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ZAPISNIK
7. REDNE SEJE SVETA ZAVODA TURIZEM DOLINE SOČE IN 1. REDNE SEJE STROKOVNEGA
SVETA ZAVODA TURIZEM DOLINA SOČE, ki je bila dne 7. 6. 2019 ob 17. uri v mali sejni sobi
Stergulčeve hiše v Bovcu
Začetek seje: 17.00
Prisotni člani sveta: Danijel Krivec, Renata Komar, Lidija Koren, Mateja Leban, Jasna Rot, Olga
Ručna, Vasja Mrakič, Branko Velišček, Boštjan Novosel
Prisotni člani strokovnega sveta: Peter Della Bianca, Saša Vranješ, Maja Roš Kanellopulos,
Miša Novak, Anka Miklavič Lipušček, Eduard Stamsnijder
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Goran Kavs, Borut Nikolaš, Boštjan Komac
Člani sveta zavoda, ki se niso opravičili: Mihael Košmrl
Ostali prisotni: Slavka Zupan, Petra Goneli, Neja Petek, Martin Kruh, Jana Dolenc
Turizem Dolina Soče: direktor Janko Humar, Alenka Rutar

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

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda
Strategija razvoja turizma
Predlogi članov sveta zavoda
Razno

Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik sveta je ugotovil, da je prisotnih 9 od 13 članov sveta. Ugotovil je, da so sklepčni.
Člani sveta zavoda so najprej obravnavali dnevni red. Predsednik je predlagal, da se 3. in 4.
točko dnevnega reda združi, saj se vsebinsko pokrivata. Člani sveta zavoda so nato sprejeli
naslednji sklep:
Sklep 7/1/1: Člani sveta zavoda potrjujejo dnevni red s predlagano spremembo. (Sklep je
bil soglasno sprejet.)

Ad 2) Potrditev zapisnika 6. seje sveta zavoda TDS
Zapisnik 6. redne seje je bil vsem članom sveta zavoda poslan po e-pošti. Zavod je prejel tri
dopolnitve k predlogu zapisnika in jih vključil v zapisnik. Predsednik je vprašal po pripombah
na dopolnjen zapisnik. Člani sveta nimajo pripomb oz. dopolnitev, zato sprejmejo sklep:
Sklep 7/2/1: Člani sveta zavoda potrjujejo dopolnjen zapisnik 6. redne seje sveta zavoda.
(Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 3) Strategija razvoja turizma in predlogi članov sveta zavoda
Janko Humar je povedal, da bo predlog strategije razvoja turizma najprej predstavila Slavka
Zupan iz podjetja K & Z, svetovanje za razvoj, v nadaljevanju pa še Neja Petek in Petra Goneli
iz podjetja Nea Culpa, pridružil se bo tudi Martin Kruh iz arhitekturnega biroja Presledek.
Dodal je, da je prisotna tudi Miša Novak, predstavnica Slovenske turistične organizacije in
članica strokovnega sveta zavoda, soavtorica bovške turistične strategije. Strategija, ki bo
predstavljena, je nadgradnja bovške strategije. Potem so se vsi prisotni na kratko predstavili.
Slavka Zupan je predstavila izhodišča strategije. Povedala je, kaj je bilo storjeno do sedaj
(intervjuji, ankete, ogledi na terenu, delavnice, zasnova strategije, usklajevalni sestanki) in da
bo dokument jeseni pripravljen za obravnavo na občinskih svetih. Po predstavitvi izhodišč je
Danijel Krivec prisotne povprašal po mnenju. Vasja Mrakič je povedal, da so izhodišča dobra,
da pa nas je turizem prehitel – problem so turistična infrastruktura in režimi. Maja Roš
Kanellopulos je povedala, da bo desezonalizacija velik izziv, saj bo treba najti produkte za
mesece izven sezone. Slavka Zupan je rekla, da bo treba delati na že obstoječih produktih
(ribištvo, kajakaštvo), potrebni pa bodo tudi novi.
V nadaljevanju je Slavka Zupan predstavila področje turistične infrastrukture in režimov.
Povedala je, da bo treba na tem področju načrtno delati: urediti nadgradnjo in učinkovito
upravljanje infrastrukture za produkte v naravi – vodni športi, kolesarjenje, pohodništvo in
jadralno padalstvo. Majo Roš Kanellopulos je zanimalo, zakaj med kolesarskimi potmi ni

