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Strokovni svet za turizem

Železniki, 17.1.2019

Zapisnik 13. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 15. januarja 2019, ob 19. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Klavdija Škulj, Polona Golija, Alojz Lotrič, Tomaž Habjan, Julijana Prevc, Marko Čenčič, Nataša
Habjan
Odsotni: Tine Jensterle, Alojzij Jelenc
Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR, Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine
Železniki

Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Tomaž Habjan.
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 12. redne seje, ki je bila 23. 10. 2018
2. Seznanitev s poročili razpisa za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za
leto 2018
3. Pregled predlaganih popravkov Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini
Železniki, Letnega programa, prijavnega obrazca in obrazca za poročilo
4. Postavitev digitalnega zemljevida v Železnikih
5. Razno
Sklep 35: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1
Sklep 36: Zapisnik 12. redne seje je bil po pregledu sprejet.
K točki 2
Valerija Štibelj je predstavila porabo sredstev iz lanskega razpisa za turizem (tabela). Dejala je, da je
neporabljenih sredstev ostalo približno toliko kot leto prej.
Govorili smo o:
- društva naj prijavijo na razpis samo tiste aktivnosti, katere bodo tudi dejansko izvedli,
- razpis zajema aktivnosti, izvedene v obdobju od 1.11. preteklega leta do 31.10. tekočega leta
- potni nalogi morajo biti izdani pred potjo,
- prostovoljno delo je priznano v višini 20 % odobrenih sredstev; procent je določila komisija za
izvedbo javnih razpisov.
K točki 3
Na poziv Valerije Štibelj za posredovanje popravkov pravilnika sta svoje videnje in pripombe poslala Rok
Pintar in Tomaž Habjan. Na podlagi teh pripomb je Valerija Štibelj vnesla spremembe, ki smo jih pregledali.
Glede popravkov v pravilniku smo se dogovorili naslednje:
- pri naštevanjih se na koncu črtajo tri pikice,
- 8. člen: črtamo dokazila o izplačilu potnih stroškov,

-

-

8. člen: pri strošku ansambla dodamo, da se upošteva v višini 30 % odobrenih sredstev za prireditev,
8. člen: dodamo, da društva poročila lahko pošljejo po navadni ali po elektronski pošti,
8. člen: črtamo, da komisija lahko zahteva, da mora društvo predložiti dokazila o vseh stroških,
8. člen: črtamo, da društvo ne more pridobiti novih sredstev, če nima ustreznih dokazil,
12.1. člen: pri vodilni poldnevni prireditvi popravimo, da mora trajati minimalno 3 ure,
12.1. člen: dodamo, da v primeru, da komisija oceni, da vodilna prireditev ne zadosti kriterijem
vodilne prireditve, jo lahko točkuje kot ostalo prireditev in v tem primeru je društvo upravičeno do
sofinanciranja 4 ostalih prireditev.
12.3. člen: doda se, da se za mlade štejejo osebe do 29. leta,
12.3. člen: črtamo kriterij 3.6.2. trženje obstoječe turistične ponudbe.

Letni program, prijavni obrazec in obrazec za poročilo se uskladijo s pravilnikom.
Sklep 37: Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini Železniki, Letni program turističnih
dejavnosti občine Železniki za leto 2019, Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v
občini Železniki za leto 2019 in Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2019 smo z navedenimi
pripombami sprejeli in so priloga temu zapisniku.

K točki 4
Na JZR se je oglasil Anže Krajnik, ki želi postaviti digitalni zemljevid v Železnikih in v ostalih občinah na
Škofjeloškem. Gre za ekran, dimenzije 1 x 0,8 m, ki bi ga postavili na vidnem mestu, tam kjer se zadržuje več
ljudi. Na ekranu bi bil zemljevid (podoben kot je na trganki Selška dolina) z označenimi kraji, naknadno bi
bilo možnih več vsebin. Ker bi projekt financirali sponzorji, bi bili na ekranu zapisani tudi sponzorji. Za
postavitev potrebujejo prostor, elektriko in po možnosti tudi brezžično omrežje, za kar je prosil, če bi to
lahko zagotovil JZR. Gregor Habjan, Nataša Habjan in Anže Krajnik smo se pogovarjali o možnih lokacijah in
prišli do zaključka, da je najboljša lokacija na parkirišču pri Mercatorju, in sicer pri mlekomatu. Prostor sicer
ni v lasti JZR, medtem ko je elektrika že sedaj speljana iz bazena in bi se dalo urediti. Strošek elektrike bi
plačal JZR. Anže Krajnik bo pripravil bolj podroben načrt in ustrezna dovoljenja za postavitev.
K točki 5
Julijana Prevc je dejala, da se že dalj časa govori o postavitvi panojev za nameščanje jumbo plakatov o
prireditvah ob cesti pr Prevcevem kozolcu. Predlagala je, da se to izvede in da postavimo optimalen rok, do
kdaj bi bilo to izvedeno. Direktor JZR Gregor Habjan je dejal, da se je o tem že pogovarjal s Petrom Mescem,
in sicer bi postavili dva kozolca, kamor bi potem namestili iverko s plakatom. Dejal je, da bi denar, ki ga JZR
prejme za turizem v znesku pet tisoč evrov, lahko namenili za to. Potrebno pa se je še bolj podrobno
pogovoriti z Mescem o postavitvi in o plačilu za najem. Valerija Štibelj je izpostavila problem bližine ceste
oz. soglasja za postavitev. Postavitev kozolcev oz. panojev naj bi uredili do čipkarskih dni, če bi bilo možno,
pa že mesec prej, ko imajo na Zalem Logu Zelefest.

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

Seja je bila končana ob 21.15.

Zapisala:
Nataša Habjan

predsednik strokovnega sveta za turizem JZ
Ratitovec
Tomaž Habjan

