolina, imenovana tudi Dežela ostrnic, vključuje območje od 
svetovno znane Križne jame do Babnega Polja, najhladnejšega naseljenega kraja v Sloveniji.  
Po prestopu slovensko-hrvaške meje bomo obiskali Čabar, srce Gorskega Kotarja in dan zaključili na 

slovenski strani v čarobni Osilniški dolini, ob sotočju Čabranke in Kolpe. 
 

Krpanova dežela Notranjska nam bo že ob samem prihodu odprla vrata v dolgo varovano skrivnost, v Križno jamo, 

podzemno lepotico svetovnega slovesa. Preden bomo vstopili v ta podzemni biser, nas bodo jamski vodniki opremili s 
svetilkami in s škornji za udoben in varen korak. KRIŽNA JAMA je ena najlepših vodnih kraških jam na svetu in tretja 
najdaljša kraška jama na Slovenskem. V edini naravno ohranjeni  turistični jami  pri nas so raziskovalci med drugim 

odkrili: bogata najdišča kosti izumrlih »jamskih« medvedov (tehtali so do 1500 kg), arheološke najdbe, čudovite 
kapniške tvorbe, sifone, 47 podzemnih jezer s sigastimi pregradami, 45 podzemnih živalskih vrst...  
Notranjski jamarji zelo odgovorno skrbijo za jamo: prav zaradi njihovih dolgoletnih prizadevanj ohranja Križna jama 

svojo naravno prvobitnost, zato v njej ni grajenih nobenih betonskih poti in ni električne razsvetljave! Prvi del jame 
bomo v spremstvu vodnikov prehodili s svetilkami in se po prvem podzemnem jezeru zapeljali s čolnom.  
 

Skozi Loško dolino so že davno tekle pomembne prometne poti. Na južnem obzorju nas bo pozdravila mejna gora 
Snežnik (Bela gora, 1796 mnv). V njenem vznožju stoji beli GRAD SNEŽNIK, ki je uspel ohraniti pristno grajsko 
pohištvo in drugo notranjo opremo 19. stol. Grad leži v zavetju mogočnih notranjskih gozdov, ki skupaj s kočevskimi 

tvorijo največji strnjeni in najbolj ohranjeni gozd srednje Evrope. Gospodje Snežniški so bili prvič omenjeni v 13. stol., 
grad je nato prehajal v lastništva uglednih kranjskih plemiških družin. Leta 1853 je grad skupaj s snežniškimi gozdovi 
kupila in temeljito obnovila nemška knežja družina Schönburg-Waldenburg. Družina je pomembno vplivala na 

vsestranski razvoj območja: podprli so ustanovitev prve slovenske gozdarske šole na Kranjskem, s postavitvijo parne 
žoge so vzpodbudili začetek lesarske industrije v Loški dolini. Grad in posestvo sta bila zgledno vodena vse do konca 
2. sv. vojne, kar je dolga desetletja omogočalo napredek in kruh mnogim domačinom.  

Najbolj znani upravitelj celotnega gospostva Snežnik je bil Henrik Schollmayer, gozdarski strokovnjak in utemeljitelj 
kontrolne metode pri gospodarjenju z gozdovi. Bil je vsestranska osebnost  in izjemno cenjen med prebivalstvom, saj 
se je poleg skrbnega vodenja posestva ukvarjal s šolanjem mladih gozdarjev, z varnostjo v gozdu, načrtovanjem 

gozdnih cest, prizadeval si je za gradnjo železnice skozi Loško dolino, raziskoval je tamkajšnje kraške in vremenske 
pojave, etnologijo in zgodovino območja. Poznejšim rodovom je zapustil bogato pisno zapuščino o Loški dolini.  
                                                            
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Prvi izvir vodnega sistema reke Ljubljanice se nahaja na robu obmejnega Babnega polja pod imenom Trbuhovica (na 
hrvaški strani). Že samo poimenovanje matičnega izvira naznanja rojstvo skrivnostne reke sedmih imen. Središče te 

najvišje kraške doline na začetku toka Ljubljanice je vas z enakim imenom, BABNO POLJE, najhladnejši naseljeni 
kraj v Sloveniji (– 39,6°C). Najhladnejši nenaseljeni kraj pri nas je Lepa Komna (– 49°C). Babnopoljci, prebivalci 
»slovenske Sibirije«, tudi poleti velikokrat zakurijo v peč, saj se temperature julija in avgusta večkrat spustijo pod 0°C. 

Vas leži na senčni strani Skalovca in severnih odrastkih Snežnika. Nizkim temperaturam ozračja botruje močan 
toplotni obrat, ki povzroča pogoste pozebe pozno spomladi in zgodaj jeseni . Zaradi neugodnega vremena in tankega 
sloja prsti uspeva le malo kmetijskih kultur, v glavnem zelje, grah in krompir. Ljudje so se v preteklosti preživljali z 

živinorejo, gozdarstvom in furmanstvom, veliko je bilo sezonskega dela ter izseljevanja v evropske dežele in čez lužo.  



