
POROČILO Z LETNE SKUPŠČINE ERA V STAVANGERU: 

 

POROČILO Z GENERALNE SKUPŠČINE EVROPSKE  

POPOTNIŠKE ZVEZE (ERA) 

 

V septembru 2012 je potekala že 41. generalna skupščina Evropske popotniške zveze (ERA). 

Tokratni gostitelj skupščine je bilo norveško mesto Stavanger. Tako kot v preteklih letih, sta 

tudi tokrat v okviru generalne skupščine potekali zasedanji obeh komisij: Komisije za poti 

ERA in Komisije za pohodništvo ERA. Kot novost pa je letos potekala tudi predstavitev 

dobrih praks, s poudarkom na označevanju in promociji evropskih pešpoti. V okviru 

zasedanja Komisije za poti, katere stalna članica je tudi Planinska zveza Slovenije oziroma 

Komisija za evropske pešpoti Slovenije (KEUPS), so bile obravnavane različne teme s 

področja evropskih pešpoti. Predstavljen je bil potek izvajanja nove evropske pešpoti E12, 

imenovane Pot okoli Mediterana. Nato je potekala predstavitev razvoja evropskih pešpoti v 

Vzhodni Evropi, kjer se kažejo močni interesi Ukrajine po razširitvi evropskih pešpoti iz 

Poljske, Slovaške in Romunije v Ukrajino. V Ukrajini so že označili tako imenovano pot čez 

Karpate, po kateri bi želeli speljati evropski pešpoti E3 ali E8. Komisija za poti ERA pa je 

obravnavala tudi splošne teme, kot je potrditev zapisnika pretekle seje, potrditev poročil o 

delu komisije, obravnavo problematik evropskih pešpoti in ostalo. 

V soboto je nato potekala Generalna skupščina Evropske popotniške zveze, ki jo je vodila 

predsednica ERA Lis Nielsen iz Danske. Delegati skupščine smo se seznanili s poročili o delu 

predsedstva ERA, obeh komisij, s finančnim poročilom kot tudi s poročili obeh fundacij ERA. 

Skupščina je vsa omenjena poročila potrdila soglasno. Predstavljena je bila akcija Leading 

Quality Trails, Best of Europe (Najkvalitetnejše pohodne poti v Evropi) ter podeljene nagrade 

za najboljše projekte v akciji Ecoaward 2012. Prvo mesto je prejela organizacija Club 

Vosgian iz Francije, drugo mesto organizacija Mountain Meitheal iz Irske ter tretje mesto 

organizaciji Israel Trails Committee iz Izraela ter Frankenwaldverein iz Nemčije. Generalna 

skupščina ERA je potrdila tudi lokacijo prihodnje generalne skupščine, ki bo v srbskem mestu 

Vršac. Delegati letošnje generalne skupščine ERA smo ocenili tokratno skupščino tako z 

organizacijskega kot vsebinskega vidika za zelo dobro in se poslovili z željo po ponovnem 

snidenju prihodnje leto v Srbiji. 
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