
 

 

ZAPISNIK 2. SKUPŠČINE ZDRUŽENJA 

SLOVENIA OUTDOOR GIZ,  Z DNE 22.6.2020, 

ki je potekala v dvorani C na GZS v Ljubljani,  

med 10.00 in 12.05 uro 

 

Skupščina je potekala v mesecu juniju, potem, ko je bila v  mesecu aprilu 

2020,  zaradi corona virusa, odpovedano. Delno je skupščina potekala s 

fizično prisotnostjo članov v dvorani C na GZS Ljubljana, nekateri člani so 

sodelovali na skupščini preko video povezave zoom. 

Prisotni neposredno na skupščini v dvorani C: 

Barbara Soršak-Unitur, Manuela Božič Badalič- ZSŽ, Lidija Koren- Kamp 

Koren, Uroš Zupan-RTC Krvavec, Ksenja Kragl-CPT Posavje,  Katarina 

Hribar – Terme Snovik, Matjaž Triplat – Hit dd, Andrej Čoralič- PAC -Hostel 

pod Voglom, Andrej Bergant-BikeGalaxy, Boštjan Ocvirk – Terme Krka, Ana 

Savšek-STO, Tina Sračnjek-STO, Urška Lenar – TK Lenar, Mojca Ošep – TK 

Lenar, Uroš Ledinek-Slovenia Outdoor, Marko Lenarčič Slovenia Outdoor 

Prisotni preko zoom video aplikacije: 

Dušan Štrucl-Dixi-Hotel Koroš, Nina Plesnik-Hotel Plesnik, Robert Krkoč-

Proaktiv, Tim Šimenko-Hotel Rakitna, Borut Pirih -Hotel Cerkno, Vesna 

Valentinčič – Hotel San Martin, Domen Vogelsang- LTO Rogla-Zreče, 

Mateja Olič-Hotel Boka,Mojca Cuznar Matko- Hit Alpinea, Josip 

Brezavšček-B Tours, Helena Horvat-Hotel Gostilna Triglav, Uroš Pintar – 

Hostel, kamp Ajdovščina, Grega Šilc – Hike&Bike,Katarina Strgar- Hotel 

Ribno,Nataša Andlovic-Eco Hotel Park Bohinj, Jelkin Hram – po pooblastilu 

Lidija Koren, Ingrid Saksida – Vino, kamp Saksida, Doris Urbančič 

Windisch- Turizem Maribor, RBS Turizem-Vesna-Apartmaji Breza,Tisa 

 

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 

2. Potrditev dnevnega reda skupščine 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1.skupščine SO z dne 27.11.2019 

4. Pregled sklepov 4. seje Programsko nadzornega odbora z 8.1.2020 



5. Seznanitev in potrditev Poročila o izvedenih aktivnostih in bilanci za 

leto 2019 

6. Potrditev Plana aktivnosti za leto 2020  

7. Poročilo o 4 mesečnih aktivnostih giz-a 

8. Potrditev izstopov in sprejema novih članov v združenje Slovenia 

Outdoor giz 

9. Razno 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 

 

Direktor je uvodoma pozdravil prisotne člane ter prisotne preko 

videokonference in pojasnil delovanje tokratne skupščine – delno v 

dvorani, delno preko zoom aplikacije. Pojasnil je način dela in glasovanja 

ter predlagal izvolitev organov skupščine: predsednika, zapisnikarja in 

preštevalca glasov. 

Za predsednico  skupščine je predlagal Manuelo Božič Badalič, za 

zapisnikarja sebe in za preštevalca glasov Ksenjo Kragl. 

 

Sklep 1: Izvolitev predsednika, zapisnikarja in 1 preštevalca 

glasov 

Za predsedujočega skupščini se izvoli: Manuelo Božič Badalič 

Za preštevalca glasov se izvoli:          Ksenja Kragl 

Za zapisnikarja se izvoli:                        Marko Lenarčič 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Preštevalka glasov je ob tem ugotovila, da je na skupščini prisotnih 26  

(11 v dvorani in 15 preko zoom aplikacije) od skupaj 48 članov in  da 

skupščina lahko veljavno zaseda in sprejema sklepe.  

Na skupščini so bili  prisotni še 4 zastopniki novih članov in predstavnici 

Slovenske turistične organizacije. 

 

2. Potrditev dnevnega reda skupščina  

Predsednica skupščine Manuela Božič Badalič je prevzela vodenje 

skupščine in predlagala prisotnim članom sprejem dnevnega reda, kot je 

bil predlagan v vabilu za skupščino.  



Sklep 2:  Skupščina potrjuje dnevni red.  

