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Strokovni svet za turizem                   Železniki, 9.11.2016 
 
 

Zapisnik 7. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je bila v torek, 8. novembra 2016, ob 19. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec. 
 

Prisotni: Klavdija Škulj, Alojz Lotrič, Tomaž Weiffenbach, Tomaž Habjan, Nataša Habjan,  
Nikolaj Peternelj (namesto Alojzij Jelenc) 
 

Odsotni: Tadej Kelc, Tine Jensterle, Edo Pohleven 

 

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 6. redne seje  
2. Predlogi članov za spremembo pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na 

območju občine Železniki in letnega programa turističnih dejavnosti in usklajevanje 
predlogov 

3. Razno 
 

Sklep 17: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

K točki 1. 

 

Sklep 18: Zapisnik 6. redne seje je bil po pregledu sprejet. 
 

K točki 2. 

Valerija Štibelj se je pozanimala pri notranji revizorki glede različnih koeficientov na podlagi imena 
društev. Nad koeficienti ni navdušena, sploh pa meni da društva, ki imajo več različnih panog v 
nazivu bi si zaslužila še dodatno nagrado. Prav tako pravi da poimenovanje konkretnih prireditev in 
njihovo nagrajevanje ni pravilno, predlaga da se zapišejo neki kriteriji in merila po katerih bi se 
dodeljevale točke.  
Valerija Štibelj je predstavila svoje predloge sprememb. Dejala je da bi črtala najavo prireditev na 
Javni zavod Ratitovec, ker to ne izvajajo vsi in črtanje minimalnega števila udeležencev. Dodala bi 
da je prireditev potrebno prijaviti na policijo, kar dokazuje da gre res za prireditev. Po njenem 
mnenju med prireditve ne sodijo razstave, pustovanje, koledovanje, delavnice. 
Tomaž Weiffenbach je dejal, da če koeficienti niso dopustni je potrebno določiti merila za vodilne 
prireditve, da bi boljše dobile več točk. Merila so lahko število obiskovalcev iz preteklih let, 
tradicionalnost prireditve, vključenost v zveze (Turistična zveza Slovenije (TZS), Gorenjska 
turistična zveza (GTZ), Planinska zveza Slovenije (PZS), Slovensko filantropijo). 
 
 



                       
 

O vseh teh predlogih je tekla razprava: 
- bila je dilema ali napisati kot pogoj da je vodilno prireditev potrebno prijaviti na policijo  
- ali je pametno črtati število obiskovalcev in kako res dokazati koliko jih je bilo 
- ali pustiti v pravilniku da najavo prireditve pošljejo na JZR in se objavi ter če tega ne storijo 

kakšne sankcije bi bile za to 
- kaj sploh sodi med prireditve 
- nekatere prireditve so že utečene, drugim je potrebno dati možnost da se razvijejo za kar 

prav tako potrebujejo finančna sredstva 
- merila bi dodali k vodilni večdnevni prireditvi in sicer koliko let že traja – več let več točk 
- ali je smiselno da poleg vodilne prireditve mora društvo izvesti vsaj še dve prireditvi da dobi 

toče – letos se je izkazalo, da so zato nekatere prireditve narejene na silo samo da je društvo 
dobilo točke 

- vključenost v različne zveze se doda pri delovanju društva 
 
Glavne spremembe pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti v občini Železniki in letnega 
programa turističnih dejavnosti občine Železniki: 

- iz pravilnika se črta da je potrebno najaviti prireditev najmanj 7 dni prej Javnemu zavodu 
Ratitovec 

- črta se da mora imeti vodilna prireditev nad 100 obiskovalcev 
- doda se da je vodilno prireditev potrebno prijaviti na policijo 
- točneje se opredeli kaj med prireditve ne sodi 
- pri vodilni večdnevni etnografski prireditvi se dodajo merila za tradicionalnost 
- pri delovanju društva se doda merilo vključenosti v TZS, GTZ, PZS, MDO Gorenjske 
-  v letnem programu se spremeni da lahko izvedejo največ tri ostale prireditve, črta pa se da 

morata biti vsaj dve 
- v letnem programu se spremenijo odstotki: vodilne prireditve 35%, ostale 30%, delovanje 

društev 35%  
 
Podrobne spremembe so razvidne iz sprememb pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti v 
občini Železniki in sprememb letnega programa turističnih dejavnosti občine Železniki, ki sta 
priloga tega zapisnika. 
 
Sklep 19: Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju občine 
Železniki z navedenimi popravki.  
 

Sklep 20: Sprejme se Letni program turističnih dejavnosti z navedenimi popravki.  
 

 

K točki 3. 

Ni bilo razprave. 
 

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 20.50. 
 
Zapisala: predsednik strokovnega sveta za turizem 

JZ Ratitovec 
Nataša Habjan       Tomaž Habjan  


