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OBČINA ŽELEZNIKI 

Odbor za gospodarske dejavnosti 
 

Z A P I S N I K 

  

16. seje odbora za gospodarske dejavnosti, ki je potekala v torek, 3. 4. 2018, ob 19.00 uri, v 

sejni sobi na sedežu občine Železniki 

 
Prisotni: 

Predsednica odbora:   Erika DROBNIČ 

Člani odbora:    Miran ŠTURM /od 19.20 ure dalje/, Jože PREZL,  

      Primož PINTAR, Matej MARKELJ, Andrej TUŠEK,  

      Tomaž WEIFFENBACH 

 
Podžupan:     Matej ŠUBIC 

Višja referentka za gospodarstvo: Valerija ŠTIBELJ 

Direktorica občinske uprave:  Jolanda PINTAR 

 

Odsoten: 

Župan:     mag. Anton LUZNAR – opravičil 

 

Zapisnik je pisala Valerija Štibelj.  

 

Erika Drobnič ja najprej pozdravila vse prisotne. 

 

Glede dnevnega reda je predlagala, da se le-ta dopolni še z eno točko, in sicer »4. Prodaja delnic 

Gorenjske banke«. 

Člani odbora so se s predlogom strinjali. 

 

52. sklep: 

Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 6, proti 0) naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje odbora, ki je bila 23. 10. 2017  

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje odbora, ki je potekala v času od 4. 

do 8. 12. 2017 

3. Obravnava predloga Odloka o turistični taksi v občini Železniki 

4. Prodaja delnic Gorenjske banke 
 

K točki 1 

Pregled in potrditev zapisnika 15. seje odbora, ki je bila 23. 10. 2017 (zvočni zapis: 

00:01:27 h) 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 6, proti 0) 53. sklep: 

Potrdi se zapisnik 15. seje odbora, ki je bila 23. 10. 2017. 
 

K točki 2 

Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje odbora, ki je potekala v času od 4. do 8. 

12. 2017 (zvočni zapis: 00:01:58 h) 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti je sprejel (za 6, proti 0) 54. sklep: 

Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje odbora, ki je potekala v času od 4. do 8. 12. 2017. 

 

K točki 3 

Obravnava predloga Odloka o turistični taksi v občini Železniki (zvočni zapis: 00:03:33 

h) 

 

Erika Drobnič je najprej povedala, da je občina pred slabima dvema letoma vrednost turistične 

takse povečala na maksimalni znesek, nato pa dodala: 
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15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki prinaša nekaj 

novosti tudi na področju obračunavanja turistične takse. 50. člen zakon določa, da morajo občine 

splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, uskladiti najkasneje v treh mesecih po 

uveljavitvi zakona, t. j. do 15. 6. 2018.  

Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračunava poleg turistične takse in znaša 25 % zneska 

turistične takse. Ta taksa se bo začela obračunavati 1. 1. 2019 in jo bo občina nakazovala 

Slovenski turistični organizaciji. 

Občina lahko z lastnim predpisom, glede na svoje cilje, dodatno določi zavezance, ki bodo deležni 

oprostitve plačila turistične takse, s tem predpisom pa lahko občina tudi zviša vrednost turistične 

takse; turistična taksa v naši občini znaša 1,27 EUR, po novem zakonu pa se lahko določa do 

višine 2,50 EUR. 

Valerija Štibelj je dodala: kdo je oproščen plačila turistične takse ter kdo jo plačuje v višini 50 

odstotkov, navaja že sam zakon, občina pa lahko v odloku opredeli dodatne zavezance, ki bodo 

oproščeni plačila turistične takse. 

V predlogu odloka je znesek takse naveden v višini kot velja trenutno, lahko pa člani odbora 

predlagate drugačen znesek. 

