Vir: https://www.hribi.net/gora/bezgarska_planina/26/2556, dostop 23.4.2019

Pohod ob Dnevu narcis 27.4.2019, Bezgovica - Bezgarska planina (Šajbnik)
Čas hoje: 1 h
Izhodišče: Bezgovica (550m)
Cilj: Bezgarska planina (895)
Višinska razlika: 345m
Višinska razlika (po poti): 345m
Zahtevnost: 345m
Zahtevnost: lahka označena pot
Priporočena oprema (poletje): primerna obutev
Priporočena oprema (zima): cepin, dereze

Dostop do izhodišča:
a) Najprej se zapeljemo v Ribnico, nato pa z vožnjo nadaljujemo proti Kočevju. Za Dolenjo vasjo
nadaljujemo desno v smeri naselij Grčarice, Gotenica in Kočevska Reka. V Kočevski Reki nadaljujemo desno
v smeri Borovca pri Kočevski Reki, prelaza Strma Reber in Osilnice. V Borovcu še enkrat nadaljujemo desno,
nato pa mimo zaselka Ravne v nekaj kilometrih prispemo do prelaza Strma Reber, ki se nahaja na
nadmorski višini 993 m. Za prelazom se cesta prične spuščati, nato pa nas po 19 serpentinah pripelje do
naselja Zgornji Čačič, nekaj 100 m naprej pa še do odcepa cesta v vas Bezgovica. Parkiramo na primernem
mestu ob križišču.
b) Iz Kočevja se peljemo proti MP Petrina, nato pa na koncu naselja Štalcerji nadaljujemo desno proti
Kočevski Reki. V Kočevski Reki nadaljujemo levo v smeri Borovca pri Kočevski Reki, prelaza Strma Reber in
Osilnice. V Borovcu nadaljujemo desno, nato pa mimo zaselka Ravne v nekaj kilometrih prispemo do
prelaza Strma Reber, ki se nahaja na nadmorski višini 993 m. Za prelazom se cesta prične spuščati, nato pa
nas po 19 serpentinah pripelje do naselja Zgornji Čačič, nekaj 100 m naprej pa še do odcepa cesta v vas
Bezgovica. Parkiramo na primernem mestu ob križišču.
c) Iz Osilnice oz. Sel pri Osilnici nadaljujemo v smeri naselij Žurge, Padovo pri Osilnici, Zgornji Čačič in
prelaza Strma Reber. Še preden prispemo do 1. oz. 19. serpentine pa se v levo odcepi cesta, ki vodi proti
naselju Bezgovica. Parkiramo na primernem mestu ob križišču. Dobimo se ob koritu s klopmi in kapelico.

Opis poti:
Z izhodišča nadaljujemo v smeri vasi Bezgovica, katero hitro tudi dosežemo. Ko dosežemo omenjeno vas,
na manjšem križišču nadaljujemo rahlo desno, nato pa ob lepih pogledih na Sveto Goro in Gorski Kotar
prispemo do zgornjega dela vasi, kjer med hišami sledimo markacijam. Za zadnjo hišo opazimo planinske

smerne table, ki nas usmerijo v breg, na pot, ki preide v gozd, skozi katerega se postopoma pričnemo
strmeje vzpenjati. Po krajšem vzponu se nam z desne priključi še pot od 18. serpentine ceste na Strmo
Reber, mi pa nadaljujemo naravnost po bolj strmi poti, ki nas višje v prečnem vzponu pripelje do strme
dolinice, po kateri nadaljujemo vzpon. Višje nas markacije z razrite dolinice povedejo levo na pot, ki preide
ob rob občasno prepadnega grebena. Vzpon nadaljujemo po občasno nekoliko bolj zaraščeni poti, ki se
prepadom umika nekoliko v desno, občasno pa se nam odpre nekaj razgleda na okoliške hribe. Nekaj minut
višje dosežemo širok kolovoz, kateremu sledimo v levo, mi pa po njem hodimo do mesta, kjer se le ta
razcepi na dva dela.
Nadaljujemo po rahlo levem kolovozu (desni kolovoz obide Bezgarsko planino in vodi proti prelazu Strma
Reber), ki nas hitro popelje iz gozda na spodnji del Bezgarske planine. Ko dosežemo planino se preko
travnika v minuti ali dveh sprehodimo do večje lovske opazovalnice.
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Na Šajbniku – delu Bezgarske planine nas čaka vodeni ogled z botaniki Botaničnega vrta
Univerze v Ljubljani v sklopu dneva narcis vaške skupnosti Padovo.

Navodila za pot od dnevu Narcis, 27.4. 2019:
 Zbor pri koritu na odcepu za Bezgovico iz ceste Čačič – Osilnica (glej zgornji opis in
sliki), ob 9:50.
 Odhod iz izhodišča ob 10:00.
 Pohod traja približno 1 uro, bodite vremenu primerno obuti in oblečeni.
 V primeru slabega vremena pohod odpade.
 Pohod bo voden, a se ga udeležujete na lastno odgovornost.
Marko Smole
Etnološka zbirka Palčava šiša,
Plešce

