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1. O POMURSKI TURISTIČNI ZVEZI IN NJENA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  
  

Pomurska turistična zveza (v nadaljevanju zveza) je prostovoljna, nepolitična in nepridobitna društvena 

organizacija, v katero se združujejo turistična društva, občinske in območne turistične zveze, druge zveze in 

društva ter drugi deležniki turizma, pomembni za razvoj turizma na območju Pomurja, to je na območjih 

Upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, v nadaljevanju območje 

Zveza uporablja kratico (PTZ). 

 

1.1 CILJI IN AKTIVNOSTI 
 

Osrednji cilj zveze je skrb za koordinacijo in usklajevanje dela članov, za usklajeno delovanje in usmerjenost 

delovanja turističnih deležnikov na območju Pomurja, na področju pospeševanja in razvoja turizma. 

 

Zveza na osnovi usmeritev Strategije razvoja turizma Slovenije in Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 

pospešuje partnersko sodelovanje med javnim, zasebnim in društvenim sektorjem pomurskega turizma. 

 

Zveza izvaja predvsem naslednje aktivnosti: 

Koordinira aktivnosti in naloge članov, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v Pomurju.  

• Prevzema in izvaja naloge, ki jih zvezi zaupajo njeni člani in deležniki, s katerimi ima zveza 

podpisan dogovor o dolgoročnem sodelovanju.  

• Pomaga pri ustanavljanju novih turističnih društev, turističnih organizacijah, pri spodbujanju 

ustvarjanja novih turističnih zasebnih sob in razvoju turizma na podeželju.  

• Vodi aktivnosti za lepši izgled naselij in krajine ter objektov z uvajanjem tekmovalnega duha 

med člane in druge posameznike.  

• Spremlja razvoja turizma na območju zveze in predlaga aktivnosti za pospeševanje razvoja 

turizma.  

• Prevzema javna pooblastila in koncesije s področja turizma.  

• Nagrajuje člane in druge deležnike turizma za dosežke in aktivnosti na področju turizma.  

• Izvaja akcije, ki so skupnega pomena za zvezo ter za razvoj in pospeševanje turizma v Pomurju.  

• Izvaja akcije, ki jih zvezi zaupajo njeni člani.  

• Daje pobude za oblikovanje, pospeševanje in izboljšanje turistične promocije, informacijske 

dejavnosti in vodniške službe Pomurja.  

• Daje pobud za izboljšanje materialnih, organizacijskih in drugih pogojev za pospešen razvoj 

turizma in delovanje turistične društvene organizacije.  

• Izvaja naloge s področja turizma, ki jih zvezi zaupajo državni in lokalni organi ter druge 

organizacije, izdajanje vzgojne, strokovne in druge turistične literature, turistično 

promocijskega in informacijskega gradiva. 

 

Sodeluje:  

• z vsemi deležniki turizma, ki kakorkoli vplivajo na sooblikovanje, povezovanje in razvoj 

turistične ponudbe na območju zveze,  

• pri razvoju urbanističnih programov in projektov za urejanje prostora in skupne turistične 

infrastrukture, pomembne za razvoj turizma na območju zveze,  
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• in predlaga ukrepe pri izvajanju letnih in dolgoročnih programov ter strategij turističnega 

razvoja Pomurja,  

• z lokalno samoupravo pri pripravi zakonov, odlokov in drugih pravnih aktov s področja turizma,  

• z organi lokalne samouprave, zbornicami, znanstvenimi ustanovami in podjetji ter drugimi 

organizacijami, ko obravnavajo turistično problematiko,  

• in se povezovanje z drugimi zvezami, združenji in društvi, ki sodelujejo pri pospeševanju turizma 

v Sloveniji.  

 

Skrbi za:  

• načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni območja in 

skupno planiranje, razvoj in trženje turistične destinacije.  

• povečanje števila članov zveze za bogatenje vsebine in metod dela, izboljševanje turistične 

organiziranosti,  

• prodajo izdelkov, namenjenih pospeševanju turizma in širjenju turistične podobe območja 

(spominki, razglednice, publikacije, izdelki domače obrti),  

• izobraževanje in usposabljanje članstva za delo v turističnih društvih in zvezah,  

• pospeševanje in izvajanje turističnega oglaševanja, ter turistične informacijske službe za člane 

zveze, spodbuja in razvija sodelovanja z domačimi in tujimi mediji, ki lahko prispevajo k ugledu 

Pomurja in s tem povečajo turistični promet,  

• izdajanje turističnih publikacij (vodniki, prospekti, zemljevidi, ...), v skladu z veljavnimi predpisi s 

tega področja.  

 

Spodbuja:  

• in izvaja informacijsko turistične dejavnosti (informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe 

informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe),  

• ekološko čisto pokrajino, ohranjanje čiste krajinske podobe pokrajine, varovanje naravne in 

kulturne dediščine,  

• in ozavešča lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma,  

• kreiranje turističnih spominkov in razvoj celovitih turističnih produktov,  

• vključevanje odraslih in mladine v članstvo turističnih društev,  

• ohranjanje zgodovinskih, kulturnih, krajevnih in drugih znamenitosti,  

• uporabo lokalno pridelanih izdelkov, hrane, domače obrti v turistični ponudbi Pomurja,  

• vse oblike dejavnosti, ki prispevajo k izboljšanju kvalitete turistične ponudbe.  

 

Organizira: 

• izobraževanja, seminarje, ekskurzije za turistične delavce in vse posameznike, ki prihajajo v stik 

s turisti ter prebivalstvo nasploh, z namenom utrjevanja turistične zavesti in kulture,  

• izobraževanje za lokalne turistične vodnike in skrbi za njihovo usposabljanje,  

• trženje turistične ponudbe, ter sodelovanja na sejmih, borzah, poslovnih konferencah in  

• samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi organizira turistične, kulturne 

ali druge prireditve, razstave ali manifestacije, ki bogatijo turistične motive za obisk Pomurja in 

nudijo razvedrilo prebivalcem in obiskovalcem Pomurja,  

• in poskrbi za izvedbo izletov. 
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1.2 ORGANIZIRANOST 
 

Organi zveze so:  

• skupščina,  

• upravni odbor,  

• nadzorni odbor,  

• disciplinsko razsodišče. 

 

Upravni odbor šteje 11 članov. Člani upravnega odbora po položaju so predsednik, ki je tudi predsednik 

upravnega odbora in preostali izvoljeni člani.  

Podpredsednika izvoli upravni odbor med svojimi člani. 

Upravni odbor zveze lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje svete, komisije, odbore, koordinatorje, 

projektne svete ali sekcije, kot stalna in občasna delovna telesa zveze. 

 

Delo PTZ temelji na statutu in programu dela predstavljenem na  volilni skupščini.  Vsebinsko se navezuje in 

je v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami  Slovenskega turizma, Strategijo trženja slovenskega 

turizma, Zakona o spodbujanju razvoja turizma, Programom dela Slovenske turistične organizacije, Strategiji 

razvoja in trženja v Pomurju za obdobje 2014 - 2020 in Razvojnim regionalnim programom za Pomurje.  

 

2. PREDVIDENE NALOGE POMURSKE TURISTIČNE ZVEZE V LETU 2018 

  

Osnove razvoja turizma v Pomurju za leto 2018 so bile: 

- Organizacija izobraževanj, usposabljanj, okroglih miz (lokalni turistični vodniki. kolesarski vodniki, tečaj 

fotografiranja, predstavitev dobrih praks na področju turizma, ...) 

- Aktivnosti za razvoj destinacije (prodaja turističnih aranžmajev, ureditev odloka o turističnem vodenju, 

ureditev odloka o pobiranju turistične takse, analiza turizma na podlagi EU indikatorjev, regijski koordinator 

Moja dežela lepa in gostoljubna in Naj pot,  ustanavljanje sekcij in aktivnosti na specifičnih področjih – rečni 

turizem, lokalni turistični vodniki, turistične kmetije, organizacija regijskega turističnega dogodka, mesečne 

e-novice s turističnimi informacijami za deležnike turizma). 

- Tržno delovanje zveze (prodaja turističnih aranžmajev, prodaja lokalnih izdelkov, izobraževanja ...) 

- Promocijske aktivnosti (Sodelovanje pri različnih vseslovenskih akcijah. Sejemske predstavitev – Alpe 

Adria, Ljubljana, Turistični sejem Velenje,  Festival za tretje življensko obdobje Ljubljana, Predstavitev 

destinacije Pomurje v hotelu Korotan na Dunaju, predstavitev destinacije Pomurje na Adventnem sejmu v 

Wagrainu, Predstavitev v Mercator centrih po Sloveniji (najmanj 3). Tedenske e-novice o dogodkih. Tisk 

dogodkov 2018 in izdaja Kvartalnih koledarjev prireditev v Pomurju.. Skupni zakupi medijskega prostora za 

promocijo dogodkov. Urejanje družbenih omrežij in spletne strani www.pt-zveza.si) 

- Interne aktivnosti PTZ (Spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v društvene dejavnosti. Vključevanje 

NVO v turistično ponudbo Pomurja. Posodobitev notranjih aktov. Okrepitev sodelovanja med nevladnim in 

gospodarskim sektorjem - vključevanje pomurske turistične društvene in druge ponudbe v ponudbo večjih 

akterjev turizma v Pomurju. Podelitev priznanj, plaket in štorklje. Organizacija srečanja predsednikov TD in 

drugih društev. Ažuriranje spletne strani www.pt-zveza.si za člane PTZ. Sodelovanje s TZS in RDO. Strokovna 

podpora članom.) 

 

http://www.pt-zveza.si/
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3. DELO ORGANOV POMURSKE TURISTIČNE ZVEZE 
 

Sledi kratek povzetek dela upravnega in nadzornega odbora ter društvenega sveta. Člani Pomurske 

turistične zveze imate po statut pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zveze. 

3.1 SKUPŠČINA POMURSKE TURISTIČNE ZVEZE 
 

11. VOLILNA SKUPŠČINA PTZ 

29. MAREC 2018, ob 17.00 uri, Kulturni dom dobrovnik 

 

Delovno predsedstvo: Marta Horvat (predsednica), Monika Bači Kleiderman (članica), Damjan Šalamun 
(član). 
Verifikacijska komisija: Olga Maček (predsednica), Karmen Kaučič (članica), Jožefa Vöröš (članica). 
Zapisnikar: Alenka Karoli. 
Overitelja zapisnika: Matejka Pajalić in Aleš Vaupotič. 
Na skupščini glasujejo zastopnik za 75 članov PTZ. S tem je skupščina sklepčna. 

Dnevni red 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva. 
2. Sprejem poslovnika skupščine, dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja, dveh overovateljev 

zapisnika in verifikacijsko-volilne komisije in ugotovitev sklepčnosti na podlagi poročila 
verifikacijsko-volilne komisije. 

3. Poročilo o delu in poslovanju PTZ za obdobje 2014 - 2017 in poročilo disciplinskega razsodišča ter 
razprave o poročilih.  

4. Razrešnica dosedanjim organom PTZ. 
5. Predlogi kandidatov za organe PTZ za obdobje 2018 - 2022, posamezna predstavitev kandidatov za 

predsednika/co zveze in volitve novih organov. 
6. Potrditev programa dela in finančnega predloga za obdobje 2018 - 2022 izvoljene/ga 

predsednika/ce. 
7. Razno.  

 
Soglasno sprejeti sklepi: 
Sklep 1: Sprejmejo se organi skupščine v sladu s Statutom in Poslovnikom o delu skupščine PTZ: 
Marta Horvat, delovna predsednica, Monika Bači, članica delovnega predsedstva in Damjan Šalamun, član 
delovnega predsedstva. 
Sklep 2: Sprejme se predlagani dnevni red z dopolnilom pri 3. točki in sicer se doda poročilo nadzornega 
odbora. 
Sklep 3: Sprejme se Verifikacijska komisija v sestavi: Olga Maček – predsednica, Karmen Kaučič – članica, ter 
Jožefa Vöröš – članica, ter zapisničarko Alenko Karoli in 2 overovitelja Aleš Vaupotič in Matejka Pajalić. 
Sklep 4: Sprejme se predlagani poslovnik skupščine PTZ z dopolnitvijo 14. člena, in sicer se doda: Potrebna 
večina pomeni en glas več od nasprotnega kandidata. 
Sklep 5: Glasovanje na skupščini PTZ je javno pri vseh točkah in volitvah upravnega odbora, nadzornega 
odbora ter disciplinskega razsodišča. Volitve za predsednika oziroma predsednico zveze pod točko 5. 
dnevnega reda so tajne. 
Sklep 6: Sprejme se sklep da je na osnovi poročila verifikacijsko volilne komisije ugotovljeno da je skupščina 
PTZ sklepčna. 
Sklep 7: Sprejme se Poročilo o delu za mandatno obdobje 2014 - 2018 in finančno poročilo za leto 2017, 
poročilo nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča. 
Sklep 8: Skupščina Pomurske turistične zveze daje razrešnico organom zveze v mandatnem obdobju 2014 - 
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2018, in sicer predsednici Barbari Kolenc, zastopnici za agencijsko poslovanje Meliti Gaber, upravnemu 
odboru, nadzornemu odboru in disciplinskemu razsodišču. 
Sklep 9: Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju 2018 - 2022 so: Bojan Berden, Rajka Ficko, Stanislav 
Gjerkeš, Ela Horvat, Elizabeta Horvat,Tatjana Kotnik Karba, Vesna Maučec, Matejka Pajalić, Jožef Rituper , 
Aleš Vaupotič.  
Člani nadzornega odbora so: Rade Bakračević, Olga Belec, Marjan Marič.  
Člani disciplinskega odbora so: Danica Berlak, Danilo Janasik, Valentin Odar. 
Sklep 10: Skupščina potrjuje finančni načrt za obdobje 2018 -2022 novoizvoljenega predsednika Uroša 
Kamenška. 
 

3.2 DELO UPRAVNEGA ODBORA 
 

13. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Četrtek, 22. februar 2018, ob 14.00 uri. 

na Turistični kmetiji Puhan, Bogojina 311, 9222 Bogojina. 

Predlagani dnevi red: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Upravnega  odbora. 

2.  Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017. 

3. Potrditev predlogov Komisije za kadre in za priznanja kandidatov za organe PTZ za mandatno 

odboje 2014 - 2018. 

4. Sklic volilne skupščine. 

5. Razno. 

 

 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 12. seje UO 

Sklep 2: UO se je seznanil s poročilom za leto 2017 in finančnim poročilom za leto 2017 in obe poročili 

potrjujejo. 

