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Strokovni svet za turizem

Železniki, 30.6.2015

Zapisnik 2. redne seje Strokovnega sveta za turizem Javnega zavoda Ratitovec
ki je bila v ponedeljek, 29. junija 2015, ob 20.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda Ratitovec.
Prisotni: Klavdija Škulj, Tine Jensterle, Zdenka Kejžar (namesto Alojzij Jelenc), Edo Pohleven
Tomaž Weiffenbach, Tomaž Habjan, Alojz Lotrič, Nataša Habjan
Odsotni: Tadej Kelc, Valerija Štibelj - višja referentka za gospodarstvo Občine Železniki
Ostali prisotni: Gregor Habjan – direktor JZR
Sejo je vodil predsednik Strokovnega sveta za turizem JZ Ratitovec Tomaž Habjan.

Sprejet in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. redne konstitutivne seje, ki je bila 1. 4. 2015
2. Pregled prijav na občinski razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti (Valerija Štibelj)
3. Predstavitev zgodb, ki so jih pripravili na Turizmu Škofja Loka (Nataša Habjan)
4. Pregled prireditev preko poletja
5. Nov turistični katalog
6. Razno: - EXPO 2015
- 4. igre JZR
Sklep 2: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1.
Sklep 3: Zapisniki 1. redne konstitutivne seje je bil po pregledu sprejet.
K točki 2.
Skozi pregled prijav nismo šli, ker je bila Valerija Štibelj opravičeno odsotna. Smo pa govorili o
razpisu in množičnosti prireditev, ki se na ta razpis prijavljajo. Govorili smo o tem da bi dali
poudarek na nekaj večjih prireditev kot so Čipkarski dnevi, Dan teric, Sadovi jeseni, Zelefest. S tem
bi te prireditve dobile več denarja, postale kakovostnejše. To bi lahko uredili z letnim programom
za turizem tako kot jih že imajo na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti. Do naslednje
seje delovna skupina pripravi osnutek predloga in ga pošlje ostalim članom v pregled in dopolnitve.
Sklep 4: Delovna skupina za pripravo osnutka letnega programa za turizem in popravke razpisa za
sofinanciranje turističnih dejavnosti v sestavi Tomaž Habjan, Tomaž Weiffenbach, Alojz Lotrič in
Nataša Habjan do naslednje seje pripravi predloge za razdelitev sredstev.

K točki 3.
Nataša Habjan je predstavila zgodbe, ki so jih pripravili na Turizmu Škofja Loka. Zgodbo
škofjeloškega območja je na podlagi zgodb, ki smo jih na poziv poslali turistični akterji, napisala
profesionalna zgodbarka Ines Drame. Krovna zgodba škofjeloškega območja je »Zaljubljeni v
ustvarjalnost«. Destinacijske zgodbe so naslednje: Škofja Loka (Vloga v poljubni drami), Selška
dolina (Sreča – z lastnimi rokami), Poljanska dolina (Ljubezen. Za vse življenje), Žiri (Obuti za
preseganje meja). Pomembno je da vsi turistični akterji te zgodbe vključijo v svojo ponudbo, da se
na podlagi tega pripravi mikro zgodbe in privlačno izletniško ponudbo. Govorili smo tudi o tipični
jedi za Selško dolino, ki bi jo ponujali vsi ponudniki in Klavdija Škulj je dala zelo dobro idejo da bi
bil to lahko kovaški golaž. Nataša Habjan se na Turizmu Škofja Loka pozanima kako bodo oni
nadaljevali z zgodbami, kam nas bodo vključili in se pozanima o zloženki.
Sklep 5: Po izdelavi popravkov pravilnika o sofinanciranju pričnemo z izdelavo turističnih
produktov na podlagi zgodb, kamor povabimo vse turistične ponudnike da skupaj oblikujemo
zgodbo in izdamo zloženko.
K točki 4.
Vsako poletje poteka veliko prireditev, dve večji etnografski prireditvi sta Čipkarski dnevi in Dan
teric. Tomaž Weiffenbach je dejal da so priprave za Čipkarske dneve v sklepni fazi, kmalu bo zunaj
tudi plakat in zloženka. Ob tem je povedal da je priprava tako obsežne prireditve za eno društvo
zelo velika. Zato v prihodnje on take prireditve vidi pod okriljem občine, tako kot imajo to že nekje
po drugih občinah. V društvih povsod delajo samo prostovoljci, ogromno dela je s pripravo vsebine,
še več pa s potrebnimi dokumenti za izvedbo prireditve. Poleg tega je predsednik odgovoren za
varno in po pravilih izpeljano prireditev, kar preverjajo številne inšpekcije, redarji in policija.
Stroškov s samo prireditvijo je ogromno, riziko o finančni uspešnosti pa veliko. Pogoj za uspeh je
dobro vreme, veliko ljudi, ki trošijo in se zabavajo, ter seveda vse po pravilih in posledično brez
kazni od raznih inšpekcij. Gregor Habjan je odgovoril da JZR sodeluje pri Čipkarskih dnevih in je
na začetku njegovega dela v JZR predlagal da bi to prireditev morali peljati preko občine in JZR,
vendar so bili takrat v TD Železniki ostro proti temu in vztrajali da je to prireditev turističnega
društva. Dejal je da bi moralo biti tako da je organizator občina, ki bi objavila razpis za prireditev in
vsak akter bi se prijavil za tisti del, ki ga lahko spelje. Nekdo bi moral vse to povezovat, sklepat
pogodbe. Vidi pa potem nazadovanje takih prireditev, ker bi bilo vse tako kot je, ne bi bilo nekih
novosti in izboljšav. Prav tako JZR ne vidi kot glavnega akterja ker prav tako nima finančnih
sredstev.
K točki 5.
Pred dnevom državnosti je izšel popravljeni in dopolnjen turistični vodnik občine Železniki.
Naklada je 7.000 izvodov in pričakuje se, da bo to zadostovalo za tri leta. Na voljo je v muzeju, na
Turizmu Škofja Loka, dostavljen bo tudi turističnim ponudnikom v Selški dolini. Vodnik je
brezplačen in je namenjen promociji občine. Tomaž Weiffenbach je pozval vse naj ga podarijo tudi
svojim poslovnim partnerjem in s tem promovirajo kraj.
K točki 6.
• EXPO 2015
Med 1. majem in 31. oktobrom 2015 v Milanu poteka svetovna razstava EXPO Milano 2015, ki se
odvija na vsakih pet let, vedno v drugi državi. Letos se predstavlja 147 držav. Osrednja tema EXPO
Milano 2015 je hrana, nosilni slogan pa: ”Feeding the Planet, Energy for Life” (“Hrana za planet,
energija za življenje). Slovenija se na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 predstavlja s
samostojnim paviljonom in sloganom »I feel SLOVEnia, Green.Active.Healthy Znotraj paviljona je
Slovenija predstavljena preko petih zgodb. Te so sol, čebele, termalne in mineralne vode,

