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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC 
 
Železniki, 6. 5. 2021 
 
 
Zapisnik 6. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 
 
ki je bila v sredo, 6. maja 2021, ob 19. uri v Športni dvorani Železniki. 
 
Prisotni: Tomaž Habjan, Tadej Jensterle, Julijana Prevc, Klavdija Škulj, Tomaž Weiffenbach, Nataša Habjan  
 
Opravičeno odsotni: Marko Čenčič, Klavdija Kejžar, Alojz Lotrič  
 
Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR, Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine 
Železniki 
 
 
Sejo je vodila predsednica Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Klavdija Škulj.  
 
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. redne seje, ki je bila 3. 3. 2020, 4. dopisne seje, ki je bila 7. 10. 2020 in 5. 
dopisne seje, ki je bila 23. 10. 2020  

2. Seznanitev s poročili razpisa za  sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za 
leto 2020   

3. Razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2021 
4. Predlogi za porabo denarja namenjenega turizmu na JZR 
5. Sestava skupine za pripravo nove strategije za turizem v občini Železniki 
6. Razno 

 
 
K točki 1 
 

Sklep 19: Zapisnik 3. redne seje , ki je bila 3. 3. 2020, je bil potrjen. 
Zapisnik 4. dopisne seje, ki je bila 7. 10. 2020, je bil potrjen.  
Zapisnik 5. dopisne seje, ki je bila 23. 10. 2020, je bil potrjen.  

 
K točki 2 
Člani so se seznanili s poročili razpisa za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za 
leto 2020. V letu 2020 je bilo odobrenih sredstev na razpisu 29.939,99 €, od tega je ostalo neporabljenih 
5.680,75 €. 
 
K točki 3 
Razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2021 je odprt do 17. maja 
2021, višina razpisanih sredstev je 29.940 €. 
 
Tomaž Habjan je dejal, da se mu ne zdi prav, da vsako leto določenim društvom sredstva ostanejo 
neporabljena, zato  poziva vse, da naj prijavijo samo tiste prireditve in aktivnosti, ki jih bodo res izvedli. 
 
V letu 2020 je iz naslova razpisa ostalo 5.680,75 €, v letošnjem letu pa bo tega denarja verjetno še več. 
Društva bodo namreč prijavila manj prireditev in aktivnosti, zaradi česar bo posledično vrednost točke sicer 



                       

 

večja, pojavila pa se bo težava, ker društva za določene aktivnosti ne bodo imela toliko računov, da bi lahko 
porabila vsa sredstva. Tako bo ostanek sredstev še večji in potrebno bi bilo sprejeti sklep, kam se nameni 
denar, ki ostane na razpisu. Ker je namenjen turizmu, je prav, da tam tudi ostane.  
 
Klavdija Škulj je predstavila, kako bi lahko Pot v Sušo povezali v daljšo pot, ki bi potekala od Železnikov (od 
cerkve ali od Športne dvorane preko križa, ki ga bo postavila župnija Železniki), po poti, kjer sedaj vgrajujejo 
mreže nad hišami Na plavžu, mimo Domela (bivše Tehtnice), preko Jesenovca do Suše in naprej do Raven.  
 

Sklep 20: Člani strokovnega sveta za turizem so sprejeli sklep, da se ostanek sredstev iz razpisa za 
sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2021 v proračunu za leto 2022 
namensko porabi za Pot v Sušo (ureditev poti iz smeri Železnikov proti Zalemu Logu). 

 
Gregor Habjan je dejal, da bi bilo smiselno tak sklep vsako leto sprejeti na vseh področjih, ki jih pokriva 
Javni zavod Ratitovec (JZR).  
 
Tomaž Weiffenbach je menil, da bi morali letošnji razpis prilagoditi, saj stanje zaradi koronavirusa ni tako 
kot pretekla leta. Veliko smo govorili o tem, tako na strokovnem svetu in na odboru za gospodarstvo, pa je 
razpis tak kot pretekla leta. Letos je razpis tak kot je, lahko pa se pogovarjamo, kaj narediti drugače za leto 
2022. Že v lanskem letu se je Turistična zveza Slovenije prilagodila in izplačala denarna sredstva na podlagi 
prostovoljstva, mi smo med drugim predlagali, da se sredstva med društva razdelijo glede na predhodna 
leta, kot dokazila pa društva predložijo račune v višini dodeljenih sredstev. Nič od tega ni bilo sprejeto. 
 
