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Sporočilo za javnost ob 20. obletnici ustanovitve Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ 
 
Na današnji dan, 18. oktobra pred dvajsetimi leti je bilo v Cerknem ustanovljeno Združenje 
slovenskih žičničarjev – gospodarsko interesno združenje (ZSŽ-GIZ). Šest upravljavcev žičniških 
naprav na smučiščih: ATC Kanin, Hotel Cerkno, RTC Golte, RTC Krvavec, SK Branik Pohorska 
vzpenjača in Žičnice Vogel – Bohinj, Smučarska zveza Slovenije in IBO s.p. so bili ustanovni člani 
združenja. 
Poslanstvo združenja je predvsem povezovanje z gospodarskimi dejavnostmi med članicami v obliki 
poslovnega, propagandnega, posvetovalnega in izobraževalnega značaja z naslednjimi poudarki:  

- pospeševanje trženja in aktivna promocija turistične ponudbe,  
- pospeševanje razvoja turizma in povezovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami  

doma in v tujini, 
- vse dostavne žičnice postanejo element prometne infrastrukture, 
- prilagajanje državne in lokalne zakonodaje razvoju žičničarske infrastrukture, 
- Alpska konvencija-sodelovanje pri načrtovanju (inštitut v Münchenu ) ekološka preobrazba 

smučišč, strokovno tehnična pomoč, 
- izobraževanje osebja za obratovanje žičniških naprav, 
- bilateralni programi z Nemčijo, Avstrijo, Francijo (partnerji, proizvajalci, inštituti...).  

Po dvajsetih letih delovanja ocenjujemo, da je združenje več kot opravičilo svoj obstoj. Njegovi 
predstavniki so vseskozi aktivno sodelovali pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja 
žičniške dejavnosti in smučanja, skrbeli za ustrezno promocijo smučanja, sodelovali pri pripravi 
različnih strategij, skupaj z državnimi organi iskali rešitve za izhod iz izredno težke situacije v kateri 
se je znašla večina upravljavcev v času recesije po letu 2008 in aktivno sodelovali v mednarodnih 
združenjih. 
Glavni dosežki delovanja so sledeči: 

- združenje je postalo nosilec zagotavljanja varnosti obratovanja žičniških naprav na najvišjem 
nivoju, 

- združenje je postalo nosilec izobraževanja osebja za obratovanje žičniških naprav, 
- združenje je nepogrešljiv sogovornik pri pripravi zakonodaje za področje žičniških naprav in 

smučišč, 
- prepoznavnost dejavnosti v slovenskem prostoru, 
- članstvo v obeh za dejavnost najpomembnejših svetovnih združenjih FIANET in OITAF 
 

Kljub zadovoljstvu ob opravljenem delu združenje čaka cela vrsta izzivov med katerimi so 
najpomembnejši: implementacija Evropske uredbe o žičniških napravah v lokalno zakonodajo, 
ureditev statusa žičniške infrastrukture in financiranje le te s strani širše skupnosti. Brez tega grozi 
slovenskemu gorskemu turizmu nadaljnja stagnacija in izguba konkurenčnosti v mednarodnem 
merilu. 
 
Ob tej priložnosti vas obveščamo, da so priprave na vseh naših smučiščih v polnem teku in 
zagotavljamo, da bodo vsa smučišča dobro pripravljena na začetek smučarske sezone 2016-17. 
 
Vljudno vas vabimo na naša smučišča. Za smučanje se bodo predvidoma odprla ob koncu 
novembra. 

 
 
        Danilo Brecelj 
        Sekretar ZSŽ-GIZ 
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