JAVNI ZAVOD RATITOVEC
OTOKI 9 A
4228 ŽELEZNIKI
Strokovni svet za turizem JZ Ratitovec
Datum: 8.3.2011

Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Strokovnega sveta za turizem
Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v ponedeljek, 7. marca 2011 ob 20.00, v pisarni direktorice Javnega zavoda
Ratitovec.
Prisotni:
Robert Kuhar, Klavdija Škulj, Tomaž Habjan, Marjan Peternelj, Blaž Kuhar, Andreja
Megušar, Nataša Habjan
Opravičeno odsotni:
Gregor Habjan,
Neopravičeno odsotni:
Beti Petrovič
Ostali prisotni:
Magdalena Rejec - direktorica JZR, Uroš Šinkovec – predsednik sveta JZR
1. redno konstitutivno sejo je do izvolitve predsednika strokovnega sveta vodil predsednik
sveta zavoda JZR Uroš Šinkovec, ki je predlagal naslednji dnevni red.
Od točke 2 je sejo vodil novoizvoljeni predsednik.
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda
Ratitovec
2. Plan dela za leto 2011
3. Vprašanja in pobude
4. Razno
Sklep 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1.
Predsednik sveta zavoda JZR Uroš Šinkovec je pozval prisotne naj podajo predloge za
predsednika in podpredsednika. Po daljši razpravi je bil za predsednika predlagan Tomaž
Habjan. Tomaž Habjan je bil soglasno izvoljen za predsednika.Za podpredsednico je bila
predlagana Klavdija Škulj, ki je bila prav tako izvoljena z vsemi glasovi.
Sklep 2: Predsednik strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec je Tomaž
Habjan.
Sklep 3: Podpredsednica strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec je Klavdija
Škulj.

K točki 2.
Tekla je razprava o tem kaj se bo delalo v štiri letnem mandatu.
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti je narejen, razpisna dokumentacija
pripravljena, v proračunu je za sofinanciranje predvideno toliko denarja kot lani, to je
29.940,00 evrov.
• Glavne informacije s področja turizma prihajajo na občino (npr. panoramska cesta), do
strokovnega sveta za turizem pa te informacije ne pridejo.
• Potrebno je narediti smernice v katero smer naj se razvija turizem v občini Železniki,
še prej je potrebno vedeti v katere projekte se občina vključuje in kam namenja denar.
Andreja Megušar je dejala, da strokovno mi takega dokumenta ne moremo pripraviti
in naj ga naredijo ustrezne inštitucije, strokovni svet pa ga bo pregledal.
• Predstavljen je bil potek posredovanja sklepov do občine (iz strokovnega sveta na svet
zavoda in ta ga posreduje občini). Zato je Robert Kuhar dejal, da direktorice JZR ne
potrebujemo na sejah, saj dejansko ni član strokovnega sveta, temveč izvršuje naloge,
ki jih tudi preko strokovnih svetov sprejme svet JZR. Tekla je razprava o tem, vendar
na to temo ni bil sprejet noben sklep.
• Izboljšati internetne strani, kjer naj se poleg ostalih pomembnih informacij doda tudi
e-mail, iz katerega bo povezava do članov strokovnega sveta.
• Potrebno se je pozanimati, kateri projekte pripravlja RAS, in kateri od teh projektov so
zanimivi za našo občino. RAS bo svoje projekte predstavil vsem turističnim društvom
v občini dne 17.3.2011.
• Nataša Habjan je povedala, da društva ne sporočajo svojih prireditev turističnemu
informatorju, da jih vpiše na internet JZR-ja, kar je škoda. Vprašanje pa je, ali naj bi
Nataša Habjan te informacije posredovala naprej drugim organizacijam (RAS, TZS,..)
in medijem, ali pa bi društva oglaševala prireditve samostojno.
Sprejeli smo sledeča sklepa:
Sklep 4: Vse informacije, ki prihajajo na občino iz področja turizma in turistične dejavnosti,
naj se obvezno posredujejo v presojo strokovnemu svetu za turizem Javnega zavoda Ratitovec
Sklep 5: Strokovni svet za turizem prosi svet zavoda, da posreduje občini vprašanje katere
turistične projekte in dejavnosti bo občina Železniki sofinancirala v letu 2011 in v katere
projekte in dejavnosti je že vključena. Odgovore naj nam svet zavoda posreduje v roku 14 dni.
K točki 3.
Točka ni bila obravnavana.
K točki 4.
Predsednik strokovnega sveta za turizem Tomaž Habjan je predlagal, da se prihodnjič
sestanemo konec maja ali v začetku junija in do takrat naj vsak član strokovnega sveta
pregleda statut Javnega zavoda Ratitovec, premisli o smernicah za razvoj turizma v občini,
kako bi izboljšali internetne strani.
V vednost:
- člani strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec,
- Magdalena Rejec, direktorica Javnega zavoda Ratitovec
Seja je bila končana ob 22.15.
Zapisala:
Nataša Habjan

predsednik strokovnega sveta za turizem
JZ Ratitovec
Tomaž Habjan

