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Evropohod 2011 
 
Na prvem dogodku Evropohoda 2001 v Strasbourgu se je v duhu evropskega 
bratstva na tisoče prijateljev pohodništva zbralo v srcu Evrope, drugi dogodek 
Evropohoda je bil organiziran pet let pozneje, tokrat v Čeških Budejovicah. Ta 
dogodek je pripomogel k temu, da so vzhodne države odprle svoje meje za 
pohodnike iz EU. 
 
Na 37. srečanju članic združenja ERA, ki se je odvijal v septembru 2006 v 
Budimpešti, je bilo odločeno, da bodo pan-evropske dogodke organizirali vsakih pet 
let, naslednjega v letu 2011, imenovanega Evropohod 2011, oz. EVORANDO 2011. 
V imenu združenja ERA in s podporo oblasti andaluzijskih provinc, ki so pokazale 
veliko zanimanje za pomoč pri organizaciji, sta dogodek organizirala španska krovna 
organizacija FEDME in andaluzijski pohodniški klub. 
 
 

 
Glavna tema 

 
 

 
Glavna tema dogodka Evropohoda 2011 je 
 
»Pešpoti in voda« 
 
Voda je element življenja, ki ne pozna meja. Je pomlad življenja, hkrati pa prometna 
pot in vir energije. Sreča vsakega sprehajalca, na primer v obliki jezera, reke, 
ledenika. Ljudje morajo z njo ravnati zavedno in jo zaščititi pred onesnaženjem. Voda 
lahko zaradi klimatskih sprememb postane omejeno blago, in je ključnega pomena 
za življenje. 
 
Voda začne svojo pot v izvirih. Brez njih ni življenja, ni kulture, ni zdravja. 
 
Z geslom »Pohodi po E-poteh in k E-potem« smo evropski pohodniki s sabo nosili 
idejo skozi celotno Evropo do Andaluzije. 
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Trajanje projekta Evropohod 2011 
 
Evropohod 2011 je trajal eno leto. 
 
                                   Od 9. oktobra 2010 do 16. oktobra 2011. 
 
Zaključni dogodek v Andaluziji je potekal: 
 
13. – 16. oktober 2011  Granada  Pohodništvo in kultura, Zaključna svečanost 
      Svečani pohod 
 
 
Na zaključnem dogodku v Alhambri v Granadi, v Španiji 15. oktobra 2011,  so se vedra z 

vodo spraznila v pripravljene amfore. Voda iz teh amfor je stekla v levji vodnjak (Fuente de 

los Leones) na dvorišču v Alhambri. Iz tega vodnjaka, ki ga nosi dvanajst levov (12 evropskih 

pešpoti), bo izbruhnil izvir ţivljenja, ustvarjalna moč vode. Tako se bo iz vseh drţav članic 

evropske popotniške zveze simbolično zbrana voda povezalo v eno. 

 
 
 

Organizacija dogodkov v Sloveniji 
 
 
 

A) Dogodki v domeni soustanoviteljic KEUPSa 

 

V Sloveniji je vsaka soustanoviteljica Komisije za evropske pešpoti (Keups)  organizirala 

svoj dogodek v letu 2011.  Vsaka članica Komisije za evropske pešpoti je simbolično 

zajela vodo v posebnih lesenih posodah, kar simbolizira Gozd in Vodo, ki sta 

ţivljenjsko povezana in slovenski gozdovi so nedvomno enkratni v Evropi. 

 

1. Turistična zveza Slovenije, 

Turistična zveza Slovenije, je  organizirala slavnostno zajemanje vode iz jezer in morja, 

ob Jezerskih dnevih na Kanalu ob Soči 21. maja  2011 (zbrali vodo od 20 jezer iz cele 

Slovenije in morja, Turistična društva Bled, Bohinj, Cankova, Notranjska, Dobrovnik, 

Kanal ob Soči, Kočevje, Markovci, Zbilje, Radeče, Izvir Dobrina, Šoštanj, Most na 

Soči, Velenje in Vinska Gora in turistični zvezi Sevnica in Velenje so v skupno leseno 

posodo zlili jezersko vodo, Turistično društvo Taperin iz Sečovelj pa je prineslo s 

seboj morje iz solin. Zbralo se je več kot 500 udeleţencev. Organizator srečanja je bilo 

TD Kanal na Soči. Razdeljeni po skupinah smo se na ta dan podali na kulturne, vodne 

ali gozdne poti. Udeleţence so pozdravili ţupan občine in gostitelj Andrej Maffi, 

predsednik TZS Peter Misja in minister za okolje in prostor Roko Ţarnić. Ekipe 

turističnih društev so se po slavnostnem zajemanju vode pomerile med seboj v 

športnih igrah na temo voda in odpadki in si priborila tudi priznanja.  



