
 

 

  
 

 

12.2                         Pohod  na Smuk v Beli Krajini 
 

Kdaj:         v sredo, 16. novembra 2022 
 

Opis poti: odpeljali se bomo z vlakom z železniške postaje Trebnje ob 7.30 uri. Uporabili bomo naše 

»zastonjske« kartice. V Novem mestu bomo imeli cca 1 uro časa za prestop, ki jo bomo porabili za 

jutranjo kavico. Ob 8.43 bo vlak iz Novega mesta odpeljal proti Semiču. 

Vzpon na Smuk nad Semičem preverjeno polepša še tako slab dan. Poti na vrh je veliko – vsak dan 

v tednu lahko uberete drugo! Med hojo vas bodo skoraj povsod spremljali vinogradi, kostanji ter 

razne domače in divje sadne vrste, ki tukaj uspevajo v izobilju. 

… jaz ljubim od vsega srca 
ta košček sončnega sveta: 

svoj lepi rodni kraj. 
Veš, zdaj je Bela krajina 

kakor ljubezen najina 
en sam brezkončni maj.” 

– Majski pozdrav, 
LOJZE KRAKAR 

Smuk je 547 metrov visok vrh, ki se nahaja nad Semičem. Na vrhu stoji cerkev sv. Lovrenca, lovska 

koča in nekoliko stran še ruševine gradu Smuk oz. Turn ter vpisna skrinjica, katera pa je ob dneh, 

ko je lovska koča na Smuku odprta prazna, saj se žig in vpisna knjiga dobita v koči. S smuka se nam 

odpre lep pogled proti Mirni gori, večjemu delu Bele Krajine ter čez mejo proti hrvaškemu Kleku. 

Pot bomo nadaljevali po markirani poti do vasi Pribišje in se spustili na železniško postajo Rožni Dol. 

 

                  
 

Predvideni čas hoje:  4 ure – vrnili se bomo z vlakom  predvidoma  ob 15.24 uri  iz Rožnega Dola 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane in 

pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena: 5 EUR + kartica SŽ 

Prijave:  v pisarni CIK-a do torka, 15. novembra  2022 

Dodatne informacije: tajništvo CIK-a  07 34 82 100  ali: Ivica  041 883 823  

                                      

Opomba: V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe  programa, oz.      
                 do odpovedi, v primeru premajhnega števila udeležencev. 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 