Sklep 3: Poredstavi in potrdi se sklep Komisije za kadre in priznanja -  Kandidatna lista za organe za 

mandatno obdobje 2018-2022: 

Komisija za kadre in priznanja predlaga naslednje predloge posameznikov v organe PTZ za mandatno 

obdobje 2018 - 2020, ki bodo predloženi skupščini PTZ. 

Za predsednika/ico: 

Uroš Kamenšek (predlagatelji: Občina Puconci, Občina Cankova, Goričko Drüjštvo za lepše Vütro, Turistično 

društvo Cankova, Turistično društvo Dolina - TE Völyfalu, TD Vrtnica Beznovci) 

Štefan Kodila (Občina Moravske Toplice, Turistično društvo Lipovci, KTD Prosenjakovci) 

Tjaša Kos (Občina Križevci, Občina Veržej, Mladinski center Prlekije, TD Ljutomer, TKD Babinci) 

 

Člani upravnega odbora: 

Bojan Berden (predlagatelj: OOPZ Murska Sobota) 

Rajka Ficko (predlagatelj: PGZ) 

Stanislav Gjerkeš (predlagatelj: TD Hotiza) 

Ela Horvat (predlagatelj: Občina Beltinci) 

Elizabeta Horvat (predlagatelj: TD Dobrovnik – TE Dobrovnik, Goričko drüjštvo za lepše vütro, Občina 
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Dobrovnik) 

Tatjana Kotnik Karba (predlagatelj: Občina Gornja Radgona) 

Vesna Maučec (predlagatelj: PGZ) 

Matejka Pajalić (predlagatelj: Občina Moravske Toplice) 

Jožef Rituper (predlagatelj: Goričko drüjštvo za lepše vütro in Občina Puconci) 

Aleš Vaupotič (predlagatelji: Občina Ljutomer) 

 

 

Člani nadzornega odbora 

Rade Bakračević (predlagatelj: Občina Radenci) 

Olga Belec (predlagatelj: PGZ) 

Marjan Marič (predlagatelj: OOPZ Murska Sobota) 

 

Člani disciplinskega razsodišča: 

Danilo Janasik (predlagatelj: Občina Puconci) 

Melita Kranjec (predlagatelj: ŠTRK Slovenija in Občina Velika Polana) 

Valentin Odar (predlagatelj: TD Ljutomer) 

Sklep 4: Sklic Volilne skupščine se izvede na podlagi veljavnega Statuta PTZ. Skupščina se izvede 29.marca 

2018 ob 17.00 uri v Kulturnem domu Dobrovnik. 

 

1. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

torek, 24. april 2018, ob 14.00 uri. 

Sejna soba, prostori PTZ, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota 

Dnevni red: 
1. Seznanitev z zapisnikom 11. volilne skupščine 
2. Imenovanje podpredsednika PTZ. 
3. Ustanovitev Odbora za mladino. 
4. Sodelovanje PTZ – Expano - RDO. 
5. Profesionalizacija funkcije predsednika. 
6. Odlok o turističnem vodenju 
7. Razno. 

 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Upravni odbor potrjuje, da  je Aleš Vaupotič imenovan za podpredsednika Pomurske turistične 

zveze, za mandatno obdobje 2018 – 2022. 

Sklep 2: Upravni odbor potrjuje pogodbo za skrajšani delovni čas, pod pogoji kateri so veljali za prejšno 

predsednico. 

Sklep 3: Upravni odbor pooblašča podpredsednika PTZ, da s predsednikom podpiše pogodbo o zaposlitvi. 
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2. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Torek, 25. septembra 2018, ob 14.00 uri. 

Sejna soba, prostori PTZ, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 1.  redne seje UO. 
2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje UO. 
3. Polletno poročilo 2018. 
4. Razpis za priznanja na področju turizma za leto 2018. 
5. Potrditev Pravilnika o priznanjih Pomurske turistične zveze. 
6. Selitev poslovnih prostorov PTZ na drugo lokacijo. 
7. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 1. seje UO. 

Sklep 2:. Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne seje UO. 

Sklep 3: Upravni odbor potrjuje razpisne pogoje in roke vezane na prijavo na razpis za zbiranje predlogov za 

priznanja, plakete in kipec Štorklje Pomurske turistične zveze za leto 2018. 

Sklep 4: OU potrjuje Pravilnik o priznanjih Pomurske turistične zveze 

Sklep 5: UO se seznani s selitvijo poslovnih prostorov PTZ na drugo lokacijo  

 

 

3. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

ponedeljek, 12. november, ob 13.00 uri. 

Sejna soba Vrelec, Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 12, Radenci 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje UO. 
2. Predlog Komisije za priznanja, plakete in kipec štorklje 
3. Izvedba Srečanja turističnih delavcev Pomurja 2018. 
4. Aneks za leto 2019. 
5. Obravnava predloga PGZ glede »Ustanovitve vodilne turistične destinacije Pomurja«. 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 2. seje UO. 

Sklep 2: Na željo čanice UO Elice Horvat, ki se odpoveduje plaketi, saj jo je že dobila v okviru inštitucije v 

kateri je zaposlena, UO predlaga Elizabeto Horvat za prejemnico plakete in  Milana Vuka za prejemnika 

priznanja. Predlog Komisije za kadre in priznanja se sprejme s spremembami  

Sklep 3: Srečanje bo potekalo 11. decembra 2018, ob 17:00, v Zdravilišču Radenci, v Kongresni dvorani. 

Sklep 4: Predlagan aneks se sprejme v predlagani obliki in se ga pripne dopisu, ter se ga razpošlje. 
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4. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

 četrtek, 28. marca 2019 , ob 13.00 uri, v sejni sobi občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 

Moravske Toplice. 

 
Dnevi red: 
1. Potrditev zapisnika 3.  redne seje UO. 
2. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018. 
3. Program dela 2019-2020 in finančni načrt za obdobje 2019-2020. 
4. Tekoče zadeve. 
5. Razno. 
 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 3. seje se potrdi. 

Sklep 2: Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018 se potrjuje  

Sklep 3: Program dela 2019 – 2020 in finančni načrt za obdobje 2019 – 2020 se potrdi. 

 
 

5. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Torek, 17. september 2019, ob 13.00 uri, v dvorcu RIS Rakičan, Lendavska ulica 28,  

Rakičan 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje UO. 
2. Polletno poročilo o delu za leto 2019. 
3. Razpis za priznanja na področju turizma za leto 2019. 
4. Predstavitev projektnih aktivnosti. 
5. Tekoče zadeve. 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 4. seje UO. 

Sklep 2:. Razpis za priznanja se v tej obliki potrdi, morebitne spremembe se potrdijo na korespondenčni seji 

Sklep 3: Sprejme se predlog Podjemna pogodba, v kolikor se pokaže optimalnejša rešitev, se pogodba 

spremeni. 

 

 

6. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Torek, 19. november, ob 13.00 uri, v avli Kulturnega doma Gornja Radgona 

Partizanska cesta 11, 9250 Gornja Radgona 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 5.  redne seje UO. 
2. Potrditev zapisnika 2. izredne korespondenčne seje UO 
3. Predlog Komisije za priznanja, plakete in kipec štorklje 
4. Izvedba Srečanja turističnih delavcev Pomurja 2019. 
4. Aneks za leto 2020. 
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5. Obravnava predloga Podjemne pogodbe 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 5. seje UO. 

Sklep 2: Zapisnik 2. izredne korespondenčne seje se potrdi. 

Sklep 3: Zapisnik seje Komisije za kadre in priznanja PTZ z dopolnitvami za jubilejne nagrade se potrdi. 

Sklep 4: Srečanje bo potekalo 10. decembra 2019, ob 17:00, v Dvorcu RIS Rakičan 

Sklep 5: Predlagan aneks se sprejme v predlagani obliki in se ga pripne dopisu, ter se ga razpošlje. 

Sklep 6: Predlog Podjemne pogodbe se potrdi. 

 

7. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Torek, 11. avgust 2020 ob 13.00 uri, na piknik prostoru ob nasipu na Bukovniškem jezeru, Dobrovnik 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje UO. 
2. Polletno poročilo o delu za leto 2020. 
3. Predstavitev projektnih aktivnosti – najem kratkoročnega kredita 
4. Obravnava predloga PRA – ustanovitev RDO Pomurje 
5. Tekoče zadeve. 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Sprejme se zapisnik 4. korespondenčne seje UO. 

Sklep 2:. OU se strinja in potrjuje najem kratkoročnega namenskega kredita za pred financiranje aktivnosti 

LAS projektov v vrednosti do 20.000 EUR 

 

 

8. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Torek, 30. marec 2021 ob 13.00 uri, v prostorih PGZ – 4. nadstropje, Lendavska ulica 5, 9000 Murska 

Sobota 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje UO. 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje NO PTZ. 
3. Potrditev Poročilo o delu PTZ za leto 2020 
4. Potrditev Finančno poročilo PTZ za leto 2020 
5. Organizacija 30. obletnice PTZ in 25. Srečanja turističnih delavcev Pomurja 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 7. korespondenčne seje se potrdi.. 

Sklep 2:. Zapisnik 4. redne seje NO PTZ se potrdi. 

Sklep 3: Poročilo o delu PTZ za leto 2020 se potrdi. 

Sklep 4: Finančno poročilo PTZ za leto 2020 se potrdi. 

Sklep 5: Predlog NO o odpisu obveznosti se potrdi. 
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9. SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Ponedeljek, 11. oktober 2021 ob 13.30 uri, v Zdravilišču Radenci, Zdraviliško naselje 5, 9252 Radenci 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje UO. 
2. Polletno poročilo o delu za leto 2021. 
3. Razpis za priznanja na področju turizma za leto 2021 
4. Organizacija 30. obletnice PTZ in 25. Srečanja turističnih delavcev Pomurja 
5. Tekoče zadeve 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 8. redne seje UO PTZ se potrdi. 

Sklep 2: Predlog Razpisa za priznanja, plakete in kipec štorklje za leto 2021  se potrdi. 

 

 

 

10.  SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Sreda, 22. december 2021 ob 15.00 uri, Turistična kmetija Puhan, Bogojina 311, 9222 Bogojina 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 9.  redne seje UO. 
2. Predlog Komisije za priznanja, plakete in kipec štorklje. 
3. Aneks za leto 2022 
4. Izvedba Srečanja turističnih delavcev Pomurja za leto 2020 in 2021. 
5. Izstop PTZ iz sistema obračuna DDV. 
6. Razno. 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 9. redne seje UO PTZ se potrdi. 

Sklep 2: Predlog Aneksa za leto 2022 z dopolnitvami  se potrdi. 

Sklep 3: Izstop PTZ iz sistema obračuna DDV  se potrdi. 

 

 

 

KORESPONDENČNE SEJE 

 

 

1. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Korespondenčna seja se je sklicala od 15. do 18. junija 2018 do 12. ure.  

Dnevni red: 
1. Potrditev članov Komisije za kadre in priznanja, ter potrditev članov Komisije za ocenjevanje Moja 

dežela lepa in gostoljubna 
2. Potrditev pristopnih izjav članov Pomurske turistične zveze. 

K točki 1 so člani OU prejeli predlog kandidatov za imenovanje v Komisije: 
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Komisija za kadre in priznanja 

1.  Predsednica  Monika Bači 

2.  Član                Boris Lebar 

3.  Član                Marko Žižek 

 
Ocenjevalna Komisija Moja dežela lepa in gostoljubna 

1.  Predsednica  Stanka Dešnik 

2.  Član                Rade Bakračevič 

3.  Član                Silvo Potočnik 

4.  Član                Janko Bezjak 

K točki 2 so člani OU prejeli seznam pristopnih izjav: 

Romsko društvo Preboj, Društvo Vizija, Rally društvo Prekmurje, Kulinarično društvo dobrega gustoša, 
Društvo Ščipek Puconci, Zveza kulturnih in turističnih društev Puconci, Zavod agencija Pira, Društvo Mura 
rafting Grlava, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF), Večetično  - kulturno – turistično – 
športno društvo 

Sklep 1: Upravni odbor sprejme sklep, da se potrdi kandidate za Komisijo za kadre in priznanja, ter Komisijo 
za ocenjevanje Moja dežela lepa in gostoljubna 
Sklep 2: Upravni odbor sprejme sklep, da se potrdi novo članstvo v PTZ. 

 
 

2. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Korespondenčna seja se je sklicala od 1.10.2019 od 15.00 ure do 3.10.2019 do 12.00 ure 

Dnevni red: 

3. potrditev Pravilnika za priznanja Pomurske turistične zveze 

Sklep 1: UO PTZ sprejme sklep, da se potrdi Pravilnik za priznanja Pomurske turistične zveze za leto 2019 
brez sprememb. 

 

3. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Korespondenčna seja se je sklicala od 2.12.2019 od 14.00 ure do 4.12.2019 do 12.00 ure 

od 2.12.2019 od 14.00 ure do 4.12.2019 do 12.00 ure. 

Dnevni red: 

1. obravnava in potrditev predlaganega sklepa 

Sklep 1: UO PTZ sprejme sklep, da se nominiranki za plaketo, Tatjani Mijatovič, namesto plakete podeli 
Priznanje posamezniku za prostovoljno delo. 
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4. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 26.03.2020 od 10.00 ure do 30.03 2020 do 

12.00 ure 

 Dnevi red: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PTZ 
2. Potrditev zapisnika 3. izredne seje UO PTZ 
3. Seznanitev z zapisnikom 1. izredne korespondenčne seje NO PTZ 
4. Potrditev Poročila o delu in finančnega poročila PTZ za leto 2019 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 6. seje se potrdi. 

Sklep 2: Zapisnik 3. izredne seje UO PTZ se potrdi. 

Sklep 3: Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019 se potrdi. 

 
 
 

5. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 15.10.2020 od 8.00 ure do 20.10 2020 do 

12.00 ure 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje UO PTZ 
2. Potrditev Pravilnika o priznanjih Pomurske turistične zveze 
3. Obravnava in potrditev predloga izvedbe Srečanja turističnih delavcev Pomurja in podelitev priznanj 

za leto 2020 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 7. seje OU PTZ se potrdi.. 

Sklep 2: Pravilnik o priznanjih Pomurske turistične zveze se potrdi. 

Sklep 3: Predlog izvedbe Srečanja turističnih delavcev Pomurja se potrdi. 

 

 

 

6. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 07.12.2020 od 13.00 ure do 09.12 2020 

do 12.00 ure 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje UO PTZ 
2. Potrditev predloga Aneksa za leto 2021 
3. Predlog kandidata za predstavnika NVO v Razvojnem svetu regije 
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Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 5. korespondenčne seje OU PTZ se potrdi. 

