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1 UVOD 

 

Gozdarstvo in popotništvo je v Sloveniji dobro povezano ţe od samih začetkov zanimanja 

za hojo v naravnem okolju. Kot pišeta Prezelj in Zupančič (1979), je dr. Milan Ciglar, oče 

prve evropske pešpoti pri nas, sodil, da lahko pohodništvo organizirajo in razvijajo edino 

gozdarji. Po besedah Ciglarja (1972), ki je nemški Schwarzwald navajal kot domovino 

evropskega pešačenja, je Slovenija Nemčiji na tem področju sledila z eno prvih planinskih 

poti v Alpah, s slovensko planinsko transverzalo št. 1. V mreţo evropskih pešpoti je 

Slovenija vstopila z otvoritvijo E6 leta 1975, njej pa je po enajstih letih sledila E7. Pri 

postavitvi obeh poti so gozdarji igrali pomembne vloge, prav tako pri vzdrţevanju le-teh. 

Kmecl (2000) navaja, da je Zoran Naprudnik organizacijsko definiral razliko med 

popotništvom in planinstvom, ter s tem popotništvo dokončno pripisal slovenskemu 

gozdarstvu. V sedanjosti sta Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) in Zveza 

gozdarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZGDS) pomembni članici Komisije za 

evropske pešpoti v Sloveniji (v nadaljevanju KEUPS). ZGS ima v KEUPS-u z Dogovorom 

o ustanovitvi, poslanstvu in nalogah Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji (v 

nadaljevanju DUPN KEUPS) določene naloge in finančne obveznosti, ki jih mora 

opravljati. V KEUPS-u jo zastopata dva predstavnika. Za uspešno opravljanje nalog je 

predsednik ZGS-ja na vsaki območni enoti (v nadaljevanju OE), čez katero teče ena od 

evropskih pešpoti, s sklepom št. 025-17/2001 imenoval koordinatorja (Priloga C). 

Imenovanih je 13 koordinatorjev, ki so jim bile s tem istim sklepom dodeljene naloge in 

leta 2008 dopolnjene s sklepom št. 025-40/2008, spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-

17/2001 (Priloga Č). 
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2 EVROPSKE PEŠPOTI 

 

Prva evropska pešpot E1 je bila odprta 2. 7. 1972 v Konstanci ob Bodenskem jezeru 

(Ciglar, 1972). Do zdaj obstaja 12 evropskih pešpoti (About European … , 2011), ki 

Evropo povezujejo v vseh smereh. Skupno, upoštevajoč Cortesa (2006), merijo okoli 

60000 kilometrov, vendar brez dolţine nove poti E12. To sta trenutna podatka, ki se bosta 

v prihodnje vsekakor spremenila. Za vse evropske pešpoti skrbi Evropska popotniška 

zveza (v nadaljevanju EPZ) (Cortese, 2006). Čez Slovenijo vodita E6 in E7, ki skupaj 

znašata okoli 1000 kilometrov, upoštevajoč več različic, ki jih imata (Cortese, 2006). 

Skupno E6 in E7 prečkata 115 revirjev (Prah, 2011). E6 in E7 po 11. členu Zakona o 

planinskih poteh (2007) spadata med obhodnice, kar pomeni, da imata določene kontrolne 

točke z vpisnimi knjigami in ţigi. Po 5. členu Pravilnika o označevanju in opremljanju 

planinskih poti (2008) so evropske poti v Sloveniji označene z markacijami, ki so po obliki 

in velikosti enake Knafličevi markaciji, s to razliko, da je v sredini rumena pika.  

 

 

Slika 1: Markacija za evropski pešpoti E6 in E7 (Pravilnika o označevanju in opremljanju 

planinskih poti: Priloga 4: … , 2008) 

 

2.1 EVROPSKA PEŠPOT 6 (E6) 

 

Otvoritev prvotne E6 YU je bila 24. 5. 1975 na Mašunu v okviru praznovanja stoletnice 

gozdarskih društev na Slovenskem (Ciglar, 1975). Celotno E6 so skupaj z E4 odprli 

22. 6. 1975 na Seebergu (Maria Zell), na mestu, kjer se ti dve poti kriţata (Ciglar, 1975). 

Marca 1977 se je dr. Ciglar, dipl. inţ. gozdarstva, smrtno ponesrečil na zimski turi na 

Grintavec in istega leta so na skupščini Skupnosti pešpoti jugoslovanski del poti 

poimenovali po njem (Lesnik, 2011). Prezelj in Zupančič (1979) navajata, da je dr. Ciglar 

v letih 1972–1975 urejal Gozdarski vestnik. Kasneje se je posvetil proučevanju vloge 

gozda v prostoru, njegov vpliv na funkcijo krajine ter ekoloških vrednot gozda v naravnem 

prostoru (Prezelj in Zupančič, 1979). Pišeta tudi, da je E6 YU delo dr. Ciglarja in njegovih 

najoţjih sodelavcev (Prezelj in Zupančič, 1979). Naprudnik (1988) je zapisal, da je v 

dvanajstih letih od odprtja po E6 YU hodilo okoli 6000 popotnikov, ter da sta avstrijski in 

jugoslovanski del E6 bila takrat najbolj obiskana dela evropskih pešpoti. Po osamosvojitvi 

so se Slovenci zaradi nezainteresiranosti hrvaških gozdarjev za sodelovanje odločili 

spremeniti potek poti (Lesnik, 2011). 13. 9. 1997 je bil odprt del E6 od Kozleka do 

Strunjana v Strunjanu (Pohlar, 1998). Pred tem je pot vodila od odcepa Sviščaki do 

Kastava na Hrvaškem, kjer se je tudi končala (Ciglar et al., 1984).  
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Zdaj je pohodniku od gradu Sneţnik ponujena pot, ki se vzpne na Mašun in Veliki 

Sneţnik, ali pot, ki se Velikemu Sneţniku izogne (Prah, 2006). Današnjih okoli 350 

kilometrov slovenskega dela poti Cortese (2005) deli v 8 etap. Dolţina je odvisna od izbire 

popotnikov, saj je na popotovanju do Strunjana več različic poti. Etape so določene tako, 

da jih je moţno prehoditi v dveh dneh. Od teţavnosti poti tudi variira dolţina etape.  

 

Pribliţno 5200 kilometrov dolga E6 se prične na Finskem v vasi Kilpisjärvi, ki leţi na 

severozahodnem vrhu Finske in teče do mesta Turku ob Baltskem morju. Nadaljevanje 

poti je na drugi strani Baltika v švedskem mestu Norrtälje skozi Stockholm do 1400 

kilometrov oddaljenega mesta Malmö na jugu. Na Dansko preide po mostu Öresund, ki 

pripelje v predmestje Copenhagena z imenom Kastrup. Mejo z Nemčijo prečka pri mestu 

Kruså. Po 1700 kilometrih prispe do mesta Dreisesselberg, blizu katerega prečka mejo z 

Avstrijo. Čez Avstrijo popotniki pohajajo 700 kilometrov do meje s Slovenijo v Radljah, 

odkoder pohodnika pripelje do Jadranskega morja v Strunjanu, kjer se ne konča. Nadaljuje 

se v Igumenitsi, do katere je potrebno pripluti s trajektom iz Benetk. Po poslednjih 1000 

kilometrih pripelje v mesto Alexandropouli, kjer je današnji zaključek E6 (E6, 2011).  

 

2.2 EVROPSKA PEŠPOT 7 (E7) 

 

E7, zdaj dolga 4330 kilometrov, je pot, ki naj bi povezovala Atlantski ocean s Črnim 

morjem. Slovenski del je bil slovesno odprt 12. 9. 1986 v Predgozdu (Mačkovec – Selo pri 

Robu) na kriţišču E6 in E7 v počastitev Svetovnega kongresa Mednarodnega zdruţenja 

gozdarsko raziskovalnih organizacij (IUFRO), ki se je takrat odvijal v Ljubljani. 380 

kilometrov dolg slovenski del E7 se je na začetku imenoval Od Soče do Sotle. Takrat je 

potekala od mejnega prehoda Robič do Bistrice ob Sotli in nato naprej na Hrvaško 

(Naprudnik, 1988).  

 

Prah (2006) piše, da je slovenski del E7 na pobudo dr. Ciglarja trasiral in uredil dr. Boštjan 

Anko. 22. 3. 1995 je takratna Komisija za evropske pešpoti pri ZGDS-ju predlagala 

podaljšek od Bistrice ob Sotli do Hodoša (Prah, 2006). 14. 9. 1995 je bil v Olimju odprt 

podaljšek do Goričkega, kjer danes 600 kilometrov dolg slovenski del preide na 

Madţarsko (Cortese, 2006). V Olimju so ob otvoritvi zamenjali tudi ime Od Soče do Sotle 

v Od Soče do Mure (Prah, 2006). Do Črnega morja ji manjka še del čez Romunijo in 

Ukrajino (Cortese, 2006). Leta 2002 so slovenski del E7 poimenovali po Naprudniku, ki je 

umrl leta 2000 (Prah, 2006). Bil je prizadeven druţbeni delavec v športu in turizmu (Prah, 

2006).  

Kmecl (2000) piše, da je Naprudnik vodil trasiranje E7 in organizacijo celotne popotne 

logistike ter tudi otvoritev na Mačkovcu. 20 let je Slovenijo predstavljal v EPZ-ju in bil 

leta 2000, upoštevajoč Kmecla (2000), edini Slovenec, ki je prehodil E6 v celoti. Svoj čas 

je vse delo Komisije za evropske pešpoti pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju 

PZS) opravljal sam, zadnja leta, po amputaciji obeh nog, kar iz svoje sobe (Kmecl, 2000). 

 

E7 se prične na atlantski obali na Portugalskem, mejo s Španijo preide pri mestu 

Monfortinho. Po 1500 kilometrih prispe do Andore in naprej do Francije. Do italijanske 

meje, ki jo prečka pri Mentonu, pripelje po 1200 kilometrih. S 350 kilometri vodi čez 

Italijo v bliţino vasi Robič v Sloveniji.  
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Naše kraje zapusti pri Hodošu, kjer se 800 kilometrov poti čez Madţarsko nadaljuje do 

romunske meje blizu mesta Nagylak (E7, 2011).  

