… Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni,
Čez gore, ravan, seže mi pogled
z Goričkega v Piran…
(V. Kreslin)

VABILO
Pred desetimi leti je izšel album Vlada Kreslina z naslovom Cesta, na njem pa znamenita pesem Z Goričkega v
Piran. Prav tako pred desetimi leti, jeseni 2007, se je skupina pohodnikov prvič odpravila na pešpot z Goričkega
do Pirana. Hodili smo 12 dni in v tem času prečkali Slovenijo po diagonali. Vsako leto se na to pot odpravi nekaj
ljudi.
Letos bomo pohod ponovili. Pričeli ga bomo na velikonočni ponedeljek, dne 17. 4. 2017, ko se bomo med 8.00 in
9.00 uro zbrali v Hodošu na Goričkem (bar Metuljček), kjer je začetek evropske pešpoti E7. Pohod bo trajal toliko
časa, dokler ne pridemo peš do Pirana, predvidoma pa najdlje do 2. 5. 2017.
Hodili bomo deloma po trasi evropskih pešpot E6 in E7 in se občasno držali markacij slovenske transverzale.
Nekaj nas bo hodilo celo pot od Goričkega do Pirana. Pomoč pri iskanju markacij, poti in stez so nam obljubili
tudi planinci in predstavniki evropskih pešpoti. Upamo, da se nam boste na posameznih etapah pridružili lokalni
ljubitelji hoje. Morda se nam na kakšnem delu poti pridruži tudi Vlado Kreslin.
Pot nas bo vodila preko Moravskih Toplic, Ljutomera, čez Ptujsko polje, proti Rogaški Slatini, Šentjurju, čez
Svetino, Laško, Radeče, Dole pri Litiji, Stično, čez Bloško planoto in naprej proti morju. Glede prenočevanja in
hrane se bomo sproti dogovarjali in usklajevali. Če bo mogoče, bomo spali ob obpotnih gostiščih in kmetijah,
lahko pa tudi v kakšni telovadnici, župnišču, kjer pač bo. Vsak nosi svoje stroške tega pohoda (hrana,
prenočišče). Stroškov organizacije pohoda ni. Dnevno bomo hodili od 20 – 25 km, mogoče kdaj tudi več ali manj.
Na tem pohodu nihče ne reklamira samega sebe,
nihče nobene dejavnosti, stranke, organizacije ali
firme. V skupini smo ljubitelji pohodništva, glasbe,
knjig, pesmi Vlada Kreslina in Slovenije.
O tem, kje se trenutno nahajamo, bomo sproti javljali

na face-booku strani Pohod z Goričkega v
Piran,
pišite
lahko
tudi
na
e-mail:
stasa.lepej@siol.net ali pokličete na gsm: 041780-845.
Prvomajski prazniki bodo kot nalašč za spoznavanje
Slovenije.
Staša Lepej, Zagorje ob Savi

