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ZAPISNIK 22. SKUPŠČINE ZDRUŽENJA 

POHODNIŠTVO&KOLESARJENJE giz Z DNE 21.11.2018 V 

ZREČAH 

 

Lokacija: Unitur d.o.o., Hotel Atrij v Zrečah, z začetkom ob 10.00 uri 

Prisotni člani: Ivan Hribar, predsednik-Terme Snovik, Dušan Štrucl-Diksi-

Hotel Koroš. Lidija Koren-Kamp Koren in s pooblastilom za Hiša Sonca in 

Apartmaji Škvor, Fedja Pobegajlo – Hit Alpinea, Jože Duh- Unitur, Grega 

Šilc-Hike&Bike in TD Bohinj, Blaž Lužnik –Positive sport in s pooblastilom za 

Jelkin Hram in Proaktiv Sport, Lea Rener-Zavod za šport Ajdovščina, 

Aleksandra Žorž- Hotel Milena, Petra Pešelj- GTM Metlika, Katarina 

Valentinčič- Stara šola Korte in Pr'Gavedarju, RTC Krvavec – Miha 

Gril,Boštjan Ocvirk- Terme Krka, Matjaž Triplat – Hit dd, Vesna Valentinčič 

– Hotel San Martin, Andrej Bergant – Bike Galaxy, Helena Horvat – Hotel 

Triglav, Maja Kadiš – Panonska vas, Rok Teul- Feelgreen, Maja Zamernik-

Hotel Plesnik, Tim Hribar –Monolit, Božo Oman – Rekreatur, Jože Prah – 

Turizem Prah, Mateja Golja – Britannia Tours, Nataša Hočevar – Slovenska 

turistična organizacija, Saša Špolar – PK giz,Uroš Ledinek-PK giz, Marko 

Lenarčič , direktor PK giz 

Partnerske destinacije: Klemen Langus – Turizem Bohinj (Skupnost 

Julijske Alpe), Primož Vodovnik – Koroška, Sašo Gašperlin- Turizem 

Radovljica, Domen Vogelsang- Turizem Rogla-Zreče 

 

Prisotnih 28 članov kar pomeni sklepčnost skupščine. 

 

Dnevni red 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 21.  skupščine 

3. Potrditev srednjeročnega načrta trženja pohodništva in kolesarjenja, 

ki je bil predstavljen na aprilski skupščini 

4. Predstavitev plana aktivnosti za 2019  

5. Pregled aktivnosti v 9 mesecih 

6. Predlog Poslovnika o izvedbi specializacije namestitvenih objektov 
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7. Predlog povišanja cen marketinškega prispevka za člane in partnerske 

destinacije 

8. Izstop in vstop članov 

9. Razno – 10 let delovanja PK giz 

 

1.Predsednik skupščine g. Hribar je odprl skupščino in predlagal dnevni red.  

   Sklep 1:  skupščina soglasno potrjuje dnevni red 

 

2. Pregled zapisnika prejšnje, 21. skupščine 

    Lenarčič je predstavil sklepe po zapisniku. Diskusije ni bilo. 

    Sklep 2: skupščina soglasno potrdi zapisnik 21. skupščine 

 

3. Potrditev srednjeročnega načrta trženja pohodništva in kolesarjenja, ki  

    je bil predstavljen na aprilski skupščini 

    Lenarčič je pojasnil, je pripravljalec načrta MTS Austria dostavil še  

    osnutek marketinškega plana za 2019, ki je bil podlaga za pripravo 

    celotnega plana in s tem je nastala podlaga za potrditev Srednjeročnega  

    načrta. Diskusije ni bilo. 

    Sklep 3: skupščina soglasno potrjuje  Srednjeročni načrt trženja  

    pohodništva in kolesarjenja. 

