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ZAPISNIK
5. REDNE SEJE SVETA ZAVODA TURIZEM DOLINE SOČE, ki je bila dne 4. 1. 2019 ob 17. uri v
sejni sobi zavoda Turizem Dolina Soče.
Začetek seje: 17.00
Prisotni člani sveta: Goran Kavs, Renata Komar, Lidija Koren, Mateja Leban, Boštjan Komac,
Mihael Košmrl, Danijel Krivec, Jasna Rot, Olga Ručna, Branko Velišček
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Vasja Mrakič, Borut Nikolaš
Člani sveta zavoda, ki se niso opravičili: Sandi Kovačevič
Ostali prisotni: /
Turizem Dolina Soče: direktor Janko Humar, Alenka Rutar

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 4. seje sveta zavoda TDS
Poslovnik sveta zavoda
Potrditev predloga strokovnega sveta zavoda
Vmesno poročilo o delu zavoda v letu 2018
Program dela zavoda za leto 2019
Razno

Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik sveta je ugotovil, da je prisotnih 10 od 13 članov sveta. Ugotovil je, da so
sklepčni. Člani sveta zavoda so najprej sprejeli dnevni red.
Sklep 5/1/1: Člani sveta zavoda potrjujejo dnevni red. (Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 2) Potrditev zapisnika 4. seje sveta zavoda TDS
Zapisnik četrte redne seje je bil poslan skupaj z gradivom, predsednik sveta je vprašal po
pripombah, dopolnitvah. Člani sveta nimajo pripomb oz. dopolnitev, zato sprejmejo sklep:
Sklep 5/2/1: Člani sveta zavoda potrjujejo zapisnik 4. redne seje sveta zavoda. (Sklep je bil
soglasno sprejet.)

Ad 3) Poslovnik sveta zavoda
Predsednik sveta zavoda je odprl razpravo na predlog poslovnika sveta zavoda. Na predlog je
bilo nekaj pripomb, predvsem glede določbe o odločanju na seji, ki naj ne bi bila usklajena s
statutom, in glede pošiljanja računovodskih izkazov članom sveta po e-pošti. Predsednik je
predlagal, da se ta točka dnevnega reda prestavi na naslednjo seje do takrat pa člani pošljejo
vse pripombe na predlog poslovnika direktorju zavoda.

Ad 4) Potrditev predloga strokovnega sveta zavoda
Predsednik sveta je povedal, da po statutu predlog za imenovanje članov strokovnega sveta
poda direktor zavoda.
Janko Humar je predstavil svoj predlog. Povedal je, da je pri izboru kandidatov upošteval več
kriterijev, in sicer pozitivno naravnanost, ukvarjanje s turizmom, pokrivanje različnih
dejavnosti in enakomerno razporejenost predstavnikov po dolini. Predlagal je osem članov,
in sicer Petra Della Bianco, direktorja kampa Korita v Trenti, Saša Vranješa, direktorja hotela
Boka v Bovcu, Filipa Hrovata, direktorja Sport centra v Bovcu, Klavdija Rakuščka, direktorja
penziona Jelkin hram v Drežnici, Sama Kanellopulosa, lastnika butičnega naselja Nebesa v
Livku, Tomaža Lebana, lastnika kmetiji Pri Kofolu v Tolminu, Anko Lipušček, direktorico
Mlekarne Planika v Kobaridu, in Mišo Novak, odgovorno za razvoj destinacij na STO v
Ljubljani. Povedal je, da je imel na seznamu še Blaža Močnika, ki pa funkcije zaradi nasprotja
interesov ne bo sprejel. Pojasnil je, da bi mu ti ljudje lahko pomagali pri povezovanju s
ponudniki.
Predsednik je nato odprl razpravo. Boštjan Komac je predlagal, da bi se na vsaki občini
oblikovala še ena delovna skupina, sestavljena iz posameznih članov strokovnega sveta in
širšega kroga ponudnikov, ki bi stvari predebatirali, predstavnik iz strokovnega sveta bi jih
prenesel v strokovni svet. Sicer se lahko zgodi, da bo vsakdo zastopal le lastne interese.

