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Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z vožnjo ob slovenskih rekah. Ker smo Savo in Dravo
pred časom že dobro obdelali, je sedaj na vrsti Krka, ki je tipična kraška reka s širokim
zaledjem podzemnih pritokov in edina slovenska reka, v kateri se izloča lehnjak. V zgornjem
toku je kar 90 lehnjakovih pregrad, ki so najslikovitejše ravno na območju občine Žužemberk,
pri Žužemberku in na Dvoru. Lani smo se zapeljali od izvira do Žužemberka in nazaj, letos pa
bomo nadaljevali z raziskovanjem njenega porečja na obeh bregovih do Straže. Gibali se
bomo po rahlo valoviti in slikoviti dolenjski pokrajini, v tem času v bujnem pomladnem zelenju,
prava paša za oči in sprostitev za dušo. Z vožnjo bomo pričeli po vzpetinah na desnem bregu
reke in se po levem vrnili na izhodišče. Teren je sicer nekoliko razgiban, tistih dolgih in strmih
vzponov pa tokrat ne bo, s kakšno krajšo rampo bomo opravili mimogrede. Uporabili bomo v
glavnem gozdne in lokalne asfaltne poti z malo prometa, pa tudi nekaj kolovozov. Časa bo
dovolj za umirjeno vožnjo in opazovanje narave in ostale zanimivosti ob poti.
Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 13. maja ob 6. uri. Z
vozili se bomo po avtocesti mimo Ljubljane, Ivančne Gorice in Žužemberka odpeljali do
parkirišča v Dvoru, kjer bo start našega kolesarskega potepanja. Za ogrevanje se bomo
zapeljali po desnem bregu reke do Podgozda, kjer se bomo ob rahlem vzponu potopili v
obsežen gozd, ki ga bomo po lepem spustu zapustili v Soteski. Zavili bomo desno čez travnike
do Meniške vasi in znanega zdraviliškega kraja Dolenjske Toplice, kjer si bomo privoščili
počitek. Nato pa naprej ob reki Sušici v Gorenje Gradišče in po kolovozu skozi Rumanjo v
Vavto vas, kjer bomo prečili Krko do Straže. Sledil bo rahel vzpon med pravljičnimi zidanicami
sredi trt na pobočju Gabrske gore, spust v Gabrje in ponoven nezahteven vzpon v Drenje nad
Sotesko z ostanki gradu in slovitim Vražjim turnom. Pa spet navzdol na glavno cesto in po njej
2 km do Dolnjega kota in ob reki do Dvora, kjer si bomo ogledali ostanke slovite Auerspergove
železarne. Nato pa se bomo spet nekoliko dvignili nad reko v Mačkovec in Trebčo vas, od tu
pa po Rimski cesti do mogočne, od daleč vidne župnijske cerkve na razglednem robu nad
Žužemberkom, osrednjem naselju Suhe krajine, ki se je razvilo okrog istoimenskega gradu z
bujno zgodovino. Na drugi strani doline se dviga mogočen spomenik NOB, kjer so pokopani
posmrtni ostanki 1440 žrtev v Suhi krajini in Žužemberku, med katerimi so tudi posmrtni
ostanki borcev iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Rusije, Litve, Azerbajdžana, Srbije in
Črne gore. Spustili se bomo do gradu in navzdol do vode, kjer je prav pod gradom reka Krka
ustvarila zanimive lehnjakove slapove. Nas pa bo čakal kratek vzpon spet na desni breg reke
in prijetna vožnja skozi Stavčo vas do parkirišča na Dvoru, kjer bomo krožno vožnjo zaključili.
Pred nami bo le še vožnja po jutranji poti nazaj v Koper.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe
ali nastalo škodo!!!
Dolžina poti je približno 38 km.
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico
Izlet ni zahteven, poteka po asfaltu, makadamu in gozdnih cestah.
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819).
V Kopru, 6.05.2018
Kizlet4-18Krka2.doc

Kolesarski odsek OPD

