Javni zavod Ratitovec
Otoki 9A, 4228 Železniki
Slovenija
Tel.: ++386 4 510 04 10
Fax: ++386 4 510 04 11
ID za DDV: SI82770174
Matična št.: 1481983
TRR: 01346-6000000191
E-mail: zzs.zelezniki@siol.net
http://www.jzr.si

STROKOVNI SVET ZA TURIZEM JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Železniki, 2. 9. 2019

Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v sredo, 28. avgusta 2019, ob 20. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Marko Čenčič, Tomaž Habjan, Tadej Jensterle, Klavdija Kejžar, Julijana Prevc, Tomaž Weiffenbach,
Nataša Habjan
Odsotni: Alojz Lotrič, Klavdija Škulj
Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR
Konstitutivno sejo je do izvolitve predsednice in podpredsednika vodil direktor Javnega zavoda Ratitovec
Gregor Habjan. Opravičil je predsednika sveta zavoda Borisa Kavčiča, kje bil odsoten zaradi službenih zadev.
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za turizem JZR
2. Plan dela 2019-2022
3. Vprašanja in pobude
4. Razno

K točki 1
Po telefonu smo poklicali Klavdijo Škulj, ki je privolila v kandidaturo za predsednico, za podpredsednika je
bil predlagan Tomaž Weiffenbach. Člani strokovnega sveta za turizem so za predsednico strokovnega sveta
za turizem izvolili Klavdijo Škulj, za podpredsednika pa Tomaža Weiffenbacha.
Sklep 1: Predsednica strokovnega sveta za turizem je Klavdija Škulj, podpredsednik Tomaž Weiffenbach.
Zaradi odsotnosti predsednice Klavdije Škulj je vodenje seje prevzel podpredsednik Tomaž Weiffenbach.
K točki 2
Člani strokovnega sveta so razpravljali o okvirnem štiriletnem planu:
- pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti v občini Železniki – do sedaj se ga je spreminjalo že
večkrat, zaenkrat naj ostaja tak kot je,
- vsako leto je potrebno sprejeti letni program in potrditi obrazce, ki spadajo pravilniku o
sofinanciranju,
- spodbuditi občino, da bi uredila in ocvetličila javne površine,
- pregleda se strategijo za turizem (2013-2017) in razvojni program občine (2009-2015),
- informacije, ki prihajajo na občino za turizem se največkrat ustavijo tam in niso naprej posredovane
JZR in tako se zamudi marsikateri projekt, ki bi bil za turizem v občini dober (e-kolesa, pohodne poti
Juliana, avtobus hop on hop off). Treba je doseči na občini, da te informacije posredujejo naprej in
se skupaj odloča ali se v projektih sodeluje ali ne oz. kaj je za turizem v občini pomembno.
- strokovni svet mora biti v podporo društvom predvsem pri promocijah (izgradnja kozolca pri Prevcu
za oglaševanje, transparent čez cesto). S strani strokovnega sveta se na občino da pobuda, da je

-

premalo transparentnih mest in naj nazaj uredijo nadcestni transparent, ki so ga ob obnovi ceste
podrli. Ta transparent so društva sama financirala.
ureditev kopališča ob reki Sori,
ureditev razglednih točk iz Sorice proti Torki.