Vas je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1402, cerkev sv. Nikolaja pa leta 1526. Druga svetovna vojna je vasi 
Babno polje povzročila veliko gorja; leta 1942 so italijanski okupatorji vzeli življenja 40 vaščanom. Življenje v tej 

odmaknjeni, mrzli deželici nam bodo predstavili topli in pokončni domačini, ki kljub izseljevanju mladih vztrajajo na tej, 
zanje posvečeni zemlji prednikov. Kraj skriva toliko legend, zgodb, modrosti in tihe lepote v vseh letnih časih, za 
vsakega, ki prihaja v to oazo miru z odprtim srcem. 
 

Preko mednarodnega mejnega prehoda Babno Polje se bomo odpeljali v slikoviti ČABAR (domačini ga imenujejo 
Čeber), kamor se je v preteklosti priselilo precej Slovencev, največ iz Gorenjske. Hrvati območje doživljajo kot »vrt 

Gorskega kotarja«. Krasijo ga širni gozdovi, izviri in čista narava z obilo travniškega in planinskega cvetja, kjer se 
razvija trajnostni turizem. Priče bogate zgodovine kraja so dvorec Petra Zrinskega, grobnice, muzejske in galerijske 
zbirke ter baročna cerkev sv. Antona Padovanskega. Sprehodili se bomo skozi središče Čabra, tudi zato, da začutimo 

ustvarjalno sožitje ljudi iz obeh strani meje, mnogi so med seboj sorodstveno, prijateljsko ali poslovno povezani. 
 

 
 

Zadnji del dneva bomo preživeli v eni najmanjših slovenskih občin, v obmejni OSILNICI in si 
najprej privoščili pozno, a okusno KOSILO. Nato se bomo prepustili neokrnjeni naravi in 
drugim biserom Dežele Petra Klepca . Tako kot na Babnem Polju, so tudi ljudje v osilniški 

dolini zgled trdoživosti in klenosti, ki tukaj, »na koncu sveta«, vztrajajo, ker znajo stopiti 
skupaj. Osilniška osnovna šola je glede na število učencev in eno učiteljico - najmanjša OŠ 
na Slovenskem. Dolina z maloštevilnimi prebivalci se turistično prebuja v pravi obkolpski 

sonaravni raj, gostje iz Evrope in sveta tjakaj zahajajo že veliko let.  
V Osilnici je ugledal luč sveta znameniti akademski kipar in grafik Stane Jarm (1931-2011). 
Njegova dela širom Kočevske, po Sloveniji in tujini nagovarjajo z njemu lastno izraznostjo. 

Najbolj znana so: Deklica s piščalko, Križev pot Slovencev, Gozdna neves ta (na sliki) idr.  
V vodenem ogledu bomo obiskali sotočje Kolpe in Čabranke, izvedeli, kdo so bili slavni 
»vurmoharji«, odkrivali, v čem je skrivnost vitalnosti in visoke življenjske starosti obkolpskih 

prebivalcev in prisluhnili zgodbam o življenju v osilniški dolini nekoč in danes.  
 

Polni prebujenih moči se bomo domov vračali po novi osilniški cesti čez prelaz Strma reber, Kočevsko Reko in Dvor. 
Prihod v večernih urah; prvi izstop bo v Šentlovrencu, zadnji v Tržišču. 

 
Za prestop meje z Republiko Hrvaško je neobhodno potreben veljavni OSEBNI DOKUMENT. 
 

Za pot priporočamo: popotno malico, tekočino za pitje, udobno pohodno obutev in športna oblačila.  
                                    Hoja bo časovno kratka, nenaporna, po ravnem terenu. 

 

Za obisk Križne jame svetujemo:  

a) topla oblačila – dolge hlače, jopo z dolgimi rokavi ali vetrovko (stalna temperatura v jami je +8 °C); 

b) dodatne tople nogavice – za preobuvanje v škornje (pred vstopom v jamo vsak  obiskovalec dobi gumijaste  
                                         škornje, po vrnitvi iz jame škornje vrnemo in se preobujemo nazaj v svojo obutev).  

 

Odhod avtobusa:                                                  

7.00 – AP Tržišče  

7.05 – AP Mokronog  

7.15 – AP Šentrupert  

7.20 – AP Mirna 

7.30 – AP Mercator Center Trebnje 

7.35 – CIK Trebnje 

7.45 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 

7.50 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
 

Cena: 40,00 eur za minimalno 30 udeležencev 

vključuje: avtobusni prevoz, vstopnino in vodeni   

               ogled Križne jame, vstopnino z vodenim  

               ogledom Gradu Snežnik, kosilo, vodeni  

               ogled Osilnice, nezgodno zavarovanje in  

               DDV. 
 

 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5,10€ dražja, v kolikor je še prostor na avtobusu. Pravočasno 

odjava do petka, 13.3.2018 do 12. ure, da prejmete plačilo nazaj. Dodatne informacije: CIK Trebnje 

pri Tanji Vrčkovnik: 07 34 82 108, tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si  

mailto:tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