Renata Komar meni, da bi moral biti vsak član strokovnega sveta aktiven v svojem sektorju
oz. se povezati z glavnimi akterji v svojem okolju. Pripomnila je, da je iz Tolmina samo en
predstavnik.
Olga Ručna je pripomnila, da v statutu piše, da je članov strokovnega sveta sedem. Ker je
strokovni svet posvetovalni organ direktorja, jih direktor pokliče, ko jih potrebuje. Se pa
lahko ponudniki organizirajo okoli teh članov. Danijel Krivec je povedal, da je ta organ res
namenjen direktorju, ki člane skliče po potrebi, da mu svetujejo.
Branko Velišček je povedal, da je s sklepom določeno, da bi moral biti strokovni svet
imenovan v treh mesecih. Ker ni bil, ni sodeloval pri pripravi plana zavoda za leto 2019.
Dodal je, da mora biti članov strokovnega sveta sedem, saj je tako določeno v statutu, sicer
je treba spremeniti statut. Strokovni svet je formalni organ, ostale skupine, ki bi se formirale
okrog strokovnega sveta, pa bi bile neformalne.
Po kratki debati se je direktor Janko Humar odločil, da s seznama predlaganih članov
strokovnega sveta izloči Anko Lipušček, da pa jo bo kljub temu vabil k sodelovanju.
Ker ni bilo drugih pripomb, so člani sveta zavoda sprejeli naslednji sklep:
Sklep 5/4/1: Svet zavoda potrjuje predstavljeni predlog strokovnega sveta zavoda s
sedmimi člani v sestavi: Peter Della Bianca, Saša Vranješ, Filip Hrovat, Klavdij Rakušček,
Samo Kanellopulos, Tomaž Leban in Miša Novak. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Glede zneskov sejnin je Janko Humar povedal, da svetniki določijo višino, ki ne sme presegati
najnižje sejnine na občinskih odborih. Branko Velišček je rekel, da je bila lani dana pobuda,
da se za vse zavode, vsaj skupne, oblikuje enotna politika, vendar misli, da zadeva ni bila
dorečena. Po krajši razpravi so člani sveta zavoda sprejeli naslednji sklep:
Sklep 5/4/2: Svet potrjuje, da se članom sveta zavoda in članom strokovnega sveta zavoda
poravnajo stroški, kot sledi:
-

-

sejnina: za predsednika obeh svetov se določi sejnina, kot je sejnina za predsednike
v občinskih odborih Občine Tolmin (trenutno 73,55 EUR), članom pa pripada
sejnina, kot jo imajo člani občinskih odborov v Občini Kobarid (trenutno 53,54
EUR);
potni stroški: veljajo najnižji potni stroški, kot jih predlaga ena od ustanoviteljic.

(Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 5) Vmesno poročilo o delu zavoda v letu 2018
Janko Humar je izpostavil glavne poudarke v minulem letu. Povedal je, da je zavod sprejel
novo sistemizacijo, pridobil agencijsko licenco, vzpostavil nov destinacijski portal, preselil
upravo na letališče in se prijavil na 11 razpisov; eden je že zaključen (KUL.TRA), dva sta v teku
(MGRT, blagovna znamka). Dolina Soče je v strategiji slovenskega turizma uvrščena med
vodilne slovenske destinacije. V decembru je zavod začel pripravljati novo strategijo za občini
Tolmin in Kobarid. V preteklem letu smo odkupili 200 novih fotografij in posneli materiale za

