
 

 

ZAPISNIK 23.SKUPŠČINE ZDRUŽENJA 

POHODNIŠTVO&KOLESARJENJE giz Z DNE 25.4.2019 

 

Prisotni: Ivan Hribar-Terme Snovik,predsednik, Fedja Pobegajlo-Hit Alpinea, podpredsednik, 

Dušan Štrucl-Hotel Koroš (pooblastilo za Hike&Bike in TD Bohinj, Hostel Pod Voglom), 

podpredsednik, Lidija Koren-Kamp Koren (pooblastilo tudi za Jelkin Hram), Katarina 

Valentinčič- Stara šola Korte, Jana Jakin Petejan – Hotel Sabotin in Hotel Špik, Tim Hribar- 

Monolit, Vesna Valentinčič-Hotel San Martin, Uroš Zupan- RTC Krvavec, Alberta Drevenšek-

Unitur, Borut Pirih – Hotel Cerkno, Helena Horvat- Hotel gostilna Triglav, Lea Rener- Kamp 

Ajdovščina in Hostel Ajdovščina, Robert Krkoč-Proaktiv, Staša Škvor- Domačija Škvor, Nina 

Plesnik- Hotel Plesnik, Rok Teul-Park Jezersko, Andrej Zalokar- Rekreatur, Šimenko-Hotel 

Rakitna, Jože Prah – Turizem Toni, Andrej Bergant –Bike Galaxy, Nataša Andlovic – Bohinj Eco 

Hotel, Nataša Hočevar – STO, Blaž Veber – Turizem Kranjska Gora, Saša Špolar –PK giz delno, 

Marko Lenarčič –PK giz 

 

Dnevni red skupščine: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 22.  skupščine 

3. Predstavitev letnega poročila in bilance 2018 

4. Predlog rebalansa Plana aktivnosti 2019 

5. Pregled aktivnosti prvega tromesečja 

6. Sodelovanje z Združenjem slovenskih žičničarjev v okviru Slovenia Outdoor 

7. Doregistracija združenja za turistično agencijo 

8. Izstop in vstop članov 

9. Predstavitev obstoječe in nove spletne strani www.slovenia-outdoor.com  

10. Razno 

 

1.Potrditev dnevnega reda 

Sklep 1: Skupščina soglasno potrjuje dnevni red 

 

2. Potrditev zapisnika 22, skupščine 

Lenarčič je ponovil sklepe skupščine . Pripomb ni bilo. 

Sklep 2: Skupščina soglasno potrdi zapisnik 22. skupščine 

http://www.slovenia-outdoor.com/


3.Predstavitev letnega poročila in bilance 2018 

Lenarčič in Špolar (socialni mediji) predstavil Poročilo o aktivnostih  in bilanco 2018. 

Šimenko opozorila, da je v letaku Slovenija hodi izpadel Pohod oi Rakiški planoti, ki pa je bil 

potem dodan. 

Drugih pripomb ni bilo. 

Sklep 3: Skupščina potrjuje Poročilo in bilanco o aktivnostih PK giz v 2018. 

 

4.Predlog rebalansa Plana aktivnosti 2019 

Lenarčič je predstavil predlog rebalansa plana aktivnosti v 2019. 

Štrucl: poudari , da bi morali povečati ločene plane aktivnosti za kolesarje in pohodnike, ne 

pa da jih zmanjšujemo. Se boji, da bomo šli 5 let nazaj. Trendi zahtevajo nagovarjanje ciljnih 

skupin tudi znotraj posameznih produktov. Trenutna spletna stran ne vodi v specializacijo 

ponudbe. Da bi prišli do novih članov in posledično več sredstev mora giz pripraviti tudi 

preglednico članskih bonitet v primerjavi z nečlani 

Bergant: sprašuje zakaj ni več sredstev za digitalno oglaševanje. 

Hočevar: odgovarja, da se dela s strani STO nov portal, ki bo omogočil povezljivost STO jevih 

digitalnih kampanj do posameznih članov. 

Hribar: predlaga STO –ju , da poudarijo sodelovanje s člani giz oz. zmanjšajo prisotnost 

nečlanov v bodočih spletnih straneh . Hkrati poudari pomen trženjske usmeritve novega 

portala. 