 

2.3 EVROPSKA POPOTNIŠKA ZVEZA 

 

EPZ je krovna organizacija, ki zdruţuje pohodniške organizacije. Ustanovljena je bila v 

Nemčiji leta 1969. Danes zdruţuje več kot 50 popotniških in planinskih organizacij iz 28 

evropskih drţav ter 3 društva iz Izraela in Maroka (v EPZ zgolj kot opazovalci). EPZ 

skupno zdruţuje več kot 3 milijone popotnikov (About European … , 2011).  

 

Ţe leta 1974 je zdruţevala več kot 1.200.000 članov, in takrat se je tudi PZS, kot edina 

predstavnica Jugoslavije, vanjo včlanila (Ciglar, 1974). 

 

Trasiranje, markiranje in vzdrţevanje evropskih pešpoti ter pešpoti, ki prečkajo vsaj eno 

drţavno mejo, sta med drugim njena glavna cilja. Do konca prejšnjega stoletja se je EPZ 

večinoma posvečala markiranju evropskih pešpoti. Leta 2001 je v Strassbourgu 

organizirala obširen dogodek EURORANDO 2001, katerega tema je bila povezovanje 

Evrope. Od leta 2004 vsako leto v septembru v okviru Evropskega dneva pohodništva 

organizira vrsto dogodkov. V letu 2006 je na Češkem potekal EURORANDO 2006 v 

znamenju proslave največje razširitve Evropske unije. Za leto 2011 je načrtovan 

EURORANDO 2011 v Andaluziji (About European … , 2011).  

 

Prvi v Sloveniji je zanimanje avstrijskih gozdarjev za evropske pešpoti izpostavljal ţe dr. 

Ciglar (1972), na njihovo pobudo se je kasneje v EPZ vključila tudi Slovenija (Prah, 2006). 
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3 KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI V SLOVENIJI 

 

3.1 ZGODOVINA PRED USTANOVITVIJO KEUPS-a 

 

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je ideja o evropskem popotništvu prvič 

pojavila pri nas. V tistem času je Ciglar (1972) pisal o avstrijski ţelji, da bi Jugoslavija 

takrat odprto pešpot od Nebelsteina do Eibiswalda podaljšala do Jadrana in priključitvi le-

te omreţju evropskih pešpoti. Razmišljali so o moţnosti priključitve slovenske planinske 

transverzale št. 1 avstrijski poti ali o postavitvi nove planinske transverzale št. 2 »sever-

jug«. PZS je takrat izrazila pripravljenost za sodelovanje pri organizaciji poti (Ciglar, 

1972).  

 

Kasneje je Ciglar (1974) pisal o odločitvi o bolj »neplaninski« povezavi od Radelj do 

Jadrana, ki so jo izbrali gozdarji v sodelovanju s PZS-jem in je obveljala kot E6 YU. 

 

V času, ko je v Slovenijo prihajala E6, je bila dva dni pred njeno otvoritvijo, 22. 5. 1975, 

ustanovljena Skupnost pešpoti, namenjena vzdrţevanju poti. Ustanovili so jo gozdni obrati, 

sestavljal jo je še Odbor pešpoti. Ustanovitelji so sklenili Dogovor o organiziranju in 

vzdrţevanju poti E6. Skupnosti pešpoti sta se kasneje pridruţila še PZS in Turistična zveza 

Slovenije (v nadaljevanju TZS). 11. 5. 1979 so na izredni seji Skupnosti pešpoti v Kastavu 

oblikovali Skupščino ustanoviteljev popotništva, ki se je kasneje preimenovala v Skupnost 

ustanoviteljev evropskih pešpoti v Sloveniji, sprejet pa je bil tudi dogovor o razvijanju 

slovenskega popotništva in vzdrţevanju pešpoti E6. Zaradi preobširnih nalog so na redni 

skupščini PZS-ja v Ljubljani, 26. 5. 1979, sprejeli sklep v preoblikovanje Komisije za 

popotništvo, ki se je kasneje preimenovala v Komisijo za evropske pešpoti. Tako je bil 

status Komisije za evropske pešpoti reguliran s statusom PZS-ja, Skupnost ustanoviteljev 

evropskih pešpoti v Sloveniji (v nadaljevanju Skupnost) ni imela nobenega pravnega 

statusa. 23. 6. 1979 je bila na seji Skupnosti izoblikovana markacija in smerna puščica za 

označevanje poti v Sloveniji. Zaradi pomanjkanja pravnega statusa je bila Skupnost na seji 

v Ljubljani, 23. 4. 1992, razpuščena, njene naloge pa v celoti prenesene na Komisijo za 

evropske pešpoti pri Zvezi društev inţenirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije 

(v nadaljevanju ZDIT GLS). Tako sta nastali dve komisiji za evropske pešpoti, in sicer pri 

PZS-ju, ki je obdrţala stike z javnostjo in zainteresiranimi organizacijami, ter pri ZDIT 

GLS, ki je skrbela za vzdrţevanje obeh poti. Zaradi pojemajočega interesa in dejavnosti 

obeh komisij, ki je bil posledica sprememb organiziranosti, zlasti v gozdarstvu, je bil 

17. 3. 1994 sklican sestanek ustanoviteljev. Tema sestanka je bilo nadaljnje delo in 

vzdrţevanje obeh poti. Ob koncu leta 1995 je tedanji predsednik Komisije za evropske 

pešpoti pri PZS-ju podal pobudo za povezavo obeh komisij in usklajeno delo vsake 

komisije na svojem področju. Sklepi o povezanem delu so bili sprejeti, vendar do 

realizacije teh ni prišlo nikoli. Delo obeh komisij je počasi zamrlo, pri ZDIT GLS zaradi 

sprememb v gozdarstvu, pri PZS zaradi bolezni Naprudnika (Prah, 2006).  

 

3.2 USTANOVITEV IN DELOVANJE KEUPS-a 

 

Delo na evropskih pešpoteh se je znova obudilo 2. 11. 2000, ko je bil podpisan DUPN 

KEUPS (Prah, 2006). Pobuda o ustanovitvi KEUPS-a pa je, po besedah Vidoviča in 

sodelavcev (2003), prišla s strani ZGS-ja.  
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DUPN KEUPS je sestavil Lesnik s pomočjo Naprudnika na pobudo TZS-ja, ki so jo poslali 

na ZGS na oddelek, ki ga je vodil (Lesnik, 2011). DUPN KEUPS so podpisali predstavniki 

štirih organizacij ustanoviteljic KEUPS-a (v nadaljevanju ustanoviteljice), in sicer ZGS, 

PZS, TZS, ZGDS (Prah, 2006). KEUPS sestavljajo po dva predstavnika vsake 

ustanoviteljice, sedeţ pa ima na ZGS-ju (Vidovič et al., 2003). Ustanoviteljice si med seboj 

delijo naloge KEUPS-a, ki je ustanovljen kot skupno delovno telo (Priloga B). KEUPS 

vodi predsednik, ki ga izberejo člani KEUPS-a na predlog direktorja ZGS-ja, ima pa tudi 

tajnika, ki ga prav tako izvolijo člani KEUPS-a (Priloga B).  

Po ustanovitvi KEUPS-a je delo štiri leta opravljal Lesnik, nato ga je prevzel Prah, ki ga 

opravlja še zdaj (Lesnik, 2011). Poslanstvo KEUPS-a je zapisano v 4. členu DUPN 

KEUPS-a, in sicer v desetih točkah (Priloga B). Prah (2006) dodaja še enajsto točko, ki 

nalaga KEUPS-u koordiniranje Kluba popotnikov po evropskih pešpoteh v Sloveniji. 

Cortese (2006) piše, da KEUPS vzdrţuje obe evropski pešpoti pri nas, vzdrţuje stike z 

EPZ-jem, vsako leto organizira srečanja popotnikov po evropskih pešpoteh ter, da je v 

sklopu Evropohoda 2001 organiziral pohod skozi Slovenijo.  

 

3.2.1 Vloga Zavoda za gozdove Slovenije 

 

ZGS ima naloţene naloge z DUPN KEUPS-om. Vse naloge ZGS-ja so zasnovane tako, da 

jih opravlja v sodelovanju z eno, več ali vsemi ustanoviteljicami. Skupna naloga ZGS-ja in 

PZS-ja je načrtovanje poti in sprememb v poteku le-te. V sodelovanju z ZGDS-jem in s 

TZS-jem pripravlja vse promocijsko in popularizacijsko gradivo glede evropskih pešpoti v 

Sloveniji ter po različnih medijih posreduje informacije in gradiva popotnikom. Skupaj s 

PZS-jem in TZS-jem načrtuje in koordinira vzdrţevanje poti. Organizacija srečanj 

popotnikov po evropskih pešpoteh in drugih dogodkov v sodelovanju z EPZ-jem je naloga 

vseh ustanoviteljic s poudarkom na ZGS-ju (Priloga B).  

 

Finančne obveznosti ZGS-ja so prav tako določene v DUPN KEUPS. Na podlagi načrta 

vzdrţevanja, ki ga pripravi ZGS in obravnava KEUPS, ZGS financira vse stroške materiala 

za vzdrţevanje. V okviru svojih finančnih zmoţnosti zagotovi sredstva za pripravo in 

izdajo popularizacijskega gradiva. Denar od prodanega gradiva se zbira na računu ZGS-ja 

in je namenjen nadaljnji izdaji gradiva ter krije stroške posredovanja informacij 

popotnikom po evropskih pešpoteh. Skupaj z drugimi ustanoviteljicami tudi zagotovi 

sredstva za organizacijo srečanj popotnikov in drugih dogodkov v sodelovanju z EPZ-jem 

(Priloga B).  

 

Predsednik ZGS-ja je po podpisu DUPN KEUPS-a, 14. 3. 2001, izdal sklep št. 025-

17/2001 (Priloga C), s katerim imenuje 13 koordinatorjev vzdrţevanja evropskih pešpoti in 

popotništva po evropskih pešpoteh v Sloveniji (v nadaljevanju koordinatorji). V tem sklepu 

je tudi zapisanih šest nalog koordinatorjev. 15. 4. 2008 so bili s sklepom št. 025-40/2008, 

spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001 (Priloga Č) imenovani nekateri novi 

koordinatorji ter spremenjene njihove naloge. Sedanjih pet nalog koordinatorjev je 

sestavljenih tako, da se naloge ZGS-ja v KEUPS-u opravljajo v vseh OE, čez katere teče 

E6 ali E7.  