K točki 3
Gregor Habjan je dejal, da je slišal, da je na občini ustanovljena skupina, ki pripravlja razvojno strategijo
občine. Meni, da bi v to skupino moral biti vključen direktor JZR in predsedniki strokovnih svetov. O tem bo
Julijana Prevc poslala vprašanje na občino kaj je res, ker ne ona in ne Tomaž Weiffenbach, ki sta v
občinskem svetu o tem ne vesta nič.
Na sejah strokovnega sveta, prihodnjič tudi na konstitutivni seji naj bo prisotna tudi Valerija Štibelj, višja
referentka za gospodarstvo Občine Železniki.
Julijana Prevc je šla skozi finančni plan JZR:
- Izpostavila je suport društvom pri promocijah, kot so table oz. kozolec, ki se postavlja, nadcestni
transparent, zanimalo jo je kako je s promocijo na socialnih omrežjih. Tomaž Weiffenbach in Gregor
Habjan sta odgovorila, da je in ni pomembno to oglaševanje. Domačini po večini vedo kaj se dogaja,
ali tovrstne objave vidijo ali ne je odvisno tudi od interesa. Da privabimo v občino ljudi od drugod
pa je zelo pomembno drugo oglaševanje npr. objave v raznih medijih, ki niso samo naši lokalni,
postavitev jumbo plakatov izven občine.
- Vprašala je kako je s prenovo spletne strani JZR. Gregor Habjan je dejal, da prenova poteka in
pokazal kako bo izgledala.
- Zanimalo jo je tudi ali se je Gostišče Zalogar že vprašalo, če bi prevzel degustacije za skupine. To je
še potrebno storiti.
- Projekt Igrifikacija oz. pobeg iz mesta – je v teku, sedaj so na vrsti najprej testne skupine, nato se bo
spomladi šlo v širše oglaševanje.
- V dolgoročnem planu JZR je zapisano tudi ureditev kopališč, ureditev razglednih točk iz Sorice proti
Torki, ureditev razgledne točke za dvorano. Gregor Habjan je odgovoril, da ima te stvari že dolgo
zapisane v planu. Lepo bi bilo, da bi se nekje ob Sori uredilo kopališče. Za razgledne točke predlaga
da TD Sorica pregleda pot in doreče, kje bi se najbolje videlo in tam kjer bi bilo možno izvesti posek
smrek, kar bi bilo potrebno za izvedbo razgledne točke. Razgledna točka za dvorano pa je zdaj
zamujena, obstajala so razmišljanja oz predlogi, da bi se tam kjer poteka daljnovod postavil velik
risalni žebljiček na katerem bi bila razgledna ploščad. Risalni žebljiček bi prišel v knjigo rekordov in
to bi sigurno privabilo ljudi in s tem popestrilo tudi gostinsko ponudbo , obisk ostalih zanimivosti, ...
Sicer je to še vedno možno, vendar ne več za tako ceno kot bi bilo možno takrat v času izgradnje
elektrodaljnovoda. Julijana Prevc predlaga, da se ureditev kopališč in razglednih točk doda v plan
dela.
Gregor Habjan je dejal, da je slišal da bodo nekatere hiše izseljene oz prazne v okviru gradnje obvoznice.
Razmišlja da bi se mogoče odkupili Glavanova in Konjarjeva hiša . V Glavanovi hiši bi lahko uredili TIC in s
tem izpraznili muzeju dodatni prostor za dodatno ponudbo oz bi pridobili sobo za aktualne tematske
razstave. V Konjarjevi hiši bi pa lahko vzpostavili apartmaje in bi se pričeli aktivneje ukvarjati s turizmom.
Julijana Prevc in Tomaž Weiffenbach sta odgovorila, da hiš ne odkupuje občina ampak država. Na tem delu
je še nekaj hiš, ki naj bi jih odkupili in porušili zaradi izvedbe obvoznice. Gregor je dejal, da bi za nek
minimalen odkup vseeno poskusili z nakupom hiš, da jih ne bi podrli, saj to vidi kot idealno možnost za
turističen razvoj Železnikov.
Gregor Habjan je dal tudi pobudo, da bi kdo s kakšnim kmetom lahko dogovoril, da nekje ob cesti postavi
silažne bale in jih poslikali (npr. Nina Drol), tako kot jih že imajo po nekaterih krajih, ampak, vse mora biti
varno.
Nataša Habjan naj od Valerije Štibelj pridobi podatke o število nočitev v občini od izvajanja strategije naprej
torej od leta 2013.

K točki 4
Gregor Habjan je dejal, da je prav da gre turistična taksa nazaj v kraj kjer je bila pridobljena. V Davči so na ta
način uredili pot do Davških slapov, kupili mize, ki jih potrebujejo za izvedbo prireditev. V Sorici prav tako
Turistično društvo da pobudo, kaj bi se uredilo in skupaj s krajevno skupnostjo to izpeljejo. Urejali bodo pot
k slapu Šprucar, prostor okrog Groharjevega spomenika.
Gregor Habjan je povedal da smo se ponovno sestali tudi Gregorjem Novakovičem, direktorjem LTO
Cerkno. Cerkno sedaj postaja ena izmed več kot tridesetih samostojnih vodilnih destinacij. Dejal je še da
imamo v turizmu še velike možnosti, samo prave podpore ni saj ne živimo kot turistična občina. Tomaž
Weiffenbach je na to odgovoril, da imamo druge prednosti, ki smo jih že uvedli. Izpostavil je čipkarske
dneve in že tretje leto uspešno prijavo na evropski razpis, ki je obogatil te dneve in pripeljal udeležence tudi
iz tujine. Pogoj za sodelovanje pa je bilo pobratenje vsaj z eno občino izven Slovenije, kar nam je uspelo z
hrvaško Lepoglavo.
Gregor Habjan je poklical Andrejo Križnar iz Turizma Škofja Loka in jo vprašal na kakšen način lahko
sodelujemo, kako gre na tem področju sodelovanje z našo občino - so odprti kakšni možni projekti.
Odgovorila je, da načeloma samo s koledarjem prireditev in tisto kar je nujno. Gregor je rekel, dabi lahko na
naslednji seji Valerija Štibelj na bolje predstavila katere aktivnosti s Turizmom Škofja Loka potekajo na
občini, saj Andreja ni bila najbolj zgovorna. Dogovori se tudi za fizični sestanek z direktorico Andrejo na
Turizmu Loka.
Strokovni svet naj bi se sestal dvakrat na leto, aprila in novembra, po potrebi tudi večkrat.

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 21.45.

Zapisala
Nataša Habjan
Podpredsednik strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
Tomaž Weiffenbach

