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Strokovni svet za turizem

Železniki, 15.3.2018

Zapisnik 11. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 13. marca 2018, ob 19. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Klavdija Škulj, Polona Golija, Alojz Lotrič, Tomaž Habjan, Edo Pohleven, Tomaž
Weiffenbach (od 19.15), Nataša Habjan
Odsotni: Tine Jensterle, Alojzij Jelenc
Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR, Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo
Občine Železniki
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Tomaž Habjan.
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 9. redne seje in 10. dopisne seje
2. Seznanitev s poročili razpisa za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine
Železniki za leto 2017
3. Projekt LAS Loškega pogorja: Rupnikova linija / Rapalska meja
4. Izdaja novega kataloga Selške doline in zgibank
5. Razno
Sklep 28: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1.
Sklep 29: Zapisnik 9. redne seje in 10. dopisne seje sta bila po pregledu sprejeta.
K točki 2.
Valerija Štibelj je predstavila končno poročilo o razpisu za sofinanciranje turističnih dejavnosti v
letu 2017. V letu 2017 je bilo odobrenih sredstev v višini 29.939,97 €, porabljenih pa 27.788,07 €.
Neporabljenih je torej ostalo 2.151,90 € oz. 17,45% odobrenih sredstev. Rovn Selca, TD Železniki,
KTD Zali Log in KTD Vigenjc so izvedli vse prijavljene aktivnosti in porabili vsa sredstva. ŠKTD
Lajše, TD Selca in PD za Selško dolino pa so izvedle vse prijavljene aktivnosti, vendar niso imeli
dovolj računov, da bi lahko porabili vsa odobrena sredstva. TD Sorica ni izvedlo štiri prijavljene
aktivnosti, KTD Dražgoše tri in TD Davča eno prijavljeno aktivnost.
Sklep 30: Poročila društev o izvedenih aktivnostih Nataša Habjan pošlje članom strokovnega sveta
po e-pošti.
Sklep 31: Vsa turistična društva in planinsko društvo se pozove da na letošnji razpis prijavijo res
samo tiste aktivnosti, ki jih bodo izpeljali.