Sklep 2: Predlog Aneksa za leto 2021 se potrdi. 

Sklep 3: Predlog kandidata za predstavnika NVO v Razvojnem svetu regije – Uroš Kamenšek se potrdi. UO            

PTZ s sklepom pooblašča Aleša Vaupotič za vodenje in podpis kandidature. 

 

 

7. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 26.01.2021 od 15.00 ure do 29.01 2021 do 

12.00 ure 

 
Dnevi red: 

1. Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje UO PTZ 
2. Potrditev Zapisnika Komisije za kadre in priznanja PTZ 

 
Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Zapisnik 6. korespondenčne seje OU PTZ se potrdi. 

Sklep 2: Zapisnik Komisije za kadre in priznanja se potrdi. 

 
 

 

8. KORESPONDENČNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA PTZ 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 29.12.2021 od 8.00 ure do 31.12 2021 do 

12.00 ure 

 
Dnevi red: 

1. Potrditev Zapisnika Komisije za kadre in priznanja PTZ za leto 2021 

Sprejeti sklepi: 
Sklep 1: Zapisnik Komisije za kadre in priznanja se potrdi 
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3.3 DELO NADZORNEGA ODBORA 
 

4. SEJA NADZORNEGA ODBORA 

Sreda, 14. 2. 2018 ob 13. uri. 

Prostori PTZ, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 

 

 

Povzetek seje: NO PTZ je bil seznanjen s finančnim poročilom za leto 2017 in tekočim delovanjem PTZ.  

 

Dnevni red: 

1. Finančno poročilo o delu PTZ 2017 in krajše poročilo o delu. 
2. Tekoče informacije o delovanju PTZ in volilna skupščina. 
3. Razno.  

 
 

Sprejeti sklepi:  
Sklep 1: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri finančnem poročilu Pomurske turistične zveze za leto 
2017. 
 

1. SEJA NADZORNEGA ODBORA 

ponedeljek, 23. 4. 2018 ob 12.30. uri. 

Prostori PTZ, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota. 

 
 

Dnevni red: 

1. Imenovanje predsednika/ce Nadzornega odbora. 
2. Tekoče informacije o delovanju. 
3. Razno.  

 
 

Sprejeti sklepi:  
Sklep 1: Za predsednika Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2018 – 2022 se imenuje Radeta 
Bakračeviča 
 
 

2. SEJA NADZORNEGA ODBORA 

petek, 15. 3. 2019 ob 9.30. uri. 

Prostori PGZ- 4. nadstropje, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota. 

 
 

Dnevni red: 

1. Finančno poročilo o delu PTZ 2018. 
2. Tekoče informacije o delovanju PTZ. 
3. Razno. 

 

Sprejeti sklepi:  
Sklep 1: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri finančnem poročilu Pomurske turistične zveze za leto 
2018. 
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1. KORESPONDENČNA SEJA NADZORNEGA ODBORA 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 18.03.2020 od 12.00 ure do 20.03 2020 

do 15.00 ure 

 

Korespondenčna seja Nadzornega odbora PTZ se je sklicala zaradi preprečevanja širitve okužbe s 
koronavirusom in ob smiselnem upoštevanju priporočili Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije 
oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 

Dnevni red: 

4. Finančno poročilo o delu PTZ 2019. 

 
 

Sprejeti sklepi:  
Sklep 1: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri finančnem poročilu Pomurske turistične zveze za leto 
2019. 
 
 

3. SEJA NADZORNEGA ODBORA 

Četrtek, 25.3.2021, ob 14.00 uri, v prostorih PGZ, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota 

 
 

Dnevni red: 

 
1. Finančno poročilo o delu PTZ 2020. 
2. Tekoče informacije o delovanju PTZ. 
3. Razno. 

 

Sprejeti sklepi:  
Sklep 1: Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti pri finančnem poročilu Pomurske turistične zveze za leto 
2020. 
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3.4 DELO KOMISIJE ZA KADRE IN PRIZNANJA 
 

SEJA KOMISIJE ZA KADRE IN PRIZNANJA 

 14. 2. 2018 ob 16.00 uri. 

Prostori PTZ, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota. 

 
Povzetek seje: Komisija se je sestala, da preuči prispele prijave za nove organe PTZ za mandatno obdobje 
2014 – 2018.  
 
Predlagani dnevi red: 

1. Pregled prispelih prijav na Razpis za organe PTZ za obdovje 2018 - 2020.  

2. Razno. 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Komisija za kadre in priznanja predlaga naslednje predloge posameznikov v organe PTZ za 

mandatno obdobje 2018 - 2020, ki bodo predloženi skupščini PTZ. 

Za predsednika/ico: 

Uroš Kamenšek (predlagatelji: Občina Puconci, Občina Cankova, Goričko Drüjštvo za lepše Vütro, Turistično 

društvo Cankova, Turistično društvo Dolina - TE Völyfalu, TD Vrtnica Beznovci) 

Štefan Kodila (Občina Moravske Toplice, Turistično društvo Lipovci, KTD Prosenjakovci) 

Tjaša Kos (Občina Križevci, Občina Veržej, Mladinski center Prlekije, TD Ljutomer, TKD Babinci) 

 

Člani upravnega odbora: 

Bojan Berden (predlagatelj: OOPZ Murska Sobota) 

Rajka Ficko (predlagatelj: PGZ) 

Stanislav Gjerkeš (predlagatelj: TD Hotiza) 

Ela Horvat (predlagatelj: Občina Beltinci) 

Elizabeta Horvat (predlagatelj: TD Dobrovnik – TE Dobrovnik, Goričko drüjštvo za lepše vütro, Občina 

Dobrovnik) 

Tatjana Kotnik Karba (predlagatelj: Občina Gornja Radgona) 

Vesna Maučec (predlagatelj: PGZ) 
Matejka Pajalić (predlagatelj: Občina Moravske Toplice) 
Jožef Rituper (predlagatelj: Goričko drüjštvo za lepše vütro in Občina Puconci) 
Aleš Vaupotič (predlagatelji: Občina Ljutomer) 
 
 

Člani nadzornega odbora 

Rade Bakračević (predlagatelj: Občina Radenci) 

Olga Belec (predlagatelj: PGZ) 

Marjan Marič (predlagatelj: OOPZ Murska Sobota) 

 

Člani disciplinskega razsodišča: 

Danilo Janasik (predlagatelj: Občina Puconci) 

Melita Kranjec (predlagatelj: ŠTRK Slovenija in Občina Velika Polana) 

Valentin Odar (predlagatelj: TD Ljutomer) 
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SEJA KOMISIJE ZA KADRE IN PRIZNANJA 

 3. 11. 2018 ob 11.30 uri. 

Prostori PTZ, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 

 
Povzetek seje: Komisija se je sestala, da preuči prispele vloge za priznanja, plakete in kipec štorklje za leto 
2018 
 
Predlagani dnevi red: 

1. Pregled ustreznosti prispelih vlog glede na Pravilnik o priznanjih Pomurske turistične zveze 

2. Odpiranje prispelih vlog in razporeditev v posamezne kategorije: Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo, Pisna priznanja posameznikom in organizacijam za profesionalno 

delo, Plakete in Kipec štorklje ter Priznanja ob obletnicah društva. 

3. Pregled prispelih vlog, mnenja glede vlog in odločitev glede priznanj 

4. Razno 

 

 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: s 3 (tremi) glasovi »ZA« je bilo soglasno sprejeto, da se vlogo Turistično narodopisnega društva 

Razkrižje upošteva pod kategorijo priznanje Posameznikom za profesionalno delo. 

Sklep 2: s 3 (tremi) glasovi »ZA« so bili za priznanje posameznikom in organizacijam za prostovoljno delo 

izbrani naslednji: Marija Gaube, Mladinsko društvo vrelec Radenci, Tanja Marič, Majda Horvat in Štefanija 

Kolbl. 

Sklep 3: s 3 (tremi) glasovi »ZA« so bili za priznanje posameznikom in organizacijam za prostovoljno delo 

izbrani naslednji: Mirko Žižek, Gostinstvo in turizem Šinkec d.o.o. PE Gostišče Oaza, Elizabeta Horvat, 

Klaudija Pertoci in Občina Šalovci. 

Sklep 4: s 3 (tremi) glasovi »ZA« sta bila za plakete sprejeta oba nominiranca: Apartmaji in šotorišče Silva, 

Silva in Vlado Žnidarič in Posestvo Passero. 

Sklep 5: Z 2 (DVEMA) glasovoma »ZA« je bilo Lončarstvo Žuman sprejeto za prejem Kipca štorklje za leto 

2018. Z 3 (TREMI) glasovi »ZA« je bila komisija soglasna, da se Elici Horvat podeli plaketa Pomurske 

Turistične zveze. 

 

 

SEJA KOMISIJE ZA KADRE IN PRIZNANJA 

 12. 11. 2019 ob 14.00 uri. 

Prostori PTZ, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 

 
Povzetek seje: Komisija se je sestala, da preuči prispele vloge za priznanja, plakete in kipec štorklje za leto 
2019 
 
Predlagani dnevi red: 

1. Pregled ustreznosti prispelih vlog glede na Pravilnik o priznanjih Pomurske turistične zveze 

2. Odpiranje prispelih vlog in razporeditev v posamezne kategorije: Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo, Pisna priznanja posameznikom in organizacijam za profesionalno 

delo, Plakete in Kipec štorklje ter Priznanja ob obletnicah društva. 
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3. Pregled prispelih vlog, mnenja glede vlog in odločitev glede priznanj 

4. Razno 

 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: s 3 (tremi) glasovi »ZA« so bili za priznanje posameznikom in organizacijam za prostovoljno delo 

izbrani vsi nominiranci. 

Sklep 2: s 3 (tremi) glasovi »ZA« so bili za priznanje posameznikom in organizacijam za profesionalno delo 

izbrani vsi nominiranci. 

Sklep 3: s 3 (tremi) glasovi »ZA« so bili za plaketo sprejeti naslednji nominiranci: Jožef Rituper, Hilda 

Vogrinčič in Medičarstvo Jožica Celec, Damjan Celec s.p. 

Sklep 4: s 3 (TREMI) glasovi »ZA« je bila Mestna občina Murska Sobota izbrana za prejem Kipca štorklje za 

leto 2019.  

 

SEJA KOMISIJE ZA KADRE IN PRIZNANJA 

 30. 12. 2020 ob 16.00 uri. 

Prostori PTZ, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 

 
Povzetek seje: Komisija se je sestala, da preuči prispele vloge za priznanja, plakete in kipec štorklje za leto 
2020 
 
Predlagani dnevi red: 

1. Pregled ustreznosti prispelih vlog glede na Pravilnik o priznanjih Pomurske turistične zveze 

2. Odpiranje prispelih vlog in razporeditev v posamezne kategorije: Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo, Pisna priznanja posameznikom in organizacijam za profesionalno 

delo, Plakete in Kipec štorklje ter Priznanja ob obletnicah društva. 

3. Pregled prispelih vlog, mnenja glede vlog in odločitev glede priznanj 

4. Razno 

 

 

Sprejeti sklepi: 

Sklep 1: Predsednica komisije se je VZDRŽALA glasovanja pri 2. in 3. predlogu, druga dva člana sta predlog 

Turistične zveze Lendava vabi, da Planinsko društvo Lendava in Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava 

prejmeta Pisno priznanje posameznikom in društvom za prostovoljno delo z 2 (dvema) glasovoma »ZA« 

potrdila. 

Sklep 2: s 3 (tremi) glasovi »ZA« sta bila predloga 1. in 4. za priznanja posameznikom in organizacijam za 

prostovoljno delo potrjena. 

Sklep 3: Predsednica komisije se je VZDRŽALA glasovanja pri 1. predlogu, druga dva člana sta predlog 

Turistične zveze Lendava vabi, da Katarina Utroša s.p. prejme Pisno priznanje posameznikom in 

organizacijam za profesionalno delo z 2 (dvema) glasovoma »ZA« potrdila. 

Sklep 4: s 3 (tremi) glasovi »ZA« je bil predlog Občine Moravske Toplice, da Oštarija Cipot prejme Pisno 

priznanje posameznikom in organizacijam za profesionalno delo potrjen. 

Sklep 5: s 3 (tremi) glasovi »ZA« je bil predlog Občine Ljutomer, da Turistična kmetija Vrbnjak prejme 

plaketo, potrjen. 
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Sklep 6: Predsednica komisije se je VZDRŽALA glasovanja pri 2. predlogu, druga dva člana sta predlog 

Turističnega društva Dolina, da Turistična zveza Lendava vabi prejme plaketo, z 2 (dvema) glasovoma »ZA« 

potrdila. 

Sklep 7: Član komisije Boris Lebar, se je VZDRŽAL glasovanja pri 3. predlogu, druga dva člana sta predlog 

Turističnega društva Pütar Stročja vas, da Boris Lebar prejme plaketo, z 2 (dvema) glasovoma »ZA« potrdila. 

Sklep 8: S 3 (TREMI) glasovi »ZA« so bile Terme Vivat izbrane za prejem Kipca štorklje za leto 2020. 

 

 

 

1. KORESPONDENČNA SEJA KOMISIJE ZA KADRE IN PRIZNANJA PTZ 

Seja je potekala po elektronski pošti v časovnem obdobju od 15.12.2021 od 8.00 ure do 17.12 2021 do 

12.00 ure 

 
Povzetek seje: Zaradi epidemioloških razmer, je bilo odpiranje prispelih vlog izvedeno v torek, 7.12.2021, v 
prisotnosti predsednika PTZ, Uroša Kamenška ter člana Komisije, Marko Žižka. Po e-pošti so bile vse prejete 
vloge poslane Komisiji. 
 
Predlagani dnevi red: 

1. Pregled prispelih vlog, mnenja glede vlog in odločitev glede prispelih priznanj v celoti. 

 

Prispelo je naslednje število predlogov v posameznih kategorijah:  
 Pisno priznanje ob jubileju: 6 predlogov 

 Pisna priznanja posameznikom in društvom za prostovoljno delo: 3 predlogi 

 Plaketa: 2 predloga 

 

Sprejeti sklep: 

Sklep 1: S 3 (tremi) glasovi »ZA« so bili potrjeni vsi predlogi za plaketo, pisna priznanja ob jubileju in pisna 

priznanja posameznikom in društvom za prostovoljno delo. 
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4. SEJEMSKE PREDSTAVITVE 

 

Leto 2018 

K sodelovanju na vseh sejmih in drugih predstavitvah turistične ponudbe Pomurja so vabljeni vsi člani 

Pomurske turistične zveze in drugi deležniki turizma. 

