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Železniki, 22. 1. 2013 
 
Zapisnik 5. redne (dopisne) seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec, 
 
ki je potekala od četrtka, 17.1.2013 od 15. ure do torka, 22.1.2013 do 8. ure. 
 
Na dopisni seji so sodelovali: Tomaž Habjan, Marjan Peternelj, Beti Petrovič, Edo Pohleven, Klavdija 
Škulj, Nataša Habjan 
 
Člani, ki niso sodelovali: Blaž Kuhar, Robert Kuhar, Andreja Megušar  
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled sprememb prijavnega obrazca za sofinanciranje turističnih dejavnosti na območju občine 
Železniki za leto 2013 in potrditev 

K 1. točki 
Strokovni svet za turizem mora vsako leto pripraviti prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije za sofinanciranje turističnih dejavnosti na območju občine Železniki. Valerija Štibelj, višja 
referentka za gospodarstvo Občine Železniki je predlagala naslednje spremembe: 

- I. OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU (ne prosilcu) 
- 1. Naziv (brez društva) 
- III. črtano "Organizator aktivnosti (projekta)" in "Izvajalec aktivnosti (projekta)", tekst "Podizvajalci 

ali soorganizatorji aktivnosti (projekta) se nadomesti z "Društva, ki sodelujejo v okviru prireditve 
(naštejte)": 

- Poglavje V. ima spremenjen naslov, novo tabelo in črtano rubriko "Predviden rok za dokončane 
celotne aktivnosti oz. projekta:". 

- Naknadno je bilo poglavje V. popravljeno v bolj enostavno obliko. 
 
Predlog sklepa: 
Sklep 12: Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 
2013 se sprejme z navedenimi spremembami. 
 
Predlagani sklep št. 12. je sprejet, potrdilo ga je 6 članov strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda 
Ratitovec 
 
Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2013  je 
priloga tega zapisnika. 
 
 
V vednost:  

- člani strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec, 
- Gregor Habjan, direktor Javnega zavoda Ratitovec 
- Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki 

 
 
 

Zapisala:  predsednik strokovnega sveta 
za turizem JZ Ratitovec 

Nataša Habjan               Tomaž Habjan 


