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Strokovni svet za turizem

Železniki, 19.10.2016

Zapisnik 6. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v torek, 18. oktobra 2016, ob 19.30 v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni:Edo Pohleven, Tomaž Weiffenbach, Tomaž Habjan, Nataša Habjan, Alojzij Jelenc (od
20.25)
Odsotni: Tadej Kelc, Klavdija Škulj, Tine Jensterle, Alojz Lotrič
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 3. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje
2. Pregled prijav na razpis o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju občine
Železniki – prednosti in slabosti novega pravilnika
3. Izdaja trgank Javnega zavoda Ratitovec in plan zgibank za leto 2017
4. Razno

Sklep 13: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1.
Sklep 14: Zapisniki 3. redne seje ter 4. in 5. dopisne seje so bili po pregledu sprejeti.
K točki 2.
V letošnjem letu smo sprejeli nov pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na
območju občine Železniki in Letni program turističnih dejavnosti. Društva so se letos prijavila po
novem pravilniku in že ob samih prijavah je prišlo do precej nejasnosti kaj sodi pod katero
prireditev ali sploh ustrezajo vsem kriterijem do upravičenosti sredstev.
V razgovoru so bile podane naslednje pripombe:
- vsaka prireditev, ki je prijavljena kot prireditev dejansko to ni
- razstava ne more biti prireditev
- na razpis so prijavili prireditev nato je to postala delavnica
- ker je razpis šele nekje v marcu se za prireditve, ki jih pripravljaš do takrat ne ve koliko bo
finančnih sredstev in v kakšnih okvirih se lahko giblješ

-

-

pustovanje ne spada med vodilne prireditve
Čipkarski dnevi in Dan teric sta prireditvi, ki sta najpomembnejši v občini, privabita med 2
in 3 tisoč obiskovalcev, ki pridejo tudi od drugod in sta sigurno pomembnejši kot ostale
vodilne prireditve. Prav zato bi morali dobiti bistveno več finančnih sredstev.
ker je v pravilniku pogoj, da za pridobitev sredstev morajo društva izpeljati vodilno
prireditev in še vsaj dve prireditvi so se pojavile nove prireditve ki to dejansko niso samo da
so dobili sredstva

Govorili smo o naslednjih možnostih rešitve oz. spremembe pravilnika:
- različni koeficienti pri dodeljenih točkah za društva, ki so samo turistična in za tista, ki so
poleg tega še kulturna, športna… tako bi npr. turistično društvo imelo koeficient 1, ostala pa
manjšega npr. 0,3
- strokovni svet bi pred dodelitvijo točk pregledal prijavljene prireditve in jim dodelil različne
koeficiente
- kriterij bi bil lahko število obiskovalcev na prireditvi, število članov…
- ukinemo pojem vodilno prireditev
- ne bi bil več pogoj še dve prireditvi
- v letnem programu ali pravilniku se konkretnima prireditvama (Čipkarski dnevi in Dan
teric) dodeli več sredstev (o tem ali je možno točno konkretizirati neko prireditev se
pozanima Valerija Štibelj)
- več točk bi dobili tista društva, ki so vključena v Turistično zvezo Slovenije, Slovensko
filantropijo
Sklep 15: Do naslednje seje, ki bo 8.11.2016 ob 19. uri, člani strokovnega sveta pregledajo
Pravilnik o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju občine Železniki in Letni
program turističnih dejavnosti ter na seji podajo pripombe in predloge za spremembo.
K točki 3.
V letošnjem letu je Javni zavod Ratitovec izdal tri trganke, ki prikazujejo Selško dolino iz Jelovice
in Soriške planine, podrobneje Soriško planino, shematski prikaz poti za motoriste in kolesarje ter
pohodne poti v Selški dolini. Trganke so bile dobro sprejete, na seji jih je pohvalil Lojze Jelenc,
medtem ko se Tomaž Weiffenbach s tem absolutno ni strinjal.
Za prihodnje leto planiramo izdajo manjših tematskih prospektov - letakov, kjer bi predstavili npr.
kulturne, naravne zanimivosti, šport…
K točki 4.
Sklep 16: Tadej Kelc (Rudno, 4228 Železniki), ki je bil izvoljen s strani društev, še ni bil prisoten
na nobeni seji strokovnega sveta za turizem, prav tako se nikoli ni opravičil. Predlagamo da ga svet
Javnega zavoda Ratitovec razreši in izpelje postopek za imenovanje novega člana strokovnega sveta
za turizem.
Tomaž Weiffenbach je dejal da bi bilo eno izmed pravil v pravilniku lahko tudi vključenost društva
v Turistično zvezo Slovenije (TZS) in Slovensko filantropijo. Člani TZS se lahko prijavijo s
prireditvami tudi na njihove razpise, dvakrat letno organizirajo turistične sejme na katerih je
stojnica za člane TZS brezplačna. Prav tako je predlagal da bi se vsa društva predstavila skupaj na
enem prostoru in potem ni potrebno da so vsi prisotni vsak dan ampak se izmenjujejo. Poleg tega z

včlanitvijo v Slovensko filantropijo vodiš evidenco o prostovoljnih urah, ki so jih opravili člani
društva in na koncu ti to prinaša tudi denar na razpisih.

Prihodnja seja bo v torek, 8. novembra 2016, ob 19. uri v pisarni direktorja Javnega zavoda
Ratitovec

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 21.50.
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