 

Alpe - Adria, Turizem in prosti čas, Ljubljana 

 

 Datum: 31.1. - 3.2. 2018 

Pomurska turistična zveza je organizirala dve predstavitvi pomurskega turizma. V eni hali pod okriljem 

Turistične zveze Slovenije, kjer so sodelovala društva in manjši turistični ponudniki (turistične kmetije, 

rokodelci in podobno).  

Pomurska turistične zveza je predstavljala turistično ponudbo občin, ki jo podpirajo in nudila brezplačen 

prostor za predstavitev manjšim ponudnikom. 

V drugi hali so se predstavljali zavodi za turizem in predstavniki turističnega gospodarstva: TIC Moravske 

Toplice, TA Klas, ZUKD Grad, Lovenjakov dvor in TZ Lendava vabi. 

 

Pozdrav poletju v Velenju 

 

 Datum: 16.6.2018 

Predstavitev turistične destinacije Pomurje v Velenju. Posebej izpostavljen dogodek je bil 

Dödolijada v Puconcih – v sodelovanju s KTD Puconci 

 

18. Festival tretjega življenjskega obdobja, Ljubljana 

 

 Datum: 1. – 3.10. 2018 

 
Organizacija turistične predstavitve Pomurja z zavodi in gospodarstvom: Pomelaj, TA Klas, TIC Moravske 

Toplice, ZOT Dobrovnik, ZUKD Grad, Panonska vas, Sadjarstvo Ficko. 

 

Predstavitve v Mercator centrih, po celi Sloveniji 

 

 Datum: skozi celo leto. 

 
Nudenje brezplačne predstavitve članom PTZ po Mercator centrih po Sloveniji, čez celo leto.  
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Leto 2019 

 

Alpe - Adria, Turizem in prosti čas, Ljubljana 

 

 Datum: 29.1. - 2.2. 2019 

Pomurska turistična zveza je organizirala dve predstavitvi pomurskega turizma. V eni hali pod okriljem 

Turistične zveze Slovenije, kjer so sodelovala društva in manjši turistični ponudniki (turistične kmetije, 

rokodelci in podobno) – v vseh dneh sejma se je zvrstilo 40 različnih partnerjev Pomurske turistične zveze.  

Pomurska turistične zveza je predstavljala turistično ponudbo občin, ki jo podpirajo in nudila brezplačen 

prostor za predstavitev manjšim ponudnikom. 

V drugi hali so se predstavljali zavodi za turizem in predstavniki turističnega gospodarstva: TA Klas, ZUKD 

Grad, Lovenjakov dvor, ZKTŠ Murska Sobota, ZOT Dobrovnik in Panonska vas. 

 

 

Sejem NATURO Gornja Radgona 

 

 Datum: 12.4 – 14.4. 2019 

Pomurska turistična zveza je organizirala predstavitev pomurskega turizma. V  hali se je pod okriljem 

Pomurske turistične zveze predstavljalo 42 različnih partnerjev Pomurske turistične zveze. 

 

 

Pozdrav poletju v Velenju 

 

 Datum: 15.6.2019 

Predstavitev turistične destinacije Pomurje v Velenju. Na stojnici smo predstavljali širšo ponudbo 

destinacije Pomurje 

 

Sejem MOS Celje 

 

 Datum: 10.9 – 15.9. 2019 

Pomurska turistična zveza je organizirala predstavitev pomurskega turizma. V  hali se je pod okriljem 

Pomurske turistične zveze predstavljalo 6 različnih partnerjev Pomurske turistične zveze in sicer: Zadruga 

Pomelaj, Prleške dobrote, Sava turizem, TIC Moravske Toplice, ZOT Dobrovnik in ZUKD Grad. 

 

 

18. Festival tretjega življenjskega obdobja, Ljubljana 

 

 Datum: 1. – 3.10. 2019 
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Organizacija turistične predstavitve Pomurja z zavodi in gospodarstvom: Pomelaj, TA Klas, TIC Moravske 

Toplice, ZOT Dobrovnik, ZUKD Grad, Kultprotur Gornja Radgona, Sadjarstvo Ficko. 

 

Predstavitve v Mercator centrih, po celi Sloveniji 

 

 Datum: skozi celo leto. 

 
Nudenje brezplačne predstavitve članom PTZ po Mercator centrih po Sloveniji, čez celo leto.  
 
 

Leto 2020 

 

Alpe - Adria, Turizem in prosti čas, Ljubljana 

 

 Datum: 29.1. - 1.2. 2020 

Pomurska turistična zveza je organizirala dve predstavitvi pomurskega turizma. V eni hali pod okriljem 

Turistične zveze Slovenije, kjer so sodelovala društva in manjši turistični ponudniki (turistične kmetije, 

rokodelci in podobno) – v vseh dneh sejma se je zvrstilo 49 različnih partnerjev Pomurske turistične zveze.  

Pomurska turistične zveza je predstavljala turistično ponudbo občin, ki jo podpirajo in nudila brezplačen 

prostor za predstavitev manjšim ponudnikom. 

V drugi hali so se predstavljali zavodi za turizem in predstavniki turističnega gospodarstva: Bioterme Mala 

Nedelja, ZUKD Grad, Lovenjakov dvor, EXPANO, ZTKŠ Beltinci, RIS Dvorec Rakičan in Panonska vas. 

 

 

Promocijski dogodek (DO)ŽIVIMO V POMURJU 

 

 Datum:  4.7.2020 

Pomurska turistična zveza je organizirala  s TV AS Murska Sobota predstavitev pomurskega turizma. 

Promocijski dogodek je potekal na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Turistično ponudbo smo predstavljali na 

16-ih stojnicah in bil obogaten s celodnevnimi kulturnimi vložki.  

 

 

Pozdrav poletju v Velenju 

 

 Datum: 6.6.2020 

Predstavitev turistične destinacije Pomurje v Velenju. Na stojnici smo predstavljali širšo ponudbo 

destinacije Pomurje 

 

19. Festival tretjega življenjskega obdobja, Ljubljana 

 

 Datum: 30.9. – 2.10. 2020 
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Dogodek je bil žal odpovedan zaradi epidemije Covid 19. 

 

Predstavitve v Mercator centrih, po celi Sloveniji 

 

 Datum: skozi celo leto. 

 
Nudenje brezplačne predstavitve članom PTZ po Mercator centrih po Sloveniji, čez celo leto.  
 

Digitalna promocija 

 

 Datum: skozi celo leto. 

 
V sodelovanju s TV AS Murska Sobota smo pripravili serijo turističnih oddaj z naslovom (DO)ŽIVIMO V 
POMURJU, s pomočjo katerih smo želeli približati turistične točke na zgolj turistom ampak tudi lokalnemu 
prebivalstvu. V sodelovanju z zainteresiranimi občinami, smo pripravili 18 prispevkov, kateri so bili 
objavljenih na lokalnih televizijah in socialnih omrežjih. 
 
Leto 2021 
 

Alpe - Adria, Turizem in prosti čas, Ljubljana 

 

 Datum:  

Pomurska turistična zveza je organizirala dve predstavitvi pomurskega turizma. V eni hali pod okriljem 

Turistične zveze Slovenije, kjer bi sodelovala društva in manjši turistični ponudniki (turistične kmetije, 

rokodelci in podobno), v drugi hali bi se predstavili pod blagovno znamko Visit Pomurje. Kljub trudu 

organizatorjev, je bil dogodek zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedan. 

 

Promocijski dogodek (DO)ŽIVIMO V POMURJU 

 

 Datum:  19.6.2021 

Pomurska turistična zveza je organizirala  s TV AS Murska Sobota predstavitev pomurskega turizma. 

Promocijski dogodek je potekal na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Turistično ponudbo smo predstavljali na 

21-ih stojnicah in bil obogaten s celodnevnimi kulturnimi nastopi.  

 

Pozdrav poletju v Velenju 

 

 Datum: 5.6.2021 

Predstavitev turistične destinacije Pomurje v Velenju. Na stojnici smo predstavljali širšo ponudbo 

destinacije Pomurje 
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19. Festival tretjega življenjskega obdobja, Ljubljana 

 

 Datum:  

 
Dogodek je bil žal odpovedan zaradi epidemije Covid 19. 

 
 

Sejem MOS Celje 

 

 Datum: 15. – 19. 9.2021 

 
Pomurska turistična zveza je organizirala skupni sejemski nastop v sklopu blagovne znamke Visit Pomurje. 

Na sejmu se je predstavljalo 7 pomurskih ponudnikov. 

 
 
 

Predstavitve v Mercator centrih, po celi Sloveniji 

 

 Datum: skozi celo leto. 

 
Nudenje brezplačne predstavitve članom PTZ po Mercator centrih po Sloveniji, čez celo leto.  
 

Digitalna promocija 

 

 Datum: skozi celo leto. 

 
V sodelovanju s TV AS Murska Sobota smo pripravili serijo turističnih oddaj z naslovom (DO)ŽIVIMO V 
POMURJU, s pomočjo katerih smo želeli približati turistične točke na zgolj turistom ampak tudi lokalnemu 
prebivalstvu. V sodelovanju z zainteresiranimi občinami, smo pripravili 21 prispevkov, kateri so bili 
objavljenih na lokalnih televizijah in socialnih omrežjih. 
 

Dokumentarna oddaja »Oreli&Riska« 

 

 Datum: maj - oktober 

 
Priprava vsebine za snemanje oddaje o življenju v Pomurju s strani ukrajinske produkcije »Oreli&Riska« 
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5. SPLETNO KOMUNICIRANJE 

5.1 SPLETNA STRAN 
 

Na spletni strani www.pt-zveza.si se objavljajo dogodki iz Pomurja in objavljajo aktualne novice za člane 
PTZ. 
 
 

5.2 E-OBVEŠČANJE O DOGODKIH V POMURJU 
 

Spletna stran nudi obiskovalcem tudi vpogled v dogodke, ki se odvijajo v Pomurju. PTZ objavlja vse 

dogodke, a izpostavlja na družabnih omrežjih le tiste, ki jih organizirajo člani, ki so podprli delovanje PTZ. 

Enkrat tedensko pošiljamo e-novice po elektronski pošti skoraj tisoč posameznikom, ki jih imamo v naši bazi 

elektronskih naslovov. Obiskovalcem spletne strani smo omogočili, da se na spletni strani naročijo na naše 

e-novice. 

E-obvestila se pošiljajo vsako sredo (izjemoma drugi dan v tednu, če je sreda praznik).  

 

 

5.3 DRUŽABNA OMREŽJA 
 

PTZ je ponovno vzpostavil komunikaciju tudi na družabnih omrežjih (Facebook), saj je tak način eden izmed 

finančno ugodnejših in nagovarja posameznike, ki si dejansko želijo informacije o turistični ponudbi 

Pomurja.  

Družabna omrežja: 

www.facebook.com/pomurskaturisticnazvezaPTZ 

 

 

6. MEDIJSKE OBJAVE 

 
Leto 2018 
 

PR članek o Pomurju, Potovanje in stil – poletna izdaja 

maj 2018 

 

Koordinacija predstavitve Pomurja. 

 
Pomurska turistična zveza je namen promocije turistične destinacije izvedla več medijskih objav. Okrepilo se 
je tudi sodelovanje z regijskimi časopisi – predvsem Vestnik, ter s spletnimi portali.  
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pomurskaturisticnazvezaPTZ
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Leto 2019 

 

PR članek o Pomurju, Potovanje in stil – poletna izdaja 

maj 2019 

 

PR članek o Pomurju, Slovenski tednik na Koročkem - JORMAK 

november 2019 

 
Leto 2020 

 

PR članek o Pomurju, Potovanje in stil – poletna izdaja 

maj 2020 

 

Koordinacija predstavitve Pomurja. 

 
Pomurska turistična zveza je za namen promocije turistične destinacije izvedla več medijskih objav. Okrepilo 
se je tudi sodelovanje z regijskimi časopisi – predvsem Vestnik, s spletnimi portali in televizijskimi hišami – 
tudi nacionalnimi.  
 
Leto 2021 
 

PR članek o Pomurju, Potovanje in stil – pomladna izdaja 

april 2021 

 

Koordinacija predstavitve Pomurja. 

 
Pomurska turistična zveza je za namen promocije turistične destinacije izvedla več medijskih objav. Okrepilo 
se je tudi sodelovanje z regijskimi časopisi – predvsem Vestnik, s spletnimi portali in televizijskimi hišami – 
tudi nacionalnimi.  
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7. DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 

Leto 2018 

7. 1 TISK BROŠURE DOGODKI V POMURJU 2018 

 

Pomurska turistična zveza je v promocijske namene dala tiskati koledar dogodkov v Pomurju v letu 2018. 

Koledarje smo delili na sejemskih predstavitvah. 

 

7. 2 TISK LETAKOV ZAKLJUČENI IZLETI V POMURJUE 

 

Promocija izletov v Pomurju. Letaki so se delili na sejemskih predstavitvah. 

7. 3 KVARTALNI KOLEDAR PRIREDITEV V POMURJU 

 
V okviru promocije dogodkov in prireditev v Pomurju, smo začeli z izdajo Kvartalnega koledarja prireditev v 

Pomurju, kjer se predstavljene izpostavljene prireditve v treh jezikih in nabor ostalih prireditev za področje 

celotnega Pomurja. 

 

7. 4 DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 
 

7. 4. 1 ORGANIZACIJA IN SPREMLJANJE SNEMALNE EKIPE RAI3 - ITA 
 

Organizacija scenarija in vodenje s prevajanjem snemalne ekipe italijanske nacionalne ekipe RAI 3 v 

sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo – predstavništvom v Italiji. 

 

Leto 2019 

 

TISK BROŠURE DOGODKI V POMURJU 2019 

 

Pomurska turistična zveza je v promocijske namene dala tiskati koledar dogodkov v Pomurju v letu 2019. 

Koledarje smo delili na sejemskih predstavitvah. 

 TISK LETAKOV ZAKLJUČENI IZLETI V POMURJUE 

 

Promocija izletov v Pomurju. Letaki so se delili na sejemskih predstavitvah. 

 

KVARTALNI KOLEDAR PRIREDITEV V POMURJU 

 
V okviru promocije dogodkov in prireditev v Pomurju, smo začeli z izdajo Kvartalnega koledarja prireditev v 

Pomurju, kjer se predstavljene izpostavljene prireditve v treh jezikih in nabor ostalih prireditev za področje 

celotnega Pomurja. 
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DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

SODELOVANJE PRI SPREJEMU OB DNEVU DRŽAVNOSTI NA DUNAJU 

 
Sodelovanje pri sprejemu ob dnevu Državnosti, ki ga je Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju 

pripravilo 12.junija 2019 v prostorih »Weltmuseum Wien« in katerega častni gost je bil predsednik 

Republike Slovenije Borut Pahor. 