Pri tej točki smo govorili da je prostovoljno delo premalo cenjeno in premalo vrednoteno. Tomaž
Weiffenbach je izpostavil zakon o prostovoljstvu. Slovenska filantropija in Turistična zveza
spodbujata prostovoljstvo, na podlagi tega TZS dobi določena sredstva. Tudi pri njihovih razpisih je
prostovoljno delo vrednoteno. Prostovoljne ure je potrebno beležiti in jih enkrat letno oddati preko
Ajpes-a. Izpostavljena je bila čistilna akcija, kjer je stroškov malo, prostovoljnih ur pa veliko.
K točki 3.
LAS Loškega pogorja je sklical informativni sestanek glede Rupnikove linije in Rapalske meje, ki
poteka na škofjeloškem območju. Poklicali so jih iz LAS Idrija, kjer bi se skupaj z več Lasi želeli
prijaviti na razpis, povezovalna nit pa bi bila prav Rupnikova linija in Rapalska meja. Na
informativnem sestanku smo bili iz občine Železniki prisotni Polona Golija, Gregor Habjan in
Nataša Habjan. Pogovor je tekel v tej smeri da je res potrebno nekaj narediti na tej temi, urediti poti,
objekte, jih ustrezno označiti, narediti reklamno gradivo in usposobiti vodiče za vodenje.
Na ravni občine se pripravlja ureditev spominskega parka na križišču Zali log - Davča kamor bodo
postavili protitankovske ovire, ki so bile prej ob cesti proti Zalemu logu in tablo z opisom.
Rapalska meja pri nas poteka po Soriški planini, zato se s tem dnevno srečuje Polona Golija, ki
usmerja goste, ki prihajajo k njim. Polona Golija je povedala da so objekti na Soriški planini, veliki,
lepi, dostopni – tudi s sedežnico in predstavljajo velik turistični potencial. Objekti propadajo, poti
za turiste niso dovolj urejene, označene, zato bi bilo na ravni občine nujno nekaj narediti na tej
zadevi. V lanskem letu so oni očistili smeti v objektih ter izdali zloženko na to temo. Dejala je da bi
bilo potrebno narediti celostno podobo, izdati verodostojen letak in zemljevid, da bi se turisti lahko
samostojno podali na raziskovanje Rapalske meje.
Po Ratitovcu in na Zalem logu poteku Rupnikova meja, tam turiste popeljejo v bunker nad Zalim
logom za katerega skrbi KTD Zali log. Imajo tudi usposobljenega vodiča Janeza Habjana.
Tekel je pogovor o tem v kakšnem stanju so objekti, kaj bi bilo potrebno narediti, kdo bo to
vzdrževal. Dogovorili smo se da se oblikuje projektna skupina, ki bo določila smernice za nadaljnje
delo v tej smeri.
Sklep 32: Predlagamo projektno skupino v sestavi: Polona Golija, Marjan Krajnik, Janez Habjan,
Vincencij Demšar, Miha Markelj, Alojz Lotrič, Tomaž Weiffenbach, predstavnik Muzejskega
društva Železniki, Gregor Habjan in Nataša Habjan. Projektna skupina naj bi določila smernice za
nadaljnje delo na področju Rupnikove linije in Rapalske meje. Prvo srečanje bo 10. aprila 2018 ob
20. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
K točki 4:
Konec lanskega leta je Javni zavod Ratitovec naredil ponatis obstoječega prospekta, v nasprotnem
primeru bi bili že brez tega gradiva. Sedaj pa se pripravljamo na izdajo novega kataloga Selške
doline, ki bo narejen po smernicah Škofjeloškega območja. Oblikovno bomo sledili navodilom, ki
jih je za to predpisal Turizem Škofja Loka, želimo pa večjo velikost črk, ker so predpisane zelo
majhne. Ogledali smo si več različnih prospektov, tako iz škofjeloškega območja kot od drugod.
Nov prospekt naj bi vseboval naslednja poglavja: kratek oris Selške doline z zemljevidom Slovenije
in umestitvijo Železnikov, tehnična dediščina, arhitekturna dediščina, kulturna doživetja, narava,
aktivnosti, kulinarika, prireditve in top 7 lokacij. Pri top 7 je bilo predlagano: muzej, plavž, bazen,
Sorica z Groharjem, Ratitovec, spomenik v Dražgošah in ribolov pr'Vrhovc. Po dogovoru smo
bazen zamenjali z zdravilno vodo v Suši. Teksti bodo kratki, opisni brez navedb konkretnih
ponudnikov. Turistične informacije in ponudniki bodo zbrani na posebni poli, ki bo lahko priloga
prospekta ali samostojno. Za ta način smo se odločili, ker se podatki o teh stvareh zelo spreminjajo
in ne bo potrebno posegati v prospekt ampak je lažje spreminjati manjšo zloženko oz. polo. Na

posebni poli bomo izdali tudi glavne značilnosti v kraju (muzej, plavž, čipke, kruhki) in zanimivosti
po krajih, ki so sedaj prav tako v prospektu. Prospekt bo tako kot dosedanji v slovensko - angleški
verziji.
Direktor Gregor Habjan je predstavil tudi logotip Selške doline in Železnikov, ki ga je naredil Javni
zavod Ratitovec.
Govorili smo tudi o fotografijah, ki jih bomo potrebovali za prospekt. Smo v dogovoru s fotografi
da odkupimo potrebne fotografije, kar jih ne bo, jih bomo dali dodatno poslikati. Govorili smo da
obstaja tudi možnost da npr. za fotografije prireditev zaprosimo društva, da nam jih dajo iz
njihovega arhiva. Valerija Štibelj se pozanima kako je s fotografijami, ki jih ima občina za virtualno
panoramo in če je možno jih dobimo.
K točki 5:
Rečeno je bilo da nimamo nobene take stvari oz. lokacije, ki bi res privabila veliko turistov, kot npr
fontana piva v Žalcu, razgledni stolp v Lendavi. Direktor Gregor Habjan je povedal da je on že pri
postavitvi daljnovoda dejal da bi prvi steber morali postaviti obrnjeno, tako da bi bila špica spodaj,
na vrhu pa postaviti veliko razgledno ploščad. Vse skupaj bi bilo videti kot velik risalni žebljiček, ki
ga izdelujejo v Niku. Iz razgledne ploščadi bi se videlo daleč po dolini. S postavitvijo takega
objekta bi privabili veliko obiskovalcev.

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.
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