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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Železniki, 22. 11. 2019

Zapisnik 2. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 19. novembra 2019, ob 19. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Marko Čenčič, Julijana Prevc, Klavdija Škulj, Tomaž Weiffenbach, Nataša Habjan
Odsotni: Tomaž Habjan (opravičil), Tadej Jensterle (opravičil), Klavdija Kejžar, Alojz Lotrič, Valerija Štibelj
(opravičila)
Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR
Sejo je vodila predsednica Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Klavdija Škulj.
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. konstitutivne seje, ki je bila 28. 8. 2019
2. Pregled in potrditev Letnega programa turističnih dejavnosti občine Železniki za leto 2020,
Prijavnega obrazca za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za leto 2020
in Obrazca za poročilo o izvedenih aktivnostih
3. Pregled strategije turizma 2013-2017
4. Oglaševanje na novem kozolcu
5. Razno

K točki 1
Gregor Habjan je povedal, da je na občino poslal zapisnike strokovnih svetov in nanje ni bilo odziva, prav
tako jih niso uvrstili na ustrezne odbore. Poslal je še enkrat in prav tako ni dobil odgovora, nato pa je odšel
na občino in se pogovoril z direktorico občinske uprave Jolando Pintar. Dejal je da nima smisla da imamo
strokovne svete, če se potem sklepi oz. ideje in pobude ne posredujejo naprej na občino in ustrezne
odbore, ki bi jih obravnavali. Sedaj je dogovorjeno da se zapisniki posredujejo naprej na odbore, zapisnik
strokovnega sveta za turizem obravnava odbor za gospodarstvo, katerega predsednik je Matej Šubic.
Sklep 2: Zapisnik 1. redne konstitutivne seje , ki je bila 28. 8. 2019, je bil po pregledu sprejet.
K točki 2
Klavdija Škulj je dejala da je bil obrazec za poročilo o izvedenih aktivnostih letos drugačen kot pretekla leta.
Ne zdi se ji prav da je potrebno navesti vse prihodke in odhodke, ki jih imaš z določeno aktivnostjo, ampak
meni da je dovolj če navedeš toliko odhodkov kot je vrednost določene aktivnosti. Ostali so se z njo strinjali,
potem pa smo ugotavljali zakaj je letošnji obrazec drugačen. Ugotovili smo da smo na 13. seji, ki je bila 15.
1. 2019 zapisali da se letni program, prijavni obrazec in obrazec za poročilo uskladijo s pravilnikom. Takrat
smo namreč sprejeli tudi sklep št. 37 s katerim smo potrdili nov Pravilnik o sofinanciranju turistične
dejavnosti v občini Železniki. Ker pa ta pravilnik ni bil potrjen na občinskem svetu, pomeni da velja do tedaj
veljavni pravilnik in s tem tudi obrazec za poročilo, ki je bil v veljavi.

Sklep 3: Glede na to da nov Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti v občini Železniki, ki smo ga
sprejeli na 13. seji, 15. 1. 2019 ni bil potrjen na občinskem svetu prav tako niso veljavni pripadajoči obrazci.
Postopa se po trenutno veljavnem pravilniku s pripadajočimi obrazci, ustrezno se spremenijo samo letnice.
Sklep 4: Potrjujemo Letni program turističnih dejavnosti v občini Železniki za leto 2020.
Sklep 5: Potrjujemo Prijavni obrazec za sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Železniki za
leto 2020.
Marko Čenčič je dejal da je letošnje poročilo poslal po elektronski pošti, nato je bil pozvan da pošlje še po
navadni pošti in sprašuje zakaj tako če smo se dogovorili da je dovolj po elektronski pošti. Ugotovili smo da
smo to zapisali v pravilnik, ki ni bil sprejet, zato je veljalo da se pošilja po navadni pošti. Sprejeli smo sklep
da se poročilo lahko pošlje po elektronski ali navadni pošti.
Sklep 6: Društva poročila lahko pošljejo po navadni ali po elektronski pošti.
Govorili smo tudi o tem da se sredstva iz razpisa za sofinanciranje turističnih pa tudi ostalih dejavnosti že
več let niso povišala.
Sklep 7: Predlagamo da se sredstva, ki so v proračunu občine Železniki namenjena sofinanciranju
turističnim, kulturnim, športnim in mladinskim dejavnostim povečajo za 10%.

