
Javni zavod Ratitovec 
Otoki 9A, 4228 Železniki 

Slovenija 
Tel.: ++386 4 510 04 10 
Fax: ++386 4 510 04 11 

ID za DDV: SI82770174 
Matična št.: 1481983 

TRR: 01346-6000000191 
E-mail: zzs.zelezniki@siol.net 

http://www.jzr.si 

Železniki, 14.11.2012 
 
Zapisnik 4. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 

 

ki je bila v torek, 13. novembra 2012, ob 19.00, v Mladinskem centru Železniki. 
 

Prisotni: Tomaž Habjan, Marjan Peternelj, Beti Petrovič, Edo Pohleven, Klavdija Škulj, Nataša 
Habjan 

 

Odsotni: Blaž Kuhar, Robert Kuhar, Andreja Megušar  
 

Ostali prisotni: 

Gregor Habjan - direktor JZR, Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki 
Pri 1. točki so bili prisotni še člani skupine za pripravo strategije za razvoj turizma: Janez 
Bertoncelj, Andreja Križnar, Miha Markelj, Leopold Nastran 
 
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Tomaž Habjan.  
 
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red: 

1. Dopolnitve Strategije razvoja turizma občine Železniki za obdobje 2013 do 2017 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 
3. Pregled dopolnjenega Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju 

občine Železniki in potrditev 
4. Razno 

 

Sklep 10: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

 

K točki 1. 

Pri 1. točki so bili prisotni tudi člani skupine, ki pripravljajo strategijo razvoja turizma. Skupaj smo 
pregledali  strategijo pregledali in dopolnili.  
 
Nataša Habjan je na odboru za gospodarstvo predstavila strategijo razvoja turizma, ki jo je 
pripravila delovna skupina za pripravo tega dokumenta. Dokument je bilo po njihovem sklepu 
potrebno poslati vsem turističnim društvom, gostincem in zainteresirani javnosti, ki se ukvarja s 
turizmom.  
 
Na odboru za gospodarstvo so bili izpostavljeni naslednji predlogi:  

• v strategiji bi lahko omenili tudi kolesarske poti, ki so opisane na spletnih straneh s strani 
kolesarjev ter kolesarsko pot po mejah občine,  

• pešpoti; ena od pešpoti bi lahko potekala po trasi: Železniki – Plenšak – Prtovč – Torka – 
Štampoh – Podrošt – Šoštar (Davča) – Zali Log – Suša – Železniki, 

• turiste pritegnejo zgodbe, zato bi le-te morali poiskati in jih vključiti v ponudbo (opredeliti 
kot cilj in ga podrobno opisati), 

• lahko bi nudili tudi triatlon ponudbo (plavanje, kolesarstvo, pohod), 
• v strategiji ni omenjena turistična panoramska cesta, 



                       
 

• v prostoru bi morali zadržati motoriste (opredeliti kot cilj in ga podrobno opisati). 
 
V strategijo smo vključili panoramsko cesto in dodali oba cilja (obogatiti ponudbo kraja z zgodbami 
iz Selške doline in povečanje motorističnega turizma), medtem ko smo se za ostalo odločili, da jih 
ne vključimo v strategijo. Navedene kolesarske in pohodniške poti niso označene, poleg tega pa je v 
poglavjih že zajeto, da obstajajo tudi druge možne poti.  
 
Od ostalih, ki smo jim poslali strategijo v pregled smo dobili odgovor le iz Litostrojske koče na 
Soriški planini, ki so želeli da dodamo dve njihovi prireditvi (Pohod po Rapalski meji in Etno 
koncert na jasi), kar smo storili. 
 

Dopolnjena strategija razvoja turizma je priloga tega zapisnika. 

 

 

K točki 2. 

 

Sklep 11: Zapisnik 3. seje je bil po pregledu sprejet. 
 

 

K točki 3. 

Ponovno smo pregledali in dopolnili Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na 
območju občine Železniki, ki je bil sprejet 20. 1. 2011.  
Valerija Štibelj je odgovorila na vprašanja, ki so bila postavljena na 3. seji. 

• Računi se upoštevajo v takem znesku (končni znesek), kot jih izda izvajalec. 
• Notranja revizorka je glede prostovoljnega dela zapisala: »Za samo sofinancirane 

prostovoljnega dela ne moremo trditi, da je kot takšno prepovedano še posebej kadar je 

usmerjeno k izvedbi projekta, programa oziroma aktivnosti turističnega društva za namen 

za katerega je sofinanciran iz občinskega proračuna in ki ima dokazano vsebinsko 

upravičenost. Namesto konkretnega opredeljevanja (prostovoljno/lastno delo) v pravilniku 

bi lahko kot predvideno načrtovanje odhodkov društva v javni razpis vključili na primer 

najemnino, materialne stroške (PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve, 

telefon, itd.), reprezentanco (stroški prehrane in pijače, informiranje, itd.), potne stroške in 

drugo. Pod točko »drugo« bi društva lahko navedla tudi stroške povezane z lastnim delom, s 

tem pa občina ne bi neposredno določila in vrednotila prostovoljnega/lastnega dela.« 

• Računi morajo biti priloženi za točno določeno aktivnost, v taki vrednosti kot so dobili denar 
za aktivnost. 

• Prenos denarja, ki ostane zaradi neizvedenih aktivnosti, na isto postavko v proračunu za 
prihodnje leto ni možen. 

 
Govorili smo o prostovoljnem delu, ter vrednotili točke za prikaz starih običajev. 
 
Glede oglaševanja prireditev smo se dogovorili, da je potrebno na podlagi pravilnika, ki določa 
točke za promocijo, pridobiti cenejši oglasni prostor v ciljnih medijih. To so za nas Radio Sora, 
Gorenjski Glas, Radio Kranj, Utrip.  TD Davča in TD Sorica oglašuje tudi na Primorskem valu. O 
tem se dogovarja direktor JZR Gregor Habjan. 
 
Pravilnik s spremembami in čistopis pravilnika je priloga tega zapisnika. 
 

 

 

 



                       
 

 

K točki 4. 

• Nataša Habjan je opozorila, da morajo turistična društva poslati program dela za leto 2013 
do 24. novembra 2012. Dogovorili smo se, da jih sproti pošlje vsem turističnim društvom v 
PDF obliki. 

• 25. 11. 2012 ob 16. uri bo na Radiu Sora predstavitev decembrskega dogajanja na občini in 
rečeno je bilo, da vse prireditve predstavi Nataša Habjan. 

 

 

 

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 21.00. 
 
 
 
Zapisala: predsednik strokovnega sveta za turizem 

JZ Ratitovec 
Nataša Habjan       Tomaž Habjan  


