
      

          

 

KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI  50 let 
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: keups.slo@gmail.com  ,  http://eupoti.com/  
Ustanoviteljice KEUPS: Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza 
Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije 

 

POVABILO NA ZAKLJUČNO SREČANJE EVROPOHODA, (EVRORANDA) 2021 – 2022,  

TRADICIONALNO SREČANJE EVROPOPOTNIKOV 2022, pričetek EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA in 

EVROPSKI DAN HOJE ter srečanje NOSILCEV OBHODNIC, na 

DAN SLOVENSKGA ŠPORTA,  

v petek 23. septembra 2022 

v  Občini Izola, Belveder (ob morju), ob 16. uri, kjer se srečata Evropski pešpoti E6 (Ciglarjeva pot) in E12 (Mediteranska pot). 

 POHOD, zbor udeležencev ob 11. uri v Šmarjah pri Kopru, pozdrav domačinov. Pričetek pohoda ob 12. uri.  

Pohod bodo vodili planinski vodniki ob pomoči gozdarjev in turističnih delavcev. Udeležba na lastno odgovornost ob spremstvu službenega 

vozila ZGS. Pohod bo trajal dobre tri ure in bo poln presenečenj. Za voznike bo organiziran prevoz od Belvederja do Šmarij. Pohodnikom bo 

na cilju zagotovljena planinska malica. 

 Ob pohodu odprtje obeležja, kjer se srečata E6 in E12.   

 PRIREDITEV, v lokalu ob obali pod Belvederjem ob 16. uri, kjer nas bodo pozdravili:  

- predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, Jože Prah 

- direktorica Belveder hotelov, Lea Sevšek Buterin 

- predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Zveze gozdarskih društev Slovenije, Turistične zveze Slovenije in Planinske zveze Slovenije 

Slavnostni govor bo imel župan Občine Izola, Danilo Markočič. 

Podelili bomo priznanja za prehojeno pot in slišali besede Nika Guida o obhodnicah v Sloveniji, ob kulturnem programu. Srečanja se bodo 

udeležili tudi prijatelji planinci iz Hrvaške in Italije.  

 

 SLOGAN SREČANJA:   PRIJATELJSTVO 
»Kdor hodi, je vedno pred časom.  

Kdor hodi po evropskih pešpoteh, je nekaj desetletij pred časom.  

Kdor hodi po slovenskem delu dveh evropskih pešpoti, je že četrt stoletja pred časom. 

 In ta čas je vedno zdaj!« 

 

ČASTNI POKROVITELJ,  PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE, BORUT PAHOR! 

VLJUDNO VABLJENI! 


