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Srečanje pohodnikov po evropskih peš poteh,
10. maj 2008
Strunjan
Komisija za evropske pešpoti, ki so jo ustanovili: Zavod za gozdove Slovenije, Planinska
zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev, vsako leto
organizira srečanje s pohodom, ki bo v letošnjem letu na Primorskem, v Strunjanu, v soboto
10. maja 2008.
Mineva več kot 30 let od postavitve prve evropske pešpoti E6 v naši državi. Poleg E6 vodi
skozi naše kraje še evropska pešpot E7, ki je tudi že štela 20 let. Poti se križata na
Mačkovcu in sta skupaj dolgi skoraj 1.000 km.
Celotna pot E6 poteka od severa od Kilpisjarvija (Finska na meji s Švedsko) čez številne
evropske države do Strunjana. Želja evropohodnikov je, da bi se ta pot nadaljevala po
kopnem do Egejskega morja. Slovenski del E6, imenovan Ciglarjeva pot, je speljana od
mejnega prehoda Radelj do Strunjana, v smeri s severa na jug.
Slovenski del E7 ali Naprudnikova pot pa poteka v smeri zahod – vzhod od Robiča do
Hodoša. Načrtovano je, da bo ta pot v celoti povezala Atlantik in Črno morje. V zahodnem
delu ji manjka začetni del na Portugalskem, odsek skozi del Italije, na vzhodu pa
nadaljevanje skozi Romunijo in Ukrajino. Obe poti sta označeni z rdeče-rumenimi
markacijami.
Program pohoda:
Pohodniki iz vse države se bomo zbrali na druženju v Strunjanu, kamor nas bo vodila pot iz
smeri Šmarja pri Kopru. Na začetku poti nas bodo ob 10:00 uri sprejeli v Šmarju domačini.
Skupaj nas bodo s turističnimi, planinskimi in gozdarskimi vodniki vodili po poti E6, ob kateri
bomo uživali v lepotah Istre, na veselo druženje v Strunjan. Hoje je za 4 ure. Družine pa se
lahko priključijo pohodnikom v Šaredu med 12:00 in 13:00 uro, ali v Dobravi med 13:00 in
14:00 uro. Na druženju, katero se bo pričelo ob 15:00 uri, bo predstavljena obnovljena pot
E6 iz Slavnika do Strunjana in spregovoril nam bo predstavnik občine Piran. V kulturnem
programu bodo sodelovali domačini in predstavili svet istrskega kamna, živopisanega ruja,
vitkih – temnozelenih cipres, grmov dišeče lavande, zimzelenih oleandrov in brnistre ter
zdravilni vpliv Sečoveljskih solin, ki veje po dolini in strugi prvobitne Dragonje.
Po končanem srečanju se bodo pohodniki lahko peljali nazaj na zborno mesto z avtobusom.
Tako na začetku poti kot ob sami poti, bomo tudi na skupnem druženju lahko spoznali veliko
zanimivega o naši naravni in kulturni dediščini ter v pogovoru z domačini vstopili v čudoviti
svet istrskih vasi, običajev in podeželja.
Vsi, ki radi zahajate v Naravo, ste dobrodošli na druženju.
Podrobne informacije: Jože Prah, 041 657 560, e.naslov: prah.joze@volja.net .
Lep pozdrav!
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