Veber: predstavil mnenje Skupnosti Julijskih Alp o sodelovanju v aktivnostih PK giz-a in 

poudaril povečano sodelovanje na digitalu in razvojnih projektih. Pokritiziral je giz zakaj nima 

več članov ter predlagal naj povečajo napore za pridobivanje novih članov. 

Pobegajlo: poudari pomen boljše komunikacije in izpostavitev prednosti članstva v giz 

Štrucl, Hribar, Koren, Vesna Valentinčič  poudarijo nujnost  izpostavitve članov giz v vseh 

aktivnostih STO, ki tangirajo outdoor. 

Šimenko: poudarja potrebo po trženjski orientiranosti giz-a 

Sklep 4: Skupščina potrjuje rebalans plana aktivnosti PK giz za 2019  

 

5. Pregled aktivnosti prvega tromesečja 

Lenarčič je predstavil aktivnosti giz-a v prvem tromesečju leta. Predstavil je tudi sklep STO , 

da poveri organizacijo študijskih tur s področja pohodništva in kolesarjenja agenciji Luxury 

Slovenia za katero pa potem PK giz naredi program z vključitvijo članskih nastanitev. Na 

kratko je tudi predstavil pozitivne odzive na soorganizacijo Green Outdoor workshopa. 



Predstavil tudi ustno informacijo s STO, da bo v naslednjem letu tudi giz uradno pozvan h 

kandidiranju za organizacijo študijskih tur. 

Štrucl, Vesna Valentinčič: nesprejemljiv postopek STO glede študijskih tur 

Hribar in Štrucl izpostavila pomen razvojnih aktivnosti giz-a, ki pa jih mora podpreti in 

sofinancirati MGRT. 

Šimenko predlaga, da se giz predstavi tudi na sejmu MOS Celje. 

Hribar: z organizacijo Green Outdoor je potrebno nadaljevati. 

Bergant: predlaga , da giz poizkuša dobiti sredstva od STO za obiske 'influencerjev', ki jih 

pripeljejo posamezni člani 

Sklep 5: Skupščina se je seznanila z aktivnostmi PK giz prvega tromesečja . STO je potrebno 

predstaviti stališče, da za obiske novinarjev in agentov s področja pohodništva in 

kolesarjenja poskrbi giz direktno in ne preko raznih agencij. 

 

V sklopu te točke je bila obravnavana tudi točka 9. Predstavitev novih spletnih strani ,ki jih 

izvaja STO 

Lenarčič je predstavil aktivnost STO in PK giz ter ZSŽ kot sledi: 

STO skladno za danim javnim naročilom in ob podpori partnerjev pripravlja nov nacionalni 

produktni portal Slovenia Outdoor. Glavna ideja je združiti celotno outdoor ponudbo in 

nagovoriti obiskovalca , ko ga produkt že zanima in ga je pripravljen tudi kupiti. Glavna 

razlikovalna prednost tega portala napram ostalim je ravno spletni nakup, preko katerega 

želimo ponuditi predvsem doživetja/pakete in aktivnost v povezavi s produkti. 

Predstavil je tudi dogovor STO, PK giz in ZSŽ , da na skupen sestanek s PM mediji povabimo 

oba marketinški skupini, ki bosta lahko dali pripomba na predstavljeno obliko in strukturo  

portala ter podali mnenje glede vgradnje rezervacijskega sistema. 

Katarina Valentinčič : se strinja z umestitvijo rezervacijskega sistem , vendar opozarja, da bo 

težko najti pravo rešitev. 

Veber: se pridružuje njenemu mnenju in poudarja, da manjši subjekti še ne zaznajo potrebe 

po nakupu channel managerja ampak se zanašajo samo na booking.com 

Teul: predlaga da se giz izkoristi možnost sodelovanja z booking.com kot  'affiliate' partner in 

s tem dobi polovico provizije. 

Pobegajlo: gost želi direktni booking in ne preko posrednikov 

Hribar: pred sestankom s STO in PM poslovnimi mediji moramo pridobiti mnenja članov o 

rezervacijskem sistemu na novem portalu. 