 

Delavci ZGS-ja, ki opravljajo delo koordinatorja, so to delo prevzeli prostovoljno, od 

začetka do zdaj pa se jih je zamenjala pribliţno tretjina.  
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Za delo na evropskih pešpoteh so jim na voljo sluţbena vozila. KEUPS vsako leto 

organizira sestanek za izobraţevanje koordinatorjev, na katerih je udeleţba več kot 

dvotretjinska (Prah, 2011).  

Lesnik (2011) sicer navaja, da je bila prisotnost koordinatorjev na srečanjih polovična. V 

sklepu iz leta 2008 je zapisana tudi nova točka, ki govori o nadurah, porabljenih za 

evropske pešpoti in njihovem izplačilu (Priloga Č). Plačilu teh nadur so se koordinatorji po 

besedah Praha (2011) odpovedali in ta denar namenili za evropske pešpoti. Nalogo, 

podobno nalogam koordinatorjev, so tudi v preteklosti imeli t. i. poverjeniki na gozdnih 

gospodarstvih (v nadaljevanju GG), ki so se prav tako javili prostovoljno (Lesnik, 2011). 

 

3.2.2 Vloga drugih ustanoviteljic 

 

Tako kot ZGS imajo tudi PZS, TZS in ZGDS kot članice KEUPS-a naloge in finančne 

obveznosti. V DUPN KEUPS-u so tudi zapisane splošne naloge KEUPS-a, ki jih 

izpolnjujejo predstavniki ustanoviteljic (Priloga B). 

 

PZS opravlja še usposabljanje za markacijo poti in dejansko markacijo poti, pri kateri 

sodelujejo tudi člani drugih organizacij, ki so ustrezno usposobljeni. Prav tako so tudi stiki 

z EPZ-jem naloga PZS-ja. Finančna obveznost PZS-ja so stiki z EPZ-jem, ki vsebujejo 

članarino in udeleţbo svojega predstavnika na dogodkih EPZ-ja, stroške bivanja 

predstavnikov EPZ-ja in stroške morebitnega zasedanja EPZ-ja v Sloveniji (Priloga B). 

 

Priprava in izdaja popotnih knjiţic za vpise in ţige ter priprava, izdaja in pošiljanje 

sporočil popotnikom o ponudbi na slovenskem delu evropskih pešpoti v angleščini in 

nemščini sta finančni obveznosti in nalogi TZS-ja. Prav tako je zagotavljanje promocij poti 

v okviru turistične ponudbe naloga TZS-ja (Priloga B). 

 

ZGDS nima samostojnih nalog in finančnih obveznosti (Priloga B). 
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4 METODE ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke, uporabljene pri izdelavi te naloge, smo pridobili s študijem člankov, popotnih 

knjiţic in vodnikov ter druge literature, ki govori o temi naloge. Nekatere podatke smo 

pridobili z dvema opravljenima intervjujema ter anketami, ki so jih rešili koordinatorji. 

 

4.1 INTERVJUJA 

 

Intervjuja smo izvedli z dipl. ing. Joţetom Prahom, predsednikom KEUPS-a, 7. 5. 2011, 

ter z univ. dipl. ing. gozd. spec. Antonom Lesnikom, nekdanjim predsednikom KEUPS-a, 

11. 5. 2011.  

G. Prah je pred intervjujem poslal referat, ki ga je pripravil za predstavitev v Drţavnem 

zboru. Ta referat vsebuje večino podatkov o zgodovini evropskih pešpoti in nastanku 

KEUPS-a. Zato je bil intervju krajši, saj je bilo govora o zgodovini manj. 

 

Pogovor z g. Lesnikom je bil daljši, potekal je vse od njegovih prvih stikov z evropskimi 

pešpotmi do ustanovitve KEUPS-a, njegovega predsedovanja KEUPS-u do zdaj, ko je 

predstavnik ZGDS-ja. 

 

Z intervjujema smo pridobili podatke o evropskih pešpoteh, pohodništvu in organizaciji 

pohodništva na Slovenskem v času pred sedanjim KEUPS-om, podatke o ustanovitvi in 

delovanju KEUPS-a ter o organizacijah ustanoviteljicah in njihovem opravljanju nalog. 

 

4.2 ANKETE 

 

Za raziskovanje dela koordinatorjev, njihovo opravljanje postavk, določenih z dogovorom, 

in njihovo mnenje o delovanju KEUPS-a smo izdelali anketo (Priloga A). Sestavlja jo pet 

vprašanj, od tega štiri kratka. Vprašanje številka dve je daljše, saj naproša anketirance naj 

opišejo in ocenijo svoje izvajanje, ocenijo smiselnost ter komentirajo pet nalog, ki jim jih 

kot koordinatorjem nalaga direktor ZGS-ja s sklepom št. 025-40/2008, spremembi in 

dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001 (Priloga Č). Drugo vprašanje v zadnji alineji sprašuje o 

drugih nalogah, ki jih koordinatorji opravljajo, vendar jih ni moč najti v prej omenjenem 

sklepu. Razposlali smo jo vsem sedanjim trinajstim koordinatorjem, enajst od njih je nanjo 

odgovorilo. 
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5 ANALIZA REZULTATOV 

 

5.1 PREGLED PODATKOV, PRIDOBLJENIH Z INTERVJUJEMA 

 

V nadaljevanju povzemamo bistvo opravljenih intervjujev. 

 

5.1.1 Intervju z g. Lesnikom (2011) 

 

G. Lesnik se je z evropskimi pešpotmi srečal 1976, ko je dobil sluţbo na Inštitutu za 

gozdno in lesno gospodarstvo, v odseku za prostorsko planiranje. Njegov nadrejeni je bil 

takrat dr. Ciglar, ki se je intenzivno ukvarjal z gozdarstvom v »dimenziji« rekreacije, 

popotništva in turizma. Z njim je kot pripravnik trasiral E6 YU, prehodil etapo od Slemena 

do Mozirja, popravljal markacije v bliţini gradu Sneţnik. 1977 se je dr. Ciglar smrtno 

ponesrečil na zimski turi na Grintavec, istega leta so na Slemenu E6 poimenovali po njem. 

 

G. Lesnik je bil do 1978 zaposlen kot pripravnik, nato pa je odšel na GG Ljubljana, kjer je 

delal 16 let in ni bil formalno vključen v delo na evropskih pešpoteh. V začetku 

devetdesetih let 20. stoletja sta mu Naprudnik in Marko Kmecl ponudila delo predsednika 

v takratni Komisiji za evropske pešpoti pri ZDIT GLS, ampak dela ni sprejel. 

 

Kasneje, v času, ko je bil g. Lesnik v sluţbi vodje Oddelka za stike z lastniki gozdov in 

javnostjo na ZGS-ju, je na njegov oddelek iz TZS-ja prišla pobuda za oţivitev dela na 

evropskih pešpoteh in vzpostavitev komisije, ki v tem času ni več delovala. Takrat je 

pripravil predlog DUPN KEUPS-a. Po ustanovitvi KEUPS-a je tudi štiri leta predsedoval 

komisiji. Za njim je nastopil kot predsednik g. Prah, ki to delo še zdaj opravlja. Pri pisanju 

DUPN KEUPS-a je bil g. Lesniku v veliko pomoč Naprudnik. V tem času so bili stiki z 

gozdarji iz Avstrije pogostejši kot zdaj. Danes je g. Lesnik član KEUPS-a kot predstavnik 

ZGDS-ja. 

 

1975 je bil ustanovljen Odbor pešpoti, v katerega so se zdruţili predvsem GG kot 

ustanovitelji poti in Skupnost pešpoti. Istega leta v maju so tik pred odprtjem E6 YU imeli 

ustanovno skupščino v Postojni. V letu 1979 je Skupnost pešpoti oblikovala Skupščino 

ustanoviteljev popotništva, ki se je kasneje preimenovala v Skupnost ustanoviteljev 

evropskih pešpoti v Sloveniji. Prav tako so v tem letu na rednem letnem občnem zboru 

PZS-ja ustanovili Komisijo za evropske pešpoti pri PZS-ju. S tem je bila organizacijsko in 

formalno ustanovljena pri PZS-ju, vendar pa je administrativni del opravljala Skupnost 

ustanoviteljev evropskih pešpoti v Sloveniji. Leta 1992 je bila Skupnost ustanoviteljev 

evropskih pešpoti v Sloveniji razpuščena, svoje naloge pa prenesla na Komisiji za 

evropske pešpoti pri ZDIT GLS. Tako sta ob istem času delovali dve komisiji, ki sta tudi 

opravljali različne obveznosti. Komisija pri PZS-ju je prevzela stike z EPZ-jem, tista pri 

ZDIT GLS pa je opravljala operativna dela. Podobna delitev nalog je tudi zdaj v KEUPS-u. 

V tem času so delo, podobno delu sedanjih koordinatorjev, opravljali t. i. poverjeniki, ki so 

se javili prostovoljno ali pa bili imenovani pri GG, bili so formalno določeni kot skrbniki 

evropske pešpoti na določenem območju. Nekaj časa so pri PZS-ju izdajali tudi bilten, ki je 

izhajal na mesec ali več mesecev, v njem pa so objavljali vse aktualne zadeve z evropskih 

pešpoti.  
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E6 je bila prvič markirana 1975. leta, 1997 pa je bila po neuspešnih prizadevanjih za 

sporazum s hrvaškimi gozdarji urejena sprememba dela poti. Načrt za traso poti do 

Strunjana je pripravila usluţbenka ZGS-ja iz OE Seţana. Ta del poti je prvič trasiral g. 

Lesnik z Zdruţenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Pot so dovolj dobro 

opremili za slovesno otvoritev v Strunjanu. 

 

E7 je bila odprta 1986 ob svetovnem IUFRO kongresu v Ljubljani, otvoritev je bila na 

Mačkovcu, na kriţišču E6 in E7. Za odprtje te poti je imel velike zasluge Naprudnik, zato 

so tudi po njegovi smrti na enem od srečanj popotnikov po evropskih pešpoteh slovenski 

del poimenovali po njem. V Dolenjskih Toplicah ima E7 kroţni odcep, ki se je leta 2004 

odprl na ţeljo društva Dobrič, in multimedijski center, ki predstavlja evropske pešpoti.  

 

Prva naloga KEUPS-a je bil Evropohod 2001. Na njem je hodilo okoli 4000 do 5000 ljudi 

po obeh poteh v Sloveniji, organizirana je bila tura, ki je zajemala pribliţno polovico E6 in 

polovico E7 pešpoti. Otvoritev slovenskega dela Evropohoda so pripravili v Hodošu. 