 

 

Leto 2020 

TISK BROŠURE DOGODKI V POMURJU 2020 

 

Pomurska turistična zveza je v promocijske namene dala tiskati koledar dogodkov v Pomurju v letu 2020. 

Koledarje smo delili na sejemskih predstavitvah. 

TISK LETAKOV ZAKLJUČENI IZLETI V POMURJUE 

 

Promocija izletov v Pomurju. Letaki so se delili na sejemskih predstavitvah. 

 

KVARTALNI KOLEDAR PRIREDITEV V POMURJU 

 
V okviru promocije dogodkov in prireditev v Pomurju, smo žal zaradi Razmer Covid 19 in razglašene 

epidemije izdali samo en Kvartalni koledar prireditev v Pomurju - pomlad, kjer smo predstavili izpostavljene 

prireditve v treh jezikih in nabor ostalih prireditev za področje celotnega Pomurja. 

 

Leto 2021 

 

TISK BROŠURE DOGODKI V POMURJU 2021 

 

Pomurska turistična zveza zaradi slabih epidemioloških razmer in posledično zelo malo prireditev ni izdala 

tiskane verzije Brošure – promocija prireditev se je izvajala preko digitalnih medijev. 

TISK LETAKOV ZAKLJUČENI IZLETI V POMURJUE 

 

Promocija izletov v Pomurju. Letaki so se delili na sejemskih predstavitvah. 

KVARTALNI KOLEDAR PRIREDITEV V POMURJU 

 
V okviru promocije dogodkov in prireditev v Pomurju, žal zaradi Razmer Covid 19 in razglašene epidemije, 

nismo izdajali  Kvartalni koledar prireditev v Pomurju. 
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8. MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA 

Komisija za ocenjevanje Moja dežela lepa in gostoljubna letu 2018 2021 ni podala nobenega predloga 
izletniških krajev za nacionalno ocenjevanje.  

Razlog za manjše število prijav je nov način prijave krajev, saj imajo občine možnost, da same prijavijo 
neposredno na Turistično zvezo Slovenije svoje predloge, ki se nato v nadaljnje ocenjevanje uvrstijo, v 
kolikor dosežejo večje število glasov pri spletnem glasovanju.  
 

9. ORGANIZACIJA DOGODKOV 
 
Leto 2018 

9.1  IZVEDBA DELAVNICE – ALI SI RES ŽELIMO KOLESARSKEGA TURIZMA? 

 
Izvedba delavnice v sklopu projekta IronCurtainCycling, ki ga je kot  projektni partner izvajala Občina 
Lendava  

 

9. 2  IZVEDBA DELAVNICE – KOLESARSTVO JE VELIK BIZNIS 

 
Izvedba delavnice v sklopu projekta IronCurtainCycling, ki ga je kot  projektni partner izvajala Občina 
Lendava  

 

9. 3 SODELOVANJE PRI POSVETU IN OKROGLI MIZI »POMEN KLOPOTCA ZA VINSKO REGIJO 
ŠTAJERSKE« 

 
V sodelovanju s TZS, LAS Prlekija in LAS Haloze smo bili soorganizatorji strokovnega posveta na sejmu AGRA 
v Gornji radgoni 

9. 4 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE 

 
 Izobraževanje in pridobitev licence za lokalne turistične vodnika za območje Pomurja (oktober 2018). 

Udeležencev: 25. 

 

9.5 ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA FORUMA IN PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU TURIZMA 

 

23. Srečanje turističnih delavcem Pomurja 

11.12.2018 

Zdravilišče Radenci 

Tudi v letu 2018 se je izvedlo Srečanje turističnih delavcev Pomurja, na katerem smo podelili priznanja, 

plakete in kipec štorklje. Prejemniki so bili: 
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POSAMEZNIK/ ORGANIZACIJA ZA PROSTOVOLJNO IN PROFESIONALNO DELO 

1.   Marija Gaube 
Posameznik za prostovoljno 
delo 

2.   
Mladinsko društvo 
vrelec Radenci 

Organizacija za prostovoljno 
delo 

3.   Tanja Marič 
Posameznik za prostovoljno 
delo 

4.   Majda Horvat 
Posameznik za prostovoljno 
delo 

5.   Štefanija Kolbl 
Posameznik za prostovoljno 
delo 

6.  
 Mirko Žižek Posameznik za profesionalno 

delo 

7.  
 Gostinstvo in turizem 

Šinkec d.o.o. PE 
Gostišče Oaza 

Organizacija za profesionalno 
delo 

8.  
 Milan Vuk Posameznik za profesionalno 

delo 

9.  
 Klaudija Pertoci Posameznik za profesionalno 

delo 

10.  
 Občina Šalovci Organizacija za profesionalno 

delo 

 

PLAKETE 

1.   
Apartmaji in šotorišče 
Silva, Silva in Vlado 
Žnidarič 

Plaketa 

2.   Posestvo Passero Plaketa 

3.   Elizabeta Horvat Plaketa 

 
 

KIPEC ŠTORKLJE 

1.   Lončarstvo Žuman Kipec štorklje 
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Leto 2019 

 

 Udeležba na delavnici Razvoj inovativnih, trajnostnih in kakovostnih turističnih produktov  

 Udeležba na delavnici Kreativna promocija in trženje turističnih produktov  

 Udeležba na Volilni skupščini TZS – predsednik PTZ izvoljen kot član Upravnega odbora TZS 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Razvoj in povezovanje turistične ponudbe v celostno 
turistično ponudbo na lokalni ravni« - v sodelovanju z občino Lendava  

 Izvajanje delavnic, izobraževanj in usposabljanj v sklopu projekta Prekmurski turistični vrtiljak – 
skupno izvedenih 28 delavnic 

 So organizacija delavnice z naslovom »Aktualne pravne novosti za društva in druge nevladne 
organizacije«  

 

ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA FORUMA IN PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU TURIZMA 

 

24. Srečanje turističnih delavcem Pomurja 

10.12.2019 

Dvorec RIS Rakičan 

Tudi v letu 2019 se je izvedlo Srečanje turističnih delavcev Pomurja, na katerem smo podelili priznanja, 

plakete in kipec štorklje. Prejemniki so bili: 

 

Pisna priznanja posameznikom in društvom za prostovoljno delo ter pisna priznanja 

posameznikom in organizacijam za profesionalno delo 

1.   
Zakonca Mavrič (Erika in 

Zvonko Mavrič) 

Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo 

2.   
Vida Kozar 

 

Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo 

3.   Anton Golnar 
Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo 

4.   Slavica Gregorinčič 
Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo 

5.   
Turistično društvo 

Dobrovnik 

Pisna priznanja posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo 

6.   

Raziskovalno 

izobraževalno središče 

Dvorec Rakičan  

Pisna priznanja posameznikom in 

organizacijam za profesionalno 

delo 

7.   
Zavod za turizem in razvoj 

Lendava 

Pisna priznanja posameznikom in 

organizacijam za profesionalno 

delo 

8.   

Hiša Tara, Aleš Šrok, 

nosilec dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji 

Pisna priznanja posameznikom in 

organizacijam za profesionalno 

delo 

9.   
Gostišče Aleksander, Igor 

Smodiš s.p. 

Pisna priznanja posameznikom in 

organizacijam za profesionalno 

delo 
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PLAKETE 

4.   Jožef Rituper 
Plaketa 

5.   Hilda Vogrinčič Plaketa 

6.   
Medičarstvo Jožica Celec, 

Damjan Celec s.p. 
Plaketa 

 

 

 

KIPEC ŠTORKLJE 

2.  
 

 

Mestna občina 

Murska Sobota 
Kipec štorklje 

 

 

Leto 2020 

 Organizacija skupnih sejemskih nastopov pod blagovno znamko Visit Pomurje 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Fotografija« - izvedba delavnice v sklopu operacije »5 
zvezdična doživetja pri dobrih ljudeh« (oktober 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Krizni management v turizmu« - izvedba delavnice v 
sklopu operacije »5 zvezdična doživetja pri dobrih ljudeh« (november 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Razvoj dodane vrednosti v turizmu« - izvedba 
delavnice v sklopu operacije »5 zvezdična doživetja pri dobrih ljudeh« (november 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Razvoj produktov« - izvedba delavnice v sklopu 
operacije »5 zvezdična doživetja pri dobrih ljudeh« (november 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Marketing brez visokih sredstev« - izvedba delavnice 
v sklopu operacije »5 zvezdična doživetja pri dobrih ljudeh« (november 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Butični turizem« - izvedba delavnice v sklopu 
operacije »(ZA)ČUTIM Goričko« (oktober 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Socialno podjetništvo – podjetništvo prihodnosti« - 
izvedba delavnice v sklopu operacije »(ZA)ČUTIM Goričko« (december 2020) 

 Organizacija in izvedba delavnice z naslovom »Ranljive ciljne skupine« - izvedba delavnice v sklopu 
operacije »(ZA)ČUTIM Goričko« (december 2020) 

 Izvedba delavnice z naslovom »Izhodišča za ustvarjanje kakovostnih in uspešnih turističnih 
produktov za družine« - izvedba delavnice v sklopu operacije CASTLE ROAD programa Interreg SI-AT 
(avgust 2020) 

 Izvedba delavnice z naslovom »Interpretacija turistične ponudbe« - izvedba delavnice v sklopu 
operacije CASTLE ROAD programa Interreg SI-AT (avgust 2020) 

 Izvedba razpisa za podelitev Priznanj, plaket in kipec štorklje za leto 2020 – podelitev bo izvedena na 
Srečanju pomurskih turističnih delavcev, ki se bo izvedla takoj ko bodo covid 19 razmere dopuščale. 
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9.1 ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA FORUMA IN PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU TURIZMA 

 

25. Srečanje turističnih delavcem Pomurja. 

Zaradi epidemije koronavirus ni bilo možno izvesti vsakoletnega Srečanja turističnih delavcev Pomurja. 

Sklep UO PTZ je bil, da kljub temu izvedemo razpis za prejemnike priznanj plaket in kipca štorklje. Prireditev 

se bo izvedla v letu 2021 in sicer takoj, ko bodo razmere dopuščale. 

Prejemniki za leto 2020 so bili: 

 

Pisna priznanja posameznikom in društvom za prostovoljno delo ter pisna priznanja posameznikom in 
organizacijam za profesionalno delo 

10.   
TD Pütar Stročja vas 
 

Pisna priznanja posameznikom in 
društvom za prostovoljno delo 

11.   
Društvo vinogradnikov in 
sadjarjev Lendava 

Pisna priznanja posameznikom in 
društvom za prostovoljno delo 

12.   Planinsko društvo Lendava 
Pisna priznanja posameznikom in 
društvom za prostovoljno delo 

13.   KS Lončarovci 
Pisna priznanja posameznikom in 
društvom za prostovoljno delo 

14.   
Oštarija Cipot, Cipot Branko 
s.p. 

Pisna priznanja posameznikom in 
organizacijam za profesionalno delo 

15.   
Katarina Utroša s.p., Naravna 
kozmetika Katarinca 

Pisna priznanja posameznikom in 
organizacijam za profesionalno delo 

 

PLAKETE 

7.   Boris Lebar 
Plaketa 

8.   Turistična zveza Lendava vabi Plaketa 

9.   Turistična kmetija Vrbnjak Plaketa 

 

KIPEC ŠTORKLJE 

3.   Terme Vivat Kipec štorklje 

 

Leto 2021 

 Organizacija skupnih sejemskih nastopov pod blagovno znamko Visit Pomurje 

 So organizacija in udeležba na konferenci z naslovom Učinkovito komuniciranje – kot govorec 
(marec 2021) 

 Organizacija ZOOM izobraževanja z naslovom »Kako pravilno izvesti občne zbore na daljavo« (marec 

2021) 

 Organizacija predstavitvenega dogodka projekta (ZA)ČUTIM GORIČKO (januar 2021) 

 Izvedba delavnice z naslovom »5 zvezdična doživetja na območju LAS Goričko« (januar 2021) 

 Izvedba delavnice z naslovom »Potencialni razvoj turizma na območju LAS Goričko« (januar 2021) 
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 Sodelovanje na konferenci SI-HU-PRO – kot predavatelj na temo Turizem v Pomurju »pred in po« 
(maj 2021) 

 Organizacija študijske ture v sklopu projekta SENSE NETWORK (junij 2021) 

 Izvajanje delavnice s vključenimi ponudniki v sklopu projekta HOUSES (maj 2021) 

 Izvedba delavnice z naslovom »Izhodišča za ustvarjanje kakovostnih in uspešnih turističnih 
produktov za družine« - izvedba delavnice v sklopu operacije CASTLE ROAD programa Interreg SI-AT 
(junij 2021) 

 Izvedba razpisa za podelitev Priznanj, plaket in kipec štorklje za leto 2021 – podelitev bo izvedena na 
Srečanju pomurskih turističnih delavcev, ki se bo izvedla takoj ko bodo covid 19 razmere dopuščale. 
 

ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA FORUMA IN PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU TURIZMA 

 

25. Srečanje turističnih delavcem Pomurja. 

Zaradi epidemije koronavirus ni bilo možno izvesti vsakoletnega Srečanja turističnih delavcev Pomurja. 

Sklep UO PTZ je bil, da kljub temu izvedemo razpis za prejemnike priznanj plaket in kipca štorklje. Prireditev 

se bo izvedla v letu 2022 in sicer takoj, ko bodo razmere dopuščale. 

Prejemniki za leto 2021 so bili: 

 

ZAP. 
ŠT. 

PREDLAGATELJ/-
ICA 

NOMINIRANEC/-KA VRSTA PRIZNANJA 

1.   KTD Dolina Pisno priznanje ob jubileju – 20 let  

2.   KTD Vaneča Pisno priznanje ob jubileju – 20 let  

3.   
Dejan Horvat Pisno priznanje posameznikom in 

društvom za prostovoljno delo Marija Košnik 

4.   TD Stara cesta Pisno priznanje ob jubileju – 20 let  

5.   

TKD Babinci 
Pisno priznanje posameznikom in 
društvom za prostovoljno delo 
 

Turizem na podeželju 
Tompa 
 

Plaketa 
 

6.   
Zveza kulturnih in 
turističnih društev 
občine Puconci 

Pisno priznanje ob jubileju – 20 let 

7.   TKŠD Ivanovci Pisno priznanje ob jubileju – 20 let 

8.   

