
Ekskurzija ČD Grosuplje 10. 9. 2016 v Kočevski rog 
 
ČD Grosuplje 10. septembra organizira ekskurzijo v območje Črmošnjiške doline in Kočevskega roga, kjer je bila 

burna zgodovina in vrsto zanimivosti naravne in kulturne dediščine. Ogledali si bomo Čokoladnico in oljarstvo Jožeta 

Kenda, kjer so pred desetletji pridobivali smrekovo in hojino olje iz smrekovih in hojinih vršičkov, danes pa po 
sodobni metodi pridobivajo olje iz brinovih jagod. 

Pot nas bo peljala po Črmošnjiški dolini v Občice, kjer si bomo ogledali v dveh skupinah izmenično muzej Društva 

Kočevarjev staroselcev in dva čebelnjaka največjega društvenega čebelarja Kapša s čebelarskim muzejem in 

apiterapijo. Po ogledu teh treh točk, se odpeljemo mimo Dolenjskih Toplic na kosilo Kolesarju v Dolenjih Sušicah, 
nato pa v Kočevski rog, kjer si bomo ogledali čebelarski dom Podstenice, ki ga že 16 let ureja ČD Straža – Dolenjske 

Toplice, ki letos praznujejo že 110 letnico ustanovitve. Ogledali si bomo maketo nekdanje vasi Podstenice, čebelarsko 

zbirko, dva čebelarska vozova, društveni čebelnjak, ki smo ga zgradili pred 2 leti.  
Možnosti ogleda v Kočevskem rogu so še ostanki žage Podstenice, Dvojno brezno, Rugarski klanci, ostanke Roške 

žage, Rajhenavsko in Črmošnjiško jelko z 6 m obsega in 48 m višine, jamo Jazbina in ostanke gradu Rožek.  

Po odselitvi Kočevarjev je Rog poraščen z odličnim gozdom. Lepold Hufnagelj je že pred 125 leti prvi v Evropi 

izvedel prebiralni način gozdarjenja, ki daje še danes odlične rezultate.     

 
Druš tvo geografov Do lenjske in Bele krajine organ izira poučno ekskurzijo  v nam manj znani Kočevski r og, kjer se nahajajo š tevilne naravne in k ulturne zani mivos ti. Ogledali se bomo Destilar no in čokoladnico v O brhu p red Podtu rnom, m uzej Druš tva Kočevarjev s taroselcev v Občicah, Čebelars tvo Kapš  v Občicah, kos ilo pri Kolesarju v D olenjih Suš icah. Po  kos ilu se odpeljemo na kraško planot o Kočevski rog, kjer se us tavimo na Pods tenicah in ogledamo Čebelarskega doma na Pods tenicah, ogled Žage rog, ogled Rajhenavske jelke. 

Zbor za izlet bo ob  ____ na parki rišču v______, od koder se bomo odp ravili z avtobusom. Za rezervacijo avto busa in kos ila je potrebna pr ijava do   . septembra 2016.    

Odhod 6.45 Ob 6.45 uri se odpeljemo z avtobusom proti Žužemberku, 

Dvoru, Soteski in smer proti Dolenjskim Toplicam.  
   
Destilarna in 

čokoladnica 

Obrh 

8.00 – 

9.30 
Jože Kenda bo predstavil pridobivanje brinovega olja in 

čokoladnico 041/638-990                                                  

   
Kočevarski 

muzej v 

Občicah 

9.50 – 

11.30 
Društvo Kočevarjev je uredilo muzej dediščine kočevarske 

kulture na Slovenskem. Predstavil bo g. Avgust Gril.                                                                                                

   
Čebelarstvo 

Kapš v 

Občicah 

11.40 

– 

13.15 

Ogledali si bomo največjega čebelarja v ČD Straža–

Dolenjske Toplice Čebelarstvo Franca Kapša 041/779-236. 

  info@gostisce-kolesar.com; www.gostisce.com, 041/755-363 
Kosilo pri 

Kolesarju v 

Dolenjih 

Sušicah 

13,40 

– 

15.15 

Gobova juha z jurčki, goveja juha, puran ocvrt po dunajsko, svinjski zrezek 
z jurčki, pražen krompir, dušen riž, mešana zelenjava, sestavljena solata, 

jabolčni zavitek, še 2 dcl. Cvička, soka, kakor se bo kdo odločil in pa 

seveda obvezno kavica (1. meni)                                           
   
Podstenice 15.45 

– 

17.45 

Peljali se bomo mimo Podsteniške koliševke, ostankov 

Pogačnikove žage do Črmošnjiške jelke,  vračanje v 

Podstenice in ogled čebelarskega muzeja ter društvenega 

čebelnjaka na Podstenicah. Srečanje s čebelarji društva. 
   
Povratek 19.00 Zaključek                                     

Predsednik ČD Grosuplje Boštjan Maver 031266848, maverbostjan@gmail.com  

Spoznajte Črmošnjiško dolino in Kočevski rog iz preteklosti v sedanjost.  
Vodja: Tone Andrejčič – 051/258 283 ali tone.andrejcic@guest.arnes.si  
Za ČD Grosuplje pripravil Tone Andrejčič. 
 

 

Prijave bomo pobirali  do zapolnitve mest v torek, 30. avgusta 2016 od 18.-20.ure v ČD na Spodnjem Blatu.  

Prostovoljni prispevek za izlet je 20 evrov.  

 

 

 
 

mailto:info@gostisce-kolesar.com
http://www.gostisce.com/
mailto:maverbostjan@gmail.com
mailto:tone.andrejcic@guest.arnes.si