Evropohod je bil organiziran tako, da so različne poti vodile do Strasbourga. Slovenija je 

bila zajeta v turi od Aten prek Bolgarije, Romunije, Madţarske, Slovenije, Avstrije, Češke 

do Nemčije. Popotniki so nosili t. i. evrofon, ki je bil štafetna palica z magnetofonom, na 

katerega se je snemalo izbrane narodne značilnosti. Posnetke naj bi EPZ izdala na 

zgoščenki, vendar to ni bilo izvedeno. Kmalu po ustanovitvi je KEUPS izdal tudi popotni 

vodnik po E6, ki naj bi ga financirala PZS. Spor, ki je izviral iz nesporazumov, so rešili s 

sponzorskimi sredstvi občine Ljubljana za izdajo popotne knjiţice. 

 

Po Evropohodu 2001 je KEUPS začel z rednim delom. ZGS je po dogovoru zadolţen za 

financiranje sredstev za markiranje in vzdrţevanje poti, kot so čopiči, barva, klini ipd. 

Sredstva so se vsako leto manjšala. Markacisti, ki so člani PZS-ja, so v začetku ţeleli, da bi 

sredstva ZGS-ja krila tudi njihove dnevnice, potne stroške ipd., tega pa ZGS ni mogel 

izplačevati. Pri tem so tudi koordinatorji odigrali veliko vlogo, saj so stopili v stik s 

planinskimi društvi (v nadaljevanju PD) in jih aktivirali za delo na poteh. KEUPS je vsako 

leto v septembru ali oktobru organiziral srečanje popotnikov po evropskih pešpoteh, ta 

srečanja so zdaj v maju, organizirana pa so bila ţe pred sedanjim KEUPS-om. G. Lesnik 

pravi, da motiviranost koordinatorjev ni bila takšna, kot si jo je ţelel, na srečanjih je bila 

večinoma prisotnih polovica koordinatorjev. Zaradi finančnih problemov v javnem 

sektorju pravi, da bodo koordinatorji še manj motivirani. Formiran je bil tudi t. i. klub 

popotnikov po evropskih pešpoteh za bolj intenzivno komunikacijo s popotniki po 

elektronski pošti. 

 

Kraja ţigov je tudi eden od problemov KEUPS-a, razmišljali so, da bi ţige povsem 

odstranili in bi pohodniki potrebovali slike na kontrolnih točkah ali pa postavili stacionarne 

ţige, vendar za to ni finančnih sredstev. G. Lesnik je včasih pošiljal vsako leto ankete 

hraniteljem ţigov in tako vsakič dobil potrditev, da bodo to delo še naprej opravljali. 

 

5.1.2 Intervju z g. Prahom (2011) 

 

Na začetku je ţelel poudariti vlogo avstrijskih gozdarjev in pomen njihove pobude, zaradi 

katere je do evropskih pešpoti v Sloveniji sploh prišlo, ter delo dr. Anka, ki je trasiral in 

veliko sodeloval pri E7.  
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Pri nas so hodili predvsem tujci, vsako leto jih je E6 YU prehodilo več kot sto in njihova 

udeleţba na srečanjih je bila tudi pribliţno takšna. Zanimanje za evropske pešpoti je po 

osamosvojitvi zamrlo, v tem času so se stiki s Hrvati pretrgali, ti pa so tudi izstopili iz 

EPZ-ja. Srbi in Bosanci so še zdaj aktivni člani EPZ-ja. S prvim Evropohodom leta 2001 

so poizkusili oţiviti zanimanje javnosti. V zadnjih letih celotno E6 in E7 v Sloveniji 

povprečno prehodi 15 do 20 ljudi, od tega več kot tretjina tujcev. Pot veliko ljudi tudi 

prekolesari, nekaj pa je tudi takih, ki ţigov ne zbirajo. Po ocenah g. Praha na leto prehodi 

eno od poti okoli 30 ljudi. V letošnjem letu bo ta številka večja, saj tri skupine organizirajo 

pohode po etapah. Tako naj bi letos okoli 50 ljudi prehodilo v celoti E6 ali E7.  

 

Markacije evropskih pešpoti po Evropi so različne, pri nas ţe od začetka rumeno-rdeče, in 

takšne KEUPS tudi ţeli obdrţati. Do sedanje oblike KEUPS-a je prišlo zaradi realizacije 

Evropohoda 2001. V tistem času je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ustanovitev KEUPS-a podprlo, veliko vlogo so pri tem odigrali Lesnik in dr. Roţič, 

kasneje še Vrvar. Na začetku je prišlo tudi do nezapisanega dogovora, da predsedstvo 

prevzame ZGS, predstavništvo v EPZ-ju pa PZS. Sedanji predstavnik v EPZ-ju je mag. 

Vidovič, kjer opravlja tudi vlogo predsednika Komisije za pota. Njegovo članstvo in vse 

druge stroške krije PZS. Največji problem KEUPS-a v sedanjem času predstavljajo 

denarna sredstva, namenski denar pa komisija prejme samo od ZGS-ja, ki je v zadnjem 

času zelo omejen. Poslanstvo KEUPS-a je v DUPN KEUPS-u po njegovem mnenju dobro 

in dovolj široko zapisano, pojavljajo se problemi pri izvajanju tega in pri sredstvih za 

nabavo vzdrţevalnega materiala. KEUPS ni registriran kot pravna oseba, tako morajo 

dogodke organizirati ustanoviteljice, tudi sodelovanje na razpisih je s tem onemogočeno. 

Obstaja pa tudi dobra stran, saj zaradi tega nimajo pravnih problemov. Vsako leto so od 

načrtovanega velika odstopanja, saj naj bi vsako leto potrebovali minimalno 10.000 evrov, 

trenutno pa razpolagajo s pribliţno 1000 evri in donacijami sponzorjev. Sredstva najprej 

namenijo za nujne stvari, kot so barva in čopiči za markiranje ter table, za preostalo 

večinoma potrebujejo ţe sponzorska sredstva. KEUPS v prihodnje načrtuje postavitev 

tabel pri vsakem vstopu in izstopu evropske pešpoti v drţavo. Do zdaj je postavljena tabla 

v bliţini Radelj, letos načrtujejo postavitev v Hodošu. KEUPS za izdajo celotne poti na 

karti nima sredstev, karte pa tudi izgubljajo na vrednosti zaradi GPS naprav. Na turističnih 

lokalnih kartah poizkušajo vključiti evropske pešpoti.  

 

Delavci ZGS-ja, ki so s sklepom direktorja imenovani za koordinatorje, so to delo prevzeli 

prostovoljno. V tem sklepu so navedene tudi njihove naloge. Nadure so izplačevali eno 

leto, kasneje pa so se koordinatorji izplačevanju nadur odpovedali, ta denar pa ZGS 

nameni pešpotem. Koordinatorji lahko koristijo sluţbena vozila tudi za delo na evropskih 

pešpoteh. KEUPS vsako leto pripravi sestanek za izobraţevanje koordinatorjev, na katerem 

je udeleţba več kot dvotretjinska. Od leta 2001 se je zamenjala pribliţno tretjina 

koordinatorjev.  Slednji delo na evropskih pešpoteh največkrat opravljajo popoldne ter v 

soboto ali nedeljo, v povprečju med 5 do 7 dni v letu. V to je všteto samo pregledovanje, 

vzdrţevanje poti, stiki z društvi ipd. V primeru obnov za to delo porabijo več časa.  

 

Evropske pešpoti v Sloveniji prečkajo pribliţno 115 revirjev, zabeleţene morajo biti tudi v 

območnem načrtu. KEUPS in komisija za pota pri PZS-ju so sklenili, da novih pešpoti ne 

bodo trasirali, starim pa tras ne bodo spreminjali, izjemoma v izrednih primerih.  
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Zdaj nastaja nova pešpot E12, ki bo v Slovenijo vstopila v bliţini Trsta, nadaljevala pa se 

bo po obstoječih planinskih poteh po hrvaških otokih. Tako tudi nima smisla, da bi E6 

vodila ob obali do Igoumenitse. Ne izpolnjuje se tudi alineja iz Zakona o planinskih poteh, 

v kateri piše, da naj bi drţava vsako leto namensko poskrbela za vzdrţevanje registriranih 

planinskih poti. Na nekaterih odsekih je problem urejenosti poti, za takšne probleme je v 

veliko pomoč forum, na katerem pohodniki o njih poročajo. Pri tem pa je tudi potrebno 

upoštevati različna doţivljanja poti, saj lahko za en del poti dva pohodnika trdita 

nasprotno. Pri markiranju je potrebno najti kompromis med varnostjo poti in zavedanjem, 

da z vsako markacijo v naravo vnašamo tujek. Za tiste manj vešče popotnike KEUPS 

poudarja, da naj se udeleţujejo vodenih pohodov. 

 

5.2 PREGLED PODATKOV, PRIDOBLJENIH Z ANKETAMI 

 

5.2.1 Od kdaj in koliko vam je znanega o projektu evropskih pešpoti in 

KEUPS-u, ter vaše mnenje o njih? 

 

– Štirje koordinatorji odgovarjajo, da so se s projektom evropskih pešpoti srečali ob 

prihodu na delovno mesto na ZGS, dva poznata evropske pešpoti ţe od samega nastanka, 

dva od leta 2001 (ustanovitev KEUPS-a), eden se je spoznal z njimi, ko je postal 

koordinator, eden je za njih slišal ţe v srednji gozdarski šoli, zadnji ne navaja, kdaj je prvič 

slišal za evropske pešpoti in KEUPS. 

– Dva koordinatorja sta pred nastankom KEUPS-a pot tudi vzdrţevala (markirala, 

obnavljala markacije, jo čistila ipd.).  

– Eden koordinator tudi odgovarja o veliki pomembnosti evropskih pešpoti v 

preteklosti, kot poteh, ki so povezovale posamezne zaselke in kmetije z javnostjo. 

 

Mnenje koordinatorjev je večinsko pozitivno, obstaja pa tudi izjema z negativnim 

mnenjem. 

 

5.2.2 Opišite ter ocenite svoje izvajanje in pogostost naslednjih nalog (naloge 

iz sklepa št. 025-40/2008, spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001). Pri 

vsaki nalogi ocenite njeno smiselnost in jo kratko komentirajte. 