22 videov, sistematično smo oglaševali na Googlu in v socialnih medijih, vključili smo se v
največjo EU outdoor platformo Outdooractive in jo integrirali na naš portal, pokrili smo večji
del stroškov rezervacijskega sistema Feratel. Sodelovali smo na več sejmih in delavnicah,
gostili več kot 110 novinarjev, razdelili prek 250.000 kosov tiskanega materiala. Lonely Planet
je Julijske Alpe uvrstil med deset izbranih svetovnih destinacij za leto 2018. Zavod je skrbel za
infrastrukturo (150 km poti v občini Bovec, Alpe Adria Trail, Stergulčeva hiša, novo parkirišče
na Virju, Fort Hermann, ski bus v Bovcu, Hop On–Hop Off v Kobaridu ter Tolminska korita in
Javorca v Tolminu), organiziral tri lastne prireditve in sodeloval pri več drugih. Direktor je
povedal, da je bilo lani v dolini prek 740.000 nočitev (20 % več kot leto poprej) in predstavil
najpomembnejše trge. V letu 2018 se je odstotek realizacije v juliju in avgustu nekoliko
zmanjšal, povečal se je v spomladanskih in jesenskih mesecih, kar je spodbudno.
Predstavitev je zapisniku priložena.
Danijel Krivec je odprl razpravo. Renato Komar je zanimal prihodek Alpe Adria Trail. Janko
Humar je pojasnil, da iz tega naslova ustvarimo 308.000 EUR prometa. Goran Kavs je vprašal,
ali je smiselno, da imamo Feratel. Janko Humar je odgovoril, da zaenkrat zanj še dobimo
subvencijo in da želimo doseči, da bo pokrival lastne stroške; če v dveh letih ne bo šlo, ga
bomo ukinili. Pojasnil je, da prej nismo delali toliko na tem, zdaj pa imamo sodelavko, ki skrbi
za sistem in bo obiskala tudi ponudnike, da jih bo podrobneje seznanila s sistemom. Velik
problem je namreč tudi na strani ponudnikov, saj ne ažurirajo podatkov.
Boštjana Komaca je zanimalo, ali se bo informativne table delalo tudi v Trenti. Opozoril je, da
poti niso dobro označene, saj se ljudje izgubljajo. Tudi količki niso vzdrževani. Janko Humar je
pojasnil, da ima TNP svojo zakonodajo, zato se bo znotraj parka uporabljalo njihove oznake,
oz. bo potrebno dogovoriti vse morebitne izjeme, izven parka pa se bo po dolini uporabljalo
enotne oznake, ki jih je potrdila STO. Označevati se bo začelo v Bovcu (krožne poti), nato v
Trenti in Logu pod Mangartom in potem po dolini navzdol. Počakati moramo razpis. Branko
Velišček je povedal, da je prav, da je sistem enoten, je pa treba paziti, da se table postavlja
samo tam, kjer so potrebne; v Kobaridu jih je po njegovem preveč.
Olga Ručna je vprašala, ali s sejemskimi aktivnostmi pokrivamo tudi hrvaški in madžarski trg.
Janko Humar je povedal, da gledamo predvsem na to, od kje turisti prihajajo in vlagamo v
tiste trge.
Branka Veliščka je zanimalo, kaj je razlog za upad obiska v TIC-ih in ali se je iskanje informacij
med turisti preselilo na elektronske medije. Zanimalo ga je tudi, kakšen je učinek vlaganja v
obiske novinarjev. Janko Humar je pojasnil, da smo upad obiska zabeležili samo v bovškem
TIC-u, kjer je bil veliko manjši od rasti v predhodnem letu, zato so številke še vedno zelo
ugodne. Usmerjenost v elektronsko iskanje informacij je v zadnjih letih porasla. Glede
novinarjev je pojasnil, da gre v glavnem za sodelovanje z STO-jem in da jim običajno krijemo
namestitev in večerjo, kar je ceneje, kot če bi plačevali oglaševanje. Pomemben delež
novinarjev v preteklem letu je bil za Hišo Franko.
Gorana Kavsa je zanimalo, ali ob zmanjšanem obisku v TIC-ih razmišljamo o zmanjšanju
števila zaposlenih in študentov v TIC-ih in povečanem vložku v podajanje elektronskih
informacij, kako je s Stergulčevo hišo in ali sodelujemo pri pripravi novih trendov glede

Kanina. Meni, da bi morali več vlagati tudi v blogerje, saj bi bili lahko odlična promocija.
Janko Humar je odgovoril, da o zmanjšanju števila zaposlenih in študentov ne moremo
razmišljati, Stergulčevo hišo ima po novem v upravljanju kulturni dom, glede Kanina pa je
povedal, da sodelujemo, kolikor nas povabijo zraven, predvsem pa pri promocijskem
materialu, filmih ipd. Danijel Krivec je povedal, da se pripravlja projekt obnove vseh naprav,
zasneževanja in varnosti na smučišču, predstavitev bo v kulturnem domu, smiselne
pripombe bodo vključene.
Lidija Koren je pripomnila, da so po njenem stroški študentskih ur zelo veliki. Janko Humar je
pojasnil, da večina teh stroškov nastane v juliju in avgustu. V bovškem TIC-u je poleti od 400
do 500 obiskovalcev dnevno, zaposlenih ne moremo racionalizirati, prav tako ne študentskih
ur. Goran Kavs meni, da bi morali obiskovalce bolj usmerjati k drugačnemu načinu iskanja
informacij.

