
 

POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz  

 

Na podlagi sklepa 21. skupščine združenja Pohodništvo & kolesarjenje giz  z dne 10. 4. 2018 je 

predsednik skupščine  združenja sprejel 

 

POSLOVNIK  

O IZVEDBI SPECIALIZACIJE NASTANITEV ZA POHODNIKE IN KOLESARJE ter 

ČLANSTVU SPECIALIZIRANIH NAMESTITEV IN DESTINACIJ V ZDRUŽENJU 

POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz 

 

I. Splošno - standardi specializacije 

1.člen 

Pohodništvo & kolesarjenje giz /PK giz/ izvaja po pooblastilu Slovenske turistične organizacije 

vsakoletni poziv in pregled nastanitev  za pridobitev naziva specializirane namestitve, 

destinacije, poti, agencije za pohodnike in kolesarje. 

Znak specializacije predstavljajo označbe: 

- Nastanitve: 1-5 pohodnikov in 1-5 koles, kolesarski kamp 

- Agencije: pohodniška agencija, kolesarska agencija 

- Destinacije: pohodniška destinacija, kolesarska destinacija 

- Poti: pohodniške : 1.-3. kategorija, kolesarske in gorsko kolesarske 1.-3. kategorija, 

treking kolesarske 1.-3. kategorija, kolesarski park: 1.-3. kategorija 

Ta poslovnik ureja aktivnosti PK giz. 

Članstvo specializiranih namestitev, agencij, destinacijskih organizacij v PK giz prinaša: 

marketinške aktivnosti na izbranih tujih trgih s tiskanimi in digitalnimi orodji, predstavitve  na 

specializiranih sejmih, predvsem v tujini, digitalno in klasično oglaševanje, obiske novinarjev 

in agentov, sodelovanje v razvojnih projektih. 

 

II. Način delovanja 

2.člen 

PK giz poskrbi za: 



- Prenovo standardov specializacije za pohodniške in kolesarske nastanitve – 

posodobitev vsake tri leta  

- Razvoj  in prenovo standardov specializacije za destinacije – posodobitev vsake tri 

leta 

- Razvoj in prenovo standardov specializacije za poti – posodobitev vsake tri leta 

- Razvoj in prenovo standardov specializacije za agencije – posodobitev vsake tri leta 

 

3.člen 

PK giz objavi vsako leto v februarju  poziv za specializacijo namestitev, turističnih agencij, 

destinacij in poti v katerem je zajet prijavni list, standardi specializacije za pohodnike in/ali 

kolesarje, samoocenitveni obrazec ter cenik storitev. 

PK giz imenuje dvočlansko komisijo, ki izvaja preglede nastanitev po prejetih prijavah in 

samoocenah in poda predloge o višini specializacije za posamezne nastanitve, agencije, 

destinacije, poti. 

4.člen 

PK giz sprejme sklepe o višini dosežene specializacije in podeli tablico z oznako specializacije, 

ki se mora namestiti pri vhodu v nastanitev agencijo, v turistično-informacijski center 

destinacije in na startno/ciljnih točkah poti 

 

III. Vključitev, sodelovanje, nesodelovanje specializiranih namestitev v združenju 

Pohodništvo & kolesarjenje giz  (PK giz) in postopki podaljšanja veljavnosti 

specializacije 

5.člen 

Nastanitev, agencija ali destinacija, ki je prejela sklep in znak o specializaciji se lahko včlani v 

marketinško združenje specializiranih nastanitev in destinacijskih organizacij Pohodništvo & 

kolesarjenje giz, ki skrbi za promocijo in trženje turističnih produktov pohodništva in 

kolesarjenja tako na tujih trgih kot v Sloveniji. 

6.člen 

Članom giz – specializiranim namestitvam in destinacijam se specializacija po treh letih 

avtomatično podaljša. Vmes PKgiz izvaja nenajavljene kontrole in ob morebitnem 

neizpolnjevanju kriterijev nastanitev plača strošek pregleda 300 EUR in nemudoma odpravi 

pomanjkljivosti. 

Vkolikor član pridobi novo specializirano namestitev v članstvo P&K giz se mu prizna 

stimulacija po dogovoru na skupščini. 

Nečlani giz – podaljšanje specializacije vsako leto po ceni 200 EUR,po treh letih se nastanitev 

včlani v PK giz oz. nadaljnje podaljšanje ni možno. Kontrole se izvajajo nenapovedano tekom 

leta.  



             IV. Vsebina, čas trajanja javnega poziva, obveznosti 

7.člen 

Nova specializacija – vsako leto pripravi PK giz poziv, ki je odprt celo leto, pregledi pa se 

opravljajo po dogovoru. Cena: 300 EUR za nastanitev v velikosti do 30 postelj, 400 EUR do 70 

postelj in 500 EUR nad 70 postelj. 

• Če ponudnik nastanitve postane član giz, se mu polovica vsote, plačane za 

specializacijo, v prvem letu članstva šteje v pristopni delež 

• Za stopnje 1 in 2 morajo imeti nastanitve podpisane dogovore o vodenju z 

licenciranimi vodniki : komercialni kolesarski vodnik 1, planinski vodnik osnovne 

kategorije , za 3-5 stopenj pa s komercialnimi kolesarskimi vodniki 2 ter planinskimi 

višje kategorije ali gorskimi vodniki 

• Vsaka članska specializirana namestitev je obvezana do gratis HB dvakrat letno za 

potrebe novinarjev in kontrole, 

• Ob pregledu morajo biti kriteriji izpolnjeni, sicer pride do odvzema ene stopnje oz. 

preklica specializacije, 

• Letno PK giz pripravi zaključno poročilo za člane z opisom stanja in pregledov po 

posameznih namestitvah, 

• Enkrat letno se izvede izobraževalni dan za vse obstoječe in potencialne nosilce 

specializacije na temo prednosti specializacije in kvalitetne ponudbe gostom, 

• Če član manjka na letnem izobraževanju, se mu zniža stopnja . Ko je nastanitev 

ocenjena le z eno stopnjo se mu specializacije razveljavi, če manjka na naslednjem 

izobraževanju 

• Izobraževanja se morajo udeležiti  tudi nečlani, vendar plačajo kotizacijo 150 EUR. V 

primeru neudeležbe se jim odvzame naziv specializirane namestitve pred potekom 

treh let. 

• V svojih internetnih straneh morajo upoštevati specializirane namestitve minimalne 

standarde predstavitve specializacije, ki jih predpiše PK giz 

 

V. Končna določba 

8.člen 

Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem podpisa predsednika skupščine 

 

Ljubljana,       17.11.2018                                                                                         

direktor                                                                                      Predsednik skupščine 

Marko Lenarčič                                                                         Ivan Hribar                                                                                               