 

5.2.2.1 Redno pregledovanje poti in obveščanje KEUPS-a o potrebnih 

vzdrţevalnih delih na evropskih pešpoteh 

 

– Eden koordinator odgovarja, da je pregledovanje poti in obveščanje KEUPS-a 

potrebno, vendar ne navaja, kako on pregleduje svoj del poti.  

– Drugi koordinator pregleduje pot občasno. 

– Tretji pot pregleduje v okviru sluţbenega časa in včasih v prostem času, ohranja 

tudi stike s PD-ji, ki skrbijo za določen del poti. O dogajanju na poti obvešča KEUPS, 

predvsem predsednika Joţeta Praha. 

– Četrti koordinator pot pregleduje nekajkrat na leto, vzdrţevalna dela pa so na 

njegovem delu poti vsako leto nujna po vodnih ujmah. 

– Peti koordinator odgovarja, da informacije o vzdrţevanosti poti zbira s pomočjo 

PD-jev, hraniteljev ţigov, revirnih gozdarjev, v svojem revirju pa preverja pot enkrat do 

dvakrat letno. Odgovarja tudi, da je to opravilo nujno potrebno. 
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– Šesti koordinator celoten del poti pregleduje enkrat letno, dele poti, ki jih ne 

uporabljajo samo pohodniki, pa večkrat. Redni pregledi so po njegovem mnenju nujni, saj 

so kot osnovne informacije o stanju in spremembah poti, ter za izdelavo letnega načrta 

vzdrţevanja poti. 

– Sedmi odgovarja, da je za opravljanje vzdrţevalnih del pregledovanje nujno, 

nekatere informacije o slabi poti pa mu posredujejo tudi pohodniki. Prav tako je po 

njegovem mnenju tudi nujno obveščanje KEUPS-a, saj se prek njih vodijo vse aktivnosti in 

tudi financiranje vzdrţevalnih del. 

– Štirje koordinatorji odgovarjajo, da imajo zaradi drugih obveznosti na voljo 

premalo časa za celoten pregled njihovega dela poti. Eden od njih več informacij o stanju 

poti pridobi od PD-ja in vsakoletno obvešča KEUPS o potrebnih delih. Drugi od njih 

pregleduje samo odseke poti, za katere mu je sporočeno, da niso dobro vzdrţevani, in 

navaja, da se s svojim delom poti ukvarja enkrat do štirikrat letno. Tretji od njih piše, da 

zaradi racionalizacije stroškov pot pregledujejo kolegi, revirni gozdarji, sam pa poskrbi za 

letno poročanje KEUPS-u ter na spletu preveri opombe popotnikov. 

 

5.2.2.2 Sodelovanje z lokalnimi planinskimi in turističnimi društvi pri 

vzdrţevanju evropskih pešpoti (dajanje informacij društvom o potrebnih 

vzdrţevalnih delih na evropskih pešpoteh, sodelovanje s KEUPS-om pri 

razdeljevanju materiala za vzdrţevanje poti društvom) 

 

– Dva koordinatorja odgovarjata, da redno sodelujeta s PD-ji in turističnimi društvi (v 

nadaljevanju TD), eden od njiju piše, da teţav pri rednem vzdrţevanju ni, pojavijo pa se pri 

večjih popravilih zaradi financiranja. 

– Eden koordinator odgovarja, da redno sodeluje z lokalnim PD-jem glede 

vzdrţevanja poti. 

– Drugi odgovarja, da je sodelovanje s PD-jem smiselno in potrebno, veliko manj 

stikov pa ima s TD-jem. 

– Tretji odgovarja, da sodelovanje poteka v obliki dogovora o potrebnih vzdrţevalnih 

delih, koordinator tudi pridobiva potrebna dovoljenja in soglasja za dele poti, ki potekajo 

po zavarovanem področju, ter pomaga pri pridobivanju sponzorjev. 

– Četrti odgovarja, da je dobro sodelovanje z lokalnim PD-jem nujno. 

– Peti enkrat letno pokliče kontaktne osebe na PD, da izve potrebe po materialih, 

sodeloval pa je tudi pri postavitvi klopi in table. 

– Šesti se udeleţuje vseh sestankov, na katere ga povabi PD, ter skrbi za dostavo 

potrebnih materialov in opreme. 

– Sedmi prav tako skrbi za dostavo materiala, odgovarja tudi, da je organizacija 

vzdrţevalnih del pripravljenost PD-ja za delo in aktivnost koordinatorjev. 

– Osmi pri vzdrţevanju poti sodeluje z lokalnim PD-jem, medtem ko s TD-jem ne. 

Odgovarja tudi, da so PD-ji pri sami izvedbi vzdrţevanja nepogrešljivi. 

– Deveti odgovarja, da so sodelovanja osebne narave ter da vsa društva neposredno 

sodelujejo s komisijo, saj imajo v njej svoje predstavnike. 
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5.2.2.3 Priprava podatkov za izdelavo letnega načrta in poročila o vzdrţevanju 

evropskih pešpoti in posredovanje teh podatkov KEUPS-u (število poročil, ki ste jih 

ţe napisali) 

 

– Dva koordinatorja sta napisala 15 poročil, eden od njiju dodaja, da zbrane podatke 

med letom pošlje KEUPS-u v delnem in končnem poročilu. 

– Dva sta napisala 10 poročil, eden od njiju piše, da je poročilo o opravljenih delih na 

poti obvezen del letnega poročila ZGS-ja. 

– Eden koordinator je do zdaj napisal 7 poročil. 

– Drugi je napisal 5 poročil. 

– Tretji je napisal 3 poročila. 

– Četrti koordinator je napisal 2 poročili in 1 letni načrt, piše tudi, da je ta naloga 

namenjena kontroliranju svojega dela in dela drugih na poti. 

– Peti odgovarja, da je napisal ţe kar nekaj poročil in da so ta za aţurnost in 

operativnost dela nujna. 

– Šesti odgovarja, da je do zdaj izpolnil 6 vprašalnikov, ki jih KEUPS pošilja 

koordinatorjem vsako leto. 

– Sedmi odgovarja, da delo poteka po programu. 

 

5.2.2.4 Dajanje informacij popotnikom, ki se na koordinatorje obračajo osebno, 

prek telefona ali po elektronski pošti. 

 

– Dva koordinatorja odgovarjata, da jih popotniki še nikoli niso kontaktirali. 

– Dva odgovarjata, da se popotniki večinoma ne obračajo na koordinatorje, eden od 

njiju ima takšnih izkušenj zelo malo. Drugi pravi, da več informacij pridobijo iz PD-jev, 

turističnih informativnih pisarn in KEUPS-a. 

– Trije odgovarjajo, da povpraševanje ni veliko, eden od njih dodaja, da popotniki 

iščejo informacije večinoma prek telefona. 

– Eden odgovarja, da se nanj obračajo popotniki iz različnih krajev ter z njimi dobro 

sodeluje. 

– Drugi odgovarja, da so najpogostejši telefonski klici, včasih popotnike napoti tudi k 

revirnim gozdarjem z revirji na tistem območju, kjer poteka pot. 

– Tretji je enkrat ţe peljal popotnika do prenočišča, enkrat pa je nekdo ţelel 

informacije po elektronski pošti. 

– Zadnji koordinator ni podal komentarja. 

 

5.2.2.5 Redno preverjanje ţigov na evropskih pešpoteh in poročanje KEUPS-u 

(redno preverjanje ali so vsi ţigi na svojem mestu – pri hraniteljih in ali  so 

nepoškodovani) 

 

– Dva koordinatorja ţige preverjata dvakrat letno, oba sta mnenja, da je to potrebno 

zaradi primerov, ko se lokali, kjer so ţigi hranjeni, zaprejo in jih je potrebno preseliti, eden 

od njiju se za preselitev dogovori z lokalnim PD-jem. Drugi od njiju za pomoč pri 

preverjanju zaprosi tudi revirnega gozdarja na tistem območju, preverjanje pa je po 

njegovem mnenju poleg zaprtja lokalov smiselno še zaradi pogoste kraje ţigov. 

– Pet koordinatorjev ţige preverja enkrat letno, eden od njih piše, da nekateri 

hranitelji ţigov kakršnekoli teţave tudi sami javijo, nekateri ne.  
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Drugi od njih še dodaja, da ţige preverja ob oddaji letnega poročila in da je tudi poskrbel 

za prestavitev ţigov ali postavitev škatel, kjer lastniki ne morajo skrbeti za ţig. 

– Štirje koordinatorji niso odgovorili, kolikokrat na leto preverjajo ţige, vsi so 

mnenja, da je sprotno preverjanje potrebno, eden od njih še dodaja, da to nalogo opravlja v 

sodelovanju z lokalnimi PD-ji. 

 

5.2.2.6 Opravljate še kakšne naloge, ki zgoraj niso navedene? 

 

– Eden koordinator spremlja organizirane pohode in obvešča hranitelje ţigov in TD-

je o dogodkih, osnovno šolo pa je tudi povabil na literarni natečaj ob Evropohodu 2011. 

– Drugi koordinator organizira pohode po evropskih pešpoteh in srečanja. 

– Tretji v lokalni gozdarski reviji redno poroča o dogajanjih na poti in o aktivnostih 

KEUPS-a. 

– Četrti pri rednem delu, vodenju interesnih skupin po gozdovih obiskovalce seznanja 

z evropskimi pešpotmi. 

– Štirje koordinatorji so opravljali tudi digitalizacijo trase poti, eden od njih je 

sodeloval pri pripravi brošure in na srečanju pohodnikov na kriţišču E6 in E7. Drugi od 

njih organizira pomoč terenskim delavcem pri vzdrţevalnih akcijah, sodeluje pri 

organizaciji pohodov, se udeleţuje sestankov koordinatorjev, skrbi za popularizacijo poti 

in obvešča revirne gozdarje o dejavnostih KEUPS-a. 

– Trije koordinatorji ne opravljajo drugih nalog. 

 

5.2.3 Kaj vas motivira pri opravljanju tega dela in kako dolgo ga že 

opravljate? 

 

– Dva koordinatorja to delo opravljata ţe od časa, ko KEUPS v sedanji obliki še ni bil 

ustanovljen. Eden od njiju od 1995. leta, ki je do ustanovitve KEUPS-a vzdrţeval E6. 

