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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 
 
Železniki, 2. 11. 2020 
 
 
Zapisnik 5. redne (dopisne) seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 
 
ki je potekala od petka, 23. oktobra 2020, od 12. ure do petka, 30. oktobra 2020 do 12. ure, po 
elektronski pošti. 
 
Na dopisni seji so sodelovali: Tomaž Habjan, Klavdija Kejžar, Alojz Lotrič, Klavdija Škulj, Tomaž 
Weiffenbach 
 
Člani, ki niso sodelovali: Marko Čenčič, Tadej Jensterle, Julijana Prevc, Nataša Habjan  
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Predlogi za porabo finančnih sredstev, ki bodo ostala po razdelitvi sredstev na razpisu za 
sofinanciranje turističnih dejavnosti na območju občine Železniki  za leto 2020 

 
K 1. točki 

 
Klavdija Škulj je zapisala: 
Zelo težko je podati nek predlog, ki bo koristen za vsa društva oziroma za večino od nas. Vsak od nas 
najbolje ve, kaj potrebuje oziroma kje bi lahko koristno porabilo denar njegovo društvo.  
Tako, da bo verjetno vsak od nas imel kakšen predlog za svoje društvo, tako kot ga imam tudi sama. 
Navedla bom pa tudi nekaj ostalih predlogov: 
 
- vsebinska popestritev poti okoli Zalega Loga 
- denar bi lahko namenili tudi za Rupnikovo linijo  
- interaktivni zemljevid v Železnikih 
- postavitev nekih enotnih tabel, znakov  na katerih bi bile predstavljene značilnosti tega kraja. Npr. 
pred Železnikom bi bila čipka in klekeljni z napisom dobrodošli  
 
To je nekaj mojih predlogov. Vendar bi pa vsekakor raje videla, da bi se neporabljen denar prenesel v 
naslednje leto, če že ne celotna  vsota pa vsaj del le te. Tako  bi se  v naslednjem letu lahko potem  
dvignila vrednost točke. Se mi zdi to najbolj pošteno do vseh društev, ki delujejo v naši občini. To bi 
bila tudi nekakšna spodbuda za naprej. Vem, da ta sredstva niso namenska in da gredo nazaj v 
proračun in se tako porabijo za karkoli, vendar letos to ni v celoti naša krivda, da sredstva ne bodo 
porabljena v celoti. Zato bi se mi zdelo prav, da bi bili v naslednjem letu upravičeni do teh sredstev 
oziroma vsaj do dela le teh. Mislim, da se da vse zakonito speljat, če je le volja.  
 
Lojze Lotrič je zapisal: 
Pred leti se je po prejemu vseh poročil  vrednost točke povečala, za ostanek sredstev, zaradi  
neizvedenih aktivnosti. To bi se verjetno dalo napraviti v letošnjem letu ( zaradi izrednih razmer). 
Tako bi društva dobila vsa odobrena sredstva. 



                       

 

Predloge je sedaj, ko še ni znano koliko prireditev in ostalih aktivnosti so posamezna društva izvedla 
težko oblikovati.  
Vsa društva imamo, kljub omejenega delovanja fiksne mesečne stroške (elektrika, internet, telefon, 
najemnine prostorov, programi za blagajne, komunalni prispevek itd....).  
Lahko bi ostanek sredstev razdelili  med društva. Nisem še zasledil, da bi država namenila kakšna 
dodatna sredstva za delovanje društev. 
Verjetno bo večina naših predlogov zaradi predpisov neizvedljiva, vendar pa mislim, da se zaradi 
izrednih razmer v tem letu, z dodatno aktivnostjo strokovnih služb na občini, morebiti da tudi kaj 
spremeniti. 
 
 
Tomaž Weiffenbach je zapisal: 
Na začetku želim samo sporočiti, kdo in kaj v bistvu smo prostovoljci in kaj nam letos manjka, zato 

bom pripel še enkrat copy/paste mojega pisanja ob načeloma soglasni potrditvi predlaganih sklepov 

glede razpisa za turizem. Kot sem zapisal, se načeloma strinjam s sklepi tiste seje, bi pa najraje za  

2021 spremenil  zadeve. Na koncu pa kljub vsemu še nekaj predlogov. 