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

3. Pregled in potrditev zapisnik z dne 27.11. 2019 prejšnje 

skupščine  

Predsednica skupščine je prisotnim članom prebrala sklepe prejšnje 

skupščine, ki je potekala na Krvavcu, 27.11.2019 ter ob sklepih podala 

krajšo obrazložitev.  

 

 

Sklep 3:  Skupščina potrjuje  zapisnik 1. skupščine Slovenia Outdoor  

z dne 27.11.2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

4. Pregled sklepov 4. seje Programsko nadzornega odbora z 

8.1.2020 ter pregled Poročila o delu PNO med 11.12. 2019 

in 28.5.2020 

 

Predsednica PNO Barbara Soršak in direktor Marko Lenarčič sta predstavila 

sklepe 4. seje Programsko nadzornega odbora ter poročilo o delu 

programsko nadzornega sveta  za obdobje od 11.12.2019 do 28.5.2020. 

Predstavila sta aktivnosti v trenutni situaciji ter morebitne planirane 

aktivnosti v letu 2020, ki pa je spričo trenutne situacije epidemije, zelo 

negotovo in nemogoče planirati.  

V nadaljevanju razprave so s predlogi sodelovali nekateri člani in prisotni 

na skupščini in podali predloge delovanja.  

 

Sklep 4: Skupščina se je seznanila s sklepi in poročilom o delu PNO. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

 

5. Seznanitev in potrditev Poročila o izvedenih aktivnostih 

in bilanci za leto 2019 

 

Direktor Marko Lenarčič je v nadaljevanju predstavil povzetke Poročila o 

izvedenih aktivnostih v letu 2019. 



Na podane povzetke prisotni člani niso podali nobenih pripomb in predlogov  

 

Sklep 5.:  Skupščina je  potrdila Poročilo in bilanco  o izvedenih 

aktivnostih v letu 2019. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

6. Potrditev Plana aktivnosti za leto 2020  

 

V nadaljevanju je direktor Marko Lenarčič predstavil popravljen, zmanjšan  

Plan aktivnosti za leto 2020, ki je doživel spremembe zaradi situacije s 

corona virusom in podpisom pogodbe z STO na osnovi izvedenega postopka 

javnega naročila. 

 

Po predstavitvi plana aktivnosti za leto 2020 je predsednica skupščine člane 

pozvala k razpravi.  

Andrej Bergant je postavil vprašanje glede planiranih udeležb  na sejmih v 

letošnjem letu.   

Direktor Lenarčič je pojasni,  da je sicer planiran le še nastop septembra v 

Duesseldorfu, v primeru, če tudi ta sejem ne bo odpovedan. 

Ga. Katarina Hribar je  predlagala, da se več sredstev letos nameni za 

slovenski trg, kot pa oglaševanje in aktivnosti na tujih trgih.  

Direktor Lenarčič je pojasnil, da tečejo aktivnosti na domačem trgu preko 

mesečnega e novičnika, FB, IG večkrat na teden – tudi preko kampanje 

Moja Slovenija, preko OA platforme za slo trg. Prav tako se sam portal 

postopoma optimizira in se pričakuje porast uporabnikov.  

V nadaljevanju je več članov želelo informacijo o poteku aktivnosti na 

portalu SO.  

Predsednica skupščine je pozvala g. Uroša Ledinka, da predstavi trenutno 

stanje portala. Uroš Ledinek je ob zaključku predstavitve soglašal, da se 

pripravijo analitični podatki, ki jih pošljemo vsem članom. Prav tako je 

ponovno povabil člane k oddaji paketov na poziv STO za Mojo Slovenijo. 

Predsednica skupščine je predlagala, da kljub temu, da smo že tik pred 

poletno sezono, je potrebno čimprej seznaniti javnost o portalu, saj bo letos 

še posebej zanimiv za slovenske goste, glede na trenutno situacijo s tujino. 

Predlagala je predstavitev portala, skupaj z STO,  na novinarski konferenci 

pri enem od članov, ki bo izbran izmed ponudnikov izvedbe in sicer čimprej, 

najkasneje do sredine meseca julija 2020.  



Predsednica programsko nadzornega sveta ga. Barbara Soršak se je s 

predlogom strinjala in predlagala izvedbo na Rogli,  v sklopu Poti med 

krošnjami. 

Ga. Ana Savšek, predstavnica STO  se je s strinjala s predstavitvijo portala 

sredi julija, hkrati pa je opozorila, da mora biti predstavitev strokovno 

pripravljena in predstavljena ter,  da mora portal funkcionirati. 