Drugi od njiju pa delo opravlja od leta 1998 in pravi, da ga motivira navezanost na pot in 

ljudi ob njej. 

– Koordinator, ki delo opravlja od 2004, je tudi sam pohodnik, poleg tega ga motivira 

še druţenje.  

– Dva sta koordinatorja od leta 2005, prvi pravi, da ga najbolj motivira zagnanost 

vodilnih na KEUPS-u, drugi odgovarja, da vprašanja ne razume.  

– Koordinator, ki to delo opravlja tri leta, je mnenja, da je hoja koristna za psihično in 

fizično zdravje ter ohranja stik ljudi z naravo.  

– Podobno tudi motivira koordinatorja, ki je delo začel opravljati leta 2010.  

– Koordinatorja, ki odgovarja, da je koordinator ţe od samega začetka, član KEUPS-

a pa štiri leta manj, motivira veselje do dela. 

– Trije niso navedli podatka, od kdaj so koordinatorji. Enega od njih motivira ţelja 

obiskovalcem gozdov ponuditi čim boljšo sprostitev. Drugi od njih motivacije nima več, 

saj naj bi jo uničile birokratske strukture, ki se vrtijo okoli evropskih pešpoti. Tretji od njih 

motivacije ne navaja, delo koordinatorja opravlja ob rednem delu in mu tako ne predstavlja 

nobene obremenitve. 
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5.2.4 Kako ocenjujete delo KEUPS-a ter drugih sodelujočih v komisiji 

(Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih 

društev Slovenije)? 

 

– Pozitivno mnenje podaja sedem koordinatorjev, eden od njih omenja intenzivnost 

delovanja posameznih organizacij v KEUPS-u, in sicer kot najbolj aktivna omenja ZGS in 

PZS, manj TZS in najmanj ZGDS. Drugi od njih poudarja smiselnost povezave gozdarjev 

in drugih uporabnikov gozda ter pohvalno piše o delovanju predsednika KEUPS-a.  

– Eden koordinator, ki prav tako hvali delo predsednika, pravi, da dela drugih ne 

pozna, in meni, da ga ni veliko.  

– Drugi koordinator ocenjuje delo KEUPS-a solidno in piše, da TZS še ni igrala 

pomembne vloge. 

– Tretji odgovarjajo, da bi bilo delo KEUPS-a lahko boljše.  

– Četrti koordinator navaja negativno mnenje. 

– Peti nima mnenja. 

 

5.2.5 Imate kakšne pripombe in predloge glede delovanja KEUPS-a? Vaše 

mnenje o dosedanjem sodelovanju ZGS-ja s KEUPS-om ter vaši predlogi za v 

prihodnje. 

 

– Eden koordinator odgovarja, da KEUPS delo odlično opravlja, veliko oviro za 

njegovo delo na tem področju pa predstavlja prezasedenost na delovnem mestu.  

– Drugi odgovarja, da bi bilo potrebno pridobiti sredstva za delovanje, kot alternativo 

pa navaja reorganizacijo. Po njegovem mnenju pa koordinatorjem in drugim zmanjkuje 

motiviranosti za »zastonjsko delo«.  

– Tretji koordinator odgovarja, da bi bilo potrebno oţiviti pohode v bliţini Sv. Gore, 

Podsrede, Pišec, Krškega in Bistrice ob Sotli, saj vidi prihodnost prav v obisku pohodnikov 

iz Zagreba in okolice.  

– Četrti koordinator odgovarja, da bi morale sodelujoče organizacije poenotiti 

poglede na vlogo in standarde, ki naj bi veljale za E6 v mreţi poti in prometnic v gozdu.  

– Peti koordinator odgovarja, da je pot premalo obiskana, ker je premalo promovirana 

in neznana tako Slovencem kot tujcem. Po njegovem mnenju bi bila izdelava kart celotnih 

poti nujna, še bolj pomembno pa je objaviti karto na spletu. Nazadnje poudarja 

neinformiranost turističnih pisarn o E6 in E7. 

– Šesti koordinator odgovarja, da koordinatorji svoje delo opravljajo dobro. Za 

komentiranje sodelovanja drugih organizacij s KEUPS-om pravi, da ni dovolj seznanjen z 

razmerjem teh inštitucij. Ocenjuje, da koordinatorji in PZS opravijo večino dela, preostalih 

dveh organizacij v KEUPS-u ne zazna. 

– Pet koordinatorjev nima pripomb, eden od njih dodaja, da sta ZGS in PZS najbolj 

zasluţni za ohranitev evropskih pešpoti pri nas. 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako ZGS opravlja svojo vlogo v KEUPS-u, ki je 

definirana v DUPN KEUPS-u. ZGS ima v KEUPS-u tako naloge kot finančne obveznosti, 

ki jih mora opravljati. Za opravljanje dodeljenih nalog na ravni OE je predsednik ZGS-ja 

do zdaj izdal dva sklepa, kjer so imenovani koordinatorji in definirane njihove naloge.  

 

Prva naloga v DUPN KEUPS-u, dodeljena tudi ZGS-ju, je načrtovanje evropskih pešpoti 

in njihovih sprememb v Sloveniji (Priloga B). Prah (2011) navaja, da so KEUPS in 

Komisija za pota pri PZS-ju sklenili, da novih poti ne bodo trasirali, starim pa tras ne bodo 

spreminjali. V izrednih primerih se manjši odseki trase spremenijo. 

 

Druga naloga, ki si jo ZGS deli s PZS-jem in TZS-jem, je načrtovanje in koordinacija 

vzdrţevanja slovenskega dela evropskih pešpoti (Priloga B). Pri tej nalogi imajo 

koordinatorji veliko vlogo, saj se nanjo nanašajo prve tri točke sklepa št. 025-40/2008, 

spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001 (Priloga Č). Financiranje materiala za 

vzdrţevanje poti je finančna obveznost ZGS-ja (Priloga B). Po Lesnikovih (2011) besedah 

so se ta namenska sredstva v njegovem času predsedovanja vsako leto manjšala. Prah 

(2011) prav tako navaja, da so sredstva za vzdrţevanje poti edina namenska sredstva, ki jih 

KEUPS prejme in so zelo omejena. Pravi tudi, da nepredvidljiv vir sredstev predstavljajo 

sponzorji. Finančno škodi tudi nezmoţnost sodelovanja KEUPS-a na razpisih (Prah, 2011). 

Eden koordinator tudi navaja, da se problemi pojavljajo pri večjih popravilih zaradi 

finančnih sredstev. Koordinatorji pot pregledujejo od enkrat do večkrat letno, nekateri pa 

zaradi drugih obveznosti nimajo časa za popoln pregled poti. Pri pregledovanju poti 

nekaterim pomagajo revirni gozdarji in PD-ji. Večinsko mnenje koordinatorjev je, da je 

pregled poti nujno potreben. Na nekaterih mestih je pot zaradi ujm vsakoletno 

poškodovana in potrebuje redno vzdrţevanje. Vsi koordinatorji ohranjajo stike s PD-ji in 

menijo, da so ti zelo pomembni. Nekaj jih navaja, da so stiki s TD-ji redkejši, eden 

koordinator pa stikov s TD-ji nima. Po mnenju enega so PD-ji pri izvedbi vzdrţevanja 

nepogrešljivi. Vsi koordinatorji redno pišejo poročila o vzdrţevanju. 

 

Tretja naloga, ki si jo ZGS deli z ZGDS-jem in s TZS-jem, je priprava promocijskega in 

popularizacijskega gradiva glede evropskih pešpoti v Sloveniji, to je popotnih vodnikov v 

obliki knjiţic in zgibank. Za financiranje takega gradiva je v DUPN KEUPS-u zadolţen 

ZGS (Priloga B). KEUPS je do zdaj izdal en popotni vodnik, ki je izšel leta 2003. Po 

Lesnikovih (2011) besedah naj bi ta vodnik prvotno financirala PZS. Prišlo je do 

nesporazuma, ki so ga rešili tako, da je izdajo knjiţice sponzorirala občina Ljubljana. Eden 

od koordinatorjev je sodeloval pri pripravi brošure, drugi sodelovanja pri pripravi gradiv 

niso omenjali. 

 

Četrta naloga ZGS-ja skupaj z ZGDS-jem in s TZS-jem je posredovanje informacij 

popotnikom po evropskih pešpoteh v Sloveniji po različnih medijih. ZGS je prav tako 

zadolţen za kritje stroškov izvajanja te naloge (Priloga B). 4. člen sklepa št. 025-40/2008, 

spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001 (Priloga Č), koordinatorjem daje nalogo 

dajanja informacij popotnikom, ki se na njih obračajo osebno, prek telefona ali po 

elektronski pošti. Za te namene je pri KEUPS-u ustanovljen t. i. klub popotnikov po 

evropskih pešpoteh, ki včlanjene po elektronski pošti obvešča o dogodkih v zvezi s potjo.  
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Na spletni strani KEUPS-a je tudi povezava do foruma o pohodništvu, ki predstavlja vir 

informacij o stanju pešpoti (Komisija za evropske …, 2011). Koordinatorji povpraševanje 

popotnikov opisujejo kot redko, dveh koordinatorjev popotniki še nikoli niso kontaktirali. 

Tisti, ki so ţe imeli stike z različnimi pohodniki, pravijo, da jih ti najpogosteje kličejo po 

telefonu. Po mnenju enega koordinatorja se popotniki bolj obračajo na PD-je ali TD-je. 

 

Peta naloga ZGS-ja v DUPN KEUPS-u je skupaj z drugimi ustanoviteljicami organizirati 

srečanja popotnikov po evropskih pešpoteh in druge prireditve v sodelovanju z EPZ-jem. 

Finančna sredstva za te prireditve prispevajo vse ustanoviteljice na podlagi projekta 

prireditve (Priloga B). Na vprašanje o drugih nalogah, ki jih koordinatorji opravljajo in 

niso zapisane v sklepu št. 025-40/2008, spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001 

(Priloga Č), je več koordinatorjev navajalo sodelovanje na pohodih in srečanjih. Več jih 

odgovarja, da pohode spremljajo, drugi pri organizaciji pohodov in srečanj tudi pomagajo. 

Pomembna sta tudi odgovora dveh koordinatorjev, eden navaja, da je osnovno šolo ob 

Evropohodu 2011 povabil na literarni natečaj, drugi pa, da skrbi za popularizacijo poti.  