K točki 3
Pregledali smo cilje strategije turizma 2013 – 2017
1. Povečanje števila namestitvenih kapacitet
Število namestitvenih kapacitet se je povečalo (Kališe, Podlonk, Sorica, Davča). Število nočitev po
letih zelo raste:
leto – število nočitev; 2013 – 1.313, 2014 – 3.403, 2015 – 5.200, 2016 – 6.053, 2017 – 10.965,
2018 – 12.523, 2019 (januar – oktober) – 17.624
2. Pripraviti atraktivne/inovativne programe (pakete) za različne vrste gostov (izletniki, aktivni gosti,…)
oziroma obstoječo ponudbo povezati v skupne programe (pakete)
Pripravili smo mapo v katerih so paketne ponudbe za poldnevne, enodnevne, dvodnevne izlete,
ponudbe za šole in povezave. Mape smo pošiljali društvom, upokojencem, šolam. Vse to je
objavljeno tudi na spletni strani. Mogoče bi ponovno poslali vendar samo po en paket ne celotne
mape.
3. Zagotoviti učinkovito promocijo in trženje turizma
Izdali smo prospekte, zloženke, učne liste, različne zemljevide. Vse to se dobi pri nas, turistični
ponudniki to dobijo v TIC-u da imajo v svojih prostorih. Promocijo po Sloveniji pa nas
predstavitvami največ izvajajo v TD Železniki, dogovorili smo se da se skupaj predstavimo na
januarskem sejmu Alpe adria, v ta namen damo izdelati tudi jadro z logotipoma Selška dolina in
Železniki.
Sklep 8: Javni zavod Ratitovec do sejma Alpe-Adria, ki je 29. 1. 2020 izdela jadra: 2x Selška dolina in 1x
Železniki
4. Postavitev turistične signalizacije
V okviru občine se vsako leto označujejo pomembni objekti v kraju (Zali Log, Dražgoše…). Dosegli
smo da so na cesti Bohinjska Bistrica – Železniki voznike usmerili čez Soriško planino in ne čez
Jelovico (novi smerokazi). Gregor Habjan je dejal da bi bilo nujno v Škofji Loki na križišču, kjer
zaviješ v Poljansko dolino moralo pisati tudi Selška dolina tako kot piše Poljanska dolina, potem bi
se to ponovilo še v krožišču pri Starem dvoru. Še vedno pa nimamo nekje izven občine informativne
table, ki bi obveščala mimoidoče o dogodkih, prireditvah in ponudbi.
5. Kolesarska pot Dolenja vas – Plenšak
Kolesarske poti še vedno ni, je pa v pripravi za pot od Selc do Plenšaka.
6. Promocija prireditev

Postavljen je nov oglasni kozolec na katerem bodo društva svoje prireditve lahko objavila
brezplačno. Za promocijo svojih prireditev se vsako društvo trudi po svoje. Oglašujejo preko
družabnih omrežij, radijskih postaj, z jumbo plakati po različnih krajih. Društva se trudijo da bi
ponovno postavili transparent čez cesto, ki je bil pri Alplesu in so ga odstranili pri rekonstrukciji
križišča.
7. Izobraževanje za potrebe turizma
Turistični ponudniki, društva in JZR smo se udeleževali izobraževanj in različnih delavnic v okviru
Turizma Škofja Loka.
8. Obogatiti ponudbo kraja z zgodbami iz Selške doline
V okviru Turizma Škofja Loka smo izdelali zgodbe za Škofjo Loko, Selško in Poljansko dolino. Zelo
dobra zgodba je tudi projekt Kulturna doživetja Škofjeloškega in sedaj še projekt Impresije
Škofjeloškega.
9. Povečanje motorističnega prometa
Motoristični promet se povečuje, izdali smo shematski zemljevid motorističnih poti.
K točki 4
Pri Prevcovem kozolcu je postavljen kozolec z dvema oglasnima prostoroma. Rezervacija oglasnega
prostora je na TIC-u, podrobna navodila so tudi na kozolcu in priloga tega zapisnika. Za domača društva je
oglaševanje brezplačno za ostale plačljivo. Za lepljenje in pospravljanje poskrbi vsak sam, mogoče bi na JZR
kupili lepilo, ki bi ga lahko uporabljali. V času ko ne bi bilo prireditev bi oglasni prostor ponudili proti
plačilom podjetjem. Plakate se lepi na ploščo, ki je že pripravljena, naslednji se nalepi čez. Lahko pa društvo
izdela plakat na platnu in ga ima za več let. Tomaž Weiffenbach je predlagal da ne bi vsak sam obešal
plakata ampak nekdo drug in bo to storitev seveda plačal, tako kot npr. na krajevni skupnosti. Izpostavil je
tudi težavo večih prireditev v istem času. Gregor Habjan je dejal da bo veljal sistem rezervacij, je pa možno
naknadno postaviti še en enojni kozolec. Plakatira zaenkrat vsak sam.
K točki 5
Na naslednjem sestanku Valerija Štibelj predstavi katere aktivnosti s Turizmom Škofja Loka potekajo na
občini. Če predlagani dan sestanka Valeriji Štibelj ni ustrezen ga uskladimo z njo, da bo lahko prisotna na
sestanku.

Naslednja seja strokovnega sveta za turizem bo 3. marca 2020 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 21.15.

Zapisala
Nataša Habjan
Predsednica strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
Klavdija Škulj