Matajurja, ki je najbolj oblegan. Janko Humar je rekel, da je pripomba smiselna. Lidija Koren
je vprašala, zakaj med pohodniškimi potmi ni poti skozi Breginjski kot. Renata Komar je rekla,
da bi morali vse turistične in padalske točke opremiti z arhitekturno ustreznimi objekti.
Slavka Zupan je predstavila ostale potrebne ukrepe na področju turistične infrastrukture in
režimov, in sicer sistem trajnostne mobilnosti za obiskovalce, ureditev infrastrukture za
obiskovalce na točkah interesa, pridobivanje investitorjev, spodbujanje podjetniški naložb v
dvig kakovosti, okoljske izboljšave in desezonalizacijo turizma ter prostorske in okoljske
ureditve. V zvezi z mobilnostjo je Janko Humar rekel, da rabimo primerljiv javni prevoz, kot
ga imajo v drugih krajih v Sloveniji; to je pomembno za razvoj doline in za razvoj zelene
destinacije. Vprašanj na to temo ni bilo.
Slavka Zupan je nato predstavila strategijo upravljanja destinacije. Glavni usmeritvi sta
preoblikovanje zavoda za turizem v destinacijsko menedžment organizacijo in večja
vključenost ponudnikov in drugih javnih služb v upravljanje in odločanje. Vprašanj ni bilo.
Petra Goneli je najprej predstavila glavne izzive v ponudbi destinacije ter cilje, ukrepe in
usmeritve s tega področja, v nadaljevanju pa je govorila o trženju destinacije.
Boštjan Novosel je zapustil sejo.
Danijel Krivec je povedal, da so izhodišča po njegovem mnenju pravilno diagnosticirana in da
je strategija dobro zastavljena. Odpira razpravo za člane sveta zavoda in za člane
strokovnega sveta.
Olgo Ručna je zanimalo, ali so v kontekstu širitve ponudbe izven sezone razmišljali tudi o
zdravstvenem turizmu (joga ipd.). Petra Goneli je povedala, da je največja priložnost glede
tega v usmerjanju doline iz outdoor destinacije v dolino energijskega oddiha. Ponekod že
imajo tako ponudbo (hotel Sanje, Boka). Janko Humar je povedal, da v dolini ni kapacitet za
tako dejavnost, torej je razvoj možen v mehki obliki (joga, apiturizem). Dodal je, da je bila
narejena digitalna kampanja za dializni center.
Jano Dolenc je zanimalo, kako bodo delovale interesne skupine. Eduard Stamsnijder je dodal,
da bi morale biti organizirane profesionalno. Branko Velišček je rekel, da bilo treba ugotoviti,
kakšno vlogo ima kdo med ponudniki, različnimi vrstami ponudnikov in različnimi segmenti,
zavod za turizem pa mora imeti menedžmentsko vlogo. Ključnega pomena je sodelovanje
med občinami, zavodom za turizem in ponudniki. Meni, da bo treba v strategiji dodelati
finančni del, saj turizem postaja resna gospodarska panoga, vsi ključni akterji (občine, zavod
za turizem in ponudniki) imajo določena pričakovanja, vendar v zavod pride premalo
sredstev od ponudnikov. Slavka Zupan je povedala, da na finančne ocene v strategiji niso
pozabili. Da virov za vse ni, so pa postavljene prioritete.
Lidija Koren je povedala, da je pomembno vzgajati ustrezen kader, saj tega primanjkuje.
Namesto uvoženega kadra bi morali imeti domače delavce, ki bi imeli svoje delo radi. Dodala
je, da bi najprej morali dvigniti kakovost ponudbe, šele nato ceno. Slavka Zupan je povedala,

