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EVROPOHOD 2016 
EVRORANDO 2016  

je simbolna akcija Evropske popotniške zveze (EWV) z namenom združiti pohodnike po 

pešpoteh Evrope. Sodelovalo je več kot 20 držav, med njimi tudi Slovenija. Želja EWV je, da 

čim več evropskih pohodnikov obišče in spozna pokrajine in ljudi izven meja svoje matične 

države. http://www.eurorando2016.com/ , http://www.era-ewv-ferp.com/events/eurorando-

2016/, http://eupoti.com/eurorondo_16.htm  

 

HOJA JE ENERGETSKO VARČNA IN 

PRIJAZNA OKOLJU 
 

Glavna tema je "Energija". 

Podteme: 

• Spodbujanje hoje kot "idealnega" delovanja  

• Spoznavajmo različne vrste energije  

• Spoštovanje našega neokrnjenega okolja in       odkrivanje naravnih 

energetskih virov. 
 

Evrorando 2016 je bil razdeljen v dva dela: "EURORANDO Evropa" in "EURORANDO zaključni 

dogodek". Evrorando 2016 potekal od  27. septembra 2015 (nedelja 27 septembra 2015 prvi pohod Eurorando 2016, ki ga organizira 

KČT, v sodelovanju s KST in PTTK na stičišču meje Češke, Slovaške in Poljske v Hrčava. ), pa do sobote 17. septembra 2016, na jugu Švedske, 

v okrožju  Skåne, v glavni organizaciji Evropske popotniške zveze (ERA), Švedske Turistične organizacije (STF) in lokalnih organizacij). 

 
Verjamemo, da so vsi pohodniki, ki so sodelovali v Eurorando 2016, dobili občutek,   

da so del vseevropskega popotniškega gibanja. 

 

 

Organizacije - ustanoviteljice KEUPS - so družno oblikovale EVRORANDO 2016!  

 

Za mir in sožitje med narodi in ljudmi,  

za zdravje in kulturno rast ob doživljanju kulturnih in 

 naravnih lepot Slovenije in Evrope! 

http://www.eurorando2016.com/
http://www.era-ewv-ferp.com/events/eurorando-2016/
http://www.era-ewv-ferp.com/events/eurorando-2016/
http://eupoti.com/eurorondo_16.htm


 

 

17. 9. do 19. 9. 2015, od Eibiswalda (Ivnik) do Slovenj Gradca (Vodriž), po E 6, ob 40 letnici 

E6 (Ciglarjeva pot), v vseslovenski akciji » Slovenija hodi«. Prvi dan 60 pohodnikov iz 

Avstrije in Slovenije, naslednja dva dni 10 popotnikov.  

Začetek EVROPOHODA 2016 v Sloveniji.   

 

5. 12. 2015, Evropohod po E6 SLO od MMP Sečovlje skozi Portotož do Pirana, 105 

udeležencev 

6.12.2015, Evropohod SLO in I, Osp - Prebeneg - Socerb - Kastelec, 102 udeleženca 

                     

23. 1. 2016, pohod po evropski pešpoti (predvideni trasi) E12, od Škofije – Ankaran – Koper- 

Izola, pridružili tudi italijanski pohodniki, skupaj 100 pohodnikov. 

 

19.3.2016, Evropohod SLO in HUN, Kaptalantoty - Toty hegy - Badacsony - Zalakaros, 48 

udeležencev 

20.3.2016, Evropohod 2016 SLO, Lendavske gorice, Čentiba - Piramida - Vinarium - 

Lendava 

 

16. 4. do 18. 4. 2016, skupen Evropohod SLO – SRB, v Vojvodini (Vršačke Planine), 30 

planincev iz Slovenije, (16.4.2016, Evropohod SLO in HR, Dilj gora v Slavoniji, Slavonski 

Brod - Leskove vode - Čardak, 36 udeležencev, 17.4.2016, Evropohod SLO in SRB, Vršac - 

Lisičja glava - planinski dom - Vršačka kula, 90 udeležencev) 

27. 4. 2016, Evropohod SLO in HR, otok Cres, Križiči - Sis - Cres, 93 udeležencev 

 

28. 4. 2016, Evropohod SLO in HR, otok Olib, Olib - Kalac - Olib, 90 udeležencev 

 

14. in 15. 5. 2016, Evropohod po E6 SLO od Slavnika do Strunjana, 27 udeležencev 

 

17. 5. 2016, Tiskovna konferenca, na temo Dnevi evropskih pešpoti in Evrorando 2016, 

Teden  gozdov, Alpska konvencija, Ferate Mojstrane; v Slovenskem planinskem muzeju v 

Mojstrani. 