Člani odbora ste danes na mizo prejeli predlog odloka še z nekaterimi spremembami. V zvezi s 

pripravo odloka smo bile občine namreč na posvetu, na katerem nam je bil dan tudi vzorec 

odloka. Na podlagi razprave na posvetu je bil vzorec odloka dopolnjen/spremenjen; zadnjo 

verzijo smo prejeli v petek. Sprememba je v naslovu odloka – odlok o turistični in promocijski 

taksi, ustrezno se spremni tudi 1. člen, spremembe pa so tudi v 5. členu, ki opredeljuje dokazila 

za oprostitev. 

 

(sodelujoči v razpravi: Primož Pintar, Tomaž Weiffenbach, Valerija Štibelj, Matej Markelj, Jolanda 

Pintar, Erika Drobnič, Matej Šubic, Miran Šturm, Andrej Tušek) 

 

V razpravi je bilo izpostavljeno: 

- Primož Pintar: turistični taksi se tako reče z namenom; pobira se jo zato, da bi se jo vlagalo v 

turistično infrastrukturo; ali je možno, da se v odloku določi, da se sredstva (v celoti ali delno) od 

pobrane turistične takse vrnejo v okolje (krajevnim skupnostim?), v katerem je bila taksa 

pobrana ter da se s temi sredstvi obvezno gradi turistična infrastruktura?; nisem za to, da bi se 

turistična taksa zvišala 

- Tomaž Weiffenbach: strinjam se s Primožem, da naj se turistična taksa vrne nazaj – na 

območje občine, kjer se je največ pobere, in sicer za potrebe izgradnje turistične infrastrukture; 

v popravljenem predlogu odloka je v tretji točki 5. člena internetni naslov prečrtan. Zakaj? 

- Valerija Štibelj: spletnih naslovov ni pametno navajati v odlokih, saj se ti naslovi lahko 

spremenijo; spletni naslovi bodo objavljeni na spletni strani občine in posredovani nastanitvenim 

obratom 

- Matej Markelj: kje je opredeljeno, kam gre turistična taksa? 

- Valerija Štibelj: 15. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma določa, za kaj se mora 

turistična taksa porabiti 

- Matej Markelj: strinjam se s Tomažem in Primožem, da bi turistično takso morali porabljati 

namensko za turizem, predvsem za infrastrukturo oz. stvari, ki jih turistični delavci potrebujejo; 

kako jo razdeliti? Preko turističnih društev, Javnega zavoda Ratitovec, krajevnih skupnosti? 

- Jolanda Pintar: krajevnih skupnosti v odloku ni smiselno omenjati. Kaj, če se ukinejo? Zadeva 

mora biti vezana na proračun oz. navedena opisno – tako kot imamo to določeno glede 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (se porabi na območju, kjer je bilo pobrano) 

- Erika Drobnič: strinjam se z Jolando, da v odlok napišemo, da gre taksa nazaj v okolje, kjer je 

bila pobrana, saj tega zakon ne opredeljuje 

- Matej Šubic: podpiram, da se večji del teh sredstev vrne v kraj ali posamezno krajevno 

skupnost ali širši okoliš; strinjam se, da turistične takse ne povečujemo 

- Miran Šturm: ali lahko dobimo podatek o pobrani turistični taksi po krajih? 

- Valerija Štibelj: lahko 

- Primož Pintar: kar se izjem (oprostitev) tiče, jaz dodatnih zavezancev ne bi določal; 

- Andrej Tušek: vsi govorite, ne povišati turistično takso, vendar se bo taksa zaradi promocijske 

takse povišala za 25 % 
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- Primož Pintar: promocijske takse se bo nabralo kar nekaj milijonov in bo namenjena vsesplošni 

promociji Slovenije v svetu; 90 % turistične takse v naši občini ustvarijo tujci 

- Erika Drobnič: ali imamo kakšno informacijo več, kaj bo država delala s temi sredstvi? 

