
Vabimo Vas na srečanje evropopotnikov  

v soboto 11. maja 2013, 

PLANINSKI DOM MIKLAVŽ 

NA GORJANCIH 

 ob 14.00 uri. 
 

Na pohodu se bodo zbrali pohodniki iz vse države.  

Pohod je možen iz treh izhodišč različne zahtevnosti: 
 Javorovice nad Šentjernejem ob 8.0 uri,  
Pohodnike bodo pozdravili domačini. Pot E7 nas bo vodila skozi nederje Gorjancev preko 

rezervata Kobile. Za Gorjance je značilen razgiban teren in pestra geološka podlaga in 

bukovi gozdovi. Gozdni rezervat Kobile velja za enega najlepših in najbolje ohranjenih 

gozdov v Sloveniji in je uvrščeno v območje Natura 2000, Gorjanci-Radoha. Kobile so 

pomembne tudi za varstvo ptic. Pa ne samo to, so tudi enkraten vir čiste pitne vode. O 

vsem tem nam bodo spregovorili gozdarji. Pot je srednje zahtevna in traja skoraj 5 ur;  

 Krvavega kamna ob 9.30 uri preko Trdinovega vrha na Miklavž, 3 ure hoje; 

 Krvavega kamna na Miklavž, za pol ure hoje po cesti, primerno za družine in 

hendikepirane. 

 

 Druženje pri Planinskem domu na Miklavžu se bo pričelo ob 14:00 uri  
s kulturnim programom in pozdravi gostov.  

Spregovorili nam bodo: predstavniki ustanoviteljic Komisije za evropske pešpoti in drugi. 

Podelili bomo tudi priznanja za prehojene poti. Po končanem srečanju se bodo pohodniki 

(šoferji avtomobilov) lahko peljali nazaj na zborno mesto po svoja vozila. 

Tako na začetku poti kot ob sami poti, bomo na skupnem druženju lahko spoznali veliko 

zanimivega o naši naravni in kulturni dediščini ter v pogovoru z domačini vstopili v čudoviti 

svet Gorjancev, gozdov in bajk. Pohod je na lastno odgovornost. Po poteh bodo vodili 

planinski vodniki, gozdarji in turistični delavci. 

Vabljeni,  
da se nam pridružite na tradicionalnem srečanju po evropskih pešpoteh. 

 
Srečanje so omogočili:Zavod za gozdove Slovenije, Društvo gorjanske košenice, PD Šentjernej 

INFO: Jože Prah predsednik KEUPS, Tel.: 041 657 560, E-mail: prah.joze@volja.net,  
Marjan Grah Tel.: 041 657 466 in PD Šentjernej Tel.:.040 291 156 
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