Valerija Štibelj je dejala, da morajo biti sredstva razdeljena transparentno in namensko porabljena za 
posamezno aktivnost, na kar jih opozarja tudi notranja revizorka. Komisija za izvedbo javnih razpisov je tudi 
lani sredstva razdelila na podlagi določil pravilnika in razpisa, nato pa je župan s sklepom določil, da 
sredstva društvom pripadajo tudi v primeru, če vodilna prireditev ni izvedena, kar je sicer pogoj za 
pridobitev sredstev. Poleg tega je sprejel še sklep, da društvom akontacije, ki so jo prejela za neizvedene 
aktivnosti, ni potrebno vračati.  
 
Glede na situacijo s koronavirusom in nezmožnostjo izpeljave določenih prireditev bi bilo smiselno, da bi 
župan tudi letos sprejel sklep, da vodilna prireditev ni pogoj za pridobitev sredstev razpisa. Valerija Štibelj 
bo o tem govorila z županom in z njegovo odločitvijo seznanila vsa društva.  
 
Tomaž Weiffenbach je dejal, da bo na kakšni drugi občini poiskal razpis, ki so ga že prilagodili nastalim 
razmeram. Razpis bo prilagodil na našo občino, le-tega pa bi uporabili za leto 2022. Do 25. maja 2021 bo 
pripravil osnutek razpisa za leto 2022 in ga poslal v pregled vsem članom strokovnega sveta. Dejal je, da bi 
bilo mogoče smiselno imeti dva pravilnika in bi se vsako leto glede na situacijo odločili, kateri je primernejši.  
 
K točki 4 
Gregor Habjan: na JZR iz občinskega proračuna za potrebe turizma vsako leto dobimo 5 tisoč evrov, lani je 
bilo 4 tisoč, letos pa 6 tisoč evrov. Potrebno se je odločiti, kam bi namenili denar. Pripravili smo nekaj 
predlogov: kozolec za plakate, postavitev dveh servisnih stebričkov za kolesa, stojala za kolesa, oglaševanje 
z jumbo plakati kot lani, zemljevid poti, ki jih ureja PD Železniki. 
 
Klavdija Škulj je dejala, da jo moti, ker je kozolec sedaj, ko ni prireditev, stalno prazen oz. ker sedaj že toliko 
časa visi plakat kinologov. Predlagala je, da bi lahko tu predstavili kraje in ponudbo v Selški dolini. V lanskem 
letu smo se odločili, da bo plakatno mesto prazno če ne bo prireditev, sedaj pa prireditev ni.  
 
Po razpravi smo se odločili, da denar od turizma namenimo: 

 postavitev dodatnih kovanih vrat pri kovačnici na plavžu (račun še od lani december) 624 €, 

 sofinanciranje zemljevida PD Železniki – 500 €, 

 najem zemljišča po pogodbi za oglaševalni  kozolec – 500 €, 

 oglaševanje  4376 €  – izdelava dveh jumbo plakatov na platnu (lanska motiva, ki sta bila namenjena 
oglaševanju), ki bi visela na oglasnem kozolcu, ko ne bi bilo prireditev  - oglaševanje na dveh jumbo 



                       

 

plakatih (lanska motiva), eden na Tržaški cesti v Ljubljani in drugi v Celju, junij, julij oz. odvisno od 
porabe. 

 
V lanskem letu je stroške oglasa, ki je vabil v Selško dolino, pokrila Občina Železniki. Na njih naslovimo tudi 
prošnjo za pokrivanje teh stroškov v letošnjem letu.  
 
 
K točki 5 
Gregor Habjan je povedal, da bo potrebno pripraviti strategijo razvoja turizma; prejšnja je bila veljavna do 
leta 2017. Sedaj se pripravlja strategija razvoja na škofjeloškem, pri pripravi katere aktivno sodelujemo vse 
štiri občine na tem območju. Na občini Železniki pa pripravljajo dokument razvoja občine do leta 2026. Na 
osnovi teh dveh dokumentov bomo pripravili strategijo razvoja turizma, predlagam pa, da se naredi za 
obdobje 10 let, to je do leta 2032. Strategije bodo pripravili tudi na področju kulture, športa in mladine. 
Potrebno je sestaviti delovno ekipo, ki bo sodelovala pri pripravi dokumenta.  
 