 

  
 

 
  

2. Planinska zveza Slovenije 

Planinska zveza Slovenije je  slavnostno zajemala vodo iz rek in ledenika 4. junija 2011, 

ob Dnevu slovenskih planincev na Jeruzalemu. Zbralo se je več 1000 planincev. 

Glavni organizator PD Ljutomer. 

  
 

 

      3.  Zveza gozdarskih društev Slovenije 

Zveza gozdarskih društev Slovenije   je organizirala slavnostno zajemanje vode iz podzemnih 

voda, 2. Junija 2011 v Murski Soboti  (VODOVOD Murska Sobota d.o.o., 

KOMUNALA d.o.o. Murska Sobota).  Zbralo se je več kot 50 udeleţencev. Dogodek smo 

povezali z evropskim letom kulture v letu 2012. 

 



 

 
 

 

 

4. Zavod za gozdove Slovenije 

Zavod za gozdove Slovenije je organiziral slavnostno zajemanje vode iz vodnih zajetij v 

gozdu pri Gospodični na Gorjancih  9. septembra 2011, v sodelovanju  s Planinskim 

društvom Krka Novo Mesto, Društvom Gorjanske košenice ter  partnerji. Zbrali  smo 

se na Miklavţu na Gorjancih, od tu pa se podali slabo uro hoda po E7 do Gospodične, 

vodnega izvira.  Pozdravil nas je tudi odposlanec predsednika drţave mag. Franc 

Hočevar. Zbralo se je več kot 50 udeleţencev. 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B)  Kolesarki maraton iz Slovenije v Španijo 

 

V sklopu EVROPOHODA  2011, smo napovedovali tudi kolesarski maraton v Španijo. Ţal 

zaradi premalo zainteresiranih sponzorjev nismo mogli zbrati denarja, tako da smo kolesarki 

maraton odpovedali. Smo pa v ta namen se dogovorili z Radovanom Skubicem - Hilarijem, da 

je opravil drug projekt – podvig: 

 

                                   Zajemanje voda s Hilarijem. 

 

ki je  potoval peš iz Zelencev do Geossa od 28.9. do 1. 10. 2011, ter zajel vodo iz 

Zelencev (izvir Save), izvira Soče,  Sedmerih triglavskih  jezer,   Slapa Savica in 

Bohinjskega jezera, v posebno posodo, ki jo je prinesel na Geoss.  

      
 

 

 

C) Foto natečaj in literarna dela   

 

Na temo »Pešpoti in voda« je  KEUPS v letu 2011 organiziral literarni in foto natečaj. 

Fotografsko društvo Grča Kočevje v sodelovanju z: Zavodom za gozdove Slovenije, 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisijo za evropske pešpoti v 

Sloveniji, (Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza 

Slovenije in Zveza gozdarskih društev) in s pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije �t. 

007/2011, objavilo : Mednarodni fotografski natečaj OB MEDNARODNEM LETU 

GOZDOV 2011 IN EVROPOHODU 2011 z naslovom: Gozd, pešpoti in vode. Ţirija v 

sestavi; Stanko Lavrič, Vinko Lavtiţar in Gregor Hutar je 23. aprila opravila ocenjevanje 

vseh prispelih fotografij na natečaj, Gozdovi pešpoti in vode v Sloveniji. Na natečaj je 

prispelo 593 fotografij 159. slovenskih avtorjev. Razstava se po pravilih Fotografske zveze 

Slovenije �šteje kot drţavna razstava. Na razstavo je bilo sprejetih 121 fotografij. Vse 

sprejete fotografije so bile  prikazane na javnih predstavitvah (Gozdarski inštitut, sejem 

Gornja Radgona, Geoss, Bled tnp… ) . Pribliţno 70 najbolje ocenjenih pa je  objavljeno tudi v 

katalogu, ki je ob tej priloţnosti natisnjen v več 100 izvodih in predstavlja protokolarno 

darilo. 

 



 

       
 

Literarna dela pa je pregledala komisija v sestavi: Borut Debevc, Tone Lesnik in Darinka 

Kobal. Zaključen je literarni natečaj »OB MEDNARODNEM LETU GOZDOV 2011 

IN EVROPOHODU 2011«. Literarna dela smo prejemali do vključno 20. aprila 2011. 

Do roka je prispelo 141 del. Z odzivom in tudi z vsebino prispelih del smo izjemno 

zadovoljni. 

