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Programski sklopi in aktivnosti delovanja TZGP v letu 2018 

 
1. Redne aktivnosti TZGP, projekti, promocija, sejmi in tržnice 
2. Sodelovanje s Turistične zveze Slovenije (TZS) 
3. Sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami 

 
 

1. Redne aktivnosti TZGP, projekti, promocija, sejmi in tržnice: 
 

Turistična zveza Gornjega Posočja deluje kot prostovoljno združenje turističnih in 
drugih društev, povezanih s turizmom.  
 
Delovanje TZGP temelji na Statutu TZGP, Zakonu o društvih, Zakonu o pospeševanju 
turizma, Strategiji razvoja Slovenskega turizma, Dokumentih TZS, Pobudah članov 
TZGP, Strategijah razvoja občin Bovec, Kobarid in Tolmin.  
 
V TZGP je vključeno 40 društev, ki prihajajo iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin. 
Organiziranost TZGP: skupščina, Izvršni odbor (IO), nadzorni odbor (NO) in disciplinsko 
razsodišče. Vse funkcije se opravljajo na prostovoljni bazi. Mandatna doba organov je 
4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. 
 
VIZIJA TZGP 
 
TZGP bo postala vodilna nevladna organizacija na področju svojega delovanja, ki bo z 
združevanjem  in povezovanjem nevladnega sektorja krepila zavedanje o pomenu 
sodelovanja med nevladnim sektorjem in ostalimi deležniki v lokalnem okolju z 
namenom prispevati k razvoju in prepoznavnosti destinacije, prijazne lokalnemu 
prebivalstvu in turistom. 
 
REDNE AKTIVNOSTI TZGP 
 

- Priprava letnih poročil (januar – december 2018) 
Glede na pogodbe z občinami je potrebno pripraviti in podati za vsako občino vmesno 
(poslovno in finančno) in končno poročilo. Na podlagi vmesnih poročil in zahtevkov 
TZGP prejme od občin sredstva za svoje delovanje. Poročilom, ki se pošiljajo 
financerjem je potrebno dodati tudi dokazila o izvedenih finančnih transakcijah. 
Pripravi se vse potrebno za zunanje računovodstvo, ki TZGP pripravlja bilanco stanja in 
uspeha. V letu 2018 računovodske storitve za TZGP prevzela Fundacija BiT Planota, ki 
kot stičišče za NVO sektor Goriške razvojne regije, nudi pomoč društvom in izvaja pod 
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ugodnimi pogoji storitve za NVO sektor. Za vsako let je potrebno pripraviti tudi plan 
dela za novo leto. Končna poročila in plan dela za novo obdobje se po potrditvi 
skupščine pošlje vsem financerjem, Turistični zvez Slovenije, Ajpesu. Vse delo v zvezi s 
poročili in planom dela opravi predsednik. 
 

- Seje izvršnega obora TZGP 
 Kobarid, 13. marec 2018  (IO) TZGP:  

Prva seja IO TZGP v letu 2018 je bila mišljena v Kobaridu a je zaradi nesklepčnosti 
odpadla. Tako se je na 20 korespondenčno seji TZGP sprejelo le sklep, da se skliče 
korespondenčna skupščina TZGP z namenom pravočasno oddanih poročil na AJPES, ki 
mora biti izvedena do konec meseca marca. Zaradi potrditve poročil je bilo tako na 
korespondenčni seji sklenjeno, da se skliče korespondenčno skupščino TZGP na kateri 
se potrdi Finančno in Poslovno poročilo za leto 2017. 
 
Korespondenčna skupščina TZGP:  
Na korespondenčno skupščino TZGP so bili pozvani vsi člani zveze. Člani so pregledali 
Finančno in Poslovno poročilo za leto 2017, ter plan dela za leto 2018. Člani organov 
TZGP so pisno z glasovnico v večini  potrdili  vsa podana poročila. 
 
Kobarid, 6. april 2018 (IO) TZGP:  
Na seji je predsednica Barbara Jesenšek Podpečan predstavila delo TZGP v prvem 
četrtletju. Potrebno je bilo pripraviti vsa poročila, računovodski servis pa je pripravil 
finančno poročilo. Predsednica pove tudi, da je bil uspešno izveden 2 izvedba Božič na 
Mostu. V začetki februarja je v Ljubljani potekal sejem Naturo, ki se ga TZGP z društvi 
udeležuje vsako leto. Predsednica je predstavila kaj je bilo na to temo narejeno in kdo 
vse je v letu 2018 zastopal Posočje na sejmu. Na seji se je predstavil tudi kandidat za 
novega predsednika TZGP in sicer Aljoša Križnič. Na koncu seje je IO sprejel sklep o 
sklicu redne volilne skupščine TZGP, ki bo 18.aprila 2018 v Bovcu. 
 