da usmerjanje kadra bolj vidi v smislu usmerjanja mladih v podjetništvo. Neja Petek je
dodala, da bi se moral najprej dvigniti ugled poklicev v turizmu.
Renata Komar je pohvalila predlog strategije. Meni, da je v prvi vrsti pomembno pridobivanje
kadrov. Zanima jo tudi pogled arhitekta na ureditev doline. Martin Kruh je povedal, da bi se
morale občine poenotiti, slediti bi morali trajnostni gradnji in ohranjati kulturno krajino.
Renata Komar je dodala, da bi morali iti lokalna uprava in strategija z roko v roki: prepoznati
bi morali ključne turistične točke in jih upoštevati pri oblikovanju prostorskih planov, kot
imajo to urejeno v tujini. Danijel Krivec je povedal, da je bilo na Bovškem uresničenih veliko
stvari iz strategije. Pomanjkanje kadrov je zaznati tudi v drugih gospodarskih panogah, ne
samo v turizmu. Šole bi bile dobrodošle, vendar to ostaja problem, dokler bo vse gravitiralo
proti Ljubljani. Vstopno-izstopna mesta za Sočo imajo dobro izhodišče, saj so ob državni
cesti. Kar se tiče rezervacij v prostoru, meni, da bi morala vsaka občina pripraviti strokovno
podlago; v preteklosti se zemljišč ni načrtno kupovalo, bi bilo pa smiselno to urediti. Pogosto
so zemljišča rezervirana, vendar so v zasebni lasti. Dodal je, da je v zakonu opredeljeno
obmejno območje, ki mora dobivati spodbude. Ko bo strategija sprejeta, bo treba narediti
prioritetni plan in se prijaviti na razpise, npr. MGRT. Miša Novak je povedala, da je MGRT na
tem področju precej operativen in odziven. Druga stvar so master planningi – identifikacija
15–20 razvojnih področij, ki bodo imela prioritete in jih bo država potiskala naprej. Renata
Komar je v zvezi z izobraževanji kadrov predlagala, da bi organizirali še več izobraževalnih
delavnic (sodelovanje s PRC-jem). Slavka Zupan je povedala, da so s PRC-jem govorili, vendar
oni organizirajo delavnice glede na projekte, ne delajo pa tega načrtno in sistematično.
Renata Komar je povedala, da bi morali biti določeni minimumi oz. kriteriji za doseganje
butičnosti. Meni, da ima dolina veliko priložnost in da bi bilo treba nadgrajevati to, kar že
delamo. Zgledovati bi se morali po dobrih praksah v tujini in delati s srcem. Ustreznost
apartmajev bi morala pregledovati posebna komisija. Lidija Koren se je strinjala. Zanima jo,
ali bi lahko občina/zavod sprejela standarde, ki bi jih moral dosegati vsak apartma. Janko
Humar je rekel, da bi zavod moral izpostaviti tiste, ki delajo dobro, tistim, ki poleti odprejo
samo za dva meseca, pa tega ne moremo preprečiti. Dodal je, da bomo aktivno razvijali
sistem certificiranja.
V nadaljevanju so člani sprejeli naslednji sklep:
Sklep 7/3/1: Svet zavoda potrjuje predstavljeni predlog strategije turizma v dolini do leta
2025. Pripravljavci naj smiselno upoštevajo predloge, podane v razpravi in pripravijo
dokument za obravnavo na občinskih svetih. (Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 4) Razno
Pod točko razno člani sveta zavoda niso obravnavali nobene teme.

Seja je bila zaključena ob 20.30.

Zapisala:

Predsednik sveta Turizem Dolina Soče

Alenka Rutar

Danijel Krivec

