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Prejšnjo soboto, 15. maja 2010, so v Slove
niji preklicali skoraj vse prireditve na pro
stem in pohode. Vremenarji so obljubljali
hud deževen dan, kar se je tudi uresnicilo.
Niso pa obupali organizatorji vsakoletnega
slovenskega srecanja pohodnikov, ki hodi
jo peš po evropski pešpoti.
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Potek celotna E6 - do Jadrana

Pricakovali so sicer šesto udeležencev, pa jih je prišlo vavstrijsko vas Ivnik (Eibiswald) le 150. Od tega pol avto
busa iz PD Lisca Sevnica, kamor se je prikljucilo tudi nekaj
Zasavcank. Seveda se je ponovno izkazalo, da dež ni ovira
za prijeten dan v naravi in v dobri družbi ..
Najprej so jih avstrijski prijatelji peljali v svoj muzej po
potništva, potem pa so jih turisticni, planinski in gozdarski
vodniki vodili po poti E6 do Radelj ob Dravi. Na pol poti, na
mejnem prehodu Radlje, so slavnostno postavili novo tablo

Saj gre!Zakaj pa so dežniki?!

Center mesta Radlje ob Dravi

pešpoti E6, avtobus pa je od tam odpeljal na cilj tiste, ki so
se že naužili dve urnega deževnega namakanja, Po dobrih
štirih urah hoje je pohodnike pozdravil v dvorani mestne
ga hotela župan Radelj, predsednik slovenske E poti Jože
Prah, zasavsko-posavske gore list, pa predsednica evropske
poti Lis Nielsen z Danske in drugi. Razložili so, kako je
ta pot, ki povezuje Baltsko morje in Jadran oziroma vse
do Grcije, nastala. Pohodniki so zaploskali Jaki Licnu in
Igorju Lauku, ki sta prehodila 2403 kilometre od Baltika do
Jadrana in petim otrokom, ki so v spremstvu Aleša Cerina
in njegove sestre prehodili slovenski del poti.
Naslednje srecanje evro pohodnikov, bo d'rugo leto v špan
ski Andaluziji.

Besedilo in slike: Fanci Moljk
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