Most na Soči, 4. junij 2018 (IO) TZGP: 
Novi predsednik TZGP Aljoša Križnič pozdravi vse prisotne. Prva seja se je zaradi 
zasedenosti vodne hiše na Mostu na Soči (priprave na prireditev Noč na jezeru)  
odvijala na barki na jezeru. Aljoša predstavi predlog glede delovanja IO TZGP in sicer 
zaradi oddaljenosti članov in prezasedenosti, bi večina komunikacije in sestankov 
izvajali tudi preko elektronske pošte / skupni dokumenti vodeni, dostopni preko googla 
drive. Predsednik predstavi svojo vizijo v kateri je vključeno več sodelovanje z Zavodom 
Dolina Soče, več skupnih akcij med člani zveze, vpeljava strokovnih izobraževanj za 
člane zveze, prijave na razpise in centralizacija nabave materiala za potrebe društev. 
Predlagal je tudi ponovno uvedbo ocenjevanja krajev v Zgornjem Posočju za leto 2019. 
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Redna, volilna skupščina Turistične zveze Gornjega Posočja ( Bovec, 18. april 2018) 
Praksa TZGP je, da skupščino organizira  vsako leto v eni od treh Posoških občin. Letos 
je prišla na vrsto občina Bovec, zato smo v sodelovanju s TD Bovec, skupščino izvedli v 
Strguljčevi hiši v Bovcu. Minilo je 4 leta tako, da je bila letošnja skupščina tudi volilna 
skupščina.  
Skupščina je potekala glede na njen dnevni red. Glede na to, da je bila tokratna 
skupščina volilna so bila v sled tega društva člani TZGP v februarju pozvana, da 
posredujejo svoje predloge za nove člane organov zveze. Do predvidenega roka, za 
oddajo predlogov, je na naslov TZGP prišli dovolj predlogov za vzpostavitev organov 
zveze. Na skupščine je bilo po poročilu verifikacijske komisije najprej kratka 
predstavitev kandidatov za organe TZGP. Po predstavitvi je bilo glasovanje in tako je 
bilo izvoljeno novo vodstvo zveze. Predsednik je postal  Aljoša Križnič, podpredsednica 
pa Alenka Zgaga. Sledila je krajša predstavitev programa za leto 2018 in razprava. Na 
skupščini so bila podana tudi vsa poročila za leto 2017. Vsa poročila in predloge je 
skupščina potrdila. Na skupščini so bila podeljena tudi priznanja. S strani TZGP je 
priznanje prejela ga. Barbara Jesenšek Podpečan za njeno dolgoletno delo pri TZGP. (Za 
več informacij glej prilogo 1: Zapisnik skupščine). 
 

- Prijave na Javne razpis 
TZGP je v letu 2018 oddal dve prijavi na javna razpisa. Oddana je bila prijava na Javni 
razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev, ki ga je objavila Turistične zveze 
Slovenije in na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v občni 
Tolmin za leto 2018. TZGP je bila a obeh razpisih uspešna tako, da je za prireditev 3. 
strokovno srečanje društev TZGP pridobila dodatna sredstva za njeno izvedbo, v višini 
778,91 evrov. Za izvedbo prireditve Božič na mostu pa je pridobila dodatnih 1.500,00 
evrov. 
 
Čistilna akcija 2018 
Čistilne akcije so po občinah različno organizirane tako, da TZGP pristopi k pomoči pri 
izvedbi čistilne akcije le na izraženo željo društev. Vendar TZGP vsako leto društva 
animira, da v svojih okoljih izvedejo čistilne akcije oziroma se jih udeležijo. Letos je 
predsednica glede na vprašanja tolminskih društev  stopila v kontakt s Komunalo 
Tolmin in se pozanimala o možnosti nabave vrečk in rokavic za društva v občini 
Tolmin,ki imajo namen izvesti spomladanske čistilne akcije. S strani Komunale je bil 
pozitiven odgovor tako, da je predsednica obvestila vsa društva o možnosti nabave 
vrečk in rokavic. Odzvalo se je nekaj društev za katere je predsednica naročila, prevzela 
in razdelila vrečke in rokavice. Komunali je posredovala seznam z datumi planiranih 
akcij, potreb po vrečkah in rokavicah ter podatke kontaktne osebe za namen te akcije. 
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- Sejem naturo 2018 - Ljubljana, februar 2018 

Že tradicionalno smo sodelovali na sejmu Turizem in prosti čas. Društva člani Turistične 
zveze Slovenije so se predstavljali v hali C. S strani TZGP so na sejmu bili prisotni: TZGP, 
Baška dediščina, Razvojno društvo Breginj, TD Podbrdo in TD Most na Soči. Kot že nekaj 
zadnjih let se vsa društva člani TZGP predstavljajo, združeno pod napisom TZGP, na 
istem razstavnem prostoru, tako, da je ne glede na to katero društvo je prisotno na 
sejmu vse dni dobro predstavljena ponudba Posočja.  Vse štiri dni je bil naš 
informacijski pult dobro obiskan čemur se gre zahvaliti predvsem informatorjem iz 
društvenih vrst, ki so vsa 4 dni skrbeli za profesionalen nastop na razstavnem prostoru, 
s svojo pozitivno energijo pa dodali še en kamenček k temu. Vse dni smo bili dobro 
založeni tudi s promocijskimi material iz Posočja, ki so ga prispevali: TZGP,društva, LTO 
– ja in posamezniki. 
 