Sklep 6: Skupščina zadolži direktorja , da dopolni letak oz.pdf z ovrednotenimi prednostmi 

članstva v PK giz-u. Pred sestankom s STO 14.5. na temo novega portala in umestitve 



rezervacijskega sistem mora direktor zbrati mnenja članov. Člani mu posredujejo svoje 

predloge do 12.5. 

 

6.Sodelovanje z Združenjem slovenskih žičničarjev (ZSŽ) v okviru Slovenia Outdoor 

Tema je bila obravnavana na sestanku  predsednikov združenj PK giz in ZSŽ na katerem je bil 

prisotna tudi Hočevarjeva s STO in sestanku programsko nadzornega odbora je pojasnil 

Lenarčič. Predstavil je tudi predlog o načinu sodelovanja: spremembo imena 

Pohodništvo&kolesarjenje giz v Slovenia Outdoor giz ter vključitev preostalih gorskih centrov 

ZSŽ v PK giz. Oz. vključitev ZSŽ s svojimi marketinškimi aktivnostmi v PK giz. 

Hribar: načeloma se strinja s predlaganim a bo potrebno počakati tudi na sklepe organov 

ZSŽ. 

Zupan: kot predstavnik gorskega centra Krvavec se načeloma strinja s predlaganim a meni, 

da je realno težko pričakovati, da se bodo s tem strinjali vsi večji gorski centri, ker vsi tudi 

nimajo nastanitev v svojem lastništvu. Opozoril je, da bo potrebno dobro razdelati kriterije 

sodelovanja v predlagani skupnosti. 

Štrucl: načeloma se strinja, vendar opozarja, da moramo  ohraniti specializacijo produktov 

znotraj združenja in predlaga, da se ustanovijo ločene marketinške skupine po glavnih 

produktih kolesarjenje, pohodništvo, zima , ostali produkti, ki predlagajo aktivnosti. 

Teul: predlaga, da se umesti še mehke zimske produkte(tek na smučeh, turna smuka, 

sankanje) v paleto outdoor produktov. 

Sklep 6: Skupščina potrjuje sodelovanje z Združenjem slovenskih žičničarjev na način: 

PK giz spremeni ime v Slovenia Outdoor giz. Posamezni gorski centri ZSŽ ali ZSŽ kot celota 

se vključijo v Slovenia Outdoor giz.  Po prejetju sklepa organov ZSŽ o tem načinu 

sodelovanja, se pripravi sprememba  ustanovne pogodbe v kateri se upošteva tudi vstop 

destinacijskih organizacij v giz. Spremembe se pripravijo do novembrske skupščine. 

 

7.Doregistracija združenja za turistično agencijo 

Lenarčič je predstavil dejstvo, da bo potrebno giz doregistrirati za turistično agencijo v 

kolikor bo na novem portalu umeščen rezervacijski sistem. 

Sklep 7: Skupščina potrjuje doregistracijo PK giz za aktivnosti turistične agencije ob 

predhodnem soglasju marketinške komisije in  v kolikor bo v nov portal umeščen 

rezervacijski sistem. 

 

8.Izstop in vstop članov 

Lenarčič je predstavil predlog izstopov Berghi doo iz Kranjske Gore in Hiša sonca doo iz 

Kobarida. Sta poravnala vse obveznosti do giz-a in predlog vstopa SHD doo Bohinj Eco hotela. 



Sklep 8: Skupščina potrjuje izstopa: 

- Apartmaji Berghi,Borovška cesta 27,4280  Kranjska Gora 

- Hiša Sonca, Mučeniška ul 1, 5222 Kobarid 

 

 

 Sklep 9:  Skupščina potrjuje vstop: 

SHD doo, Bohinj Eco Hotel, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica, matična št. 

6938825, davčna št SI23678836 

 

11.Razno 

Predsednik Hribar je vprašal navzoče, če bi kdo gostil dvodnevno novembrsko skupščino. NI 

bilo interesa. 

Hribar Monolit: predlaga , da člani pošljejo novosti in poti v svoji okolici za ažuracijo 

aplikacije Slovenia Trails v naslednjih 14 dnevih. 

 

 

Zapisnikar, direktor PK giz                                             predsednik skupščine   PK giz                                                                                         

Marko Lenarčič                                                               Ivan Hribar 


