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Železniki, 30. 5. 2013 
 
Zapisnik 6. redne (dopisne) seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec, 
 
ki je potekala pri 1. točki od četrtka, 23. 4. 2013 od 9. ure do torka, 30. 4. 2013 do 9. ure, pri 2. točki pa 
od četrtka, 23. 4. 2013 od 9. ure do četrtka 30.5.2013 do 8. ure . 
 
Na dopisni seji so sodelovali: Tomaž Habjan, Marjan Peternelj, Beti Petrovič, Edo Pohleven, Klavdija 
Škulj, Blaž Kuhar, Robert Kuhar, Andreja Megušar, Nataša Habjan 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Predlogi za priznanja in nagrade občine Železniki 
2. Pregled sprememb obrazca za poročilo o izvedenih aktivnostih / projektih (turistična dejavnost ) v 

letu 2013 in potrditev 
 
K 1. točki 
Občina Železniki je objavila javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Železniki v letu 
2013. Priznanja in nagrade so naslednje: naziv častni občan, plaketa občine in priznanja občine (priznanje 
občine za izjemno dosežke, priznanje za življenjsko delo prostovoljcev, priznanje za aktivno delovanje 
društev). Pobude z obrazložitvijo morajo biti poslane do vključno 3. maja 2013. Predloge lahko na razpis 
pošljemo tudi kot strokovni svet za turizem. 
 
Turistično društvo Selca letos obeležuje  50 let delovanja, zato smo društvo predlagali za priznanje občine za 
aktivno delovanje društev.  
 
Predlog sklepa: 
Sklep 13: Strokovni svet za turizem predlaga za priznanje občine za aktivno delovanje Turistično 
društvo Selca ob 50 letnici delovanja. 
 
Predlagani sklep št. 13. je sprejet in je bil poslan na Občino Železniki.  
Dopis predloga, ki je bil poslan na občino je priloga tega zapisnika. 
 
 
K 2. točki 
Za aktivnosti in projekte, ki so jih društva prijavila in so jim bila odobrena sredstva na razpisu za 
sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2013 je potreben tudi obrazec za 
poročilo o izvedenih aktivnostih. Obrazec je pripravila Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo 
Občine Železniki.  
 
Na poslani predlog poročila so bile podane  pripombe na finančno poročilo. Člani strokovnega sveta smo 
bili mnenja, da  je potrebno predložiti račune samo v višini odobrenih sredstev in ne za celotni 
projekt. Vprašanje je bilo tudi ali je potrebno navesti stroškovnik celotne prireditve oz. projekta ali 
samo za odobrena sredstva. Sporna je bila tudi določitev deleža prostovoljnega dela. 
 
Vprašanja so bila posredovana Valeriji Štibelj, ki je obrazec pripravila. Podan je bil sledeči odgovor: 
 
»Iz vsebine tretje točke obrazca poročila je mogoče res razvidno, da je treba navesti VSE stroške, ki 
jih ima društvo v zvezi s posamezno izvedeno aktivnostjo/projektom, vendar ni mišljeno tako.  
Društvo naj bi navedlo stroške NAJMANJ v višini odobrenih sredstev za posamezno 



                       
 

aktivnost/projekt in tudi dokazila naj bi predložilo samo za tiste stroške, ki jih navede v tabeli III. 
b).  
 
Predlagam, da se pri točki III. b) v oklepaju doda tekst:  
b) Odhodki (ODHODKE NAVEDITE NAJMANJ V VIŠINI ODOBRENIH SREDSTEV ZA 
AKTIVNOST/PROJEKT!),  
da bo jasno razvidno, da ni treba navesti vseh stroškov. V tem primeru tudi stavek na koncu 
obrazca pod "Opomba:"  ni sporen.  
 
Kar se deleža prostovoljnega dela tiče, je to maksimum, ki ga ne bomo spreminjali.« 
 
Na ta odgovor je Robert Kuhar podal svoje popravke: 
- črtal je zadnjo opombo,  
- dodal tekst k poglavju IV, ki naj se glasi Obvezne priloge za točko III. b 
- oznake a,b,c.. naj bi spremenili v številke 1.,2., da ne bi prišlo do nerazumevanj. 
 
Na podlagi njegovega predloga je bil narejen čistopis obrazca za poročilo o izvedenih aktivnostih / projektih 
(turistična dejavnost) v letu 2013. 
 
Sklep 14: Predlagani obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih / projektih (turistična dejavnost) v 
letu 2013 se  potrdi z navedenimi popravki. 
 
Predlagani sklep št. 14. je sprejet. 
Sprejet obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih / projektih (turistična dejavnost) v letu 2013  je 
priloga tega zapisnika. 
 
V vednost:  

- člani strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec, 
- Gregor Habjan, direktor Javnega zavoda Ratitovec 
- Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki 

 
Priloga: 

- Dopis predloga za priznanje občine Železniki za aktivno delovanje društva za Turistično društvo 
Selca ob 50 letnici delovanja 

- Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih / projektih (turistična dejavnost ) v letu 2013  
 
 
 

Zapisala:  predsednik strokovnega sveta 
za turizem JZ Ratitovec 

Nataša Habjan               Tomaž Habjan 


