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Izjava za javnost:

EVROPOHOD 2011
Evropska popotniška zveza, katere članica je Komisija za evropske pešpoti (KEUPS), ki so jo
ustanovile, Planinska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza
Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije, je določila leto 2011 za leto
EVROPOHODA.

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« evropski pohodniki s sabo nosimo idejo skozi
celotno Evropo do Andaluzije v Španijo.

Evropohod 2011 traja eno leto, od 9. oktobra 2010 do 16. oktobra 2011, zaključni dogodek pa
bo v Andaluziji v Granadi, kjer bo 15. 10. 2011 zaključna prireditev. Na zaključnem dogodku
v Alhambri v Granadi, v Španiji 15. oktobra 2011,  se bodo vedra z vodo spraznila v
pripravljene amfore. Voda iz teh amfor bo 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 življenja, ustvarjalna moč vode. Tako se bo iz vseh držav članic evropske
popotniške zveze simbolično zbrana voda povezalo v eno.

Tudi v Sloveniji so organizirani dogodki v sklopu dogodkov EVROPOHOD 2011. Vsaka
članica Komisije za evropske pešpoti simbolično zajema vodo v posebnih lesenih posodah,
kar simbolizira Gozd in Vodo, ki sta življenjsko povezana in slovenski gozdovi so nedvomno
enkratni v Evropi.  Planinska zveza Slovenije je  slavnostno zajemala vodo iz rek in ledenika
4. junija 2011, ob Dnevu slovenskih planincev na Jeruzalemu, Zavod za gozdove Slovenije je
organiziral slavnostno zajemanje vode iz vodnih zajetij v gozdu pri Gospodični na Gorjancih
9. septembra 2011,  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)  in Zveza gozdarskih društev Slovenije je organizirala slavnostno
zajemanje vode iz podzemnih voda, 2. Junija 2011 v Murski Soboti.

Vodo iz štirih posod pa bomo 1. oktobra 2011 zlili v eno posodo na Geossu, središču
Slovenije. In ta posoda  z vodo bo romala v Španijo. Ob istem času pa bo na ta dogodek peš
prišel še Hilari – Radovan Skubic in prinesel svoje vedro – banko  vode iz izvira Save, Soče
in Sedmerih triglavskih jezer. Temu dogodku na Geossu, kakor celotnemu projektu
Evropohoda 2011, daje predsednik države dr. Danilo Turk posebno pozornost, saj je
predsednik pokrovitelj evropohoda v Sloveniji.



Poleg teh dogodkov pa je  KEUPS s pomočjo PZS in TZS oz. njenih društev, organizirala še:
Pohodi po E6, z vodnikom Radovanom Skubicem in KEUPS- om, ki so potekali v sedmih

etapah. Na pohodih ga je spremljala ves čas žena 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.

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 Ložu
14 ur in pol

9.7. in 10.7. 2011 Stari trg pri Ložu – Mašun -
Kozlek

14 ur

23.7. in 24.7.2011 Kozlek – Dimnice - Kubed 15 ur in pol
6.8. 2011 Kubed - Strunjan 7 ur

Pohodi po E7,
vsako prvo soboto v mesecu z vodniki KEUPS-a. ( http://eupoti.com/ )

Pohod  ob Dnevu slovenskih planincev po E7 SLO

Na vseh pohodih je sodelovalo mnogo pohodnikov, od nekaj deset do nekaj sto.

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 - Ormož 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

Foto natečaj in literarna dela

Na temo »Pešpoti in voda« je KEUPS s partnerji je bil v  letu 2011 organiziran foto in
literarni natečaj, ki je lepo uspel. Dela so bila prikazana in razglašena v mesecu maju, ob
tednu gozdov, v upravi ZGS. Najboljša fotografska dela pa smo izdali v priložnostni knjigi.

Vabimo vse pohodnike, popotnike in ljubitelje Narave  na pohode in druženja.

Veseli vas bomo 1. Okt. 2011, na zaključno prireditev Evropohoda
2011 v Sloveniji, ko se zberemo ob 9.00 uri na Zasavski gori in se
peš napotimo na Geoos, Vače pri Litiji, kjer bo ob 13.0 uri svečano
zlivanje zajetih voda.

Predsednik KEUPS:
Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net  .

ROGATEC SOTLA ŽUPAN OBČINE
ROGATEC IN
GOZDARJI

28-5.2011

DAKLECE DRAVINJA PD MAJŠPERK
MIRAN SMOLEJ

30.5.2011

BORL DRAVA ŽUPAN OBČINE
CIRKULANE
JANEZ JURGEC

30.5.2011

CVETKOVCI PESNICA PD ORMOŽ
MARJAN
KUKOVEC

31.5.2011

HODOŠ KRKA ŽUPAN OBČINE
HODOŠ
BUNDERLA
RUDOLF

2.6.2011

GANČANI LEDAVA FRANC DONŠA
PREDSEDNIK PD
MURA

3.6.2011

OTOK LJUBEZNI
IŽAKOVCI

MURA ELICA HORVAT
DIREKTORICA
ZTK BELTINCI

3.6.2011

LJUTOMER ŠČAVNICA KSENIJA HLADEN
PD LJUTOMER

3.6.2011