 

Koordinatorji imajo še nalogo preverjanja ţigov in poročanja o njih KEUPS-u (Priloga Č). 

Ţige preverjajo enkrat do dvakrat letno, nekateri za pomoč prosijo revirnega gozdarja na 

tistem območju ali lokalno PD. Nekateri hranitelji ţigov so po mnenju enega koordinatorja 

zainteresirani za hrambo in kakršnekoli spremembe sporočijo sami. Med koordinatorji 

prevladuje mnenje, da je sprotno preverjanje nujno potrebno. Očitno se večkrat dogaja, da 

ţige ukradejo ali pa se prestavljajo zaradi zaprtja lokalov. Eden koordinator je tudi 

postavljal škatle za shrambo ţigov. Lesnik (2011) prav tako navaja pogosto krajo ţigov ter 

idejo, da bi te zamenjali s stacionarnimi ali pa jih celo odstranili. V času predsedovanja je 

tudi sam skrbel za pridobitev potrdil hraniteljev ţigov za še vnaprejšnje opravljanje dela 

(Lesnik, 2011).  

 

Prah (2006) v referatu navaja tudi izzive za prihodnost KEUPS-a, pri katerih ima tudi ZGS 

pomembno vlogo. Nekateri izzivi pa se v bistvu nanašajo na ZGS in koordinatorje. 

Koordinatorji zdaj predstavljajo stik med hranitelji ţigov in KEUPS-om. Tako se izziv 

okrepitve povezav med nosilci kontrolnih točk in KEUPS-om nanaša na bolj aktivno delo 

koordinatorjev. Prav tako bi zaposleni na ZGS-ju pripomogli pri izobrazbi nosilcev 

kontrolnih točk za podajanje interpretacij narave. Pri izzivih, kot so usposabljanje za 

vodnike po evropskih pešpoteh in za organiziranje trekingov, bi bili koordinatorji zelo 

pripravni.  

 

ZGS-ju štiri od petih nalog, napisanih v DUPN KEUPS-u, ne predstavljajo velike 

obremenitve, tudi koordinatorji za njih ne porabijo veliko časa. Prah (2011) navaja, da 

koordinatorji v povprečju porabijo od 5 do 7 dni na leto za delo na poteh. 

 

ZGS in PZS v sedanjosti in prihodnosti z načrtovanjem novih poti in s spremembami starih 

ne bosta imela veliko dela. Izjema bojo redki, ne tako obseţni primeri, kot je bila 

sprememba poti E6 v letu 1997. 

 

Izdaja promocijskega in popularizacijskega gradiva v obliki popotnih vodnikov v 

prihodnosti ni potrebna. Do sedaj napisani vodniki dobro opisujejo sedanjo obliko 

evropskih pešpoti v Sloveniji. 
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Naloga posredovanja informacij in gradiv popotnikom prav tako ni preobširna, saj je 

takšnega povpraševanja malo. Povpraševanje po informacijah pri koordinatorjih in nasploh 

ZGS-ju se tudi v prihodnje zaradi dostopnosti informacij na svetovnem spletu najverjetneje 

ne bo povečevalo. 

 

Organizacija pohodov in srečanj je naloga, pri kateri se koordinatorji radi udejstvujejo, saj 

vsebuje delo na terenu, ki naj bi ga koordinatorji z veseljem opravljali. Pri vprašanju o 

motivaciji za prostovoljno opravljanje dela koordinatorjev jih večina navaja prav 

motivacijo zaradi navezanosti do poti, do ljudi ob njej, do hoje, veselje do druţenja. 

 

Najobseţnejša in zdaj najpomembnejša je naloga načrtovanja in vzdrţevanja pešpoti tako 

za ZGS kot tudi za koordinatorje. Za ZGS največjo finančno obveznost predstavlja 

financiranje vzdrţevanja, ki jo opravlja vsakoletno. KEUPS svoje delovanje financira še iz 

naslova sponzorjev. KEUPS bi v prihodnosti potreboval zmoţnost sodelovanja na razpisih 

in pridobitev več sponzorskih sredstev. Po mnenju enega od koordinatorjev bi bilo 

potrebno KEUPS celo reorganizirati, če ne bo zmoţen pridobiti več sredstev za delovanje. 

 

Naloga koordinatorjev iz sklepa 2008, ki jim nalaga preverjanje ţigov in poročanje 

KEUPS-u o spremembah, ni prevelika in preteţka. 

 

Spremembe za boljše delovanje ZGS-ja v KEUPS-u večinoma temeljijo na delu 

koordinatorjev in povečanju finančnih sredstev ZGS-ja za namene vzdrţevanja, ki je manj 

verjetno. Koordinatorji sicer svoje delo opravljajo dobro, v večini primerov ţe več let. 

Nekateri celo iz časov, ko KEUPS v sedanji obliki še ni bil ustanovljen.  

 

Dober odnos koordinatorjev do opravljanja naloţenega dela kaţe večinsko pozitivno 

mnenje o projektu evropskih pešpoti in motivacijo polovice le-teh za delo zaradi veselja do 

hoje in druţenja. Prav tako pripravljenost pribliţno dveh tretjin koordinatorjev za 

opravljanje dodatnih nalog, ki niso navedene v sklepu iz leta 2008. Pozitiven vpliv na 

opravljanje dela kaţe mnenje polovice koordinatorjev, da so vzdrţevalna dela na poti 

obvezna, ter mnenje več kot dveh tretjin, da je dobro sodelovanje s PD-ji nujno. 

 

Tisti, ki za opravljanje tega prostovoljnega dela ne najdejo več motivacije, in tisti, ki so z 

delom KEUPS-a nezadovoljni, bi lahko delo koordinatorja prepustili drugim. Prav tako 

tudi pribliţno tretjina koordinatorjev, ki za to delo ne najde časa. Pribliţno tretjina 

koordinatorjev nalog in vlog drugih ustanoviteljic v KEUPS-u ne pozna, zato bi jih bilo 

dobro o tem seznaniti. 

 

ZGS bi se moral v prihodnosti pri izbiri novih koordinatorjev med zaposlenimi bolj 

pozanimati glede njihove pripravljenosti za to delo. Novim koordinatorjem bi ZGS pred 

začetkom dela moral bolje predstaviti dosedanje delo ZGS-ja v KEUPS-u. Prav tako bi jim 

bilo potrebno poudariti pomen stikov z javnostmi in vpliv teh na ugled ZGS-ja. Med 

zaposlenimi na ZGS-ju bi se prav gotovo še našli nekateri, ki v popotništvu uţivajo in bi 

naloge koordinatorjev opravljali z veseljem. Pripravljenost in motiviranost koordinatorjev 

za to prostovoljno delo bo tudi v prihodnosti velikega pomena. 
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Za pomoč in nasvete pri izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem mentorju doc. dr. 

Janezu Pirnatu. 

 

G. Joţetu Prahu in g. Antonu Lesniku se zahvaljujem za sodelovanje pri intervjujih ter za 

druge koristne napotke pri izdelavi diplomske naloge. 

 

Prav tako se zahvaljujem vsem koordinatorjem, ki so odgovorili na anketo, še posebej pa 

koordinatorici Majdi Petretič, ki me je z evropskimi pešpotmi tudi seznanila. 

 

Posebna zahvala gre moji druţini, Alenki Hribar in vsem, ki so mi pri izdelavi nudili 

podporo in mi stali ob strani. 

 

Najlepša hvala vsem! 
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PRILOGE 

 

Priloga A: Anketa o vlogi ZGS-ja v KEUPS-u 

 

ANKETA O VLOGI ZGS-ja V KEUPS-u 
 

Sem študent 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Gozdarstvo in izdelujem 

diplomsko nalogo z naslovom Vloga Zavoda za gozdove Slovenije v Komisiji za evropske pešpoti 

v Sloveniji. Za izdelavo te potrebujem informacije, ki mi bodo pomagale razumeti vlogo ZGS-ja, in 

s katerimi bom lahko opisal dejansko delovanje KEUPS-a.  

V anketi je zajet majhen vzorec ljudi, zato vas naprošam, naj bodo odgovori čim bolj izčrpni in 

korektni. 

Ime, Priimek: 

 

Vaša vloga pri KEUPS-u (Primer: koordinator na E6 in E7 iz OE Ljubljana) 

 

 

1. Od kdaj in koliko vam je znanega o projektu evropskih pešpoti in KEUPS-u, ter 

vaše mnenje o njih? 

 

 

 

 

2. Opišite ter ocenite svoje izvajanje in pogostost naslednjih nalog (naloge iz sklepa 

št. 025-40/2008, spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001). Pri vsaki nalogi ocenite 

njeno smiselnost in jo kratko komentirajte.  

– Redno pregledovanje poti in obveščanje KEUPS-a o potrebnih vzdrţevalnih delih na    

    evropskih pešpoteh. 

 

 

 

 

 

– Sodelovanje z lokalnimi planinskimi in turističnimi društvi pri vzdrţevanju evropskih 

pešpoti (dajanje informacij društvom o potrebnih vzdrţevalnih delih na evropskih 

pešpoteh, sodelovanje s KEUPS-om pri razdeljevanju materiala za vzdrţevanje poti 

društvom). 

 

 

 

 

– Priprava podatkov za izdelavo letnega načrta in poročila o vzdrţevanju evropskih 

pešpoti in posredovanje teh podatkov KEUPS-u (število poročil, ki ste jih ţe napisali). 
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– Dajanje informacij popotnikom, ki se na koordinatorje obračajo osebno, prek telefona 

ali po elektronski pošti. 

 

 

 

 

– Redno preverjanje ţigov na evropskih pešpoteh in poročanje KEUPS-u (redno 

preverjanje ali so vsi ţigi na svojem mestu – pri hraniteljih in ali so nepoškodovani). 

 

 

 

 

– Opravljate še kakšne naloge, ki zgoraj niso navedene?  

 

 

 

 

3. Kaj vas motivira pri opravljanju tega dela in kako dolgo ga ţe opravljate? 

 

 

 

 

4. Kako ocenjujete delo KEUPS-a ter drugih sodelujočih v komisiji (Planinska zveza 

Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije)? 