Copy/Paste začetek  

»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?  

Copy/Paste zaključek 

Torej, kaj lahko letos (2020) naredimo?  Bodo društva vračala denar? Očitno bodo, ker nikjer ne 

zasledim, da bi jim kdo v teh časih prišel naproti. Torej bo kar nekaj sredstev nerazporejenih. Kam z 

njimi? Imamo ideje? Kam jih lahko z rebalansom OS-ja prerazporedimo? Če bomo delali preveč 

lokalno oziroma vlagali le v Železnikih ali le na periferiji, to ne bo všeč vsem. Vsak od društev, ki 

aktivnosti prijavlja in ki skrbi za kakovostnejše preživljanje prostega časa občank in občanov si želi, da 

bi sredstva vložili na kraje, kjer društvo največ deluje. V Sloveniji je 212 občin in verjamem, da se z 

nerazporejeni sredstvi lahko naredi nekaj drugega kot le, da pristanejo na integralnem računu občine. 

Tu bi bilo nujno potrebno izvesti s strani strokovne službe na občini ali v zavodu, da se zadeve 

dejansko preveri na drugih občinah po Sloveniji, ne le v naši bližnji okolici. Imamo kje na voljo 

občinsko parcelo, kjer bi lahko uredili zunanji društveno klubski park, kjer bi vsako društvo, klub ali 

druge organizacijske skupine posadile svoje drevo in rastlinje ter bi bil v prihodnje kraj, kjer bi se vsi 

občani lahko zbirali. Ali pa mogoče, da bi vsako društvo na Soriški planini, kjer je preko celega leta 

ogromno turistov, postavilo »svoj« komplet 1 lesene mize in dveh klopi, ki bi bile v uporabi sicer za vse 

obiskovalce s trdno zgodbo, da se trenutno nahajajo v občini, kjer prostovoljne organizacije in občina 

skupno delujejo z roko v roki. Te klopi bi lahko financirali s temi sredstvi. 

Idej je sicer polno, vprašanje pa je, za kaj se bomo vsi strinjali. Vendar bi bilo resnično škoda, da se 

zaradi koronskih časov sredstva ne namenijo tistim, ki že mnoga leta ali desetletja ustvarjajo in delajo 

za društva in dober glas Selške doline in občine Železniki zastonj, poudarjam brez plačila. 

Druga stvar pa je razpis za leto 2021. Predlagam, da se razpis korigira na način, da se društvom, ki so 

se prijavila za razpis 2020, 2019, 2018 nameni sredstva v višini, kot v teh letih (gledano odstotkovno 

npr ali leto 2018 ali 2019 ali 2020). Poročilo za leto 2021 pa naj bi bilo enostavno, potrebno bi bilo 

priložiti le račune v vrednosti, ki bi jo društvo s strani občine imelo sofinancirano.  Nujno je potrebno 

vedeti, da se veljavnost turističnih dejavnosti 2021 začne že to nedeljo, 1.11.2020. Do konca leta 2020 

pa sta predvideni še dve občinski seji, ena v novembru in ena v decembru in lahko do takrat za Razpis 

za sofinanciranje turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2021 to tudi še predlagamo. Menim, 

da kot članice in člani Strokovnega sveta za turizem pri JZR, ki smo prostovoljci in hkrati volunterji, tak 

predlog lahko podamo na odločitev občini oziroma občinskemu svetu. Tako za leto 2020 kot 2021. Kaj 

in kako pa bo v letu 2022 in naprej, pa k sreči ne vemo. 

Hkrati pa tudi predlagam, da se o teh predlogih odloča tudi na drugih strokovnih svetih, ker delujemo 

na različnih prostovoljskih panogah v naši občini, ne samo v turistični dejavnosti. 

