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Sporočilo za javnost:  
 

Ob praznovanju mednarodnega dneva gora in 40. let evropskih pešpoti. 

Prvi mednarodni dan gora je bil leta 2003. Pobuda za ta dan je prišla s strani organizacije 
Združenih narodov. Z mednarodnim dnem gora želimo povedati, da so gore, hribi in planine 
sestavni del našega življenja, našega sožitja z Naravo.  

Na sožitje z Naravo je želelo opozoriti tudi 14 pohodniških organizacij iz 6 evropskih držav, 
ki so v Nemčiji leta 1969 ustanovili Združenje evropskih pohodnikov (ERA).  Danes je 
krovna organizacija s sedežem v Španiji in združuje več kot 50 pohodniških organizacij in 26 
evropskih držav in dveh opazovalk. Te organizacije imajo skupaj več kot 5 milijonov 
posameznih članov. Večina članic ima več kot petdeset letne izkušnje v organizaciji in 
ustvarjanju pogojev za kvalitetno pohodništvo. Skupaj vzdržujejo 12 evropskih pešpoti, ki 
merijo več kot 60 000 km in povezujejo Evropo od Severa na Jug in od Vzhoda na Zahod z 
glavnim ciljem, da meje niso ovira, temveč priložnost za razumevanje, sodelovanje in 
spoštovanje Narave, naše kulturne in naravne dediščine, z vrednostjo sožitja človeka in 
narave. Evropska popotniška zveza se zavzema za razumevanje in varovanje podeželja in 
spodbujanje načel trajnostnega razvoja, s poznavanjem evropske zgodovine in kulture ter 
zaščito svoje dediščine in ohranjanje pravice do prostega dostopa na podeželju ob spoštovanju 
okoljskih načel.  Organizira tudi vseevropske dogodke, kot je Erorando.   
 
V Slovenijo so evropske pešpoti zanesli že leta 1975 gozdarji in danes povezujejo Slovenijo 
E6 in E7, ki merijo skoraj 1000 km. Zanje skrbi Komisija za evropske pešpoti (KEUPS), 
katero so ustanovile: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, 
Planinska zveza Slovenije in Turistična zveza Slovenije in glavno poslanstvo komisije je:  
Vključevanje Slovenije v evropske tokove s popotništvom po evropskih pešpoteh, Uveljaviti 
javni in državni interes za evropske pešpoti v Sloveniji, Širiti idejo hoje v naravi v obliki 
popotništva in turizma, Seznanjati popotnike z naravnimi, etnološkimi, zgodovinskimi in 
kulturnimi znamenitostmi Slovenije in turistično ponudbo, Popularizirati gozdove Slovenije 
in njihov pomen za turizem, Prispevati k promociji popotništva in spodbujanju trženja v 
turizmu na podeželju, Prispevati k razvoju podeželja, 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, Uveljavljati evropske 
pešpoti kot sestavino turizma.  
Tako načrtuje 15. 5. 2010 vseslovensko srečanje v Radljah na Koroškem in v letu 2011, 
Eurorando 2011, kjer se bodo zbrali pohodniki s cele Evrope v Španiji, zajemali vodo iz 
svojih potokov in jo družno zlili v vodnjak v Španiji ter tako na simbolni način opozorili 
na vrednoto, pitne vode in pešpoti.   
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