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Železniki, 13.6.2012

Zapisnik 2. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 12. junija 2012 ob 20.00, v Mladinskem centru Železniki.
Prisotni: Beti Petrovič, Tomaž Habjan, Blaž Kuhar, Marjan Peternelj, Edo Pohleven, Nataša
Habjan
Odsotni: Robert Kuhar (opravičil), Andreja Megušar, Klavdija Škulj (opravičila)
Ostali prisotni:
Gregor Habjan - direktor JZR, Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki
Pri 1. točki so bili prisotni še člani skupine za pripravo strategije za razvoj turizma: Andreja
Križnar, Primož Pintar, Leopold Nastran
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Tomaž Habjan.
Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Predstavitev in pregled predloga strategije razvoja turizma skupaj s člani skupine za
pripravo tega dokumenta
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje
3. Predstavitev turističnih paketov
4. Medsebojno sodelovanje turističnih društev in posredovanje letnih programov, sodelovanje
društev z Javnim zavodom Ratitovec
5. Sodelovanje in možnosti koriščenja uslug Razvojne agencije Sora
6. Čipkarski dnevi in vključevanje ali pomoč preostalih društev in Javnega zavoda Ratitovec
7. Razno
Sklep 6: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1.
Na 2. seji so bili prisotni tudi člani skupine, ki pripravljajo strategijo razvoja turizma. Skupaj smo
pregledali predlog in sproti dodali še nekaj dopolnitev, ki so bile podane iz obeh strani.
Kar nekaj časa smo namenili pregledu in dopolnitvi tematskih in pohodnih poti, na predlog Janeza
Bertonclja smo dodali še en cilj in sicer izobraževanje za potrebe turizma. Dogovorili smo se tudi o
tem, da naj bi bila strategija narejena za štiriletno obdobje, to je od 2013 do 2017, počakamo pa še
kako se bodo dogovorili na kulturi, kjer pripravljajo podoben dokument.
Dopolnjen osnutek je priloga tega zapisnika.
K točki 2.
Sklep 7: Zapisnik 1. seje je bil sprejet.

K točki 3.
Direktor Javnega zavoda Ratitovec je predstavil program turističnih paketov, ki je v pripravi. Gre za
poldnevne, enodnevne, dvodnevne in šolske izlete. Paketi vključujejo oglede različnih zanimivosti
v Selški dolini, kombinirane tudi z gostinsko ponudbo, športnimi aktivnostmi, potrebni pa so še
dogovori s turističnimi ponudniki. Izleti bodo predstavljeni na listih formata A4 in vloženi v mapo,
kjer bodo podatki in kratki opisi.
K točki 4 in 5.
Nataša Habjan je povedala, da je medsebojno sodelovanje društev pomembno, saj se z dogovori in
vnaprejšnjo seznanitvijo z datumi prireditve, le-te med seboj ne bi prekrivale oz. bi se o tem lažje
dogovorili že prej kot tik pred zdajci, kar se je v zadnjem času nekajkrat zgodilo. Društva si med
seboj lahko pomagajo pri pripravi prireditev in s tem obogatitvijo programa. Predlagala je, da bi
društva pošiljala letne programe, na ta način bi se laže uskladili. Prireditve objavlja na spletni strani
JZR in jih pošilja v brezplačno objavo na Gorenjski Glas in Radio Sora, vendar vedno tudi ni
objavljeno. Posreduje jih tudi naprej za koledar prireditev, ki ga mesečno izdaja Turizem Škofja
Loka.
Turizem Škofja Loka izdaja mesečni koledar prireditev in pošilja programe prireditev medijem. Na
Radiu Sora imajo vsako drugo nedeljo v mesecu v popoldanskem času turistično oddajo in tam
društva lahko predstavijo svoje prireditve. Turizem Škofja Loka vsak petek popoldan tudi objavi
prireditve za prihodnji teden na Radiu Sora. Hkrati imajo društva možno koristiti velik oglasni pano
pred njihovim informativnim centrom.
Dogovorili smo se:
• Turistična društva in planinsko društvo pošljejo Nataši Habjan letne programe prireditev do
konca koledarskega leta, nato se jih pregleda in pozove da se dogovorijo, če pride do
podvajanja prireditev na isti termin.
• Nataša Habjan datume prireditev sproti pošilja v brezplačno objavo na : Gorenjski Glas,
Turizem Škofja Loka, Radio Sora, Ratitovška obzorja, Utrip in poskuša poiskati možnost še
kakšne brezplačne objave. Obenem ko pošlje medijem, obvesti o tem tudi organizatorja
prireditve.
• Vsak mesec opozori vsa društva, da je do 15. potrebno poslati prireditve (še posebej če jih ni
v letnem programu ali je prišlo do sprememb), ki jih organizirajo v prihodnjem mesecu da
se pošlje v objavo.
• Društva premalo denarja namenijo za promocijo prireditev, zato naj bi popravili pravilnik za
sofinanciranje turističnih društev v občini Železniki. Postavka, ki je že sedaj namenjena
prireditvam, bi se razdelila na dva dela in sicer na izvedbo prireditve in promocijo te
prireditve. Skupna vsota točk teh dveh postavk bi ostala enaka. Tako bomo dosegli da bodo
društva več denarja namenila promociji in oglaševanju prireditve.
K točki 6.
Blaž Kuhar je povedal, da bodo letos že 50. Čipkarski dnevi in sicer od 19. do 22. julija 2012 in je
povabil k sodelovanju vsa turistična društva. Društva in njegovi člani bi sodelovali pri nedeljskem
klekljarskem sprevodu, ki naj bi bil letos obogaten. Predstavila naj bi se društva s tematskimi
vozovi, npr. kosci, terice. V sprevodu bodo poleg tematskih vozov tudi pihalni orkestri, starodobna
vozila. Hkrati pa je društva povabil, da bi sodelovala še pri pripravi in izvedbi srečanja gorenjskih
turističnih delavcev, ki bo jeseni v Železnikih. Za točen dogovor o sodelovanju pri obeh aktivnostih
namerava sklicati sestanek in se o tem konkretno dogovoriti s predsedniki oz. člani društev. Povedal
je, da je stroškov s pripravo dokumentacije za čipkarske dneve veliko, predvsem z zaporo ceste,
zato je Valerijo Štibelj prosil, da bi občina pomagala pri pripravi teh papirjev in pokritju stroškov.

K točki 7.
Nataša Habjan je opozorila člane strokovnega sveta, da je pri oddaji poročil o dejavnostih, ki so jih
prijavili na razpis za razvoj turistične dejavnosti v občini Železniki potrebno poleg opisa dodati tudi
dokazila in račune. V primeru neizvedene aktivnosti, denar ostane v proračunu občine in se ne
preračuna nova vrednost točke, kot je bilo doslej. Razvila se je razprava o tem, da to ni prav in kako
bi lahko dobili ta denar nazaj. Predlog je bil, da se neporabljena sredstva naslednje leto dodajo v
proračun na postavko razpisa za turizem (se prišteje osnovni vsoti, ki je temu namenjena).
Dogovorili smo se, da se septembra strokovni svet za turizem ponovno sestane in začne popravljati
pravilnik za sofinanciranje turistične dejavnosti.
V vednost:
- člani strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec,
- Gregor Habjan, direktorica Javnega zavoda Ratitovec
- Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki
Seja je bila končana ob 22.30.
Zapisala:
Nataša Habjan

predsednik strokovnega sveta za turizem
JZ Ratitovec
Tomaž Habjan

