40 let
KOMISIJA ZA EVROPSKE
PEŠPOTI V SLOVENIJI
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA
SLOVENIJE
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

TIC BLOKE
Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

VABILO
na tradicionalno
SREČANJE EVROPOPOTNIKOV 2019 in
pričetka TEDNA GOZDOV 2019,
ki bo v soboto, 25. maja 2019,
ob 14. uri ob Bloškem jezeru (Volčje),
1385 Nova vas.
Spregovorili nam bodo predstavniki ustanoviteljic KEUPS, župan občine Bloke g. Jože Doles,
in slavnostni govornik, predsednik Prosilve Slovenije, g. Tone Lesnik. V kulturnem programu
pa bomo izvedeli, kako je Martin Krpan, od Cesarja in ministra Gregorja prejel dovoljenje za
prenašanje soli po vsem svetu.
Podelili bomo priznanja za prehojeno pot. Za prehrano bo poskrbljeno.
Na svečanost bomo prišli po Evropski pešpoti E6. Od Nove vasi – Volčje – Sv. Duh –
Mramorovo – Bloško jezero. Odhod iz Nove vasi (Občina) ob 10. uri. Od 9. do 10. ure
pozdrav domačinov in ogled muzeja Bloški smučar. Hoje je tri ure do jezera. Nazaj od jezera
do Nove vasi bo organiziran prevoz.
Organizator pohoda je KEUPS v sodelovanju z Občino Bloke, TIC Bloke in lokalnimi
društvi. Hoja na lastno odgovornost.
Info.: http://eupoti.com/ ,

Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net , TIC Bloke, Matej
Pakiž: 031 326 158, tic.bloke@gmail.com .
V letošnjem letu mineva 50 let od ustanovitve Evropske popotniške zveze, ki se je leta 1969 rodila v motu:
Narava in pokrajina za pohodnike in popotnike ne pozna mej med državami, temveč želimo zagovarjati stališče,
da so vsi ljudje enaki, ne glede na narodnost, raso, barvo kože, versko ali politično prepričanje.
Osrednja tema letošnjega Tedna gozdov, ki bo potekal od 27. 5. do 2. 6. 2019 s širšim zaledjem dogodkov pred
in po tem datumu, je: "Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji" s pojasnjevalnim podnaslovom: "25 let
organizirane Javne gozdarske službe in Zavoda za gozdove v samostojni Sloveniji".

Pridite in se pustite presenetiti !

