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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM        Datum: 23. 11. 2017 

 

Zapisnik 10. redne (dopisne) seje strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec,  

 

ki je potekala od petka, 17.11.2017 od 13. ure do srede, 22.11.2017 do 12. ure, po elektronski pošti. 

 

Na dopisni seji so sodelovali: Polona Golija, Tomaž Habjan, Tomaž Weiffenbach, Edo Pohleven, Alojzij 

Jelenc, Nataša Habjan 

 

Člani, ki niso sodelovali: Klavdija Škulj, Alojz Lotrič, Tine Jensterle 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev Letnega programa turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018, Prijavnega 

obrazca za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2018  in Obrazca za 

poročilo o izvedenih aktivnostih 

 

K 1. Točki 

Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018  

 spremenjene so samo letnice 

 

Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki 

 stran3:  PODATEK O TRAJANJU PRIREDITVE /izpolnite, če prijavljate večdnevno 

etnografsko, etnološko prireditev/: 

Prireditev traja (npr. deset) _______________let. Upoštevajo se samo leta, ko je bila prireditev tudi 

dejansko izvedena! 

 na zadnji strani (IZJAVA) je popravljena letnica 

Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih 

V prilogi je star obrazec, ki pa naj bi ga dopolnili z naslednjimi popravki: 

 na str. 1 je potrebno popraviti letnico iz 2017 na 2018 

 črtati je treba tekst »Število obiskovalcev vodilne prireditve:«, ki se nahaja na str. 2 zavihka dokument 

1-4 in na str. 1 zavihka poročilo 2-4 

 pri poglavju V. Obvezne priloge za točko IV. b se črta tekst (v obeh zavihkih): Če je račun plačan z 

gotovino, naj izdajatelj računa navede, na katero aktivnost se račun nanaša ter to potrdi z žigom in 

podpisom. 

 Tekst »Če se isti račun nanaša na več aktivnosti, mora biti z računa nedvoumno razvidno, kolikšen 

znesek se nanaša na posamezno aktivnost« se preoblikuje v: Če se določen račun nanaša na več 

aktivnosti, naj bo z računa razvidno, na katere aktivnosti se račun nanaša oz. mora društvo stroške 

takega računa ustrezno razdeliti med več aktivnosti«. 

 

Predlog sklepa: 

Sklep 25: Predlagani Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki  za leto 2018 se sprejme v 

predlagani obliki.  

 

Predlagani sklep št. 25 je sprejet. Potrdilo ga je 6 članov strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda 
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Ratitovec. 

Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki  je priloga tega zapisnika. 

 

Sklep 26: Predlagani Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine 

Železniki  za leto 2018 se sprejme v predlagani obliki.  

 

Predlagani sklep št. 26 je sprejet. Potrdilo ga je 6 članov strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda 

Ratitovec. 

Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki je priloga tega 

zapisnika. 

 

Sklep 27: Predlagani Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih se sprejme v predlagani obliki.  

 

Predlagani sklep št. 27 je sprejet. Potrdilo ga je 6 članov strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda 

Ratitovec. 

Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih je priloga tega zapisnika. 

 

 

 

 

Zapisala     Predsednik strokovnega sveta za turizem pri JZ Ratitovec 

Nataša Habjan         Tomaž Habjan l.r 

 

 

V vednost: 

- člani strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec, 

- Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki, 

- Gregor Habjan, direktor Javnega zavoda Ratitovec 

 

Priloge: 

- Letni program turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2018 

- Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki 

- Obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih 

 


