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Smo že v drugi polovici leta, sredi vročega poletja, vendar na tokratnem izletu vročine gotovo 
ne bomo trpeli, večino poti bomo opravili v senci mogočnih dreves na nadmorski višini med 500 
in 1000 m. Raziskali bomo obširno večinoma gozdno območje med Grčaricami in Kočevsko 
Reko na eni in vzhodnim robom doline Kolpe na drugi strani, ki ga ločuje veriga vrhov v smeri 
SZ-JV, ki največjo višino dosežejo na 1209 m visokem Goteniškem Snežniku. To območje je 
bilo zaprto štiri desetletja, od leta 1949 do 1990  zaradi vojaških objektov, turističnega razvoja 
ni bilo, tako da je še danes dokaj neokrnjeno in raj za ljubitelje narave. Tukaj medvedi nosijo 
pošto. Polovica trase poteka po gozdnih cestah, ki so za kolesarjenje idealne, ostalo pa po 
lokalnih asfaltnih cestah, kjer so avtomobili zelo redki. Časa bo dovolj za umirjeno vožnjo in 
opazovanje narave in ostale zanimivosti ob poti, naužili se bomo kisika sredi slikovite 
neokrnjene pokrajine.  
Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 25. avgusta ob 7. uri. 
Z vozili se bomo po avtocesti odpeljali do Unca, nato pa skozi Cerknico, Velike Bloke in 
Ribnico do Grčaric, kjer bo start našega kolesarskega potepanja. Za ogrevanje se bomo po 
asfaltni cesti rahlo navzgor zapeljali do Gotenice, kjer je do osamosvojitve delovalo najbolj 
varovano vojaško območje in podzemsko zaklonišče v Sloveniji. Leta 1990 je na tem območju 
deloval vadbeni center slovenske vojske in specialne policije. Sledila bo prijetna vožnja rahlo 
navzdol v Kočevsko Reko, ki je osrednja vas ob križišču poti, sredi gozdnih širjav 
in pašnikov Goteniško-reške doline, ob vznožju Goteniškega Snežnika. Pod vasjo 
teče ponikalnica Reški potok, katerega zgornji tok je zajezen in tvori 2 km dolgo umetno 
jezero, ki je pomemben habitat za rastline in živali ter je skupaj z gozdom okoli jezera 
razglašeno za gozdni rezervat, v katerem med drugim gnezdi tudi zaščiten orel belorepec in 
druge redke ptice. Tu se bo naše delo šele prav začelo, saj nas bo čakal zmeren vzpon v 100 
metrov više ležeči Borovec in zaselek Ravne, kjer bomo zapustili asfalt in civilizacijo in 
nadaljevali z vožnjo v osrčje gozdov na zahodnih pobočjih Goteniškega Snežnika. Lepa 
gozdna cesta vijuga rahlo navzgor po robu planote, ki strmo pada v dolino Čabranke in Kolpe. 
Na trenutke nam bo med gostim smrečjem pogled lahko ušel v globino pod Taborsko in 
ostalimi stenami. Naslednja točka na naši poti bo jasa Medvedjek z nekaj stavbami, ki so jih v 
preteklosti uporabljali gozdni delavci. Nekoliko naprej bomo cesto, ki se nadaljuje proti Dragi in 
Loškemu potoku zapustili, zavili desno rahlo navzgor na drugo cesto, ki desno od Goteniškega 
vrha doseže najvišjo točko naše poti 1074 m. Tu nas bo čakala nagrada za opravljeno delo v 
obliki dolgega in uživaškega spusta po ovinkasti gozdni cesti v dolino pod nami. Kar 500 m 
niže nas bodo pričakale Grčarice, kjer bomo krožno turo 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 40 km. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico 
Izlet je srednje zahteven, poteka po asfaltu in gozdnih cestah. 
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819). 
 
 V Kopru, 25.8.2019                                                               Kolesarski odsek OPD 
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