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Železniki, 10.10.2012

Zapisnik 3. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 9. oktobra 2012, ob 19.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Tomaž Habjan, Blaž Kuhar, Andreja Megušar, Marjan Peternelj, Edo Pohleven, Klavdija
Škulj, Nataša Habjan
Odsotni: Robert Kuhar, Beti Petrovič (opravičila)
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 in potrditev zapisnika 2. seje
2. Pregled Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju občine
Železniki
3. Razno
Sklep 8: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K točki 1.
Sklep 9: Zapisnik 2. seje je bil po pregledu sprejet.
Nataša Habjan na Turistični zvezi Slovenije preveri do kdaj je potrebno poslati datume prireditev za
prihodnje leto. Nato pozove vsa turistična društva in planinsko društvo da podajo letne programe
dela, rok za oddajo naj bo 14 dni prej kot pri TZS, da bo še čas za uskladitev morebitnih podvajanj
prireditev.

K točki 2.
Pregledali smo Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju občine
Železniki, ki je bil sprejet 20. 1. 2011. V pravilnik je Valerija Štibelj že vnesla nekaj morebitnih
popravkov. Nekateri popravki so bili sprejeti, drugi na novo oblikovani ali zavrnjeni.
Pred nadaljevanjem popravljanja pravilnika se Valerija Štibelj pri občinski upravi pozanima o
naslednjih vprašanjih:
• Ali se pri dokazovanju stroškov o aktivnostih upoštevajo zneski z DDV ali brez DDV?

• Kako je s prostovoljnim delom, ali se ga lahko umesti med upravičene stroške in kako ga
vrednotiti?
• Ali bi bilo možno, da se poročilu priloži taka vrednost računov, kot je v celoti namenjenega
denarja posameznemu društvu ali morajo biti računi za točno določene aktivnosti v taki
vrednosti kot so dobili denarja za tisto aktivnost?
• Kakšen je način, da bi neporabljen denar, ki ostane zaradi neizvedenih aktivnosti prenesen v
naslednje proračunsko leto kot dodaten denar na postavki razpisa, ne da gre v integralni
proračun?
Dopolnjen pravilnik z vnesenimi popravki je priloga zapisnika.

K točki 3.
Blaž Kuhar je vprašal če obstaja pot, da bi prej prišli do denarja iz proračuna.
Glede na vse roke po sprejetju proračuna je bilo ugotovljeno, da to ni možno. Valerija Štibelj pa je
opozorila, da po prejetju akontacije, drugi del denarja lahko dobijo prej in sicer v 30 dneh ko oddajo
poročilo in dokazila o izvedeni aktivnosti.

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

