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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 
 
Železniki, 13. 10. 2020 
 
 
Zapisnik 4. redne (dopisne) seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 
 
ki je potekala od srede, 7. oktobra 2020, od 12. ure do torka, 13. oktobra 2020 do 12. ure, po 
elektronski pošti. 
 
Na dopisni seji so sodelovali: Marko Čenčič, Tomaž Habjan, Tadej Jensterle, Alojz Lotrič, Julijana 
Prevc, Klavdija Škulj, Tomaž Weiffenbach, Nataša Habjan  
 
Člani, ki niso sodelovali: Klavdija Kejžar  
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev Letnega programa turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2021, 
Prijavnega obrazca za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 
2021, Obrazca za poročilo o izvedenih aktivnostih in Obrazca za evidentiranje prostovoljnega 
dela 

 
K 1. točki 
Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2021  
Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki 
Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih 

 spremenjene so samo letnice 
Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela 

 obrazec je v excelovi tabeli zaradi lažjega dela, da se vrednosti množijo in seštevajo 
avtomatsko (razpis 2020 ima ta obrazec v wordovi obliki)  

 
Predlog sklepa: 

Sklep 15: Predlagani Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki  za leto 2021 se sprejme v 
predlagani obliki.  

 
Predlagani sklep št. 15 je sprejet. Potrdilo ga je 7 članov strokovnega sveta za turizem Javnega 
zavoda Ratitovec. 
Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki  je priloga tega zapisnika. 
 

Sklep 16: Predlagani Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine 
Železniki  za leto 2021 se sprejme v predlagani obliki.  

  
Predlagani sklep št. 16 je sprejet. Potrdilo ga je 7 članov strokovnega sveta za turizem Javnega 
zavoda Ratitovec. 



                       

 

Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki  za leto 2021 je 
priloga tega zapisnika. 
 

Sklep 17: Predlagani Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih se sprejme v predlagani obliki.  

 
Predlagani sklep št. 17 je sprejet. Potrdilo ga je 7 članov strokovnega sveta za turizem Javnega 
zavoda Ratitovec. 
Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih je priloga tega zapisnika. 

 

Sklep 18: Predlagani Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela se sprejme v predlagani obliki.  

 
Predlagani sklep št. 18 je sprejet. Potrdilo ga je 7 članov strokovnega sveta za turizem Javnega 
zavoda Ratitovec. 
Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela je priloga tega zapisnika. 
 
 
Tomaž Weiffenbach je pri glasovanju zapisal: 
 
Spoštovani, 
 
S predlaganimi sklepi se načeloma strinjam. Pred pošiljanjem naprej še enkrat preverite vse letnice. 
 
Rad pa bi opozoril na zadnji stavek v zadnjem odstavku priponke "2021 Letni program turističnih 
dej._PREDLOG" kjer je navedeno, navajam "Sredstva nerealiziranih aktivnosti se ne morejo prenašati 
in ostanejo neporabljena." 
Kot ste lahko na zadnji občinski seji pri zadnji točki vprašanja in pobude poslušali na spletni strani 
Občine Železniki, sem se zavzel za vse prostovoljce, ki jim je covid19 prekrižal mnogo načrtov, da se 
sredstva kljub neizvedenim aktivnostim ne  vračajo nazaj v občinski proračun, saj si ne želimo covid 
žrtev med prostovoljnimi društvi. Zavedati se moramo, da se novo turistično leto prične prej kot v treh 
tednih oziroma 1.11.2020. Glede na trenutno situacijo je vprašanje, kdaj se bo zadeva vrnila v 
normalo in kako bodo društva v turističnem letu 2021 (od 1.11.2020 do 31.10.2021) organizirala 
zadeve.Pobuda se nanaša tako na letošnji razpis kot na razpis 2021. 
 
 Nekako je treba izstopiti iz okvirov in se zavedati, da: 
1. društva niso dobila nikakršnih sredstev pomoči zaradi covida19 (npr. zaposleni smo prejeli 2 x 
200eur, turistični boni....),  
2. da društva ne smejo organizirati večjih prireditev, kjer lahko pridejo do sredstev 
3. da društva letos niso prejemala sponzorskih in donatorskih sredstev 
4. da se društva zaradi covida19 niso mogla kako drugače financirati 
5. da društva kljub vsemu prejemajo račune za najemnine, elektriko, vodo, internet, kredite itd. 
 
Kot rečeno, sem se zavzel za vsa prostovoljna društva v občini, turistična, planinska, kulturna, 
športna.... saj smo vsi na istem.Ne želim si brati osmrtnic društev v Ratitovških obzorjih leta 2021, 
2022 itd. Zato bi bilo smiselno, da se strokovni svet za turizem na dopisni seji v kratkem dogovori tudi 
o tej problematiki. Vsi vemo, da se sredstva po nekem zakonu ne morejo prenesti v leto naprej in da 
moramo vračati sredstva, če nekaj ne izvedemo. Nihče od nas, torej od prostovoljcev niti nihče iz 
občine ali države pa ni mogel računati na take razsežnosti, kot jih povzroča covid19. Zato verjamem, 
da je marsikaj možno in da se marsikaj lahko prenese ali pa se morebiti sprejme poseben sklep, ki 
določa, da se sredstva lahko društvom nakažejo v višini kot v letu npr. 2019 ali 2018 ali...predvsem iz 
razloga, da se zagotovi obstoj društva. Pomembna je tudi angažiranost društev iz preteklih let ter 
zavedanje, da društva naredijo ogromno za aktivno preživljanje prostega časa. Odličen pokazatelj 



                       

 

tega je letošnje leto, ko se je izredno malo dogajalo v primerjavi z letom 2019, ko je bilo prireditev 
veliko. Letos je bilo skoraj nemogoče planirati, kaj bomo izvedli. Nekaterim je uspelo, drugim žal ne. 
Pa so ti zadnji sami krivi za to? 
 
Verjamem, da nam bo skupaj uspelo! 
 
Tomaž Weiffenbach 
 
 
 
 
Marko Čenčič je zapisal: 

Pozdravljeni, 

Se pridružujem mnenju Tomaža. Kljub manjšemu obsegu del zaradi znanih razlogov društvom še 
vedno ostajajo stroški, ki jih bodo z nečem morali pokriti. Ker je število prireditev močno okrnjeno bo 
velik del sredstev glede na pravilnik ostal nerazporejen.  

O nerazporejenih sredstvih smo se že večkrat pogovarjali a vedno smo prišli do istega spoznanja, da 
se drugače kot je ne more narediti. Ker pa so v letošnjem letu in bodo verjetno tudi v naslednjem letu 
izredne razmere so glede na to možne tudi izjeme. Ne gre se samo za turizem ampak za vsa društva v 
občini. Kot je napisal Tomaž ena od možnosti bi sigurno lahko bila porazdelitev sredstev kot v letu 
2019 ali mogoče povprečje let 2019 in 2018. Če katero od društev ne obstaja več pa mu seveda ta 
sredstva ne pripadajo. 

Lep pozdrav, 

                               Marko   

 
Klavdija Škulj je po glasovanju dodala: 
 
Pozdravljeni! 
 
Tudi jaz se strinjam z vsem,  kar sta napisala Tomaž in Marko. 
 
Lp.Klavdija  
 
 
 
 
Zapisala  
Nataša Habjan 
  
Predsednica strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 
Klavdija Škulj 
 
 
 
V vednost:  



                       

 

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

 
 
Priloge: 

 Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2021 

 Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki 

 Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih 

 Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela 
 