 

20. 5. do 28. 5. 2016, »Pomlad pod Triglavom«, Slovenski planinski muzej v Mojstrani,     

- »Gozdovi za jutri – ohranimo jih!«, Posvet in slavnostno odprtje razstav: 40 let evropske 

pešpoti v Sloveniji, Izzivi slovenskega gozda in Razstava osnovnošolcev Zgornjesavske 

doline – pohodništvo.  

- »Hoja je energetsko varčna in prijazna okolju« (Program za vse generacije),  Planinske 

ustvarjalnice, (Naredi planiko; Markacije; Vzgoji svojo planiko; Nova moda po planinsko; 

Podlubniki in varstvo gozdov in nagradni kviz, Vodenje v naravi), Pohodi (Po poti Triglavske 

Bistrice z gozdarji, animacijski pohod, gozdna pedagogika, Po poti Triglavske Bistrice z 

gozdarji, animacijski pohod, gozdna pedagogika, Po poti Triglavske Bistrice z gozdarji, 

animacijski pohod, gozdna pedagogika, Po lovski poti  do Peričnika, pohod,  Jerebikovec, 



 

pohod, Rajže po poteh triglavskih pravljic, pravljični pohod, Poohod od Slovenskega 

planinskega muzeja v Mojstrani so Pocarjeve domačije v Zgornji   Radovni 

- Srečanje popotnikov v Sloveniji – 40 let evropske pešpoti,  Evropohod,  Planinska pesem 

(srečanje pevskih zborov in drugih glasbenih skupin) in nagradni kviz 

- Evropske pešpoti in tematske poti v Sloveniji, energija Narave in Gozda 

- strokovno, izobraževalna ekskurzija »Zeleni turizem« in tržnica na temo Zelenega turizma . 

Skupaj udeležilo okoli 300 pohodnikov. 

 

21. 5. 2016, Evropohod SLO, Slovenske gorice, Juršinci - Puhov muzej Sakušak - Polenšak - 

Gorišnica, 63 udeležencev 

25. 5. do 1.6. 2016  EVROPOHOD 2016 ČEZ SLOVENIJO, na trasi evropske pešpoti E7. 

Pričetek Evropohoda 2016 SLO v Beltincih, zaključek pa v Posavju. 

25. maj 2016, sreda 

Pričetek Evropohoda v Beltincih. Smer pohoda: Beltinci – Ižakovci – Banovci – Ljutomer. 

Bivanje več dnevnih pohodnikov iz Slovenije in tujine v Hotelu Stela Ljutomer. 

26. maj 2016, četrtek  

Začetek pohoda v Ljutomeru. Smer poti: Ljutomer – Jeruzalem – Miklavž – Kog. Bivanje več 

dnevnih pohodnikov iz Slovenije in tujine v Ormožu.  

27. maj 2016, petek  

Pričetek pohoda v Ormožu. Smer poti: Ormož – Velika Nedelja – Podgorci – grad Borl. 

Bivanje več dnevnih pohodnikov iz Slovenije in tujine v Gorišnici. 

28. maj 2016, sobota  

Pričetek pohoda v Cirkulanah. Smer poti: Cirkulane – Gradišča – Dravci – Videm. Bivanje 

več dnevnih pohodnikov iz Slovenije in tujine v Vidmu.  

29. maj 2016, nedelja  

Začetek pohoda v Podlehniku. Smer poti: Podlehnik – Dolena – Janški Vrh – Ptujska Gora. 

Bivanje več dnevnih pohodnikov iz Slovenije in tujine na Ptujski Gori.  

30. maj 2016, ponedeljek  

Pričetek pohoda na Ptujski gori. Smer poti: Ptujska Gora – Jelovice – Rudijev dom pod 

Donačko goro – Rogatec – Rogaška Slatina. Bivanje več dnevnih pohodnikov iz Slovenije in 

tujine v Rogaški Slatini.31. maj 2016, torek  

Pričetek pohoda v Rogaški Slatini. Smer poti: Rogaška Slatina – Sveta Ema – Terme Olimija 

Podčetrtek – Olimje. Bivanje več dnevnih pohodnikov iz Slovenije in tujine v Podčetrtku.  

