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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. V imenu združenja ERA 
in s podporo oblasti andaluzijskih provinc, ki so pokazale veliko zanimanje za pomoč 
pri organizaciji, bosta 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« bodo evropski pohodniki s sabo nosili 
idejo skozi celotno Evropo do Andaluzije. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Trajanje projekta Evropohod 2011 
 
Evropohod 2011 bo trajal eno leto. 
 
Od 1. oktobra 2010 do 15. oktobra 2011 
 
Zaključni dogodek v Andaluziji bo potekal na treh mestih: 
7. – 9. oktober 2011  Almeria  Pohodništvo in narava 
10. – 12. oktober 2011  Malaga  Pohodništvo in turizem, Turistični velesejem 
      Sestanek članic združenja ERA,  
13. – 16. oktober 2011  Granada  Pohodništvo in kultura, Zaključna svečanost 
      Svečani pohod 
 
 
 

Organizacija dogodkov v Sloveniji 
 
 
 

A) Dogodki v domeni soustanoviteljic KEUPSa 
 
V Sloveniji bo vsaka soustanoviteljica Komisije za evropske pešpoti (Keups)  organizira 

svoj dogodek v letu 2011.  
 
1. Turistična zveza Slovenije, 
Bo organizirala slavnostno zajemanje voda iz jezera in morja, ob jezerskih dnevih.  
 
2. Planinska zveza Slovenije 
Bo organizirala slavnostno zajemanje voda rek in ledenika.  
 

      3.  Zveza gozdarskih društev Slovenije 
Bo organizirala slavnostno zajemanje voda iz podtalnice.  
 
4. Zavod za gozdove Slovenije 
Bo organiziral slavnostno zajemanje voda iz vodnih zajetij v Gozdu. 
 
KEUPS pripravi program in organizira s predstavniki (predsedniki oz. direktorjem) 

sestanek za skupno uspešno koordinacijo EVROPOHOD 2011.  
Vsaka organizacija bo  posvetila temu dogodku večjo pozornost, kajti voda je nedvomno 

tista, ki postaja vse bolj pomembna strateška komponenta življenja na Zemlji. 
 
 
 
 
 



 

 
B)  Kolesarki maraton iz Slovenije v Španijo 
 
V sklopu EVRPOHODA  2011, pa bi za popularizacijo kolesarjenja, popotništva, 

pohodništva, VODE in naše države, kakor evropskih pešpoti, bo še ultramaratonski 
kolesar Hilari, Radovan Skubic,  prekolesaril E7 iz Slovenije do Španije in tam 
simbolično zlil vodo iz naše najbolj znane in čiste reke.  

 
C) Zajemanje vode 
 

Na vseh dogodkih, ki bodo organizirani v sklopu dogodkov EVROPOHOD 2011, se bo 
simbolično zajemala voda v posebnih lesenih posodah, kar simbolizira Gozd in vodo, ki sta 
življenjsko povezana in slovenski gozdovi so nedvomno enkratni v Evropi. In ta zajeta voda 
se bo prenesla v Španijo.  
Na zaključnem dogodku v Alhambri, Granadi, v Španiji 16. 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, bo izbruhnil 
izvir življenja, ustvarjalna moč vode. 

 
 

 
D) Foto natečaj in literarna dela   
 

Na temo »Pešpoti in voda« bo KEUPS v letu 2011 organiziral več natečajev za različne 
ciljne skupine. 

 
 
 
E) Obisk Španije 
 
Keups bo objavil razpis za obisk Španije za čas zaključne svečanosti  
od 13. do 16. oktobra 2011. 
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KKoommiissiijjoo  zzaa  eevvrrooppsskkee  ppeeššppoottii    ((KKEEUUPPSS))  sseessttaavvlljjaajjoo  ppoo  ddvvaa  
pprreeddssttaavvnniikkaa  iizz::  
  ZZaavvooddaa  zzaa  ggoozzddoovvee  SSlloovveenniijjee,,  TTuurriissttiiččnnee  zzvveezzee  SSlloovveenniijjee,,  PPllaanniinnsskkee  
zzvveezzee  SSlloovveenniijjee  iinn  ZZvveezzee  ggoozzddaarrsskkiihh  ddrruušštteevv  SSlloovveenniijjee,,  sseeddeežž  ppaa  jjee  
nnaa  ZZaavvoodduu  zzaa  ggoozzddoovvee  SSlloovveenniijjee  vv  LLjjuubblljjaannii..  
  