Za člane skupine za pripravo strategije za razvoj turizma predlagamo naslednje: 

 Marko Gasser – občan, 

 Polona Golija – direktorica TC Soriška planina, predsednica TD Sorica, 

 Gregor Habjan – direktor JZR, 

 Nataša Habjan –  turistični informator v JZR, 

 Bojana Kavčič – občanka,  

 Jani Košmelj – turistični ponudnik v Dolenji vasi, 

 Andreja Križnar – vodja Turizma Škofja Loka na Razvojni agenciji Sora 

 Miha Markelj – občan, zaposlen na STO 

 Jernej Peternelj – turistični ponudnik v Davči, 

 Julijana Prevc – občinska svetnica, predsednica odbora za družbene dejavnosti, članica sveta zavoda 
JZR in članica strokovnega sveta za turizem, 

 Valerija Štibelj –  višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki, 

 Tomaž Weiffenbach – občinski svetnik, član odbora za gospodarske dejavnosti, član strokovnega 
sveta za turizem, predsednik TD Železniki. 

 
Predlaganim kandidatom se pošlje vabilo, s katerim se jih pozove k sodelovanju. Z aktivnim delom bi pričeli 
septembra.   
 
K točki 6 
Klavdija Škulj je predlagala nadgraditev Poti v Sušo oz. povezavo iz Železnikov, preko Suše do Raven. Dejala 
je, da bi bila to daljša pot, ki bi bila zanimiva za različne pohodnike. S tako povezavo bi veliko pridobili. Pot 
bi se začela pri cerkvi v Železnikih, potekala bi po poti, ki so jo sedaj zgradili za potrebe postavitve 
zadrževalnih mest nad hišami v naselju Na plavžu, spustila bi se do nogometnega igrišča v Njivci, nadaljevala 
»za krajem« po levem bregu Sore, do odcepa za Plenšak in po poti do Suše, od tam po obstoječi poti in 
naprej do ravenske poti. Tomaž Weiffenbach je povedal, da bo nad športno dvorano župnija Železniki 
postavila velik križ in predlagal, da bi šla pot od športne dvorane preko tega križa in naprej.  
Ugotovili smo, da je ideja zanimiva, vendar je to velik projekt, ki ga JZR ne more financirati, zato bi bilo to 
potrebno urediti preko občinskega proračuna. 
 

Sklep 21: Člani strokovnega sveta za turizem predlagajo, da se v občinski proračun uvrsti projekt izgradnje 
pešpoti iz Železnikov, preko nove poti nad plavžem, mimo nogometnega igrišča, po levem bregu Sore, do 
odcepa za Plenšak, naprej do Suše in dalje do ravenske poti.  

 
Gregor Habjan je člane strokovnega sveta seznanil z naslednjim: 

 4. maja 2021 smo imeli sestanek Komisije za Rupnikovo linijo in rapalsko mejo, kjer smo govorili o 
razdelitvi sredstev za leto 2021. Namenili jih bomo za odkup zemlje v parku pri davškem mostu ter 
tabli v bunkerju na Lajnarju. 

 Občina Železniki skupaj z občino Škofja Loka in Komunalo Škofja Loka sodeluje v projektu Zero 
Waste, 6. maja je prva delavnica. 



                       

 

 Predlagal je, da bi se občina Železniki vključila v program Zelene destinacije, kjer sta že Škofja Loka 
in Gorenja vas. V občini Gorenja vas-Poljane so se vključili v letošnjem letu, zato se bomo povezali z 
njimi, da nam stvar predstavijo in povedo, kakšne so prednosti in kakšni so stroški vključitve. Bo pa 
projekt morala peljati občina. Pri razpravi so bili člani sveta glede tega predloga zadržani oz. jih je 
zanimalo, kakšna bo dodana vrednost občine – ali bodo samo stroški, učinka pa ne pravega.   

 Vsi zapisniki strokovnega sveta morajo obvezno iti na odbor za gospodarstvo in nato na občinski 
svet v seznanitev in razpravljanje.  

 
 
Naslednja seja strokovnega sveta za turizem bo v sredo, 16. junija 2021, ob 20. uri.  
 
 
Seja je bila končana ob 20.55. 
 
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  
Nataša Habjan 
  
Predsednica strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec 
Klavdija Škulj 


