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Karakteristike ture: 
Dolžina poti:  35 km 
Najnižja točka: 214 m 
Najvišja točka:  902 m 
Višinska razlika: 954 m 
Porabljen čas:  2,23 h 
Zahtevnost vzpona: do V4 
Zahtevnost spusta: do S4 
Zahtevnost:  Razgibana tura s krajšimi zahtevnimi vzponi in spusti 
 
 
OPIS POTI: 

1. S turo začnemo v centru Semiča in se po asfaltni cesti odpravimo proti Kot-u.  Cesta ni preveč 
prometno obremenjena tako, da nam ni potrebno izbirati druge poti(do V3). Od Semiča do Kota  
imamo na razpolago kar nekaj poti npr. ena izmed lepših, katera vodi med vinogradi  in skozi lepo 
pokrajino vodi  v smeri Semič -  Vavpča vas – Sadinja vas – Gorenjci - Kot. 

2. Pridemo na cesto – Partizanska magistrala, po kateri nadaljujemo pot naslednjih 50m in v križišču 
zavijemo desno v smeri proti Rožnem dolu. Po vzponu  na razdalji enega km in zahtevnosti V3 v 
križišču zavijemo na levo, na makadamsko cesto v smeri proti točki 3. 

3. Pot z naklonom V2, nas vodi skozi lepo poraščen gozd proti Vimolu. Na desno se nam odpira lepa 
pokrajina z vasjo Pribišje. 

4. Od  Vimola pa do točke 4  se peljemo  mimo vasi Rožni dol (oddaljenost cca. 1km). Pot je speljana 
skozi mešani gozd , je zelo dobro utrjena in spust z naklonom S2 ne predstavlja nikakršen problem. 

5. Od točke 5 do točke 6 je spust z naklonom S3, na predelih je makadamska cesta z kar ostrimi zavoji 
tako, da je potrebno spust voziti kar z določeno mero previdnosti. 

6. V križišču zavijemo na levo, peljemo se mimo vasi Seč, ravninski del proge z blagimi vzponi V1 in 
blagimi spustiS1. 



7. V Srednji vasi pridemo v križišče in tukaj zavijemo na desno in se po Partizanski magistrali  (cca. 1.  
km) peljemo do vasi Črmošnjice. 

8. V križišču zavijemo v levo in se odpeljemo v smeri smučišča Bela (prej in za marsikoga še vedno 
smučišče Gače). Peljemo se po asfaltirani cesti z zahtevnostno stopnjo vzpona do V3. Cesta nas vodi 
skozi gozd in planjave do parkirišča na smučišču. 

9. Iz parkirišča nas vodi makadamska dobro utrjena cesta skozi gozd mimo Komarne vasi (Kočevarska 
vas) do srednjega dela smučišča Gače. Makadamska pot se dviga z naklonom V2. Razdaljo od točke 9 
do točke 10 lahko tudi skrajšamo v primeru, da želimo prekolesariti strm vzpon do V4 zahtevnostne 
stopnje tako, da se s kolesom vzpnemo po pohodniški stezi čez smučišče. 

10. Na osrednjem delu smučišča imamo zelo dobro razgledno točko , kjer nam v primeru lepega 
vremena pogled seže zelo daleč po Dolenjski. Če pa želimo videti do Gorenjske in do Snežnika, pa na 
Hrvaško stran do Kleka, se pa moramo povzpeti na sam vrh smučišča, kamor pa nas tudi vodi 
urejena pot. 

11. Od smučišča do najvišje točke te ture nas vodi makadamska cesta z vzponom V2 in spustom S2 in 
tako pridemo do stare Kočevarske zapuščene vasice  (sredi gozda) po imenu Škrilj. Tukaj zavijemo iz 
makadamske ceste na pohodniško pot (singelco), ki je na določenih mestih zaradi neurij v preteklosti 
dokaj razrita in zahteva izredno pazljivost kolesarja, saj se srečujemo z obilo ovir na poti kot so 
kamenje, veje, podrta drevesa,  narinjen pesek, sprane kamnite površine  in spolzka tla, ki so še 
posebej nevarne  po deževju. Pot je prevozna in zahteva znanje premagovanja ovir v zahtevnostni 
stopnji do S4. na koncu gozda se nam odpre lepa pokrajina s pašniki, kjer moramo paziti na el. 
Pastirje, jih v primeru premika vrniti v prvotni položaj. Pridemo do vasi Blatnik, kjer je vodno zajetje 
za občino Semič. 

12. V križišču zavijemo na desno na Partizansko magistralo, se peljemo po cesti cca. 2km (odsek je 
ravninski do S2. 

13. V križišču v Kotu zavijemo na levo in po asfaltirani cesti s spustom do S3 nadaljujemo pot do našega 
izhodišča za turo. 

14. Točka 14 je naše izhodišče v centru Semiča poleg cerkve, kjer imamo veliko parkirnega prostora in 
tudi gostinska ponudba je kar bogata, saj nam po naporni turi kakšen zalogaj dobre hrane nebo 
odveč.  




