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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 
 
Železniki, 10. 11. 2021 
 
 
Zapisnik 7. redne (dopisne) seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 
 
ki je potekala od petka, 5. novembra 2021, od 12. ure do srede, 10. novembra 2021 do 12. ure, po 
elektronski pošti. 
 
Na dopisni seji so sodelovali: Marko Čenčič, Tomaž Habjan, Tadej Jensterle, Klavdija Kejžar, Alojz 
Lotrič, Julijana Prevc, Klavdija Škulj, Tomaž Weiffenbach, Nataša Habjan  
 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev Letnega programa turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2022, 
Prijavnega obrazca za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 
2022, Obrazca za poročilo o izvedenih aktivnostih in Obrazca za evidentiranje prostovoljnega 
dela 

 
K 1. točki 
Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2022 
Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki 
Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih 
Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela 

 V dokumentih so spremenjene samo letnice 
 
Predlog sklepa: 

Sklep 22: Predlagani Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki  za leto 2022 se sprejme v 
predlagani obliki.  

 
Predlagani sklep št. 22 je sprejet. Potrdilo ga je vseh 9 članov strokovnega sveta za turizem Javnega 
zavoda Ratitovec. 
Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki  je priloga tega zapisnika. 
 

Sklep 23: Predlagani Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine 
Železniki  za leto 2022 se sprejme v predlagani obliki.  

 
Predlagani sklep št. 23 je sprejet. Potrdilo ga je vseh 9  članov strokovnega sveta za turizem 
Javnega zavoda Ratitovec. 
Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki  za leto 2022 je 
priloga tega zapisnika. 
 

Sklep 24: Predlagani Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih se sprejme v predlagani obliki.  

 



                       

 

Predlagani sklep št. 24 je sprejet. Potrdilo ga je vseh 9  članov strokovnega sveta za turizem 
Javnega zavoda Ratitovec. 
Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih je priloga tega zapisnika. 

 

Sklep 25: Predlagani Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela se sprejme v predlagani obliki.  

 
Predlagani sklep št. 25 je sprejet. Potrdilo ga je vseh 9  članov strokovnega sveta za turizem 
Javnega zavoda Ratitovec. 
Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela je priloga tega zapisnika. 
 
 
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 2022 

 Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki 

 Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih 

 Obrazec za evidentiranje prostovoljnega dela 
 