1. junij 2016, sreda  

 Pričetek pohoda v  Obsotelju,  smer poti: Bistrica ob Sotli – Svete gore – grad Podsreda.  

Zaključek Evropohoda 2016 na gradu Podsreda. 

Skupaj okoli 500 pohodnikov. 

 

18. do 20. 6. 2016, Evropohod SLO in CZ po E10 na Češkem: Češki Krumlov - Klet - 

Netolice - Prahatice - Libin - Plehy - Nova Pec, 69 udeležencev 

 

13. do 15.8.2016, Evropohod SLO in I, Dolomiti in izvir reke Drave 

 

14. do 19 .9 .2016, EVROPOHOD 2016, HELSINGBORG, ŠVEDSKA, 70 udeležencev 

 

 

27. 9. 2016 , » Zeleno okno«, TURIZEM ZA VSE v spodbujanju univerzalne dostopnosti, 

kakor ZELENI TURIZEM je tisti, ki daje prav vse možnosti za razmah tako same dejavnosti 



 

turizma, kot celotne družbe, zato ob 17. uri , ob svetovnem dnevu turizma, v torek 27. 

septembra 2016 se odpirajo zelena okna.  

 

 

V šolskem letu 2015/2016 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo razpisujemo 30. državni 

festival Turizmu pomaga lastna glava na temo ZELENI TURIZEM in  izdan zbornik. 

 

Priprave za podaljšanje E6 in E12 v Sloveniji. 

 

Teden slovenskih gozdov je govoril tudi o Zeleni energiji Gozda. 

 

Ideje za skupna popotovanja, pohode so bile: 

Pohodi k različnim elektrarnam (ne le za obnovljive vire),  ogledi notranjosti = prikaz eko-

prijaznih proizvodnih obratov 

Pohodi do ”pasivnih hiš” in podobnim projektom = eko prijazna potrošnja 

Pohodi ob rekah in kanalih : vodna energija 

Veter in človek: pohodi do mlinov in veternic 

Pohodi po zapuščenih železnicah. Sistem transporta: železnica, reke in kanali, transport na 

ramenih in z živalmi: od vetra do nuklearke 

”Dnevi znanosti in tehnologije” v mestih- v sodelovanju z šolami, prikaz kako na enostaven 

način prihraniti energijo v gospodinjstvih, nagovorjali mlado generacijo 

Prikaz dobrih in slabih praks pri proizvodnji in potrošnji energije        

Pohodi do znanih zelo starih dreves: priče energije na Zemlji 

Pohodi po vulkanskih področjih: vulkani, ostanki bivših vulkanov, gejzirji, itd. 

Pohodi ob obali: klifi, morska erozija in plimovanje  

Pohodi  po mitoloških krajih – da zaznamo starodavno energijo: obiskovanje pomembnih 

mest od Mediterana do visokega Severa           

Ogljični odtis/izvedimo CO2- prijazne pohode           

Narava v vseh svojih oblikah in načinih: od surovin do različnih oblik življenja, od velikih del 

človeka v zgodovini do današnjih aktivnosti, npr: od gozdov in oglarjenja do rudnikov 

premoga 

 
webmaster@era-ewv-ferp.com 

Cilji dogodkov ERA so spodbuditi tesnejše sodelovanje med  evropskimi popotniškimi 

organizacijami za pohodnike, popotnike, sprehajalce… 

EURORANDO 2001 , 2006 , 2011 in 2016 

EURORANDO je zamisel vseevropskega gibanja,  kot tradicionalnega evropskega peš 

dogodka,  ponavljajočih se vsakih pet let , vsakič v drugi državi , vsakič z novim geslom! 

Dogodki, ki spodbujajo vzajemne ciljev klubov evropskih pohodnikov so: 

• razumevanje in varstvo krajine 

• učenje zgodovinskih tradicij okolja in varstvo zgodovinskih tradicij ter struktur 

• medsebojno razumevanje ljudi iz različnih delov Evrope 


