KOMISIJA ZA EVROPSKE
PEŠPOTI
40 let
Ustanoviteljice KEUPS: Zavod za gozdove
Slovenije, Planinska zveza Slovenije,
Turistična zveza Slovenije, Zveza gozdarskih
društev Slovenije

VABILO
Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS, http://eupoti.com/ ) in Občina Velike
Lašče vabita ob 40. letnici evropske pešpoti E6 (Ciglarjeve poti) v Sloveniji na prireditev, ki
bo v soboto 29. avgusta 2015, ob 14.uri pri nekdanji podružnični šoli Mohorje,
v bližini Predgozda križišča evropskih pešpoti E6 in E7, v občini Velike Lašče. Častni
pokrovitelj obeležitve 40. letnice evropskih pešpoti v Sloveniji je predsednik republike Borut
Pahor. Slavnostna govornica na prireditvi pa bo evropska poslanka Romana Tomc. Na
prireditvi bodo podeljena priznanja za prehojeno pot v letu 2014 in 2015, pozdravili nas bodo
predstavniki ustanoviteljic KEUPS in lahko bomo slišali, kako so pred 40. leti gradili drugo
večjo obhodnico v Sloveniji. Po kratkem kulturnem programu bo sledilo družabno srečanje
pohodnikov.
Pohodniki ste vabljeni, da se na prireditev podate peš iz naslednjih izhodiščnih mest:
Pohodi in zbirna mesta:
1. Turjak, ob 8. uri, Okrepčevalnica Rozika, hoje 5- 6 ur, vodijo gozdarji, Milan
Podlogar, e. naslov: milc.podlogar@gmail.com , tel.: 041 657 243
2. Rob, ob 8. uri, sprehod po Geološki poti v Kobilji curek, ogled interpretacijskega
centra, vodi PARNAS, Metka Starič, tel.: 041 833 456 , E-naslov: info@zavodparnas.org , (na željo pohodnikov možnost pohoda skozi Kobilji curek do cilja)
3. Krvava peč, ob 11. uri , hoje 2 do 2 uri in pol hoda, vodi PARNAS, Metka Starič,
tel.: 041 833 456 , E-naslov: info@zavod-parnas.org , primerno za družine .
4. Velike Lašče, trg, ob 11. uri, hoje 3 ure, vodi Planinsko društvo Velike Lašče, Olga
Verovšek, e.naslov: planinsko.drustvo@velike-lasce.si , tel.: 041 561 561 .
5. Predgozd, ob 13. uri, 30 minut hoda, vodi župan Anton Zakrajšek,
tel: 01 781 03 70, el. nalov: zupan@velike-lasce.si .
6. Nova vas, v centru pred občino, ob 10. uri, 4 ure hoda, vodi TIC Bloke, Stane
Korenjak e. naslov: stane@korenjak.si ,tel: 031 375 996.
Za prevoz na izhodišča bo poskrbel organizator.
Iz Sevnice (ob 6. uri) mimo Trebnjega in Ljubljane ( Rutar 7.05) bo peljal avtobus, kakor tudi
vse pohodnike na izhodiščna mesta, več na http://eupoti.com/.
Hodimo na lastno odgovornost, oprema naj bo vremenu in poti primerna, za hrano in pijačo
bo poskrbljeno na prireditvenem prostoru.
Evropska pešpot E6 je v Sloveniji dolga skoraj 350 km in se vije od Radelj do Strunjana. Mi
bomo lahko občudovali del te poti ob križišču E6 in E7. Spoznali bomo naravno in kulturno
dediščino občine Velike Lašče.

Pridite in pustite se presenetiti !

Info: Jože Prah, tel.: 041 657 560, el.naslov: joze.prah@amis.net .