Ad 6) Program dela zavoda za leto 2019
Janko Humar je predstavil plan poslovanja zavoda za letošnje leto. Povedal je, da se
pripravlja strategija razvoja turizma za občini Tolmin in Kobarid, pripravila se bo strategija
razvoja kolesarstva kot skupni projekt Julijskih Alp (uredilo se bo vsaj eno gorskokolesarsko
pot), oddali bomo vlogo za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (pred tem obvezen
dogovor z občinami, da bodo sodelovale), implementirali bomo Outdooractive sistem, razvili
destinacijsko kartico in booking center, urejali bomo infrastrukturo (Virje, pot JA, mtb
Kobarid, Tolminska korita in Tolminka), razvili blagovno znamko, okrepili sodelovanje s
ponudniki ter zaključili prijavljene razpise. Prioritete za razvoj destinacije so razvoj hotelskih
kapacitet in prenova smučišča Kanin. Zavod planira dve zaposlitvi za nedoločen čas
(računovodja in receptor v Tolminskih koritih) ter štiri zaposlitve za določen čas (eno v
Javorci, eno v Tolminskih koritih, eno za nadomeščanje porodniške in eno v booking centru
Alpe Adria Trail). Poleg bookinga za AAT bo zavod prevzel tudi booking za Julijske Alpe Trail.
V Bovcu se bo vlagalo v razvoj infrastrukture (pohodniške poti, Virje, Fort Hermann, tekaške
in sankaške proge, Boka, ski bus), v načrtu je prenova TIC-a v Bovcu...
Predstavitev je zapisniku priložena.
Danijel Krivec je odprl razpravo.
Branko Velišček je povedal, da so temeljni cilji v redu (digitalizacija, destinacijska kartica,
poudarek na kolesarstvu), ima pa dve pripombi: povečanje turistične takse bi se moralo
poznati na izboljšanju infrastrukture – meni, da je v finančnem planu premalo poudarka na
vzdrževanju poti; ponudniki in zavod bi se morali bolj povezovati.
Renata Komar je povedala, da ne razume spodbujanja masovnega turizma v Tolminu (Alpine
Wellbeing Resort v Žabčah). Meni, da bi morali za mnenje vprašati tudi ponudnike, saj jih
nekaj, ki bi investirali v apartmaje, vendar ne najdejo ustrezne lokacije. Dolina si želi butični
turizem, ne takih resortov. Lidija Koren se je strinjala, da si gostje ne želijo take ponudbe,
Goran Kavs pa je dodal, da bi morali imeti družinske hotele, kot jih imajo v Švici, in ne takih
velikih hotelov. Podpirati bi morali domačine in ne tujih investitorjev. Janko Humar je

pojasnil, da gre za prostorski plan Občine Tolmin. Dodal je, da morajo biti ponudniki aktivni
pri pripravi strategije, saj bo ta posredno vplivala tudi na sprejemanje prostorskih načrtov.
Člani sveta zavoda so nato sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 5/6/1: Svet zavoda potrjuje Program dela zavoda za leto 2019. (Sklep je bil soglasno
sprejet.)
Sklep 5/6/2: Svet zavoda potrjuje zaposlitve, predlagane v Programu dela zavoda za leto
2019. (Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 7) Razno
Boštjan Komac je predlagal, da se zapisniki sej sveta zavoda Turizem Dolina Soče objavljajo
na spletni strani zavoda. Po krajši razpravi so svetniki sprejeli sklep:
Sklep 5/7/1: Zapisniki seje sveta zavoda Turizem Dolina Soče se po potrditvi članov
objavijo na spletni strani zavoda.

Seja je bila zaključena ob 20.35.

Zapisala:

predsednik sveta Turizem Dolina Soče

Alenka Rutar

Danijel Krivec

