STROKOVNI SVET ZA ŠPORT
Železniki, 02.04.2015

Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Strokovnega sveta za šport Javnega
zavoda Ratitovec
Seja je bila v torek, 1.4.2015 ob 20. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom ob
20.10 uri (končano ob 22:10)
Prisotni: Tomaž Habjan, Edo Pohleven, Tomaž Weiffenbach, Klavdija Škulj, Tine Jensterle
Odsotni: Alojz Lotrič
Opravičeno odsotni: Alojzij Jelenc, Nataša Habjan, Tadej Kelc
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR, Edo Pohleven - predsednik Sveta zavoda JZR

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednika in podpredsednika strokovnega sveta za turizem JZR
Plan dela 2015 – 2019
Vprašanja in pobude
Razno

Sejo je do izvolitve predsednika vodil predsednik Sveta Javnega zavoda Ratitovec Edo Pohleven, ki je
najprej dal v potrditev dnevni red, ki je bil soglasno je bil sprejet in potrjen.

ad1: izvolitev predsednika in podrpedsednika
Predsednik Sveta zavoda je pozval Strokovni svet k izvolitvi predsednika in podpredsednika ter
poprosil predsednika preteklega mandata, da malo predstavi vlogo predsednika in delo, ki nas čaka.
Tako je Tomaž Habjan prisotnim nekaj povedal o delu predsednika in podpredsednika v strokovnem
svetu.
Predstavitev :
Največ smo se ukvarjali s pravilnikom za turizem v Občini Železniki (oblikovali smo določene spremembe).
Naredili smo tudi strategijo za razvoj turizma v Občini Železniki, Urejeno imamo sporočanje Nataši za
turistične prireditve in sproti smo naredili kar je bilo potrebno glede na dopise, želje in potrebe
društev. Poudaril je da se dobimo 1x do 2x letno in da je delo v strokovnem svetu resno in
odgovorno.

Po končani predstavitvi in po krajši razpravi sta bila predlagana kot kandidat za predsednika
Strokovnega sveta za turizem Tomaž Habjan in kot podpredsednik Tine Jensterle. Člani strokovnega
sveta so z glasovanjem s petimi glasovi za predsednika izvolili Tomaža Habjan, za podpredsednika pa
so imenovali Tineta Jensterle.
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SKLEP št. 1
(k točki 1)
Odgovoren:
Izvajalci:
Rok izvedbe:

Predsednik Strokovnega sveta za turizem je Tomaž Habjan in
podpredsednik Strokovnega sveta za turizem je Tine Jensterle.
Edo Pohleven, predsednik Sveta zavoda JZR
Strokovni svet za turizem
takoj

Od 2. točke dalje je sejo vodil predsednik Strokovnega sveta za turizem Tomaž Habjan.

