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STROKOVNI SVET ZA TURIZEM
2017

Datum: 10. 2.

VABILO NA 9. REDNO SEJO STROKOVNEGA SVETA ZA TURIZEM
JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC
Spoštovani!
Vabim vas na 9. redno sejo Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec, ki bo v torek, 21.
2. 2017 ob 19. uri, v pisarni direktorja JZR v Športni dvorani Železniki..
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. redne seje in 8. dopisne seje
2. Pregled in priprava odgovorov na vprašanja predsednika Kulturno turističnega društva
Dražgoše Roka Pintarja
3. Razno
K 2. točki
Predsednik Kulturno turističnega društva Dražgoše Rok Pintar je na občino poslal vprašanja za
strokovni svet za turizem glede novega pravilnika. Na ta vprašanja je potrebno podati odgovore.
Dopis Roka Pintarja:
Pozdravljeni!
Ob načrtovanju prireditev v letu 2017 v Dražgošah preučujem predlog sprememb pravilnika o
sofinanciranju turistične dejavnosti društev v občini Železniki in se mi pojavlja nekaj vprašanj,
ki bi jih rad zastavil tistim, ki so pripravljali ta razpis oz. ga ocenili kot primeren za nadaljnjo
obravnavo oz. sprejem na občinskem svetu.
Lepo prosim, če jim posredujete to sporočilo, njih pa prosim za odgovore.
1. S kakšno utemeljitvijo Pustovanje ne more biti vodilna prireditev?
primer: V Dražgošah že več kot pol stoletja poteka pustovanje na naslednji način: večurni pohod
tradicionalnih maškar po vasi (obvezni liki: ženin, nevesta, tastar, tastara, metlarica, policaj), ki vabijo
na pustno ohcet (pustovanje oz. veselico). Na tej pustni ohceti (veselici oz pustovanju) pa potem
poteka poleg predstavitve tradicionalnih vaških maškar (s kulturno-etnološko zgodovino, kot je najbrž
ne premore nobena druga vas v Selški dolini) tudi izbor najboljših mask med "našemljenimi"
obiskovalci. Včasih pripravimo še dodatni družabni program. Ne razumem, v čem takšna prireditev ne
ustreza merilom za sofinanciranje vodilne prireditve? Če ji dodamo še razstavo fotografij dražgoških
pustovanj in pustnih likov izpred 70-ih let, bo potem to zadostovalo merilom? Prireditvi vsako leto dan
pozneje (na pustno nedeljo) dodamo še otroško pustovanje (običajno z avtorsko predstavo s
poudarkom na vaških kulturno-etnografskih značilnostih in izročilu) in rajanjem za otroke, ki v
Dražgoše privabi tudi precej ljudi od drugod? Če pod vodilno prireditev vključimo še to, bo potem ta
dvodnevna prireditev, četudi se ji reče Pustovanje, zadostila merilom?
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2. Glede na to, da mora društvo prijaviti in izvesti vodilno prireditev, sicer do sredstev iz razpisa ni
upravičeno, prosim (in pred potrjevanjem pravilnika na občinskem svetu tudi zahtevam) natančna
navodila, kakšna mora biti ta vodilna prireditev (kaj najmanj mora vsebovati), da bo ustrezala
kriterijem.
3. Kdo ali kaj se šteje za turistični podmladek?
4. Kako se ocenjuje delovanje turističnega podmladka v okviru društva? Je za pridobitev točk s te
"postavke" dovolj zgolj zapis o možnosti delovanja podmladka v statutu društva?
5. Nelogično se mi zdi dodeljeno število točk društvom zgolj za vključenost v nacionalne in regijske
organizacije. Zakaj denimo društvo, ki je zgolj včlanjeno nekam, kjer članarina znaša npr. 20 eur dobi
50 točk, za neko prireditev, ki jo lahko pripravlja več tednov, pa približno ravno toliko ali le malce
več. Ni to nagrajevanje za nedelo?
Lep pozdrav
Rok Pintar
predsednik KTD Dražgoše

Želim vam prijeten dan!
Predsednik strokovnega sveta za turizem pri JZ Ratitovec
Tomaž Habjan l.r
Vabljeni:
- člani strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec,
- Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki,
- Gregor Habjan, direktor Javnega zavoda Ratitovec
Priloge:
-

zapisnik 7. redne seje
zapisnik 8. dopisne seje