 

 

 

 

5. Imate kakšne pripombe in predloge glede delovanja KEUPS-a? Vaše mnenje o 

dosedanjem sodelovanju ZGS-ja s KEUPS-om ter vaši predlogi za v prihodnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za odgovarjanje na anketna vprašanja se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Nejc Prelesnik 
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Priloga B: Dogovor o ustanovitvi, poslanstvu in nalogah Komisije za evropske pešpoti v 

Sloveniji 

 

DOGOVOR O USTANOVITVI, POSLANSTVU IN NALOGAH KOMISIJE ZA 

EVROPSKE PEŠPOTI V SLOVENIJI 

 

 

1. člen 

Dogovor sklepajo naslednje organizacije: 

 

 Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Andrej 

Kermavnar, direktor, (v nadaljevanju ZGS),  

 Planinska zveza Slovenije, Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Andrej Brvar, 

predsednik, (v nadaljevanju PZS), 

 Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dr. Marjan 

Roţič, predsednik, (v nadaljevanju TZS), 

 Zveza gozdarskih društev Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Ignacij 

Pišlar, predsednik, (v nadaljevanju ZGDS), 

 

 

2. člen  

Vsebina dogovora 

 

Dogovor zajema ustanovitev, poslanstvo in naloge komisije za evropske pešpoti v 

Sloveniji ter razdelitev nalog komisije na organizacije - ustanoviteljice. 

 

 

3.člen  

Ustanovitev in začetek delovanja komisije 

 

Organizacije, navedene v 1. členu, katerih odgovorni predstavniki podpišejo ta dogovor, 

ustanovijo komisijo kot skupno delovno telo, ki se imenuje Komisija za evropske pešpoti v 

Sloveniji ali s kratico KEUPS (v nadaljevanju dogovora KEUPS). S tem postanejo te 

organizacije ustanoviteljice KEUPS (v nadaljevanju organizacije - ustanoviteljice). 

KEUPS ima sedeţ na ZGS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Sestavljajo jo predstavniki 

organizacij - ustanoviteljic in sicer po dva predstavnika iz vsake organizacije - 

ustanoviteljice. O imenovanju predstavnikov v KEUPS, organizacije - ustanoviteljice pisno 

obvestijo ZGS v tednu dni po podpisu tega dogovora. ZGS obvesti organizacije - 

ustanoviteljice o sestavi KEUPS v 3 dneh po prejemu obvestila o imenovanju 

predstavnikov KEUPS. KEUPS vodi predsednik, ki ga izberejo člani KEUPS na prvi 

skupni seji na predlog direktorja ZGS. KEUPS ima podpredsednika in tajnika, ki ju izvoli 

na svoji prvi seji. 

Z ustanovitvijo KEUPS preda ZGDS arhiv in dokumentacijo o delu dosedanje Komisije za 

evropske pešpoti na ZGS, centralna enota, Večna pot 2, oddelek I 
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4. člen 

Poslanstvo 

 

Poslanstvo KEUPS je: 

 Vključevanje Slovenije v evropske tokove s popotništvom po evropskih pešpoteh. 

 Uveljavljati javni in drţavni 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 trţenja v turizmu na podeţelju. 

 Prispevati k razvoju podeţelja s pospeševanjem turizma na podeţelju. 

 Popularizirati varovanje narave, okolja in lastnine v naravnem okolju. 

 Sodelovati v medsebojnem spoznavanju ljudi v domovini in ljudi iz drugih drţav zaradi 

soţitja, sporazumevanja in miru v svetu. 

 Uveljavljati evropske pešpoti kot sestavino turizma. 

 

 

5. člen 

Naloge in delitev nalog 

 

 Upravljanje evropskih pešpoti v Sloveniji 

 Priprava in sprejem poslovnika za delo KEUPS. 

 Načrtovanje evropskih pešpoti in sprememb v poteku čez Slovenijo (ZGS, PZS). 

 Načrtovanje in koordiniranje vzdrţevanja evropskih pešpoti čez Slovenijo (ZGS v 

sodelovanju s PZS in TZS). 

 Vzdrţevanje (markiranje) evropskih pešpoti čez Slovenijo izvaja Planinska zveza 

Slovenije s planinskimi društvi. in člani gozdarskih ter turističnih društev, ki so se za 

markiranje usposobili pri PZS.  

 Usposabljanje za markiranje evropskih pešpoti (PZS) 

 Priprava in izdaja popularizacijskega in promocijskega gradiva o evropskih pešpoteh v 

Sloveniji - popotni vodniki v obliki knjiţic, zgibank in drugih oblik (ZGS, ZGDS in 

TZS). 

 Priprava, tiskanje in pošiljanje sporočil popotnikom, v slovenščini in nemščini, o 

moţnostih bivanja in prehrane in druge ponudbe na potovanju po evropskih pešpoteh v 

Sloveniji (TZS) 

 Priprava in izdaja popotnih knjiţic za vpise in ţige na kontrolnih točkah evropskih 

pešpoti v Sloveniji (TZS) 

 Posredovanje informacij in gradiv popotnikom po evropskih pešpoteh v Sloveniji po 

telefonu, pisno, po elektronski pošti in po internetu (ZGS, ZGDS in TZS) 

 Organizacija srečanj popotnikov po evropskih pešpoteh v Sloveniji in drugih prireditev 

v sodelovanju z Evropsko popotniško zvezo (ZGS v sodelovanju z organizacijami - 

ustanoviteljicami in njihovimi društvi). 

 Stiki z Evropsko popotniško zvezo - EWV (PZS) 
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 Zbiranje finančnih sredstev za delo KEUPS pri sponzorjih  

 Priprava in potrditev letnega programa dela KEUPS. 

 Priprava in potrditev letnega poročila o delu KEUPS. 

 Zagotavljanje promocije evropskih pešpoti v okviru turistične ponudbe (TZS) 

 Sodelovanje pri razvoju evropskih pešpoti s sosednjimi drţavami. 

6. člen  

Financiranje dela in delitev finančnih obveznosti. 

 

Vzdrževanje (markiranje) evropskih pešpoti v Sloveniji: 

Materialne stroške za vzdrţevanje na podlagi plana vzdrţevanja, ki ga izdela ZGS, 

obravnava pa komisija plača ZGS. Delo članov društev organizacij - ustanoviteljic pri 

vzdrţevanju evropskih pešpoti v Sloveniji je prostovoljno in brezplačno. 

 

Priprava in izdaja popularizacijskega gradiva o evropskih pešpoteh v Sloveniji 

(popotni vodniki v obliki knjižic in zgibank): 

 Finančna sredstva zagotovi ZGS v okviru svojih finančnih moţnosti, v letnem finančnem 

planu na podlagi programa dela ZGS. Popularizacijsko gradivo bo na voljo popotnikom po 

evropskih pešpoteh pri vseh organizacijah - ustanoviteljicah in njihovih društvih, za plačilo 

po ceni, ki jo določi komisija. Denar od prodaje gradiva popotnikom se zbira na računu 

ZGS in je namenjen nadaljni izdaji popularizacijskega gradiva o evropskih pešpoteh in 

delu pri informiranju popotnikov. O količini zbranega denarja od popularizacijskega 

gradiva bodo obveščeni vsi predstavniki v KEUPS.  

 

Priprava, izdaja in pošiljanje tiskanih sporočil popotnikom, v slovenščini in nemščini, 

o možnostih bivanja in prehrane na potovanju po evropskih pešpoteh v Sloveniji: 

Nosilec je TZS 

 

Posredovanje informacij popotnikom po evropskih pešpoteh v Sloveniji po telefonu, 

pisno, po elektronski pošti in po internetu: Nosilec je ZGS. 

 

Priprava in izdaja popotnih knjižic za vpise in žige na kontrolnih točkah evropskih 

pešpoti v Sloveniji. 

Nosilec je TZS. Sporočila popotnikom in popotne knjiţice za vpise in ţige na kontrolnih 

točkah bodo na voljo popotnikom pri vseh organizacijah - ustanoviteljicah in njihovih 

društvih, za plačilo po ceni, ki jo določi KEUPS. Denar od prodaje popotnih knjiţic se 

zbira na računu TZS in je namenjen nadaljni izdaji popotnih knjiţic. O količini zbranega 

denarja od popotnih knjţic bodo obveščeni vsi predstavniki v KEUPS.  

 

Organizacija srečanj popotnikov po evropskih pešpoteh v Sloveniji in drugih 

prireditev v sodelovanju z Evropsko popotniško zvezo  

Finančna sredstva zagotovijo organizacije – ustanoviteljice, na podlagi projekta prireditve, 

ki ga pripravi KEUPS. 

 

Stiki z Evropsko popotniško zvezo - EWV (letna članarina EWV, udeleţba predstavnika 

KEUPS na letnem zasedanju EWV in seji organa EWV v katerem ima KEUPS svojega 

predstavnika, udeleţba na občasnih regionalnih sestankih planinskih in popotniških 

organizacij, ki jih pod pokroviteljstvom EWV skliče ena od organizacij, vključenih v 
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EWV, bivanje predstavnikov EWV v Sloveniji kritje stroškov organizacije morebitnega 

zasedanja EWV v Sloveniji), nosilec je PZS. 

 

 

 

 

 

7. člen 

 

Uresničevanje projekta EPP je javni interes.podpisniki se bodo prizadevali, da se za 

izvajanje osnovnih aktivnosti projekta EPP zagotove stalna sredstva iz proračuna RS in iz 

drugih virov (donacije, sponzorstvo, itd.). 

 

8. člen 

  

Dogovor začne veljati, ko ga podpišejo odgovorni predstavniki organizacij - ustanoviteljic. 

 

9. člen 

 

Dogovor preneha s soglasjem vseh organizacij - ustanoviteljic. 

 

10. člen 

 

Morebitne spore rešuje KEUPS v duhu medsebojnega sporazumevanja, če pa to ni 

mogoče, jih rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

11. člen 

 

Vsaka organizacija - ustanoviteljica KEUPS prejme po 2 izvoda podpisanega dogovora, 

dva izvoda sta na sedeţu KEUPS. 

 

 

 

 

Zavod za gozdove 

Slovenije 

Planinska zveza 

Slovenije 

Turistična zveza 

Slovenije 

Zveza gozdarskih 

društev Slovenije 

Andrej Kermavnar Andrej Brvar dr. Marjan Roţič Ignacij Pišlar 

    

    

Dne: 2.11.2000 Dne: 2.11.2000 Dne: 2.11.2000  Dne: 2.11.2000 
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Priloga C: Sklep št. 025-17/2001 
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Priloga Č: Sklep št. 025-40/2008, spremembi in dopolnitvi sklepa št. 025-17/2001 
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