Tokrat sem bil malo daljši kot običajno. Upam, da ste do tu vse prebrali, ni pa nujno, ker me nekateri 

ne marajo prav preveč oziroma sem jim očitno trn v peti. Na nas je, da ne sedimo križem rok in si 

mislimo, važno da imam ob mesecu plačo, ostalo pa me ne zanima. Kot sem že nekajkrat omenil, za 



                       

 

kakovostnejše preživljanje prostega časa pogosto v Občini Železniki poskrbimo člani in članice društev, 

aktivnosti pa so namenjene vsem občankam in občanom ter ostali zainteresirani javnosti. Kako ga 

bomo preživeli je vedno odvisno od nas samih in tudi tokrat je tako. Kaj se bomo odločili, kaj bomo 

sprejeli in kaj se bo dejansko zgodilo s sredstvi, ki so temu namenjeni??.. Imamo odgovor? 

Klavdija Kejžar je zapisala: 
Glede na trenutno situacijo se pridružujem mnenju, da bi se sredstva prenesla v drugo leto razen, če 
lahko neporabljena sredstva občina nameni društvom kot neke vrste pomoč za letošnje leto.  
 
Tomaž Habjan je zapisal: 
Tudi jaz se strinjam, da se sredstva namenijo društvom.  
Primer TD Selca 
V letu 2020 smo za razliko od drugih društev naredili bolj kot ne vse, kar je bilo predvideno, na račun 
prireditev decembra in januarja. 
V prihajajočem letu pa bo najbrž ravno obratno. 
 
Zato je vsaj za 2020 in 2021 potrebno,  da se vsa proračunska sredstva po nekem dogovorjenem 
izračunu nameni društvom za delovanje (mogoče tudi kot nagrado malo za nazaj). 
 
Seveda pozdravljam razne projekte (internet, klopice, poti, table), vendar mislim, da je le 
prostovoljstvo tisto, ki žene bolj kot ne vso dogajanje v občini naprej, zato ga je potrebno negovati in 
spodbujati tudi z takimi odpustki. Prej omenjeni projekti pa naj se lahko financirajo po ustaljenih 
poteh (društva, razpisi, občina, TZS,...). 
 
Julijana Prevc je zapisala: 
Mogoče se že ve, koliko denarja bo ostalo nerazporejenega. Potem se pa lahko odločimo, za kaj ga 
bomo namenili. Meni so všečni Klavdijini predlogi:  
 
- vsebinska popestritev poti okoli Zalega Loga 
- denar bi lahko namenili tudi za Rupnikovo linijo  
- interaktivni zemljevid v Železnikih 
- postavitev nekih enotnih tabel, znakov  na katerih bi bile predstavljene značilnosti tega kraja. Npr. 
pred Železnikom bi bila čipka in klekeljni z napisom dobrodošli  
  
Svetujem, da se za naprej vključi tudi možnost drugačne izvedbe (npr. pogovor se gostom v okviru 
čipkarskih dni se izvede prek spleta, ali spletna konferenca, pohod v manjših skupinah, individualen 
tek  ...).  
 
 
 
Povzetek 
Povzetek predlogov, ki so jih poslali člani strokovnega sveta, je, da naj se denar, ki je bil namenjen 
društvom v letošnjem letu, na nek način dodeli prav tem društvom. Društva niso kriva za nastalo 
situacijo (epidemija covid-19) in so bila pripravljena delati tako kot vedno. Prihodkov ni bilo, stroški 
pa so. Predlog je, naj se denar, ki ostane iz razpisa za leto 2020, v celoti ali vsaj delno vrne na 
postavko za sofinanciranje turističnih dejavnosti v letu 2021. Ker je nemogoče vedeti, kaj se bo 
zgodilo v letu 2021, naj se razpis prilagodi tako, da se društvom, ki so se prijavila na razpis v zadnjih 
treh letih, dodeli sredstva v taki višini kot pretekla leta. Društva pa bi nato predložila račune v 
vrednosti sofinanciranja.  
 



                       

 

S predlogi se mora najprej seznaniti svet Javnega zavoda Ratitovec. Po seji sveta Javnega zavoda 
Ratitovec se predlogi posredujejo na občino.  
 
 
 
 
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 

 
 
 