 

4. Predstavitev plana aktivnosti in predloga povišanja cen (7. točka 

    dnevnega reda) 

    Lenarčič je predstavil plan, katerega osnova je tudi predlog marketinških 

    aktivnosti izvajalca Srednjeročnega načrta trženja MTS Austria, povečan 

    obseg aktivnosti in posledično stroškov ter  

    predlog povišanja cen prispevkov za člane in partnerske destinacije. Za  

    člane je predlagal tudi manjše povečanje variabilnega dela prispevka. Za  

    destinacije pa spremembo načina sodelovanja. Do sedaj je bil z     

    destinacijskimi organizacijami podpisan letni dogovor s pavšalnim  

    zneskom partnerskega prispevka in možnostjo izbire sodelovanja v  

    posameznih aktivnostih  z do 50% nižjimi cenami. Nov predlog pa  

    predvideva podpis letnega dogovora z višjim prispevkom, ki pa bi 
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   vključeval vse aktivnosti z letnega  programa koz osnovni paket z  

   možnostjo doplačila za večjo prisotnost v aktivnostih. 

 

   Povedal je tudi , da je v predlogu plana zmanjšal število  

   aktivnosti za pohodništvo in kolesarjenje , ki jih je predlagal MTS Austria. 

   Predstavil je tudi novega sodelavca za digitalni marketing Uroša Ledineka 

   ki ga bosta sofinancirala PK giz in Združenje slovenskih žičničarjev. 

   Diskusija: 

   Hočevar: podpira povečanje plana in preskok na višji nivo izvajanja 

marketinških aktivnosti. STO z investiranjem v nov outdoor portal svoj 

del vložka povečuje na želeni nivo, na člane in partnerje apelira, da 

potrdijo predlagane finančne vložke z njihove strani. Hkrati opozarja na 

realno planiranje višine prihodkov glede na letošnje veliko odstopanje od 

plana. Predstavila je tudi zaključke seje programsko nadzornega odbora. 

    Koren: kot predsednica marketinške skupine je podprla spremembo 

    priprave plana aktivnosti.  

    Štrucl: se ne strinja z zmanjšanjem aktivnosti, ki jih je predlagal MTS  

    Austria. Vprašati se moramo zakaj specializirane namestitve ne želijo biti  

    člani – potreben bo močnejši piar med namestitvami.  

    Langus : je predstavil poglede skupnosti Julijskih Alp na predlagano  

    povišanje prispevkov, predlaga polnopravno članstvo destinacijskih  

    organizacij v združenju. Predlaga , da se preveri pravne možnosti  

    združevanja  giz in javnih zavodov. 

    Hribar: opozarja, da giz nujno potrebuje sredstva za razvoj ,ki jih  

    lahko zagotovi MGRT ter nujnost zagotovitve večje specializacije  

    nastanitev in posledične vključitve v giz. 

    Golja: nujno je razširiti vedenje o aktivnostih giz-a v okviru raznih  

    združenj – hotelirjev, kampov in zbornic: gostinsko turistična zbornica. 

    Duh: podpira članstvo destinacijskih organizacij v giz-u, in predlaga, da  

    se pravne  podlage pripravijo do spomladanske skupščine. Predlaga, da 

    fiksni del prispevka bolj poenotimo- po zgledu Avstrijcev. 

    Valentinčič Katarina: nujno pripraviti predstavitven material giz-a za 
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    nagovarjanje novih članov in partnerjev in postaviti to tudi na spletno 

    stran. 

    Vogelsang: izpostavil je problem financiranja giz aktivnosti s strani 

    manjših destinacijskih organizacij. 

    Bergant: povečati komunikacijo s potencialnim člani, destinacijskimi 

    organizacijami. Vzpostaviti stalne izobraževalne delavnice za potencialne  

    člane/partnerje. 

    Hočevar: opozorila na precejšnje prekrivanje aktivnosti destinacijskih  

    organizacij z giz-ovimi. Omenila je tudi novo Akademijo  za trženje, ki 

    jo lansira STO v 2019. 

Ledinek: poudari pomembnost nove spletne strani, kompetenc STO ter   

pomen sodelovanja s STO na tem področju. 

    Pobegajlo: nujno bo pripraviti komunikacijski načrt za prezentacijo giz-a 

    raznim združenjem , zbornica in pregledati pravne možnosti vključitve 

    javnih zavodov.  

    Pešelj: poudarja, da moramo v plan vključiti tudi treking in cestno  

    Kolesarjenje. 

