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Strokovni svet za turizem

Železniki, 24.10.2018

Zapisnik 12. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 23. oktobra 2018, ob 19. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Klavdija Škulj, Polona Golija, Alojz Lotrič, Tomaž Habjan, Julijana Prevc, Marko Čenčič,
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 11. redne seje, ki je bila 13. 3. 2018
2. Pregled in morebitna poprava Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini
Železniki
3. Pregled dela skupine za Rupnikova linijo in Rapalsko mejo
4. Izdaja novega kataloga Selške doline in zgibank
5. Razno
Sklep 33: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1.
Sklep 34: Zapisnik 11. redne seje je bil po pregledu sprejet.
K točki 2.
Rok Pintar je na svetu Javnega zavoda Ratitovec podal pripombo na Pravilnik o sofinanciranju
turističnih dejavnosti društev v občini Železniki. Ne zdi se mu logično, da društvo dobi za pohod (na
razpisu turizem) precej več kot za pripravo igre (na razpisu kultura), saj je z igro precej več dela.
Pravilnik se večini ne zdi slab, je pa vedno tako, da je vedno za nekoga boljši kot za drugega.
Dejali smo da:
- v pravilniku ostane ena vodilna prireditev in tri ostale,
- črta se kot pogoj pri vodilni prireditvi, da je potrebno dokazilo o prijavi na policijo ali upravno
enoto,
- strošek ansambla ni upravičen strošek.
Valerija Štibelj bo vsa društva, ki se prijavljajo na razpis za turizem pozvala, da naj podajo morebitne
pripombe in predloge na pravilnik. Na podlagi teh predlogov bomo videli, ali je potrebno popraviti
pravilnik in kako. Če bo možno, bomo to uskladili na dopisni seji, v nasprotnem primeru se sestanemo
na redni seji.

K točki 3.
Skupina za Rupnikovo linijo in Rapalsko mejo se je sestala na štirih srečanjih. V skupini so člani, ki
smo jih predlagali na prejšnjem sestanku. Iz Muzejskega društva Železniki je Bojan Rihtaršič. Miha
Markelj pa je po zadnjem srečanju (kjer je bil odsoten) poslal sporočilo, da zaradi obilice službenih
obveznosti ne more več sodelovati v skupini. Pričeli smo zbirati gradivo iz teh dveh tem, dela se na
popisu objektov. Precej objektov je že od prej popisanih in vnesenih v Geopediji. Na naše srečanje smo
povabili tudi župana, ki pa se je žal opravičil in nas povabil, da pridemo na občino. Nameravamo mu
predstaviti naše delo in se dogovoriti, na kakšen način bi lahko pridobili soglasja lastnikov zemljišč, ki
vodijo do objektov, da se lahko tam hodi in ureja dostope. 16. novembra 2018 ob 18. uri na Zalem Logu
pripravljamo srečanje za občane z Zgodovinskim društvom Rapalska meja, kjer nam bodo predstavili
Rapalsko mejo na našem območju. O našem delu smo objavili tudi prispevek v Ratitovških obzorjih.
K točki 4:
Gregor Habjan in Nataša Habjan sta predstavila nov katalog Selške doline. Turistične informacije in
ponudniki, ki so bili do sedaj del kataloga, bodo zbrani na posebni poli, ki bo lahko priloga prospekta ali
samostojno. Izdali bomo tudi štiri tematske liste: čipke, kruhki, plavž z železarstvom in muzej. Tu bodo
naštete stvari predstavljene podrobneje. Vse izdaje bodo v slovensko angleški verziji. Na računalniku
smo si ogledali končno verzijo kataloga. Prisotnim je bilo videno všeč, pripomba je bila na napis na prvi
strani, ki bi moral biti bolj poudarjen.

K točki 5:
Govorili smo o:
- Polona Golija je vprašala, kako to da občina ni zraven pri projektu Julijske Alpe, kjer gre za
skupno promocijo. Nihče o tem projektu ni nič vedel.
- Dejala je, da obstaja veliko sredstev za področje turizma, vendar se pri nas nič ne prijavlja oz.
zelo malo.
- Pojavilo se je vprašanje, kdo spremlja razpise – predvsem razvojna agencija Sora in LAS
loškega pogorja, ki o tem tudi obveščajo in vabijo, da se priključujemo.
- Zakaj nismo zraven pri projektu opreme za kolesarje (električna kolesa, polnilnice, stojala za
kolesa). Na občini so se odločili, da najprej izpeljejo projekt kolesarske steze, nato bodo
opremljali naprej.
- Vedeti moramo, kaj želimo za naprej s turizmom, da se počasi lahko pripravlja dokumentacija,
načrti in ko se pojavi ustrezen razpis je že zapeljano v tej smeri, da se lahko izpelje.
- Strokovni svet bi moral imeti več besede.
- Postajališča za avtodome na Soriški planini občina ne more zgraditi, ker ni lastnik prostora.
Dogovarjali so se za menjavo parcel, a je na tem ostalo.
Naslednja seja strokovnega sveta za turizem bo 12. februarja 2019 ob 19. uri.

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 21.10.
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