
Spoštovani gospod Požar,  

pošiljam odgovore na vaša vprašanja: 

Prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar in Rebeka Koncilja Žgalin sta na povabilo direktorice TGZS Klavdije 

Perger sodelovali v SRIP trajnostni turizem.  

Prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar je kot zunanja sodelavka sodelovala od leta 2017 do zaključka v 

mesecu oktobru 2019. V tem času je za potrebe projekta sodelovala pri pripravi akcijskega načrta za 

fazo 1 in fazo 2 izvedbe projekta. Poleg tega je intenzivno sodelovala na procesu utemeljevanja 

raziskovalno-razvojnih aktivnosti v turizmu in turističnih podjetij, svetovala članom SRIPT pri prijavah 

na razpise za S4 (pametna specializacija) in svetovala podjetjem članom SRIPT pri pripravi 

raziskovalnih programov. Za opravljeno delo je naročniku izročila vsa potrebna dokazila. 

Sodelovanje Rebeke Koncilja Žgalin je potekalo od januarja 2018 in sicer na področju raziskav in 

razvoja. Sodelovanje je gospa Koncilja Žgalin zaključila v začetku meseca oktobra 2019. Njena 

primarna naloga je bila pomoč turističnim podjetjem (članom SRIP trajnostni turizem) pri 

ustanavljanju Raziskovalno-razvojnih oddelkov v podjetjih in pomoč pri registraciji raziskovalnih 

organizacij in raziskovalnih skupin v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS. 

Gospa Koncilja Žgalin je sodelovala tudi pri utemeljevanju Raziskovalno-razvojnih dejavnosti v panogi 

turizma ter nudila strokovno pomoč članom SRIP trajnostni turizem pri prijavah na razpise S4 

(pametna specializacija). Za opravljeno delo je naročniku izročila vsa potrebna dokazila. 

Obe omenjeni sta v rednem delovnem razmerju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in sta za 

delo na omenjenem projektu pridobili soglasje fakultete. Poudarjamo, da sta obe sodelavki naročniku 

TGZS in direktorici sproti pošiljali poročila o opravljenem delu, skupaj z dokazili. Na poziv TGZS sta v 

mesecu septembru 2019 pripravili skupno podrobno poročilo za celotno obdobje sodelovanja in 

priložili vsa potrebna dokazila. 

S soglasjem kolegic ju dodajam v kopijo tega sporočila. 

Lep pozdrav,  

dr. Dušica Vehovar Zajc  

Predstavnica za odnose z javnostmi 

(Public Relations Manager) 

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

(University of Ljubljana, School of Economics and Business) 