- Valerija Štibelj: na posvetu smo občine izrazile željo, da naj nam Turistična organizacija 

Slovenije pripravi obrazložitev glede promocijske takse, vendar je do danes nismo prejeli 

 

Po razpravi je odbor za gospodarske dejavnosti sprejel (za 7, proti 0) 55. sklep (predlog 

sklepa za občinski svet): 

Občinski svet občine Železniki je opravil prvo obravnavo predloga Odloka o turistični in 

promocijski taksi v občini Železniki. Podane pripombe naj se v čim večji meri vključijo 

v predlog odloka za drugo obravnavo. 

 

K točki 4 

Prodaja delnic Gorenjske banke (zvočni zapis: 00:43:27 h) 

 

Erika Drobnič je dala besedo Jolandi Pintar, ki je podala obrazložitev: 

Občina Železniki ima 171 delnic Gorenjske banke. Župan se je odločil, da bo na sejo občinskega 

sveta dal v obravnavo predlog, da se prodajo, zdelo pa se mu je smiselno, da se predhodno tudi 

odbor za gospodarstvo opredeli do tega oz. sprejme predlog sklepa za občinski svet. Cirila Tušek 

bo pripravila program prodaje finančnega premoženja, gre pa za prodajo po vzoru Občine 

Gorenja vas – Poljane, kjer bodo prodali 168 delnic, katerih trenutna vrednost je ocenjena na 

približno 57.000 EUR.  

Prodaja je vezana na objavo ustrezne ponudbe (sklep občinskega sveta je sprejet »na zalogo«). 

 

Miran Šturm je vprašal, ali smo delnice pripravljeni prodati za vsako ceno. 

Jolanda Pintar mu je odgovorila, da za vsako ceno kljub vsemu ne – da občina ne gre v 

»razprodajo«. 

 

Glede na to, da člani odbora niso prejeli nobenega gradiva, niso sprejeli predloga 

sklepa za občinski svet, temveč so se s prodajo delnic Gorenjske banke samo seznanili. 

 

Jože Prezl: direktorica Ljudske univerze Škofja Loka mi je povedala, da v naši občini trenutno 

potekajo neki programi, ki so brezplačni; programi se bodo počasi zaključili, fino pa bi bilo, če bi 

lahko potekali še naprej. Predlagam, da se z rebalansom proračuna nameni 5.000 EUR (od 

prodaje delnic) za Ljudsko univerzo Škofja Loka za izvedbo izobraževanj. 

Jolanda Pintar: v projektu skupaj z ljudsko univerzo in občino je nastalo lokalno učno središče 

Železniki; projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, poteka že od septembra 2017; občina 

in krajevna skupnost sta dali v brezplačno uporabo prostore v kulturnem domu, nimam pa točne 

informacije, kdaj se projekt zaključi – že letos? 

 

Erika Drobnič: zasledila sem, da se bodo sprostila evropska sredstva za vzpostavitev WiFi točk v 

odročnih krajih. 

Jolanda Pintar je pojasnila, da poznamo zadevo; občina lahko dobi 15.000 EUR kot vaučer – bon, 

s katerimi nabavi opremo za vzpostavitev javne internetne točke (dostop do signala). Na prvem 

razpisu bo sredstva prejelo 15 občin. 

V naslednjih dveh letih bo na razpolago večja kvota sredstev in več razpisov, zato smo 

razmišljali, da se na prvi razpis še ne bi prijavili, nismo pa se še odločili. Nihče tudi še ne more 

dati ocene, koliko točk se da opremiti za 15.000 EUR. 

Primož Pintar je menil, da bi bilo smiselno tako točko vzpostaviti v vseh krajih občine oz. da bi se 

občina večkrat prijavila na razpis. 

Jolanda Pintar je pojasnila, da občina lahko dobi sredstva samo enkrat. 

Erika Drobnič je menila, da se moramo potruditi, da dobimo sredstva. 
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Erika Drobnič se je vsem zahvalila za udeležbo in zaključila sejo ob 20.10 uri. 

 

 

 

  Predsednica odbora 

Zapisala:        za gospodarske dejavnosti: 

Valerija Štibelj       Erika Drobnič, l.r. 

 

Št.: 011-3/2018-004 


