
KLUB UPOKOJENCEV ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 
 
 

POHOD Z OGLEDOM ŽUPANOVE JAME 
 

V SREDO, 25.. MAJA  2022 
 
Klub upokojencev Šolskega centra Novo mesto – pohodniška skupina vabi svoje 
člane in simpatizerje na ogled ŽUPANOVE JAME 
 
ODHOD: Odhod vlaka: Kandija 7.41, Center 7.42 in Bršljin 7.44 

 
TURA: Vožnja z vlakom do Grosuplja s prihodom ob 9,07 uri.. Pohod začnemo na 

železniški postaji Grosuplje. Pot nadaljujemo proti Spodnji Slivnici, do vasi 

Cerovo, kjer bi imeli postanek 15 min za počitek in ogled(VODOMČEV 

GAJ). Nadaljujemo proti srednjeveški utrdbi Tabor do Županove jame. Hoje 

od Županove jame je  1h 45 minut.Ogled jame z vodičem  traja 70 minut. Za 

vstop v jamo je priporočena pohodna obutev in toplo oblačilo. Pred ali 

pa po ogledu jame, malica  iz nahrbtnika. 
 
Varianta: 
Za vse, ki bi si želeli ogledati samo Županovo jamo, pa se lahko pripeljejo z 

avtomobilom. Pot je označena. Peljete se (za Turjak) proti Ponovi vasi, kjer 

zavijete levo. Na koncu naselja zapeljete na makadamsko gozdno pot ki vas 

pripelje do parkirišča pri Županovi jami. Daljša pot pa je preko Ponove vasi 

skozi vas Sveti Jurij, ko se pripeljete  do vasi Velike Lipljane ostro zavijete 

levo,(  Glej smerno  tablo1 ), še kak kilometer je do parkirišča  pri Županovi 

jami. 
 

POVRATEK: Povratek in čas hoje je uro trideset, lahko po isti poti, ali pa po krožni in je 

del naravoslovne učne poti (PO SLEDEH VODOMCA). Vračamo se proti 

Sp. Slivnici do Grosuplja, kjer nas čaka topla malica, kosilo v gostilni Krpan 

ali pa v gostilni Vodičar. Po kosilu, malici, se sprehodimo še do železniške 

postaje in na vlak ( 15.03, 15.48, ali pa 16.14 ). 
 

ZAHTEVNOST: Hoje bo 3-4 ure ( lahko tudi , samo po jami ). 
 

OPREMA: Dobra obutev, visoki čevlji in podplati z narezano gumo, topla 
oblačila, zaščita proti  dežju, primerna  vremenskim razmeram. 
Priporočam tudi pohodne palice! 
 

CENA: 
 
 
HRANA: 

 8.00€ vstopnina v jamo. Brezplačen prevoz z vlakom ( vozovnico si 
preskrbi sam, lahko tudi na vlaku ). 
 
Iz nahrbtnika na turi. Ob vrnitvi pa po naročilu v gostilni. 
 

INFORMACIJE 
in PRIJAVE 

Vse dodatne informacije: Anton Progar, GSM: 041 693 195 ali Dane 
041 954 850. Prijave do 24. maja 2022 ( Obvezne ! ) Tone. 
 



VODENJE: Turo bova  vodila  Tone Progar in Dane Barle 
 
 

OPOMBA: V slučaju zelo slabe vremenske napovedi bo pohod 1.  6.       
                       2022 

 
Spoštovane kolegice in kolegi prav lepo povabljeni na druženje, več nas  bo lepše 
bo!  Nasvidenje v sredo 25. maja 2022. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Pripravil :Anton Progar in Dare Barle 