- Izobraževanje, usposabljanja, predstavitve programov 
Za člane zveze smo v mesecu septembru organizirali 3.strokovno srečanje članov 
društev TZGP v okviru katerega je potekalo tudi predstavite novega zakona o nevladnih 
organizacijah. Novi zakon je predstavil Darijan Krpan iz fondacije Bit Planota. Za člane 
zveze smo organizirali tudi strokovno ekskurzijo po dolini Loga pod Mangrtom, katero 
je vodil lokalni vodnik Peter Mlekuž. 
 

- Sodelovanje z društvi člani TZGP 
Predsednik je v stalnih kontaktih s predstavniki svojih društev. Udeležil se je nekaj 
njihovih občnih zborov. Z njimi sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi različnih dogodkov 
v organizaciji društev. Društvom je na voljo za pomoč in svetovanje pri reševanju 
njihovih dilem in problemov. Ker ima TZGP tudi svoje pridružene člane, ki prihajajo 
predvsem iz vrst lokalnih ponudnikov, pridružen član TZGP pa je tui zamejska 
organizacija Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra, je tudi z njimi v stalnem kontaktu 
ter jih animira in vključuje v dejavnosti TZGP. 
 
- Tretji piknik članov TZGP ( Bovec, 9. September 2018) 
Organizacijo tretjega piknika TZGP je letos prevzelo Turistično društvo Bovec. Piknika 
se je udeležilo okoli 40 članov društev. Po dobrodošlici in po krajši predstavitvi 
domačega društva, je bil na vrsti strokovni del s predavanjem in ekskurzijo. Program se 
je nadaljeval z druženjem pod šotorom pri gasilskem domu. 
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- Božič na Mostu 
Turistična zveza Gornjega Posočja je ob zaključku leta tretjič organizirala prireditev, 
katere namen je bil popestriti turistično ponudbo in obuditi tradicijo praznovanja 
adventnega čas. Prireditev smo organizirali v sodelovanju s Turističnim društvom in 
krajevno skupnostjo Most na Soči. Dogajanje je ponujalo pester program, ki je bil 
umeščen v Vodno hišo in na prostor ob njej. Barbara Jesenšek Podpečan je predstavila 
tradicionalno izdelavo čokolade v času okoli novega leta v Posočju . Hortikulturna 
sekcija TD Most na Soči in Območno združenje RK Tolmin sta s čajanko že tradicionalno 
polepšala praznik starejšim krajanom. Najmlajše je z čarovniško predstavo 
razveseljevalo čarovnik. Praznične dobrote in darila je na številnih stojnicah ponujala 
božična tržnica. Kar deset okraševalcev se je pomerilo v tekmovanju za najizvirnejše 
okrašeno božično drevesce. Sladke nagrade je podelil božiček. Praznično vzdušje sta  
dopolnila topla pogostitev, pevski zbor MpZ Dušan Munih in duo Jonny Bravo. 

-  
- Obveščanje in informiranje 

Ena od poglavitnih nalog, ki jih opravlja TZGP je obveščanje svojih članov in širše 
javnosti. Člane TZGP se obvešča o aktivnostih članov društev TZGP kot tudi drugih, 
obvešča se jih o možnostih sodelovanja na različnih delavnicah, izobraževanjih, 
prireditvah,ter o delu TZGP. Društva prejemajo informacije preko elektronske pošte in 
FB. 
Širšo javnost TZGP obvešča o različnih dogodkih, ki jih izvajajo društva in o delu TZGP. 
Kot mediji za obveščanje se uporablja predvsem lokalni časopisi in TV, FB ter tedenske 
objave, ki jih pošilja Fundacija BiT planota. Objave o delu TZGP in njenih društev se 
redno pojavljajo tudi v reviji Lipov List. 
 