    Triplat: pomembno je , da destinacijske organizacije  

     

Sklep 4: skupščina potrjuje predlagan plan s pripombo, da se ob 

nedoseganju začrtanih prilivov na spomladanski skupščini sprejme 

rebalans plana 

 

Sklep 5: skupščina potrjuje vključitev destinacijskih organizacij v 

polno pravno članstvo ob predhodni preveritvi pravne možnosti 

 

Sklep 6: skupščina potrjuje plačevanje članskega marketinškega 

prispevka v dveh delih in sicer januarja in julija 

 

Sklep 7: direktor mora izvesti piar aktivnosti za boljšo 

prepoznavnost giz-a med potencialnimi člani, partnerji 
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5. Pregled aktivnosti giz-1.1.- 30.9.2018 

    Lenarčič je predstavil izvedene aktivnosti in rezultat poslovanja. Po  

    krajši diskusiji je bil sprejet 

    Sklep 8: skupščina se je seznanila s poročilom 1.1. – 30.9. 2018 

 

  6. Predlog Poslovnika o specializaciji namestitvenih objektov za  

      pohodništvo in kolesarjenje 

      Lenarčič je predstavil Poslovnik. Diskusija: 

      Duh:  po sprejetju Poslovnika bo potrebno spremeniti 6. in 7. točko 

      Pogodbe o ustanovitvi giz. 

      Hočevar: potrebno je preveriti še na MGRT ali so kakšni zadržki , da se 

      prejem certifikata specializacije pogojuje z vstopom v giz. 

       

      Sklep 9: skupščina potrjuje Poslovnik o specializaciji namestitev  

      za pohodništvo in kolesarjenje s pridržkom, da člen o obveznem  

      članstvu potrdi tudi ustrezna služba na MGRT. 

 

   7. Predlog povišanja cen marketinškega prispevka  

       Bilo obravnavana pod točko 4. 

 

   8. Izstop članov, pristop novih članov 

       Predlog za izstop: 

           Apartmaji Skok, Mala vas 111, Bovec 

       Zavod Symbiosis, Metulje 9, Nova vas 

       Pr'Gavedarjo, Martina Gregori sp. Podkoren 72, Kranjska Gora  

       Apartmaji Skok Mozirje, Lepa njiva, 3330 Mozirje 

 

       Predlog za pristop: 

Turizem , prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah sp, Naselje 

heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, matična št. 5405162000, davčna št. 

SI50951068 
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Javni Zavod za turizem in kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 

1330 Kočevje,-  Camp Jezero  , matična št. 6952992, davčna št. 

97767735 

 

Javni Zavod za turizem in kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 

1330 Kočevje,-  Hostel Bearlog, matična št. 6952992, davčna št. 

97767735 

 

Hotel Dvorec doo, Mestni trg 3, 5220 Tolmin, matična št. 

1358979000, davčna št. SI55434789 

 

Apartmaji pri Jakobu, Janja Novosel sp, Magozd 6, 5222 Kobarid , 

matična št. 3444244000, davčna št. SI56200722 

 

        Sklep 10: skupščina potrjuje zgoraj navedene izstope in    

        pristope. 

 

9. Razno: 

Predsednik skupščine razloži, da Mateja Golja zaradi zaposlitve v 

drugem podjetju ne more več opravljati funkcije podpredsednice 

skupščine giz-a zato predlaga Fedjo Pobegajla s Hit Alpinea za novega 

podpredsednika. Hkrati se je zahvalil dobro delo dosedanji 

podpredsednici. 

 

Sklep 11: skupščina potrjuje Fedjo Pobegajla za 

podpredsednika skupščine giz-a. 

 

Hribar in Lenarčič na kratko predstavita 10-letnico delovanja in 

aktivnosti PK giz-a. Predstavnica STO Hočevar pohvali dosedanje 

razvojno in promocijsko delo giz-a, spomni na začetke razvoja 

produktov, ustanovitev giz-a in njegovo vlogo ter upa na dobro 



7 
 

sodelovanje tudi v bodoče. Bivši predsednik skupščine  Duh ravno 

tako pozdravi dobro dosedanje delo giz-a. 

Za konec skupščine je bila ob 10 letnici obstoja posneta skupinska 

fotografija udeležencev skupščine. 

 

Skupščina se je zaključila ob 13.00. 

 

 

 

 

Marko Lenarčič, direktor                             Ivan Hribar, predsednik 