ad2: Plan dela Strokovnega sveta od 2015 do 2019
Direktor JZR je najprej predstavil uresničevanje ciljev strategije, ki smo si jo zastavili v letu
2013. Šel je od točke do točke:
- Povečevanja št kapacitet (s pomočjo Macesna, Čumarja in Lipe se na tem področju cilji
uresničujejo)
- Pripraviti atraktivne izletniške pakete (so se vključno s trganko v letu 2013 naredili in
natisnili v nakladi 8000kom mapic)
- Promocija in trženje turizma (na tem se še dela, ni enostavno)
- Postavitev turistične signalizacije (cilj se počasi uresničuje, veliko pregovarjanj in upoštevanj
zakonskih podlag)
- Kolesarska pot (zaenkrat projekt miruje)
- Promocija prireditev (v razpisanih sredstvih smo dali večji pomen promociji)
- Izobraževanje (poteka preko Turizma Loka v sklopu delavnic, predavanj)
- Obogatiti kraj z zgodbami (pravkar delamo na tem na širšem škofjeloškem območju)
- Povečanje moto turizma (po našem kraju gre ena od motorističnih poti, prizadevali si bomo
ustvariti še svojo v krogu škofjeloškega območja)
Tomaž je poudaril da bomo na prihodnjih sestankih še enkrat podrobno šli skozi razpis, ga
mogoče obogatili ali bolje opredelili z letnim programom turizma, kjer bomo procentualno
konkretneje namenjali sredstva. Potrebno bo iti tudi skozi prijave na razpis, da se bomo lažje
opredeljevali vnaprej pri pripravi ali korekcijah razpisa. Tomaž je opozoril tudi na
neporabljena sredstva in še enkrat opozoril prisotne da naj pazijo ob prijavah in res prijavijo
le tisto kar bodo zmogli organizirati, ker se mu zdi pomembno da sredstva, ki so namenjena
turizmu resnično gredo v ta namen.
ad3: Vprašanja in pobude
- direktor je podrobno predstavil kakšne spremembe se predvidevajo pri ponatisu
turističnega kataloga (predvideva se 5000 do 7000 izvodov)
- Tomaž W. je dal predlog da se turistični katalog osvežuje vsake dve leti, ker je v
Selški dolini vedno kakšna sprememba, ki pa jo je nato potrebno vnesti tudi v katalog. Pravi
da je max 5000 izvodov)
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- Prireditev Zelefest je prestavljena za en teden in sicer na 22. - 24. maj. (na Zalem logu
pričakujejo lepo vreme, ker je prireditev velika in je v organizacijo vnešenega veliko truda in
dela.)
- ponovno smo opozorili na sporočanje podatkov Nataši, da ne prihaja do podvajanj
prireditev, kot se je sedaj 2x zgodilo z dramskimi igrami, in kot se bo sedaj zgodilo z Gremo
gor v Selcih in Zelefest. Toda to so prireditve, ki so že skoraj tradicionalne in se bo potrebno
dogovoriti kako in kaj. Letos se datumov žal ne more več prestavljati.
- ponovno se je pojavilo razmišljanje o aplikaciji Koledar dogodkov v občini, ki pa bo
morala dobiti še določene smernice varnosti, obnlike, načina administratorjev in ... Vsekakor
pa je v prihodnosti potrebno o tem razmišljati!
- Tomaž W. pravi da se mu zdi da gre turistična dejavnost v Selški dolini in Železnikih na bolje
predvsem zaradi dobrega medsebojnega povezovanja med društvi in z JZR. Poudril je tudi da
bi se društva morala včlaniti v Gorenjsko turistično zvezo in se javiti na trenutno odprt razpis
z svojimi projekti. Poudaril je tudi da bi morala turistična informatorka v JZR poskrbeti za to
da bi bili predsedniki društev o vsem tem obveščeni in z njene strani tudi več spodbujanja
ter po možnosti tudi pomoči društvom. Pravi da bi v JZR (TIC) morali bolj spremljati
zakonodajo in tudi o teh spremembah obveščati uporabnike oz delujoče v turizmu na našem
področju. Prav tako naj bo več poročanja tudi o novostih, možnostih, prireditvah,
birokratskih spremembah, (malusi, bonusi, razpisi, ...). S tem so se vsi prisotni strinjali in
izrazili željo direktorju JZR, da se na tem področju nekoliko bolj angažirata z zaposleno na
področju turizma in o vsem preko e pošte tudi obveščata vse zainteresirane na področju
turizma.
- Razpravljalo se je tudi o smeteh ki ostanejo od prireditev. Razpravljali smo o različnih cenah
odvoza in o različnih možnostih, ki so se že opredeljevale. Zadnja možnost je bil predlog
nekaterih, ki so ga obravnavali na občinskem svetu po spremembi pravilnika o odlaganju teh
smeti v komunalnem centru Studeno. Sprememba pravilnika ni bila podprta zato se je še
vedno potrebno dogovarjati z Komunalnim podjetjem iz Škofje Loke za odvoz smeti.
ad4: Razno:
- Ven je izšel razpis za občinske priznanja, Nataša naj se pozanima pri društvih, če ima katero
okroglo obletnico oz. če je kdo od posameznikov na tem področju kako izstopal, da ga
Strokovni svet za turizem predlaga kot možnega dobitnika priznanja.

Naslednja seja je predvidena v sredo dne 17.6.2015 ob 20h!

Zapisal:
Gregor Habjan

Tomaž Habjan
Predsednik Strokovnega sveta za turizem
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