
 

 

KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI  40 let 
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društev Slovenije 

 

 

Evropohod 2016 

za mir in sožitje med narodi in ljudmi, za zdravje in  

kulturno rast ob doživljanju kulturnih in naravnih lepot Slovenije, 

od Beltincev do gradu Podsreda 

od 25. maja do 01. junija 2016 

 

      
Evropska popotniška zveza vključuje več kot 50 pohodniških in planinskih organizacij iz 30 

evropskih držav, z več kot 6 milijonov članov.  Evropohod je osrednja pohodniška prireditev, 

ki jo organizira Evropska popotniška zveza (EWV, http://era-ewv-ferp.org) vsakih pet let in 

privabi množico pohodnikov iz cele Evrope. Evrophod bo letos tudi v Sloveniji in sicer od 25. 

maja do 01. junija na trasi Eevropske pešpoti E7 od Beltincev do gradu Podsreda. Evropohod 

2016 v Sloveniji organizira Komisija za evropske pešpoti (KEUPS) s številnimi gozdarskimi, 

planinskimi, turističnimi in drugimi društvi ter občinami.  

Evropohod 2016 je simbolna akcija Evropske popotniške zveze z namenom združiti 

pohodnike po pešpoteh Evrope. Sodeluje več kot 20 držav, med njimi tudi Slovenija. Želja 

EWV je, da čim več evropskih pohodnikov obišče tudi ostale evropske države ter spoznajo 

pokrajine in ljudi izven meja svoje matične države. Moto Evropohoda 2016:  

 

Torek, 31.5.2016 

ROGAŠKI SLATINA OB 9.00  pričetek pohoda  

11.30  prihod SVETA EMA 

12.00  odhod proti PODČETRTKU. 

13.00  prihod v TERME OLIMJE PODČETRTEK. Bivanje več dnevnih pohodnikov iz 

Slovenije in tujine v Podčetrtku. 

 

Sreda, 01. 06.2016 

BISTRICA OB SOTLI OB 9.00 uri pričetek pohoda  

10.00  prihod SVETE GORE , ogled cerkve, svečanost 

11.00 odhod za GRAD PODSREDA 

12.15 prihod do table (svečanost in pogostitev) 

13. 00 odhod proti GRADU PODSREDA 

14.20 prihod na GRADU PODSREDA   

15.00  pričetek svečanosti ob zaključku Evropohoda 2016 
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Vsi zainteresirani se prijavite na Tehnoservis@siol.net ali pridite na start. 

 

Predsednik PD AT Podčetrtek, 

Ivan Šalamon 
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