KTD Male Rijtar 
Tešanovci 

Pisno priznanje ob jubileju – 20 let 

 
Turistična kmetija Puhan 
 

Plaketa 

 

 



Poročilo o delu Pomurske turistične zveze 2018-2021 

 

38 

 

10. ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV 
 

Pomurska turistična zveza zbira podatke o obiskanosti turističnih točk v Pomurju. Tako vsako leto od leta 

2012 pošljemo poziv, da nam deležniki posredujejo informacije o obisku. Trenutni podatki niso popolni, saj 

se na odziv ne odzovejo vsi, ki bi pripomogli pri boljši sliki turističnega obiska točk, ali pa nam deležniki ne 

pošljejo vseh zahtevanih podatkov, ampak le določene.  

 

Pomurska turistična zveza tudi vsako leto naredi pregled nad številom prihodov in nočitev na podlagi 

podatkov Statističnega urada Slovenije. 

 

  

 

10.1 ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA V POMURJU V LETU 2018 
 

Primerjava nočitev in prihodov v letu 2016, 2017 in 2018 (podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, 
ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči) kaže, da se je v letu 2018 povečalo število prihodov, in sicer je 
prihodov v letu 2018 za dobrih 8 % več kot v letu 2017. Tudi pri nočitvah beležimo porast, in sicer za 7 % v 
letu 2018 v primerjavi z letom 2017. Razmerje domači in tuji turisti  je 57 % domačih turistov in 43 % tujih. 
Povprečna doba bivanja  ostaja enaka in je 3,2 dni. 

 

  

2016 2017 2018 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

DRŽAVE - 
SKUPAJ 293050 966884 311712 996161 338049 1070270 

DOMAČI 181697 560420 184743 559114 193924 588239 

TUJI 111353 406464 126969 437047 144125 482031 
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ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA V POMURJU V LETU 2019 
 

Primerjava nočitev in prihodov v letu 2017, 2018 in 2019 (podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, 
ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči) kaže, da se je v letu 2019 povečalo število prihodov, - obrazložitev 
sledi, ko bodo na voljo končni podatki za leto 2019 

 

  

2017 2018 2019 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - SKUPAJ 

DRŽAVE - 
SKUPAJ 311712 996161 338049 1070270 *345078 *1073090 

DOMAČI 184743 559114 193924 588239 *198414 *586411 

TUJI 126969 437047 144125 482031 *146664 *486679 

Vir: SURS, marec 2020 

*Niso končni podatki 

Podatkov za obisk turističnih znamenitosti, TIC-ev ne vključujemo v poročilo, saj se je odzvalo na poziv v 
roku zgolj nekaj zavodov in organizacij. 
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Podatkov za obisk turističnih znamenitosti, TIC-ev ne vključujemo v poročilo, saj se je odzvalo na poziv v 
roku zgolj nekaj zavodov in organizacij. 
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ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA V POMURJU V LETU 2020 
 

Primerjava nočitev in prihodov v letu 2018, 2019 in 2020 (podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, 
ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči) kaže, da se je v letu 2020 žal število prihodov in nočitev zmanjšalo - 
izključno zaradi pandemije koronavirusa, prav tako se je spremenila struktura gostov. V letu 2020 smo 
zabeležili 217.912 prihodov (od tega 83% domačih gostov), kateri so ustvarili 728.345 prenočitev (od tega 
84% domači gostje). Struktura tujih gostov ostaja nespremenjena, največ tujih gostov prihaja k nam iz 
Avstrije, Nemčije in Češke republike. Povprečna doba bivanja je znašala 3,3 dni. 

 

 

  

2018 2019 2020 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - SKUPAJ 

DRŽAVE - 
SKUPAJ 338049 1070270 345078 1073090 217912 728345 

DOMAČI 193924 588239 198414 586411 181454 611794 

TUJI 144125 482031 146664 486679 36458 116551 

Vir: SURS, marec 2021 

Podatkov za obisk turističnih znamenitosti, TIC-ev ne vključujemo v poročilo, saj se je odzvalo na poziv v 
roku zgolj nekaj zavodov in organizacij. 

ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA V POMURJU V LETU 2021 
 

Primerjava nočitev in prihodov v letu 2019, 2020 in 2021 (podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, 
ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči) kaže, da se je v letu 2021 število prihodov in nočitev v primerjavi z 
letom 202 povečalo, žal pa še vedno zaostajamo za rekornim letom 2019. Struktura gostov v letu 2021 se ni 
bistveno spremenila v primerjavi z letom 2020. V letu 2021 smo zabeležili 242.836 prihodov (od tega 86% 
domačih gostov), kateri so ustvarili 777.532 prenočitev (od tega 84% domači gostje). Struktura tujih gostov 
ostaja nespremenjena, največ tujih gostov prihaja k nam iz Avstrije, Nemčije in Češke republike. Povprečna 
doba bivanja je znašala 3,2 dni. 

 

  

2019 2020 2021 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi 
turistov - 
SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - 
SKUPAJ 

Prihodi turistov 
- SKUPAJ 

Prenočitve 
turistov - SKUPAJ 

DRŽAVE - 
SKUPAJ 345078 1073090 217912 728345 242836 777532 

DOMAČI 198414 586411 181454 611794 209223 657037 

TUJI 146664 486679 36458 116551 33613 120495 

Vir: SURS, marec 2022 
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Podatkov za obisk turističnih znamenitosti, TIC-ev ne vključujemo v poročilo, saj se je odzvalo na poziv v 
roku zgolj nekaj zavodov in organizacij. 

 

11. VODENJE IN UREDITEV REGISTRA LOKALNIH VODNIKOV 
 
Na Pomurski turistični zvezi se vodi register lokalnig vodnikov, ki je na voljo širši javnosti. 

Na PTZ se obračajo turistična agencije in druge organizacije, ki potrebujejo lokalne vodnike.  

 

V letu 2016 se je ustanovila Sekcija lokalnih turističnih vodnikov Pomurja.  

Vodstvo sekcije: vodja sekcije je Klaudija Pertoci, člani: Simona Cizar, Damir, Koprivec, Aleksander Varga in 

Marko Štajner. 

 

Organiziralo se je izobraževanje lokalnih vodnikov za pridobitev licence za Lokalnega turističnega vodnika za 

področje Pomurja (oktober 2018). 

 

Članstvo v sekciji je prostovoljno, trenutno se v njo združuje 12 lokalnih turističnih vodnikov, v registru jih je 

68. 

 

12. TRŽENJE IZLETOV PO POMURJU 
 
Na področju agencijskega delovanja se je oblikovalo več turističnih izletov za zaključene skupine, ki so bili 
tudi poslani na več tisoč naslovov. Agencijsko poslovanje ni tako obsežno, kot se je pričakovalo glede na 
povpraševanja, ko zveze še ni imela urejene licence za prodajo paketov.  
Opaža se, da skupine izletnikov sicer prihajajo v Pomurje, a v lastni režiji. V večji meri izkoristijo za svoje 
izlete pripravljene izlete, ki jih je razposlala zveza.  
V letih 2018 - 2021 se je izvedlo nekaj izletov, v večji meri pa smo aktivirali lokalne vodnike, ki so nato vodili 
skupine, ki so na območje prišle v lastni organizaciji in ne prek agencije, kot to določa zakonodaja.  
 
 

13. ZASTOPANJE IN REGIJSKO POVEZOVANJE, SODELOVANJE, TER DRUGE 
AKTIVNOSTI V SKLOPU DELOVANJA PTZ 
Leto 2018 

 Aktivno zastopanje in vključevanje NVO pri projektu vzpostavljanja mreže RDO 

 Zastopanje pomurskih turističnih društev pri Turistični zvezi Slovenije 

 Aktivno delovanje v Koordinacijskem odboru RDO Pomurje  

 Udeležba na delavnici STO na temo digitalne promocije destinacije na portalih TripAdvisor in Viator 

 Udeležba na sestanku STO na temo Prodajna funkcija destinacije  

 Podpis Obmurskega razvojnega partnerstva – priključeni partner za področje turizma  

 Predstavitev delovanja PTZ v lokalnih medijih. 

 Zbiranje in objava vseh pomurskih dogodkov na spletni strani www.pt-zveza.si. 

 Posredovanje informacij zainteresiranim domačim in tujim potencialnim gostom o turistični 
ponudbi Pomurju po telefonu, elektronski pošti in navadni pošti. Zaključene skupine napotujemo k 
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turističnim ponudnikom (s poudarkom na občinah, ki nas finančno podirajo) in zagotavljamo 
izletnikom lokalne turistične vodnike.  

 Udeleževanje na drugih dogodki, ki so turistično-razvojno naravni (okrogle mize, delavnice, 
konference, …). 

 Najmanj enkrat na mesec e-novice z informacijami o dogajanju na področju turizma, razpisih, 
vabilih in pozivih na naslove deležnikov turizma in članov PTZ. 

 Pomoč društvom pri pripravi projektov in prijavah na razpise. 

 Statistična analiza – zbiranje podatkov o turističnem obisku in analiza. 

 V sodelovanju z različnimi ponudniki priprava programov izletov za področje Pomurja – incoming 
programi   

 Sodelovanje na dogodku Turizmu pomaga lastna glava v Mariboru  

 Promocijska podpora in partnerstvo pri dogodku BIOBLITZ - 24 ur z reko Muro, Veržej  

 Regijski koordinator akcije Moja dežela lepa in gostoljubna  

 E-novice z informacijami o dogajanju na področju turizma, razpisih, vabilih in pozivih na naslove 
deležnikov turizma in članov PTZ. 

 Sodelovanju pri projektu TRANSDANUBE.PEARLS – Network for Sustainable Mobility along the 
Danube, v okviru programa INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME kot pridruženi 
partner. 

 Udeležba na konferenci na temo Možnosti in priložnosti trajnostne mobilnosti v Pomurju – v sklopu 
projekta MOVECIT- Interreg Central Europe – pridobitev certifikata za Mobilnostnega managerja  

 Sodelovanje v Evropskem projektu TOUReng Erasmus+K202-045781 kot član posvetovalne komisije 
za pripravo vsebin 

 Prijava na Javni razpis Ministrstva za javno upravo – Sofinanciranje projektov razvoja in 
profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva – v partnerstvu s Turistično zvezo Slovenije   

 Povečanje števila članstva v PTZ – novih 15 članov Pomurske turistične zveze 

 Udeležba na raznih dogodkih in prireditvah v organizaciji članov PTZ 

 Posredovanje pri zagotavljanju vodenj lokalnih vodnikov. 

 Priprava projektnih razpisov za obdobje 2014 - 2020 za PTZ in zunanje prijavitelje. 
 
Leto 2019 
 

 Aktivno zastopanje in vključevanje NVO pri projektu vzpostavljanja mreže RDO 

 Zastopanje pomurskih turističnih društev pri Turistični zvezi Slovenije 

 Aktivno delovanje v Koordinacijskem odboru RDO Pomurje  

 Predstavitev delovanja PTZ v lokalnih medijih. 

 Zbiranje in objava vseh pomurskih dogodkov na spletni strani www.pt-zveza.si. 

 Posredovanje informacij zainteresiranim domačim in tujim potencialnim gostom o turistični 
ponudbi Pomurju po telefonu, elektronski pošti in navadni pošti. Zaključene skupine napotujemo k 
turističnim ponudnikom (s poudarkom na občinah, ki nas finančno podirajo) in zagotavljamo 
izletnikom lokalne turistične vodnike.  

 Udeleževanje na drugih dogodki, ki so turistično-razvojno naravni (okrogle mize, delavnice, 
konference, …). 

 Najmanj enkrat na mesec e-novice z informacijami o dogajanju na področju turizma, razpisih, 
vabilih in pozivih na naslove deležnikov turizma in članov PTZ. 

 Pomoč društvom pri pripravi projektov in prijavah na razpise. 

 Statistična analiza – zbiranje podatkov o turističnem obisku in analiza. 

 V sodelovanju z različnimi ponudniki priprava programov izletov za področje Pomurja – incoming 
programi   

 Sodelovanje na dogodku Turizmu pomaga lastna glava v Murski Soboti – kot član ocenjevalne 
komisije 
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 Promocijska podpora in partnerstvo pri dogodku BIOBLITZ - 24 ur z reko Muro, Veržej  

 Regijski koordinator akcije Moja dežela lepa in gostoljubna  

 E-novice z informacijami o dogajanju na področju turizma, razpisih, vabilih in pozivih na naslove 
deležnikov turizma in članov PTZ. 

 Sodelovanju pri projektu TRANSDANUBE.PEARLS – Network for Sustainable Mobility along the 
Danube, v okviru programa INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME kot pridruženi 
partner. 

 Sodelovanje v Evropskem projektu TOUReng Erasmus+K202-045781 kot član posvetovalne komisije 
za pripravo vsebin  

 Prijava na Javni razpis Ministrstva za javno upravo – Sofinanciranje projektov razvoja in 
profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva – v partnerstvu s Turistično zvezo Slovenije   

 Prijava na razpis LAS Goričko kot vodilni partner – uspešna prijava, projekt potrjen za izvajanje 

 Prijava na razpis LAS Pri dobrih ljudeh (PDL) kot vodilni partner – uspešna prijava, projekt potrjen za 
izvajanje 

 Izvedba lokalnega turističnega vodenja na dogodku srečanje Obvodnih krajev Slovenije v 
Dobrovniku – s strani PTZ zagotovljenih 8 lokalnih turističnih vodnikov  

 Udeležba na raznih dogodkih in prireditvah v organizaciji članov PTZ 

 Posredovanje pri zagotavljanju vodenj lokalnih vodnikov. 

 Priprava projektnih razpisov za obdobje 2014 - 2020 za PTZ in zunanje prijavitelje. 

 Sodelovanje pri pripravi RRP za Pomurje za obdobje 2021 – 2027 
 
 
Leto 2020 

 Aktivno zastopanje in vključevanje NVO pri projektu vzpostavljanja mreže RDO 

 Aktivno zastopanje NVO kot predstavnik NVO v Razvojnem svetu regije 2021-2027 

 Zastopanje pomurskih turističnih društev pri Turistični zvezi Slovenije 

 Aktivno delovanje v Koordinacijskem odboru RDO Pomurje  

 Predstavitev delovanja PTZ v lokalnih in nacionalni medijih. 

 Statistična analiza – zbiranje podatkov o turističnem obisku in analiza 

 Ureditev registra lokalnih turističnih vodnikov in ustanovitev Sekcije lokalnih turističnih vodnikov 
Pomurja in izdelava kartic za vse lokalne vodnike Pomurja. 

 Sodelovanje na dogodku Turizmu pomaga lastna glava, Murska Sobota  

 Promocijska podpora in partnerstvo pri dogodku BIOBLITZ - 24 ur z reko Muro, Veržej  

 Regijski koordinator akcije Moja dežela lepa in gostoljubna  

 Najmanj enkrat na mesec e-novice z informacijami o dogajanju na področju turizma, razpisih, vabilih 
in pozivih na naslove deležnikov turizma in članov PTZ. 

