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Strokovni svet za turizem                   Železniki, 22.9.2015 

 

 

Zapisnik 3. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je bila v torek, 15. septembra 2015, ob 20.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec. 

 

Prisotni: Klavdija Škulj, Tine Jensterle, Edo Pohleven Tomaž Weiffenbach, Tomaž Habjan, Alojz 

Lotrič, Nataša Habjan 

 

Odsotni: Tadej Kelc, 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 2. redne seje, ki je bila 29. 6. 2015 

2. Pregled ter dopolnjevanje in usklajevanje Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti 

društev na območju občine Železniki in Letnega programa turističnih dejavnosti 

3. Razno 

 

Sklep 6: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 1. 

 

Sklep 7: Zapisniki 2. redne seje je bil po pregledu sprejet. 

 

K točki 2. 

 Pregledali smo popravljen in dopolnjen pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na 

območju občine Železniki in Letni program turističnih dejavnosti, ki ju je pripravila delovna 

skupina. Vnesli smo še nekaj sprememb, te se vnese ter oblikuje v primerno obliko. Naredi se 

preračun sredstev po spremenjenem pravilniku in letnem programu in se upošteva prijavljene 

aktivnosti za leto 2015. 

  

Sklep 8: Valerija Štibelj in Nataša Habjan pripravita čistopis pravilnika in letnega programa z 

vnesenimi pripombami, ter izdelata preračun po novem pravilniku. Pošlje se vsem članom v 5-

dnevno obravnavo, kjer podajo pripombe. V primeru da ne bo veliko pripomb se skliče 

korespondenčna seja za potrditev pravilnika, v nasprotnem primeru se skliče redna seja. Pravilnik 

naj bi bil sprejet do začetka oktobra, 6.10.2015 je namreč seja sveta JZR. 

 

 



                       

 

K točki 3. 

- 3. oktobra 2015 je v Kranjski Gori srečanje turističnih delavcev 

- Najavo prireditev Nataša Habjan pošilja tudi na Gorenjsko turistično zvezo (kontakt 

posreduje Tomaž Weiffenbach) 

- Rok Šimenc je od julija direktor BSC Kranj, na njegovo mesto v Razvojni agenciji Sora je 

imenovan Jure Bernik  

- Tadej Kelc je bil trikrat neupravičeno odsoten na sejah strokovnega sveta za turizem. 

Predlaga se zamenjava in sicer se vpraša TD Dražgoše če predlagajo svojega člana (njihovo 

društvo še nima zastopnika v strokovnem svetu). 

 

 

 

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 22. uri. 

 

 

 

Zapisala: predsednik strokovnega sveta za turizem 

JZ Ratitovec 

Nataša Habjan       Tomaž Habjan  


