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VABILO na 
 

 

pohod v okviru Slovenija hodi,  

Evropskega leta kulturne dediščine 2018 in 

srečanja Evropopotnikov 2018,  

ki bo potekal po Evropski pešpoti E6 od Jevnice 

do Županove jame,  

od 25. 5. 2018 do 26. 5. 2018. 
 

 

  

 Petek 25. 5. 2018 Jevnica – Janče – Trebeljevo – Grosuplje. V Jevnico lahko 

pridemo z železniškim prevozom.   

     Odhod iz Jevnice (Železniška postaja) ob 8.0 uri, hoje je za 7 ur.  (Spanje v  

      Grosupljem). Hrana iz nahrbtnika oz. po dogovoru.  

Grosuplje, v večeru ob 19.0 uri v Družbenem domu, druženje na temo evropskih 

pešpoti, turizma v gozdnem prostoru, gozd je kultura…   

  

 Sobota 26. 5. 2018, Grosuplje – Cerovo – Županova jama – Cerovo,  srečanje 

evropopotnikov 2018 in otvoritev vsebinske razširitve naravoslovne učne poti »Po 

sledeh vodomca« ter vaškega jedra Cerovo. Za hrano bo poskrbljeno.  Hoje je za tri 

ure. Iz Cerovega v Grosuplje bo poskrbljeno za prevoz.  

      Odhod pohodnikov iz Grosuplja, izpred knjižnice v bližini železniške postaje, ob 

9.0 uri. Po dobri uri hoda bomo na Cerovem ob 11.0 uri priča svečani otvoritvi 

nadgradnje naravoslovne krožne učene poti »Po sledeh vodomca« in vaškega jedra 

Cerovo. Podali se bomo še naprej po E6 do Županove jame, kjer bo ob 13.0 uri voden 

ogled jame. Po ogledu jame pa se vračamo na Cerovo, kjer bo ob 15.0 uri svečanost ob 

srečanju evropopotnikov 2018.   

Organizator pohoda  KEUPS v sodelovanju z Občino Grosuplje in Društvom Cer Cerovo. 

Hoja na lastno odgovornost. 

 

 

Info. in zbiranje prijav:  ,  http://eupoti.com/ , http://www.cer.si/ ;  

             Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net . 
 

 

  Pridite in se pustite presenetiti !   
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