 Posredovanje informacij zainteresiranim domačim in tujim potencialnim gostom o turistični ponudbi 
Pomurju po telefonu, elektronski pošti in navadni pošti. Zaključene skupine napotujemo k 
turističnim ponudnikom (s poudarkom na občinah, ki nas finančno podirajo) in zagotavljamo 
izletnikom lokalne turistične vodnike.  

 Udeleževanje na drugih dogodki, ki so turistično-razvojno naravni (okrogle mize, delavnice, 
konference, …). 

 Objava razpisa za člane komisije Moja dežela lepa in gostoljubna 

 Objava razpisa za Priznanja Pomurske turistične zveze 

 Sodelovanju pri projektu TRANSDANUBE.PEARLS – Network for Sustainable Mobility along the 
Danube, v okviru programa INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME kot pridruženi 
partner.  

 Sodelovanje v Evropskem projektu HOUSES (Interreg SI-HU) kot zunanji mentor partnerjem v 
projektu  
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 Sodelovanje v Evropskem projektu CASTLE ROAD (Interreg SI-AT) kot zunanji izvajalec delavnic in 
razvoja skupnega turističnega produkta 

 Sodelovanje v Evropskem projektu 24Citiess (Interreg SI-AT) kot zunanji izvajalec  

 Prijava projekta na razpis LAS Goričko z naslovom » Aktivno družinsko doživetje Goričkega« 

 Upravljanje, dodajanje vsebin na spletni strani.  

 Posredovanje pri zagotavljanju vodenj lokalnih vodnikov. 

 Podpora društvom pri pojektnih aktivnostih.  

 Priprava projektnih razpisov za obdobje 2014 - 2020 za PTZ in zunanje prijavitelje. 

 Sodelovanje pri pripravi RRP za Pomurje za obdobje 2021 - 2027 
 
 
Leto 2021 

 Aktivno zastopanje in vključevanje NVO pri projektu vzpostavljanja mreže RDO 

 Aktivno zastopanje NVO kot predstavnik NVO v Razvojnem svetu regije 2021-2027 

 Zastopanje pomurskih turističnih društev pri Turistični zvezi Slovenije 

 Aktivno delovanje v Koordinacijskem odboru RDO Pomurje  

 Predstavitev delovanja PTZ v lokalnih in nacionalni medijih. 

 Statistična analiza – zbiranje podatkov o turističnem obisku in analiza 

 Ureditev registra lokalnih turističnih vodnikov in ustanovitev Sekcije lokalnih turističnih vodnikov 
Pomurja in izdelava kartic za vse lokalne vodnike Pomurja. 

 Sodelovanje na dogodku Turizmu pomaga lastna glava, Murska Sobota   

 Regijski koordinator akcije Moja dežela lepa in gostoljubna  

 Najmanj enkrat na mesec e-novice z informacijami o dogajanju na področju turizma, razpisih, vabilih 
in pozivih na naslove deležnikov turizma in članov PTZ. 

 Posredovanje informacij zainteresiranim domačim in tujim potencialnim gostom o turistični ponudbi 
Pomurju po telefonu, elektronski pošti in navadni pošti. Zaključene skupine napotujemo k 
turističnim ponudnikom (s poudarkom na občinah, ki nas finančno podirajo) in zagotavljamo 
izletnikom lokalne turistične vodnike.  

 Udeleževanje na drugih dogodki, ki so turistično-razvojno naravni (okrogle mize, delavnice, 
konference, …). 

 Objava razpisa za člane komisije Moja dežela lepa in gostoljubna 

 Objava razpisa za Priznanja Pomurske turistične zveze 

 Sodelovanje v Evropskem projektu HOUSES (Interreg SI-HU) kot zunanji mentor partnerjem v 
projektu  

 Sodelovanje v Evropskem projektu CASTLE ROAD (Interreg SI-AT) kot zunanji izvajalec delavnic in 
razvoja skupnega turističnega produkta 

 Sodelovanje v Evropskem projektu 24Citiess (Interreg SI-AT) kot zunanji izvajalec  

 Upravljanje, dodajanje vsebin na spletni strani.  

 Posredovanje pri zagotavljanju vodenj lokalnih vodnikov. 

 Podpora društvom pri pojektnih aktivnostih.  

 Priprava projektnih razpisov za obdobje 2014 - 2021 za PTZ in zunanje prijavitelje. 

 Sodelovanje pri pripravi RRP za Pomurje za obdobje 2021 - 2027 
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14. FINANČNO POROČILO 2018 
 
UVOD 
 
Poslovanje Pomurske turistične zveze smo v skladu z Zakonom o društvih, v letu 2018 spremljali in s tem 
vodili poslovne knjige v skladu s SRS št. 33 za društva, to pomeni po sistemu dvostavnega knjigovodstva s 
kompletnim vodenjem saldakontov kupcev in dobaviteljev ter vodenjem pomožnih knjig ( osnovna 
sredstva,blagajna, materialne evidence) S tem standardom so predpisani nujni podatki, ki jih morata 
vsebovati računovodska izkaza t.j. bilanca uspeha in bilanca stanja. Naj dodam, da smo v zvez razčlenjevali 
posamezne postavke še bolj, kot zahteva standard oz. po stroškovnih mestih ali podobno, kot to določajo 
ostali SRS za pravne osebe, saj smo s tem pridobili dodatne računovodske informacije, potrebne za uspešno 
delo in usmeritve pri delu zveze.  
 
PREDLAGANJE OBRAZCEV 
Zveza mora ob koncu leta sestaviti bilanco uspeha in bilanco stanja, ki ju mora predložiti Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve v treh mesecih po poteku poslovnega leta. Prav tako mora omenjena 
obrazca poslati skupaj z Obračunom davka od dohodkov do 31. marca tudi FURS . 
 
DDV 
Pomurska turistična zveza je davčni zavezanec v skladu z Zakonom o DDV, zato vodimo vse predpisane 
evidence s tega področja ( Knjiga izdanih faktur,Knjiga prispelih faktur, Obračun DDV ). Obračun davka na 
dodano vrednost je tudi v letu 2017 potekal po principu odbitnega deleža, ki predstavlja odstotek razmerja 
obdavčljive in neobdavčljive dejavnosti, ki se za poslovno leto določi na osnovi bilance preteklega leta . V 
letu 2018 je ta znašal 49 % na osnovi podatkov za leto 2017 ( odbitni delež DDV ).  
 
 
NADZOR NAD POSLOVANJEM 
Nadzorni odbor zveze je v skladu z Zakonom o društvih in Statutom zveze dne 15.3.2019 pregledal 
poslovanje zveze za leto 2018 in izdal tudi ustrezno poročilo. 
 
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 01.01.2018 do 31.12.2018,  PODATKI IZ BILANCE STANJA 
na dan 31.12.2018 IN DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  so priloge k temu poročilu.  
 
Razlaga-razčlenitev nekaterih postavk bilančnih podatkov :  
 
IZKAZ USPEHA 

AOP Znesek Opis 

110 12.620,00 Izdani računi za storitve(projekti idr.) 

124 4.146,20 Članarine in prispevki članov ( TD, tur.vodniki…) 

 183,39 Donacije iz naslova dohodnine 

 9.829,00 Sofinanciranje programov PTZ - občine 

 4.725,10 Sofinanciranje stroškov članov in nečlanov ( sejmi, predstavitve…) 

 11.352,84 Sofinanciranje ZRSZ javna dela 

   

134 7.456,02 Storitve pri dejavnosti ( projekt ) 

 301,95 Stroški prevoznih storitev 

 2296,47 Najemnine 

 3.451,25 Povraćila stroškov v zvezi z delom 

 327,02 Stroški plačilnega prometa in bačni stroški 

 7.214,02 Stroški intel.in zdrav.storitev 

 2.003,35 Stroški reklame in reprezentance 
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 1.712,40 Stroški telef.stor., takse, poštne st.,idr.stor. 

   

 
 
BILANCA STANJA  
 

048 4.681,30 Kupci na dan 31.12.2018   

 510,55 Terjatev iz naslova davka od dohodkov za leto 2018  

 166,00 Terjatve iz naslova DDV   

    

091 1.839,90 Dobavitelji na dan 31.12.2018   

 2.586,61 Plače z dajatvami in nadomestili za december  

 502,91 Obveznost iz naslova poračuna odbitnega deleža 2018  

 
 
ZAKLJUČEK 
                                                                                                                                                                                      
Poslovni rezultat zveze za poslovno leto 2018  je negativen, saj je zveza ugotovila presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 9.413,95 EUR. Prihodki iz pridobitne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšali, 
delež 61,42 % iz leta 2017 je v letu 2018 znašal 40,41 %.  V celotnem letu 2018 nismo imeli nobenih 
likvidnostnih težav.  Razen nekaj zaostalih obveznosti iz prejšnjih let ( dobavitelji ne vršijo izterjav in smo jih 
delno tudi odpisali ), ki so ostale neplačane,  smo tekoče obveznosti poravnavali  pravočasno.  
                                                                                                                                                                                       
Finančno poslovanje zveze v letu 2018 je potekalo  nemoteno.  Sodelovanje z občinami in turističnimi 
društvi je bilo dobro.   
 

FINANČNO POROČILO 2019 
 
Poslovanje Pomurske turistične zveze smo v skladu z Zakonom o društvih, v letu 2019 spremljali in s tem 
vodili poslovne knjige v skladu s SRS št. 33 za društva, to pomeni po sistemu dvostavnega knjigovodstva s 
kompletnim vodenjem saldakontov kupcev in dobaviteljev ter vodenjem pomožnih knjig ( osnovna 
sredstva,blagajna, materialne evidence) S tem standardom so predpisani nujni podatki, ki jih morata 
vsebovati računovodska izkaza t.j. bilanca uspeha in bilanca stanja. Naj dodam, da smo v zvez razčlenjevali 
posamezne postavke še bolj, kot zahteva standard oz. po stroškovnih mestih ali podobno, kot to določajo 
ostali SRS za pravne osebe, saj smo s tem pridobili dodatne računovodske informacije, potrebne za uspešno 
delo in usmeritve pri delu zveze.  
 
PREDLAGANJE OBRAZCEV 
Zveza mora ob koncu leta sestaviti bilanco uspeha in bilanco stanja, ki ju mora predložiti Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve v treh mesecih po poteku poslovnega leta. Prav tako mora omenjena 
obrazca poslati skupaj z Obračunom davka od dohodkov do 31. marca tudi FURS . 
 
DDV 
Pomurska turistična zveza je davčni zavezanec v skladu z Zakonom o DDV, zato vodimo vse predpisane 
evidence s tega področja ( Knjiga izdanih faktur,Knjiga prispelih faktur, Obračun DDV ). Obračun davka na 
dodano vrednost je tudi v letu 2019 potekal po principu odbitnega deleža, ki predstavlja odstotek razmerja 
obdavčljive in neobdavčljive dejavnosti, ki se za poslovno leto določi na osnovi bilance preteklega leta . V 
letu 2019 je ta znašal 30 % na osnovi podatkov za leto 2018 ( odbitni delež DDV ).  
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NADZOR NAD POSLOVANJEM 
Nadzorni odbor zveze je v skladu z Zakonom o društvih in Statutom zveze dne 20.03.2020 pregledal 
poslovanje zveze za leto 2019 in izdal tudi ustrezno poročilo. 
 
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 01.01.2019 do 31.12.2019,  PODATKI IZ BILANCE STANJA 
na dan 31.12.2019 IN DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  so priloge k temu poročilu.  
 
Razlaga-razčlenitev nekaterih postavk bilančnih podatkov :  
 
IZKAZ USPEHA 

AOP Znesek Opis Opombe 

110 27.157,02 Izdani računi za storitve (projekti idr.)  

124 3.317,80 Članarine in prispevki članov ( TD, tur.vodniki…)  

 235,82 Donacije iz naslova dohodnine  

 14.311,00 Sofinanciranje programov PTZ - občine  

 135,29 Prihodki iz naslova poračuna odbitnega deleža DDV  

 10.698,71 Sofinanciranje ZRSZ javna dela  

    

134 7.670,15 Storitve pri dejavnosti ( projekt )  

 575,27 Stroški prevoznih storitev  

 4.419,43 Najemnine  

 3.792,87 Povraćila stroškov v zvezi z delom  

 377,16 Stroški plačilnega prometa in bačni stroški  

 1.876,84 Stroški intel.in zdrav.storitev  

 3.620,38 Stroški reklame in reprezentance  

 3.428,94 Stroški storitev fizičnih oseb ( podjemno delo…)  

 1.876,17 Stroški telef.stor., takse, poštne st.,idr.stor.  

 
 
BILANCA STANJA  
 

048 5.898,79 Kupci na dan 31.12.2019 – seznam v prilogi  

 165,50 Terjatve iz naslova DDV ( odbitni delež + preh.obdobje)  

    

091 4.275,80 Dobavitelji na dan 31.12.2019 – seznam v prilogi  

 1.876,46 Plače z dajatvami in nadomestili za december  

 2.285,96 Podjemno delo z dajatvami ( november + december 2019 )  

 
 
ZAKLJUČEK 
                                                                                                                                                                                      
Poslovni rezultat zveze za poslovno leto 2019  je negativen, saj je zveza ugotovila presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 452,98 EUR. Prihodki iz pridobitne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2018 povečali, 
delež 40,41 % iz leta 2018 je v letu 2019 znašal 48,62 %.    
                                                                                                                                                                                       
Finančno poslovanje zveze v letu 2019 je potekalo  nemoteno.  Sodelovanje z občinami in turističnimi 
društvi je bilo dobro.   
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FINANČNO POROČILO 2020 
 
Poslovanje Pomurske turistične zveze smo v skladu z Zakonom o društvih, v letu 2020 spremljali in s tem 
vodili poslovne knjige v skladu s SRS št. 33 za društva, to pomeni po sistemu dvostavnega knjigovodstva s 
kompletnim vodenjem saldakontov kupcev in dobaviteljev ter vodenjem pomožnih knjig ( osnovna 
sredstva,blagajna, materialne evidence) S tem standardom so predpisani nujni podatki, ki jih morata 
vsebovati računovodska izkaza t.j. bilanca uspeha in bilanca stanja. Naj dodam, da smo v zvez razčlenjevali 
posamezne postavke še bolj, kot zahteva standard oz. po stroškovnih mestih ali podobno, kot to določajo 
ostali SRS za pravne osebe, saj smo s tem pridobili dodatne računovodske informacije, potrebne za uspešno 
delo in usmeritve pri delu zveze.  
 