 

Slavnostna podelitev nagrad tako za foto kot literarni natečaj je bila 28. 5. 2011 na sedeţu 

ZGS v Ljubljani.   

 

E) Srečanje na GEOSSU v srcu Slovenije 

 

Keups je v  sodelovanju z:  Občino Litija, Društvom GEOSS, Centrom za razvoj Litija, 

PGD Vače,  Društvom ţena in deklet Vače, Druţinskim gledališčem Kolenc, PD Litija  

in Zavodom za gozdove Slovenije organiziral zaključno prireditev EVROPOHODA 2011 v 

Sloveniji in srečanje evropopotnikov, ki je bilo v soboto, 1. oktobra 2011 ob 13.uri, na 

GEOSS-u (Geometrično središče Slovenije, Spodnja Slivna, Vače pri Litiji). POHOD: 

 Pohodniki iz vse Slovenije so se zbrali med 8:45 in 9:00 na Zasavski sv. Gori, od 

koder je do Geossa tri uri hoda (info: Joţe Dernovšek, 040 457 373) in med 7:45 in 

8:00 v Senoţetih (trgovina ob cesti Ljubljana - Litija), od koder je do Geossa hoje štiri 

ure (info: Borut Vukovič, 031 805 686). Druţine so se lahko ob 10:30 priključile  

pohodnikom na Vačah. Ob 11. uri je Druţinsko gledališče Kolenc pri situli na Vačah v 

gledališki igri prikazalo najdbo vaške situle. Skupaj nas so vodili turistični, planinski 

in gozdarski vodniki.   

PRIREDITEV: 

Druţenje in skupno zlivanje vode se je na GEOSSU pričelo ob 13. Uri, s Slovensko in 

Evropsko himno. V kulturnem programu so sodelovali: Godalna skupina Strunikat iz Radeč, 

Moški pevski zbor KUD Lipa  Vače - Geoss in Druţinsko gledališče Kolenc. Program je 

povezovala Blaţka Muller Pograjc. Častni pokrovitelj Evropohoda 2011 je predsednik 

Republike Slovenije  dr. Danilo Turk,  ki nam je tudi spregovoril in Predsednik Türk je 

poudaril, da je odnos do vode temeljna predpostavka in bi moral biti naš nacionalni interes, da 

storimo vse, kar je v naši moči, da jo ohranimo, očistimo, če je potrebno, in da je ne 

zastrupljamo. Predsednik republike je ob tej priloţnosti opozoril, da pri nas skoraj petina ljudi 

ni v vsakem trenutku in vedno oskrbljena z neoporečno vodo. Priča smo namreč opozorilom, 

da morajo ljudje včasih ponekod prekuhavati vodo, v letošnjem letu pa je bilo onesnaţenih 

tudi nekaj večjih vodovodov. Te ugotovitve bi nas vsekakor morale skrbeti in nas zavezati, je 

dejal predsednik, da storimo vse, da bo voda čim bolj dostopna vsakemu drţavljanu, brez 

bojazni, da mu bo njeno pitje povzročalo zdravstvene probleme. Predsednik se je še posebej 



 

zahvalil Planinski zvezi Slovenije, Turistični zvezi, Zvezi gozdarskih društev, Zavodu za 

gozdove in ultramaratoncu Hilariju, Radovanu Skubicu, ki so s simbolnim zajemanjem 

vodotokov in vodnih virov pomagali sporočiti, da ţelimo Slovenci skupaj z ostalimi 

evropskimi narodi izraziti zavedanje, da je voda zares vir ţivljenja. Spregovorili so še Jošt 

Jakša  direktor ZGS, Tone Tomše podpredsednik PZS, Peter Misja predsednik TZS in Joţe 

Falkner predsednik ZGD, ki je predlagal ustanovitev foruma za vode, ţupan občine Litija 

Franci Rokavec in predsednik društva Geoss ter predsednik KEUPSa.   

Podelili so tudi priznanja za prehojene poti. Tako kot ob sami poti, smo  tudi na skupnem 

druţenju lahko spoznali veliko zanimivega o naši naravni in kulturni dediščini. 

Iz vseh štirih posod z zajeto vodo,  ter vodo zajeto s pohoda Hilarija,  smo ob prisotnosti 

predsednika drţave Slovenije, dr. Danila Turka,   napolnili skupno posodo z vodo, 

katera je romala v Španijo, v Granado, na osrednji dogodek skupnega zlitja vode.  S 

skupno vodo smo napolnili še posebno banko z vodo in jo podarili predsedniku. Bilo 

je okoli 200 udeleţencev. Postavili smo tudi razstavo iz foto in literarnega natečaja ter 

podelili 30 popotnikom priznanja za prehojeno pot. 