 

2. Sodelovanje s Turistične zveze Slovenije (TZS): 
 

- Upravni odbor TZS 
Predsednik, kot nadomestni član v TZS aktivno sodeluje pri izvajanju različnih 
programov pri TZS, animira svoja društva za sodelovanje v aktivnostih in projektih TZS.  
Sodeluje pri oblikovanju različnih priporočil in predlogov, ki jih TZS kot krovna 
slovenska društvena organizacija posreduje Ministrstvu za gospodarstvo razvoj in 
tehnologijo in Slovenski turistični organizaciji. 
TZS je v letu 2016 vzpostavil portal z namenom, da se poenostavi komuniciranje  med 
TZS in njenimi člani kot tudi samo njihovo delo. Velik pomen za priznavanje prispevka, 
ki ga imajo društva k razvoju slovenskega turizma je tudi beleženje opravljenih 
prostovoljskih ur. Prav portal sedaj omogoča in poenostavlja beleženje teh ur in 
njihovo posredovanje na AJPES. Zato kot članica UO TZS predsednica apelira na vse 
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svoje člane za redno beleženje in vrednotenje prostovoljskih ur v skladu z Zakonom o 
prostovoljstvu. 

- Skupščina Turistične zveze Slovenije 
Kot vsako leto se predstavniki TZGO in njenih društev, ki so člani Turistične zveze 
Slovenije udeležujejo redne letne skupščine. Letos je bila, marca izvedena že 33. 
Skupščina TZS. Udeležili so se jo bivša predsednica TZGP in tajnik TD Most na Soči . Na 
skupščini so nam bili predstavljeni vsa poročila za leto 2017, plan dela za leto 2018 in 
realizirani načrti do skupščine. Vsa gradiva so člani dobili na svoj elektronski naslov, 
objavljen pa je udi na spletni strani TZS. Skupščina je vsa podana poročila in plan dela 
za 2018 potrdila.  

- TZS razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev 2018 
Na razpis za sofinanciranje prireditev, ki ga je objavila TZS objavila  marca je  TZGP 
prijavila prireditev » 3. Strokovno srečanje društev TZGP«, ki se bo izvedla 15. 
septembra v Bovcu. Prijava je bila uspešna tako, da je TZGP za izvedbo prireditve Sejem 
starin in domače obrti pridobila dodatna sredstva  višini 778,91 evrov. 

- Dnevi Slovenskega turizma in srečanje predsednikov turističnih društev ( Portorož, 
oktober 2018) 
Predstavnik TZGP se je udeležil srečanja predsednikov turističnih društev, podelitve 
priznanj v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. Za priznanje naj prostovoljec za leto 
2018 je TZGP skupaj s TD Most na Soči predlagala Rajka Lebana, ki je prejel priznanje 
iz rok predsednika Turistične zveze Slovenije, g. Petra Misja. 

 
3. Sodelovanje in povezovanje z drugimi organizacijami: 

 
- TZGP je sodeloval tudi na 9. Festivalu NVO goriške statistične regije, ki je bil letos v 

Vipavskem križu.  
- LAS 

TZGP ima svojo predstavnico v Upravnem odboru (UO) LAS Dolina Soče. Predsednica 
aktivno sodeluje na sejah UO in na skupščini. O delovanju LAS in možnostih za prijavo 
projektov obvešča in animira društva. Tvorno sodeluje s predstavniki LAS ter jim  
posreduje različne predloge za projekte,mnenja o strategiji in objavljenih javnih 
pozivih. 

- LTO 
TZGP z LTO sodeluje pri različnih aktivnostih ( sejmi). Udeležuje se dogodkov v 
organizaciji LTO ter njihove skupščine. 

- Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
TZGP že zelo dobro sodeluje s predstavniki knjižnice. Tradicionalno je soorganizator 
prireditve »Bukvarna« na kateri sodeluje s svojo stojnico k udeležbi pa animira tudi 
svoje člana.  
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- Tolminski muzej 
Prav tako je TZGP v stalnem stiku s predstavniki Tolminskega muzeja. Predstavniki 
TZGP se udeležujejo različnih dogodkov v njihovi organizaciji. Zaposleni Tolminskega 
muzeja TZGP-ju nudijo strokovno pomoč pri izvedbi različnih dogodkov. V letošnjem 
letu je TZGP sodelovala tudi pri njihovi prireditvi »Poletna muzejska noč«,prevzela je 
organizacijo in izvedbo tržnice. 

- Sejem »Stara dela za Božič« ( Špeter, 8. -10. december 2018) 
- TZGP že tradicionalno sodeluje na predbožičnem sejmu v Špetru v Italiji, ki ga organizira 

Pro loco Nadiške doline. Vsako leto organizator TZGP- ju nameni 10 stojnic, ki jih 
zasedejo lokalni ponudniki iz Posočja. Prisotna pa je tudi TZGP s svojim informatorjem. 
Letos je bil informator na sejmu g. Aljoša Križnič. 
 
 
 
 
Datum: Tolmin, 20.3. 2019                                                       Poročilo pripravila: 
                       Aljoša Križnič 

 
 
 
 
 


