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Postojna, 17. februar 2021

Predmet: vsebinsko in finančno poročilo za leto 2020

V letu 2020 je bila Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska  dejavna in ustvarjalna v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev in glede na pogoje delovanja, ki jih je omejevala pandemija 
Covid-a 19. V preteklem letu je za delovanje zveze na podlagi razpisa Občine Postojne prejela  
3.274,00 EUR, kar je 7% več kot v letu 2019. Turistična zveza Slovenije pa sofinancirala TZ BKN 
v znesku 1.678,82 EUR (678,82 EUR je prejela za sofinanciranje dejavnosti zveze ter 1.000,00 
EUR za vzpostavitev ažurne evidence članstva vseh društev,ki so člani zveze in TZS).  
Zavarovalnica Triglav OE Postojna je za prireditve sponzorirala 200,00 EUR, ki so bila v celoti 
namenjena prireditvi. Prihodki skupaj znašajo v letu 2020 8.217,00 EUR; presežek prihodkov nad 
odhodki znašajo 14,00 EUR. 

Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska se je na povabilo Turistične zveze Slovenije tudi v letu 
2020 uspešno  predstavila in sodelovala na sejmu Natour Alpe Adria 2020 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, kjer so bila predstavljena in sodelovala številna društva in turistična 
ponudba območja Brkinov, Krasa, Notranjske. 

Na predstavitvi na sejmu Alpe Adria so v štirih dneh predstavitve sodelovali:  Turistično društvo 
Bloke in  Tic Bloke ter drugi turistični partnerji z Blok; Javni zavod za kulturo in turizem grad 
Snežnik: Društvo ljubiteljev Križne jame,  Turizem Jure, Društvo žena in deklet na podeželju 
Ostrnice Loška dolina, Zavod Rihtarjeva domačija; Turistično društvo Loška dolina, Kulturno 
etnološko turistično športno društvo Alojz Mihelčič iz Harij, Turistično društvo Brest iz Brestovice 
pri Komnu, Vinarstvo Rebula, Komen,  Park vojaške zgodovine Pivka, Turistično društvo Pivka,  
Zavod Jezerski hram Dolenje Jezero pri Cerknici, TiC Cerknica, TiC Ilirska Bistrica, Turistično 
društvo Prem ter Turistično društvo Postojna in Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska kot 
glavni nosilec projekta. 

Pripravili in izdali smo letni in mesečne koledarje prireditev Brkini, Kras, Notranjska (v tiskani in 
elektronski različici) v nakladi 2000 izvodov in jih razposlali 1000 direktnim naslovnikom  in 1000 
posameznim informacijskim mestom  sodelujočih občin.

 V okviru projekta TZS Moja dežela, lepa in gostoljubna smo kot regijski koordinator projekta z  
ocenjevalno komisijo ocenili najlepše urejeno okolje v občinah Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, 
Hrpelje -Kozina, Sežana, Divača, Komen, Cerknica, Bloke in Loška dolina ter ocenjevalne rezultate
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posredovali republiški ocenjevalni komisiji pri TZS. Potrebno je izpostaviti kraje in poti, ki so na 
zaključni prireditvi na DST, ki je bila zgolj virtualna,  prejeli visoka priznanje in bili predstavljeni 
med glavnimi nagrajenci. V kategoriji Naj tematska pot je prejela prvo mesto  Učna pot Drvošec ob 
Cerkniškem jezeru. Posebno priznanje je strokovna komisija podelila  vasi Selšček. V kategoriji 
kampov je tretje mesto zasedel Camping Plana Pivka; v kategoriji Mladinska prenočišča pa je tretje 
mesto prejel Youth hostel Proteus Postojna. 

Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska aktivno sodeluje s Turističnim društvom Postojna  pri 
organizaciji prireditev (Pustovanje, Mednarodni glasbeni festival mladih, Furmanski praznik, …).
V okviru TZ Brkini, Kras, Notranjska smo bili na povabilo članov prisotni na številnih prireditvah 
in občnih zborih društev ( Društva za turizem in gostinstvo Postojna, TD Bloke, TD Pudgura, Park 
vojaške zgodovine, Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica, Območna obrtno podjetniška zbornica 
Sežana na Mesec kraške kuhinje, Rihtarjeva domačija v Loški dolini, TD Rodik, TD Škocjan ).  
Vsako leto sodelujemo tudi na skupščini TZS. Letos skoraj pri večini projektov le virtualno zaradi 
pandemije Covida19. 

V TZ BKN  je včlanjenih 25 društev z območja Brkinov, Krasa, Notranjske, v prihodnje želimo 
članstvo še okrepiti ter animirati mlajše člane  k sodelovanju. 

Pripravila: Marica Gombač, ude, vodja TIC-a Postojna v sodelovanju s podpredsedniki zveze. 

Srečko Šajn, l.r. 
   predsednik