PPoossllaannssttvvoo  KKEEUUPPSS  jjee  zzaajjeettoo  vv  nnaasslleeddnnjjiihh  ttooččkkaahh::  

••  VVkklljjuuččeevvaannjjee  SSlloovveenniijjee  vv  eevvrrooppsskkee  ttookkoovvee  ss  
ppooppoottnniiššttvvoomm  ppoo  eevvrrooppsskkiihh  ppeeššppootteehh  

••  UUvveelljjaavviittii  jjaavvnnii  iinn  ddrržžaavvnnii  iinntteerreess  zzaa  eevvrrooppsskkee  
ppeeššppoottii  vv  SSlloovveenniijjii  

••  ŠŠiirriittii  iiddeejjoo  hhoojjee  vv  nnaarraavvii  vv  oobblliikkii  ppooppoottnniiššttvvaa  iinn  
ttuurriizzmmaa  

••  SSeezznnaannjjaattii  ppooppoottnniikkee  zz  nnaarraavvnniimmii,,  eettnnoolloošškkiimmii,,  
zzggooddoovviinnsskkiimmii  iinn  kkuullttuurrnniimmii  zznnaammeenniittoossttmmii  SSlloovveenniijjee  iinn  

ttuurriissttiiččnnoo  ppoonnuuddbboo  
••  PPooppuullaarriizziirraattii  ggoozzddoovvee  SSlloovveenniijjee  iinn  nnjjiihhoovv  ppoommeenn  zzaa  

ttuurriizzeemm  
••  PPrriissppeevvaattii  kk  pprroommoocciijjii  ppooppoottnniiššttvvaa  iinn  ssppooddbbuujjaannjjuu  

ttrržžeennjjaa  vv  ttuurriizzmmuu  nnaa  ppooddeežžeelljjuu  
••  PPrriissppeevvaattii  kk  rraazzvvoojjuu  ppooddeežžeelljjaa  

••  PPooppuullaarriizziirraattii  vvaarroovvaannjjee  nnaarraavvee,,  ookkoolljjaa  iinn  llaassttnniinnee  vv  
nnaarraavvnneemm  ookkoolljjuu  

••  SSooddeelloovvaattii  vv  mmeeddsseebboojjnneemm  ssppoozznnaavvaannjjuu  lljjuuddii  vv  
ddoommoovviinnii  iinn  lljjuuddii  iizz  ddrruuggiihh  ddrržžaavv  zzaarraaddii  ssoožžiittjjaa,,  

ssppoorraazzuummeevvaannjjaa  iinn  mmiirruu  vv  ssvveettuu  
••  UUvveelljjaavvlljjaattii  eevvrrooppsskkee  ppeeššppoottii  kkoott  sseessttaavviinnoo  ttuurriizzmmaa  



 

 KLUB POHODNIKOV PO EVROPSKIH PEŠPOTEH     
                                                   Pravila sprejeta 
                                              21.5.2005, Grad Podsreda 
 
1. Je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nestrankarsko združenje pohodnikov po 
evropskih peš poteh. 
2. Delovanje društva temelji na načelih demokratičnosti in javnosti. 
3. Delo kluba je javno.  
Svoje člane/-ice obvešča klub: 
• s pravico vpogleda članov v zapisnike kluba; 
• preko klubskega glasila; 
• preko sredstev javnega obveščanja 
• preko elektronske pošte. 
Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje kluba javne, da organizira okrogle 
mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike/-ice zainteresiranih organov, 
ustanov, organizacij ter predstavnike/-ice sredstev javnega obveščanja. 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu kluba je odgovorna Komisija 
za evropske pešpoti. 
4. Klub zasleduje naslednje cilje in načela: 

• Širiti idejo hoje v naravi v obliki pohodništva in turizma 
• Seznanjati pohodnike z naravnimi, etnološkimi, zgodovinskimi in kulturnimi 

znamenitostmi Slovenije in turistično ponudbo 
• Prispevati k promociji pohodništva 
• Popularizirati varovanje narave, okolja in lastnine v naravnem okolju 
• Sodelovati v medsebojnem spoznavanju ljudi v domovini in ljudi iz drugih držav 

zaradi sožitja, sporazumevanja in miru v svetu 
• Se imeti lepo ob hoji v naravi 

5. Klub uresničuje svoje cilje: 
• z organiziranjem pohodov 
• s sestajanjem svojih članov/-ic ob sejah KEUPS in drugih akcijah; 
• z delom v komisijah in sekcijah; 
• z organiziranjem akcij, prireditev, predavanj, seminarjev in podobno; 
• s povezovanjem z drugimi organizacijami in s sodelovanjem na njihovih akcijah; 
• z obveščanjem javnosti o delu kluba; 
• z izdajanjem elektronskih obvestil 
• preko organizacij in združenj, s katerimi ima društvo skupne interese. 

6. Član/ica društva je lahko vsak/a, ki ima rad pohodništvo in se ravna po pravilih Kluba za 
evropske pešpoti in izrazi željo za sprejem, ter podpiše pristopno izjavo.  
Članstvo v klubu je brezplačno in prostovoljno. 
7. Klub vodi Komisija za evropske pešpoti ali izvoljeni člani Kluba za evropske pešpoti.  
8. Odločanje v klubu je sklepčno, če je prisotnih več kot pol članov, ali vsaj 10. 
9. Člani kluba so prijatelji.  
10. Naslov Kluba za evropske pešpoti je enak naslovu Komisije za evropske pešpoti: 
Zavod za gozdove Slovenije,  Večna pot 2, p. p. 71, 1000 Ljubljana tel:  ++386 1/470-00-50 
faks: ++386 1/423-53-61, ++386 41 657 560, Elektronska pošta: prah.joze@volja.net.   