  

  
 

 

 

 

 

F) Obisk Španije 

 

Keups je  objavil razpis za obisk Španije za čas zaključne svečanosti od 12. do 16. oktobra 

2011. Prvi razpis, ki je vključeval obisk z avtobusom, je vodil Vinko Šeško in drugi, ki je 

predvidel obisk z avionom, je vodil Uroš Vidovič s pomočniki: Antejem in Joţetom. Prvi 

razpis ni uspel zaradi premalo prijavljenih, medtem ko drugi je uspel in mesta so bila takoj 

zapolnjena. Obisk je štel 50 popotnikov iz Slovenije. Obisk je potekal od 12.10. do 

17.10.2011. Nastanitev je bila v Malagi. Obiskali in prehodili smo več vrhov v okolici 

Malage, se spoznali s kulturno in naravno dediščino in sistemom pohodništva v Španiji.   

 

Na zaključnem dogodku Evropohoda 2011v Granadi, v Španiji 15. oktobra 2011,  se je 

zbrala mnoţica, več tisoč pohodnikov iz 30 drţav. V samo mesto smo se zgrinjali iz več 

smeri. Poti so nas vodile v središče mesta, kjer je bil postavljen osrednji oder in kjer nas je 

pričakala predsednica evropske popotniške zveze. Vse je bilo vzhičeno od druţenja, visoko 

dvignjenih zastav in pesmi. Zdruţevanje Evrope v eno se je tukaj udejanjalo v misli na 

ljubezen, pesem in vodo. 

Na odru je bilo postavljenih 12 anfor (12 evropskih pešpoti). Vsaka pohodniška zveza oz. 

vsaka drţava članice evropske popotniške zveze je zlila vodo v pripravljene amfore.  



 

11 izbranih članov izmed evropskih pohodniških organizaciji ter predsednica,  pa je amfore z 

vodo odneslo do   levjega vodnjaka (Fuente de los Leones) na dvorišču v Alhambri. (Eno 

izmed anfor je ponesla tudi Slovenija, zanjo Joţe Prah). Iz tega vodnjaka, ki ga nosi dvanajst 

levov (12 evropskih pešpoti), je izbruhnil izvir ţivljenja, ustvarjalna moč vode. Tako se je iz 

vseh drţav članic evropske popotniške zveze simbolično zbrana voda povezalo v eno. 

   
 

   
 

  
 

  



 

G) Pohodi po E6 

 

Pohodi po E6, z vodnikom Radovanom Skubicem in KEUPS- om, so potekali v sedmih 

etapah. Na pohodih ga je spremljala ves čas ţena in pohodniki od  nekaj pa do sto in 

več.  Na zaključku pohoda v Strunjanu se je zbralo 20 pohodnikov iz cele Slovenije, 

največ iz Sevnice.  Sodelovali so tudi koordinatorji za evropske pešpoti. 

 

Datum Tura Čas hoje 

16.4. in 17.4. 2011 Ivnik – Kopa -Sleme 18 ur 

7.5. in 8.5.2011 Sleme – Koča na Čreti – 

Trojane  

14 ur 

11.6. in 12.6. 2011 Trojane – Janče - Grosuplje 14 ur 

24.6. in 25.6. 2011 Grosuplje – Selo – Stari trg 

pri Loţu 

14 ur in pol 

9.7. in 10.7. 2011 Stari trg pri Loţu – Mašun - 

Kozlek 

14 ur 

23.7. in 24.7.2011 Kozlek – Dimnice - Kubed 15 ur in pol 

6.8. 2011 Kubed - Strunjan 7 ur 

       
 

  
 

H) Pohodi po E7 

 

Vsako prvo soboto v mesecu z vodniki KEUPS-a.  

DATUM POHOD po evropskih pešpoteh v Sloveniji 

8.1.2011 Krško – Kostanjevica, v  sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE 

Breţice; Planinskim društvom Videm – Krško in Planinskim društvom Polom- 

Kostanjevica na Krki,  prvi pohod -v okviru EVROPOHODA 2011-  po evropski 

pešpoti E7iz Krškega skozi Krakovski gozd do Žolnirja,v soboto 8. Januarja 

2011. 30 udeleţencev. 

 



 

5.2. V  sodelovanju s PD Slovenska Bistrica in Poljčane,  Gornji Petrovci – 

Moravske Toplice, vodil Marjan Mally. 50 udeležencev. 

 

5.3. V  sodelovanju z Zavodom Parnas Predgozd-Velike Lašče 

v soboto 5. marca 2011. Vodila Metka Starič. 50 udeleţencev. 