 
PREDLAGANJE OBRAZCEV 
Zveza mora ob koncu leta sestaviti bilanco uspeha in bilanco stanja, ki ju mora predložiti Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve v treh mesecih po poteku poslovnega leta. Prav tako mora omenjena 
obrazca poslati skupaj z Obračunom davka od dohodkov do 31. marca tudi FURS . 
 
DDV 
Pomurska turistična zveza je davčni zavezanec v skladu z Zakonom o DDV, zato vodimo vse predpisane 
evidence s tega področja ( Knjiga izdanih faktur,Knjiga prispelih faktur, Obračun DDV ). Obračun davka na 
dodano vrednost je tudi v letu 2020 potekal po principu odbitnega deleža, ki predstavlja odstotek razmerja 
obdavčljive in neobdavčljive dejavnosti, ki se za poslovno leto določi na osnovi bilance preteklega leta . V 
letu 2020 je ta znašal 34 % na osnovi podatkov za leto 2019 ( odbitni delež DDV ).  
 
NADZOR NAD POSLOVANJEM 
Nadzorni odbor zveze je v skladu z Zakonom o društvih in Statutom zveze dne 25.3.2021 pregledal 
poslovanje zveze za leto 2020 in izdal tudi ustrezno poročilo. 
 
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 01.01.2020 do 31.12.2020,  PODATKI IZ BILANCE STANJA 
na dan 31.12.2020 IN DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  so priloge k temu poročilu.  
 
Razlaga-razčlenitev nekaterih postavk bilančnih podatkov :  
 
IZKAZ USPEHA 

AOP Znesek Opis Opombe 

110 18.690,70 Izdani računi za storitve (projekti idr.)  

124 3.192 Članarine in prispevki članov ( TD, tur.vodniki…)  

 233,10 Donacije iz naslova dohodnine  

 17.584,00 Sofinanciranje programov PTZ - občine  

 413,13 Prihodki iz naslova poračuna odbitnega deleža DDV  

    

134 9.068,07 Storitve pri dejavnosti ( projekti )  

 0,00 Stroški prevoznih storitev  

 2.738,36 Najemnine  

 3.335,92 Povraćila stroškov v zvezi z delom  

 490,82 Stroški plačilnega prometa in bačni stroški  

 2.385,04 Stroški intel.in zdrav.storitev  

 1.019,42 Stroški reklame   

 20.134,53 Stroški storitev fizičnih oseb ( podjemno delo…)  

 1719,00 Stroški telef.stor., takse, poštne st.,idr.stor.  
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BILANCA STANJA  
 

048 7.297,16 Kupci na dan 31.12.2019 – seznam v prilogi  

 421,55 Terjatve iz naslova DDV ( odbitni delež + preh.obdobje)  

    

091 1.165,48 Dobavitelji na dan 31.12.2019 – seznam v prilogi  

 1.927,95 Podjemno delo z dajatvami ( december 2020 )  

    

087 19.500,00 Kratkoročno posojilo NLB  

 
 
ZAKLJUČEK 
                                                                                                                                                                                      
Poslovni rezultat zveze za poslovno leto 2020  je negativen, saj je zveza ugotovila presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 1.447,74  EUR. Prihodki iz pridobitne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2019 nekoliko 
zmanjšali, delež 48,62 % iz leta 2019 je v letu 2020 znašal 46,59 %.    
                                                                                                                                                                                       
Finančno poslovanje zveze v letu 2020 je potekalo  nemoteno, zaradi financiranja projektov pa je bila 
potrebna kratkoročna zadolžitev pri banki. Sodelovanje z občinami in turističnimi društvi je bilo dobro.   
 

FINANČNO POROČILO 2021 
 
 

Poslovanje Pomurske turistične zveze smo v skladu z Zakonom o društvih, v letu 2021 spremljali in s tem 
vodili poslovne knjige v skladu s SRS št. 33 za društva, to pomeni po sistemu dvostavnega knjigovodstva s 
kompletnim vodenjem saldakontov kupcev in dobaviteljev ter vodenjem pomožnih knjig ( osnovna 
sredstva,blagajna, materialne evidence) S tem standardom so predpisani nujni podatki, ki jih morata 
vsebovati računovodska izkaza t.j. bilanca uspeha in bilanca stanja. Naj dodam, da smo v zvez razčlenjevali 
posamezne postavke še bolj, kot zahteva standard oz. po stroškovnih mestih ali podobno, kot to določajo 
ostali SRS za pravne osebe, saj smo s tem pridobili dodatne računovodske informacije, potrebne za uspešno 
delo in usmeritve pri delu zveze.  
 
PREDLAGANJE OBRAZCEV 
Zveza mora ob koncu leta sestaviti bilanco uspeha in bilanco stanja, ki ju mora predložiti Agenciji RS za 
javnopravne evidence in storitve v treh mesecih po poteku poslovnega leta. Prav tako mora omenjena 
obrazca poslati skupaj z Obračunom davka od dohodkov do 30. aprila tudi na FURS . 
 
 
 
 
DDV 
Pomurska turistična zveza je v letu 2021 še bila davčni zavezanec za DDV, zato smo vodili vse predpisane 
evidence s tega področja ( Knjiga izdanih faktur,Knjiga prispelih faktur, Obračun DDV ). Obračun davka na 
dodano vrednost je tudi v letu 2021 potekal po principu odbitnega deleža, ki predstavlja odstotek razmerja 
obdavčljive in neobdavčljive dejavnosti, ki se za poslovno leto določi na osnovi bilance preteklega leta . V 
letu 2021 je ta znašal 67,01 % na osnovi podatkov za leto 2020 ( odbitni delež DDV ).  
Zaradi nedoseganja praga za registracijo za DDV in sklepa organov zveze, smo z dnem 31.12.2021 prenehali 
biti davčni zavezanec za DDV. 
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NADZOR NAD POSLOVANJEM 
Nadzorni odbor zveze je v skladu z Zakonom o društvih in Statutom zveze dne 17.3.2022 pregledal 
poslovanje zveze za leto 2021 in izdal tudi ustrezno poročilo. 
 
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 01.01.2021 do 31.12.2021,  PODATKI IZ BILANCE STANJA 
na dan 31.12.2021 IN DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  so priloge k temu poročilu.  
 
Razlaga-razčlenitev nekaterih postavk bilančnih podatkov :  
 
IZKAZ USPEHA 

AOP Znesek Opis Opombe 

110 33.108,36 Izdani računi za storitve (projekti idr.)  

124 3.129,40 Članarine in prispevki članov ( TD, tur.vodniki…)  

 498,14 Donacije iz naslova dohodnine  

 11.893,00 Sofinanciranje programov PTZ - občine  

 398,81 Prihodki iz naslova poračuna odbitnega deleža DDV  

125 478,45 Odpisi poslovnih obveznosti  

    

134 13.772,91 Storitve pri dejavnosti ( projekti )  

 833,62 Stroški prevoznih storitev  

 200,64 Najemnine  

 3.533,13 Povraćila stroškov v zvezi z delom  

 284,85 Stroški plačilnega prometa in bačni stroški  

 2.422,64 Stroški intel.in zdrav.storitev  

 857,82 Stroški reklame in reprezentance  

 15.143,28 Stroški storitev fizičnih oseb ( podjemno delo…)  

 3.842,73 Stroški telef.stor., takse, poštne st.,idr.stor.  

 
 
BILANCA STANJA  
 

048 6.800,63 Kupci na dan 31.12.2021 – seznam v prilogi  

 555,00 Terjatve iz naslova DDV ( odbitni delež + končni obračun)  

    

091 6.449,74 Dobavitelji na dan 31.12.2021 – seznam v prilogi  

 1.142,98 Podjemno delo z dajatvami ( december 2021 )  

 477,97 Davek od dohodkov ZR 2021  

    

 
 
 
 
ZAKLJUČEK 
                                                                                                                                                                                      
Poslovno leto 2021 Pomurske turistične zveze z vidika finančnega poslovanja lahko strnemo v nekaj 
bistvenih značilnostih : 
 

- Zveza je v letu 2021 ugotovila presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.513,44  EUR. 
- Prihodki iz pridobitne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2021 zelo povečali, saj se je delež  

46,59 % iz leta 2020 v letu 2021 povečal na 67,01 %. 
- Odplačano je bilo posojilo NLB d.d. za financiranje projektov 
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- Odpisali smo nekaj zastaranih obveznosti do dobaviteljev 
- Izdani računi za članarino TD so bili poslani pred koncem leta, zato je znesek terjatev do kupcev  

na dan 31.12.2021 nekoliko višji. Kljub temu je kar nekaj terjatev starejših, zato smo med letom 
pošiljali tudi IOP  

- Obveznosti do dobaviteljev na dan bilance so izključno tekočega datuma in so v celoti poravnane v 
začetku leta 2022 

- Zveza v letu 2021 ni imela nobenih likvidnostnih težav, obveznosti so se poravnavale v valutnih 
rokih.  

 
 

15. PRILOGE 

15.1 ČLANI PTZ v letu 2018 - 2021 
 

Občine: 

1. Mestna Občina Murska Sobota 15. Občina Lendava   

2. Občina Moravske Toplice 16. Občina Ljutomer  

3. Občina Apače 17. Občina Odranci 

4. Občina Beltinci 18. Občina Puconci 

5. Občina Cankova 19. Občina Radenci 

6. Občina Črenšovci 20. Občina Razkrižje 

7. Občina Dobrovnik 21. Občina Rogašovci 

8. Občina Gornja Radgona 22. Občina Sveti Jurij Ob Ščavnici 

9. Občina Gornji Petrovci  23. Občina Šalovci 

10. Občina Grad 24. Občina Tišina  

11. Občina Hodoš 25. Občina Velika Polana 

12. Občina Kobilje 26. Občina Veržej 

13. Občina Križevci Pri Ljutomeru 27. Občina Turnišče 

14. Občina Kuzma    

  

Turistična društva: 

1. TD Babinci 

2. TD Banovci 

3. TD Beltinci  

4. TD Bogojina 

5. TD Branek – Branoslavci 

6. TD Bratonci  

7. TD Brod – Melinci  

8. TD Cankova    

9. TD Cven    

10. TD »Čep« Čepinci     

11. KTD Černelavci    

12. TD Dobrovnik   

13. TD Dolina  

14. KTD Dolina   

27. TD Ljutomer  

28. TKD Mak – Pristava       

29. TD Mala Nedelja - Radoslavci 

30. TD Martin – Martjanci   

31. KTD Moščanci   

32. TD Negova – Spodnji Ivanjci     

33. TKŠD Pečarovci 

34. KTD Prosenjakovci – Ady Endre   

35. KTD Puconci     

36. RKTD Pušča    

37. TD Radenci    

38. TND Razkrižje     

39. TD Rogašovci           

40. TD Pütar – Stročja Vas    

http://www.kreart.si/td_babinci/index.php?section=1
http://td-cven.slointer.net/
http://www.tdmartin-martjanci.lrf-pomurje.si/o-nas/
http://www.moscanci.lrf-pomurje.si/
http://www.td-rogasovci.si/
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15. TD Filovci    

16. TD Gančani – Sodar    

17. TD Gornja Radgona    

18. TD Gradišče     

19. TD Hotiza  

20. TD Ivanovci   

21. TD Ižakovci  »Büjraš«  

22. TD Klopotec – Kapela  

23. TD Korovci     

24. TD Lindau - Lendava  

25. TD Lipa    

26. TD Lipovci  

41. TD Goska Satahovci   

42. TD Stara Cesta   

43. TD Sveti Jurij  

44. TD Šalamenci     

45. TD Šalovci     

46. KTD Lipa – Vadarci     

47. KTD Vaneča      

48. TD Vrtnica – Beznovci   

49. TD Železne Dveri – Radomerje   

50. ŠTRK Slovenija -  Velika Polana   

 

  

Na novo včlanjena društva in organizacije: 

1. Romsko društvo Preboj, 

2.  Društvo Vizija,  

3. Rally društvo Prekmurje,  

4. Kulinarično društvo dobrega gustoša,  

5. Društvo Ščipek Puconci,  

6. Zveza kulturnih in turističnih društev Puconci,  

7. Zavod agencija Pira,  

8. Društvo Mura rafting Grlava,  

9. Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF),  

10. Večetnično – kulturno – turistično – športno društvo Bakovci,  

11. Društvo zmorem domače,  

12. Klub mladih Turnišče,  

13. Surf in sup klub Pomurje,  

14. Turistična zveza Lendava vabi,  

15.  Društvo pisani mehurčki. 

 

Druga društva: 

1. Mladinski center Prlekije 

2. Planinsko društvo Matica, Murska Sobota  

3. Čebelarska zveza Pomurja  

4. Goričko drüjštvo za lepši vütro  

5. Sadjarsko društvo Pomurja 

6. Društvo za promocijo in zaščito Prekmurskih dobrot 

7. Društvo čolnarjev Dokležovje 

 

Druge organizacije: 

1. Center za zdravje in razvoj, Murska Sobota 

2. Pomurska gospodarska zbornica, Murska Sobota 

3. Pomurski ekološki center, Murska Sobota 

4. Območna obrtna zbornica, Murska Sobota 

 

http://www.turisticnodrustvo-radenci.si/tdradenci_kapela.htm
http://www.td-svetijurij.si/
http://www.strk.si/
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15.2 ODBORI IN ORGANI PTZ  2018 - 2021 
 

Upravni odbor in predsedstvo PTZ – od 30.3.2018 

1. Predsednik Uroš Kamenšek PTZ 

2. Član Bojan Berden OOZ Murska Sobota  

3. Članica Rajka Ficko PGZ 

4. Član Stanislav Gjerkeš TD Hotiza 

5. Članica Ela Horvat Občina Beltinci 

6. Članica Elizabeta Horvat TD Dobrovnik 

7. Članica Matejka Pajalić Občina Moravske Toplice 

8. Članica Tatjana Kotnik Karba Občina Gornja Radgona 

9. Član Jožef Rituper TKŠD Pečarovci 

10. Član Aleš Vaupotič Občina Ljutomer 

11. Članica Vesna Maučec PGZ 

 

Nadzorni odbor  

1. Predsednik Rade Bakračević Občina Radenci 

2. Članica Olga Belec PGZ 

3. Član Marjan Marič Območna obrtna zbornica Murska Sobota 

 

 

Disciplinsko razsodišče 

1. Predsednik Valentin Odar TD Ljutomer 

2. Članica Danica Berlak TD Martin Martjanci 

3. Član Danilo Janasik Občina Puconci 

 
 
 
 
 
 

 

 


