
Na povabilo mestne Občine Kočev-
je smo se člani Društva turističnih 

novinarjev Slovenije odpravili na Ko- 
čevsko z novim vlakom Slovenskih želez- 
nic. V začetku letošnjega leta je namreč 
po 50 letih z vlakom spet povezana mes- 
tna Občina Kočevje s prestolnico. Po po-
polnoma prenovljeni progi vozijo nove 
nizkopodne garniture Stadler, ki omogo-
čajo tudi enostaven prevoz koles.
Ker je večina znamenitosti v Kočevju raz-
meroma lahko dosegljivih kolesarjem, 
smo novinarji v Ljubljani na vlak naložili 
kolesa in po dobri uri udobne vožnje pris-
peli na cilj. Na železniški postaji v Kočevju 
smo si najprej ogledali prijetno trgovinico 
z domačimi proizvodi in degustirali odli-
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čen kočevski gozdni med, ki se ponaša 
z zaščiteno geografsko označbo. Nato 
smo si ogledali prenovljeni center mesta, 
pokrajinski muzej in se odpravili na kosilo 
v znamenito gostilno Beljan. Ponaša se z 
več kot stoletno tradicijo in slovi po odlič-
nih vampih ter golažu.
Po kosilu smo odkolesarili do Rudniškega 
jezera, si ogledali camp ob jezeru in 
nadaljevali pot po slikoviti cesti do 
Stare vasi, kjer domuje družinska kraft 
pivovarna Matt. Pivovarno so ustanovili 
oče Miran Tekavec s sinovoma Anžetom 
in Tonijem (ime pivovarne je nastalo iz 
začetnih črk njihovih imen), njihov zaščitni 
znak pa je medvedova šapa. Trenutno 
varijo 5 vrst piva, ki so jih poimenovali po 

kočevskih znamenitostih: Pragozd (pivo 
stila amber), Kraljica Roga (pale ale, ki 
je ime dobil po kočevski smreki velikanki), 
Bunker (porter)… Ob pivu smo poizkusili 
tudi več vrst divjačinskih salam (medved, 
jelen, gams) in kozjih ter ovčjih sirov iz 
kočevskih kmetij.
V pivovarni nas je pričakal tudi dr. Vladi-
mir Prebilič, župan MO Kočevje, ki je po-
vedal, da se Kočevsko turistično prebuja. 
Kolesarski in eko turizem sta njihova tržna 
niša in glede na to vabi vse kolesarje na 
ogled naravnih in kulturnih znamenito-
sti. Destinacija Kočevsko je tudi ponos-
na prejemnica zlatega znaka Slovenia 
Green Destination GOLD.

Kočevski gozdni med je zaščiten z označbo porekla. Gostilna Beljan je znana po odličnih vampih.

Medvedja šapa je zaščitni znak kraft pivovarne Matt. K pivu se podajo tudi divjačinske salame.
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