V nadaljevanju je Uroša Zupaa zanimala podrobnejša razlaga stroškov 

delovanja giz-a. Poudaril je,  da moramo skupaj doseči boljši imidž 

outdoorja v Sloveniji. 

Direktor Lenarčič je v nadaljevanju podrobneje predstavil stroške delovanja 

GIZ.  

 

Sklep 6:  Skupščina je potrdila Plan aktivnosti združenja za leto 

2020 s pripombo, da se po potrebi (zaradi stanja po virusu), več 

sredstev nameni aktivnostim na domačem trgu. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

7. Poročilo o 4 - mesečnih aktivnostih giz-a 

 

Direktor Lenarčič je predstavil poročilo o 4 - mesečnih aktivnosti 

združenja. Diskusije na podano predstavitev ni bilo. 

 

Sklep 7.: Skupščina se je seznanila s 4 - mesečnim poročilom združenja. 

 

 

8. Potrditev izstopov in sprejem novih članov v združenje 

Slovenia Outdoor giz 

 

Predsednica skupščine je prebrala vloge članov za izstop iz združenja in 

vloge članov za pristop v združenje. Golte d.o.o. , Radegunda 19c, 3330 

Mozirje je tudi podalo izjavo za izstop, vendar do dneva  skupščine nima 

poravnanih zapadlih obveznosti, zato iz združenja ne more izstopiti. 

 

 

Sklep 8.:  Skupščina potrjuje izstope iz združenja. 

 

1. Studio Oreh – Rekreatur, Srednje Bitnje 99, 4000 Kranj 

2. Plesnik doo, Logarska dolina 10, 3335 Solčava 

3. DE AL-ŽORŽ, Gradišče na d Prvačino 5c, 5294 Dornberk 



 

Golte doo , Radegunda 19c, 3330 Mozirje je tudi podalo izjavo za 

izstop, vendar do dneva    skupščine ni poravnalo zapadlih 

obveznosti, zato ni dobilo soglasja za izstop. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep 9.: Skupščina je potrdila pristope novih družbenikov v 

združenje. 

 

Seznam novih članov:  

 

1. Turizem Jenezinovi, Gregor Česnik sp, Retečevo brdo 1, 6255 Prem, matična št. 

1067346000, davčna št. SI51624907 

2. RBS Turizem doo, Ribnica na Pohorju 26, 2364 Ribnica na Pohorju, matična št. 

3686388000, davčna št. SI16385616 (Apartmaji Tisa in Brina) 

3. Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje, 

matična št. 6952992000, davčna št. 97767735 

4. Zavod za turizem Maribor, Tkalski prehod 4, 2000  Maribor, matična št. 1526022, 

davčna št. SI70464600 

5. Turistični center Soriška Planina doo, Selca 86, 4227 Selca, matična šzt. 

5171318000, davčna št. 63366584 

6. Turistična kmetija Lenar, Urška Lenar, Logarska dolina 11, 3335 Solčava, matična št. 

2532603000,davčna št. 27194132 

7. Vina, kamp Saksida, Ingrid Saksida sp, Žalošče 12a, 5294 Dornberk 

8. MTBGO.si- Unigo doo, Police 93, 9250 Gornja Radgona, matična 5708915000, 

davčna št. SI18128041 

9. Vabo doo, Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec, matična št. 2191393000, davčna št. 

SI28847261 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

9.Razno 

 

Predsednica skupščine je v nadaljevanju pojasnila, da je v zvezi s sklepom 

prejšnje skupščine, na kateri se je združenje Pohodništvo in kolesarjenje 

giz preimenovalo v Slovenija Otudoor bilo potrebno pridobiti soglasje Vlade 

RS, ker gre za uporabo imena Slovenija. Lenarčič je v zvezi s tem predstavil    

odločbo št. 00003-2/2020/ z dne 4.6.2020,ki jo je izdala Vlada RS Slovenije 

in  s katero se združenju dovoli uporaba imena združenju Slovenia Outdoor, 

ki se uporablja na tujih trgih, v Sloveniji pa dovoli prevod »Aktivna Slovenija 

GIZ«. 

 



Sklep 10:  Skupščina članov tako na podlagi odločbe Vlade RS, št. 

00003-2/2020,  z dne 4.6.2020, potrjuje spremembo imena 

Pohodništvo&kolesarjenje GIZ  v ime, ki se glasi Slovenia Outdoor 

v tujem jeziku in  Aktivna Slovenija GIZ v domačem jeziku. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Pod točko razno člani skupščine niso imeli drugih pripomb in predlogov, zato 

je predsednica skupščino zaključila ob 12.05 

 

 

 

Zapisal  

Marko Lenarčič 

 

 

 

 