 

 

2.4. 

Oz. 

16.4.2011 

V okviru sobotnih pohodov EVROPOHODA 2011-  

 po evropski pešpoti  in pohodov z vodnikom Radovanom Skubicem – Hilarijem 

mejni prehod Radlje (Radeljpas) – Radlje – Kope – Sleme, 

Pot je vodila po evropski pešpoti E6, vodila Hilari in Ludvik Podrzavnik. 

7.5. Sleme – Koča na Čreti (v okviru pohoda s Hilarijem) v okviru sobotnih pohodov 

EVROPOHODA 2011-   po evropski pešpoti in pohodov z vodnikom 

Radovanom Skubicem – Hilarijem in v  sodelovanju s PD Radlje ob Dravi in PD 

Lisca Sevnica ter Zavodom za gozdove OE , ANDREJEV DOM NA SLEMENU 

– MOZIRJE. 200 udeleţencev. 

4.6. Ljutomer – Jeruzalem (Dan slovenskih planincev) 

2.7. Odpadel 

6.8. Kubed – Strunjan (zaključni pohod s Hilarijem), 30 udeleţenvec 

3.9. oz. Gorjanci, Javorovica – Miklavţ po E7, 50 udeleţencev  

1.10. Geos (zaključna prireditev Evropohoda v Sloveniji), 200 udeleţencev 

5.11.  

3.12.  

 

  
 

 

I) Pohod  ob Dnevu slovenskih planincev po E7 SLO 

 

Datum Tura Čas hoje (ur) 

28.5.20111 Rogatec – Ptujska Gora 7 

29.5.2011 Ptujska Gora - Podlehnik 5 

30.5.2011 Podlehnik – Formin 

(Gorišnica) 

6 

31.5.2011 Formin - Ormoţ 5 



 

1.6.2011 Dan za počitek  

2.6.2011 Hodoš – Moravske Toplice 9 

3.6.2011 Moravske Toplice - 

Ljutomer 

7 

4.6.2011      Ljutomer – Jeruzalem 

(Dan slovenskih 

planincev) 

2 

 

  
 

   
 

 

 

 

Zajemanje vode pri EVROPOHODU 2011, PZS 

 



 

 

 

 

 

 

J) Promocija 

 

 Organizirana je bila tiskovna konferenca, v torek 29. marca 2011, v prostorih Mestne 

občine Ptuj (sejna soba), Mestni trg 2, 2250 Ptuj, kjer smo spregovorili o pomenu 

evropskih pešpoti v naši drţavi,  EVROPOHODU 2011 in pohodništvu, kot 

turističnemu produktu v občini Ptuj. Pripravili mape za novinarje, in posebej 

spregovorili še o mednarodnem letu gozdov. Udeleţilo se je 8 novinarjev. 

 Predstavitev na sejmu Lov v Gornji Radgoni s pomočjo Turistične zveze Slovenije. 

 Izdan bilten in zloţenka o Evropohodu 2011 

 Opravljenih več informacijskih in promocijskih sestankov za evropohod 

 Več kontaktnih oddaj na radiu o evropskih pešpoteh in evropohodu 

 Objavljenih več člankov v revijah in časopisih o evropohodu 

 Natisnjene majice in kape  

 Odprta nova tabla na Hodušu 

 

 

 

ROGATEC SOTLA ŢUPAN OBČINE 

ROGATEC IN 

GOZDARJI 

28-5.2011 

DAKLECE DRAVINJA PD MAJŠPERK 

MIRAN SMOLEJ 

30.5.2011 

BORL DRAVA ŢUPAN OBČINE 

CIRKULANE 

JANEZ JURGEC 

30.5.2011 

CVETKOVCI PESNICA PD ORMOŢ 

MARJAN 

KUKOVEC 

31.5.2011 

HODOŠ KRKA ŢUPAN OBČINE 

HODOŠ 

BUNDERLA 

RUDOLF 

2.6.2011 

GANČANI LEDAVA FRANC DONŠA 

PREDSEDNIK PD 

MURA 

3.6.2011 

OTOK LJUBEZNI 

IŢAKOVCI 

MURA ELICA HORVAT 

DIREKTORICA 

ZTK BELTINCI 

3.6.2011 

LJUTOMER ŠČAVNICA KSENIJA HLADEN 

PD LJUTOMER 

3.6.2011 



 

 
 

 

 

 

Zapisal predsednik KEUPS: 

Joţe Prah 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

»Pešpoti in voda« 

 

http://www.letogozdov.si/index.php