pohodništvo in kolesarjenje ter merjenje črnega ogljika. Vse države, ki se udeležujejo Expo Milano
2015, v času svetovne razstave organizirajo v sklopu svojega paviljona ali razstavišča nacionalni
dan. Slovenski nacionalni dan je bil 19. junija 2015, ko je EXPO obiskal slovenski državni vrh,
odvijal pa se je pester kulturno umetniški program.
K sodelovanju je SPIRIT Slovenija povabil tudi slovenske turistične regije. Vsaka regija ima na
voljo za predstavitev 14 dni. Kot tretja po vrsti se je med 1. in 14. junijem 2015 preko regionalne
destinacijske organizacije predstavila Gorenjska. Za pogostitev bo ves čas EXPA skrbela Hiša
kulinarike Jezeršek, ki je med 1. in 14. junijem stregla gorenjske jedi.
Za predstavitev v Milanu so na RDO Gorenjska pripravili vsebine za 4 panoje, ki so jih zapolnili z
8 reprezentativnimi fotografijami regije, preko katerih so obiskovalce povabili k doživetjem in
aktivnostim na Gorenjsko ter vsebine tam, kjer bo to možno povezali z obstoječimi tiskanimi
materiali (doživetja za družine, motoristične poti, kulinarika).
Občina Železniki je vključena v RDO Gorenjska in za naše območje skrbi Turizem Škofja Loka.
Andreja Križnar iz Turizma Škofja Loka je dejala da so na RDO Gorenjska za predstavitev v
Milanu posredovali informativno gradivo, med drugim tudi vodnik Selške doline. Nataša Habjan
pošlje na RDO Gorenjska vprašanje kako so s prospekti predstavili Selško dolino in jih za dokaz
prosi za fotografijo razstavnega prostora.
• IGRE JZR
Od konca avgusta do začetka oktobra bodo letos potekale 4. igre JZR. Že v lanskem letu smo želeli
izpeljati družabno popoldne s turističnimi in kulturnimi društvi, vendar je bilo premalo prijav. Letos
bo tekmovanje med turističnimi društvi potekalo v nedeljo 13. septembra 2015 na trgu pred
plavžem. Člani turističnih društev se bodo med seboj pomerili v šahu, vlečenju vrvi, otroci na
tancalici… To naj bi bil nekakšen turistični dan za društva, zato vabljeni da navdušite svoje člane in
se v čim večjem številu udeležite iger JZR.

Naslednja seja strokovnega sveta za turizem je predvidena v sredo 9. 9.2015, pred tem se sestane
delovna skupina za popravke pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti.

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 22. uri.

Zapisala:
Nataša Habjan

predsednik strokovnega sveta za turizem
JZ Ratitovec
Tomaž Habjan

