Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 +
SOČA EVERGREEN
Poročilo javne predstavitve
Tolmin, ponedeljek, 21. oktober 2019
Pripravili:
Slavka Zupan, K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o, za področje razvoja, naložb in projektov
Neja Petek, Petra Goneli, Nea Culpa d.o.o., za področje marketinga in razvoja v turizmu
Martin Kruh, Presledek. Za področje arhitekture, oblikovanja in prostora
v sodelovanju z ekipo Turizma Dolina Soča

Oktober 2019
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1. Ozadje
Turizem Dolina Soče je konec leta 2018 pristopil k pripravi Strategije razvoja in trženja turizma Doline
Soče 2025+ kot nadaljevanje procesa razvojnega načrtovanja pričetega v občini Bovec v letih 20162017. Turizem Dolina Soče je v ta namen angažiral skupino zunanjih strokovnjakov s področja
turizma, razvoja in prostora, ki je vodila proces strateškega načrtovanja. Od novembra 2018 do
danes so se v dolini zvrstile številne delavnice, poglobljeni intervjuji, široka spletna anketa med
turističnimi ponudniki ter več delovnih sestankov skozi katere se je oblikovala nova dolgoročna smer
razvoja in trženja destinacije.
Pričujoče poročilo predstavlja ključne poudarke iz javne predstavitve delovnega gradiva, ki je
potekala v Tolminu 21.10.2019 v prostorih Glasbene šole Tolmin.

2. Udeležba
Javni predstavitvi je prisostvovalo 68 udeležencev, med njimi 34 ponudnikov namestitev, 5
predstavnikov društev, 8 predstavnikov muzejev, kulturno- športne infrastrukture, komunale, TNP in
podobnih podpornih ustanov, 3 predstavniki organizatorjev festivalov, 4 predstavniki agencij oz.
prevoznikov, 3 predstavniki krajevnih skupnosti, 2 predstavnika medijev ter 7 strokovnjakov Turizma
Doline Soče. Predstavitve sta se udeležila tudi župana Občine Tolmin g. Uroš Brežan in župan
Občine Kobarid g. Marko Matajurc.
! Lista prisotnih je v prilogi št 1.

Slika 1: Utrinek iz predstavitve

3. Program predstavitve
17:00
17:30
19:00
20:00

Del 1: Uvodni pozdravi
Del 2: Predstavitev vizije, ciljev in ukrepov po prednostnih področjih, odgovornost za
izvedbo
Del 3: Razgovor z zaključki

Ključni poudarki in ugotovitve po posameznih sklopih so zapisani v nadaljevanju.

Del 1: Uvod
Janko Humar, direktor Turizem Dolina Soče je uvodoma predstavil namen in ozadje strategije ter
izpostavil pomembnost ključnih novih usmeritev delovanja destinacije v prihodnje. Po njegovem
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mnenju so pomembni premiki v smeri podaljševanja sezone, dvigovanja kakovosti in trajnostnega
upravljanja in razvoja turizma.
Uroš Brežan, župan Občine Tolmin je v uvodnem pozdravu poudaril, da je prišel na predstavitev
predvsem poslušati, še zlasti mnenja ponudnikov, saj je njihov odziv ključen za končno obliko
dokumenta kot ga bodo predlagali v sprejem občinskim svetom. Tudi s strani občine bodo delovno
gradivo še pregledali in predlagali potrebne dopolnitve.
Marko Matajruc, župan Občine Kobarid je pozdravil zeleni koncept strategije h kateremu so se
zavezali tudi župani vseh treh občin z nedavnim podpisom namere o pristopu k zeleni shemi turizma
v Dolini Soče.

Del 2: Predstavitev strategije
Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. ter Neja Petek in Petra Goneli Nea Culpa d.o.o. so
predstavile najpomembnejše elemente nove strategije: vizijo, 3 cilje, 4 prednostna strateška področja
in ključne ukrepe in pričakovane spremembe. Celotna prezentacija se nahaja v Prilogi 2 tega
poročila. Vsi udeleženci so prejeli enostranski shematski povzetek strategije.

Slika 2: Shematski prikaz strateškega okvira

Del 3: Razgovor z zaključki
V razgovoru so z vprašanji in mnenji sodelovali: Jože Munih (Zasebni zavod Energijske poti), Dušan
(Apartma pri Kuštrču, Grahovo ob Bači), Jana Dolenc, njegova žena (Apartmaji Maharač, Penthouse,
Kuninez), Sergej Čujec (Kamp Gabrje), Tomaž Štenkler (PD Podbrdo), Alenka Blaško (Hotel Dvorec),
Boštjan Jazbec (Gostišče Jazbec), Maša Klavora (Fundacija Poti miru), Andrej Težak Tešky (Overjam
Reggae Festival), Darja Urbančič (Žonir d.o.o.), Alenka Zgaga (Društvo baška dediščina).
Pripravljavci strategije, direktor Turizma Dolina Soče in župan Občine Tolmin so sodelujočim podali
odgovore.
Iz razgovora izhajajo naslednji zaključki javne predstavitve:
•

Pripravljavska ekipa ponovno preveri besedilo dokumenta in izostri usmeritev v butičnost, ki
po nekaterih ocenah ni dovolj izpostavljena, kljub temu, da so 5* doživetja in trajnostna
usmeritev temelj nove strategije;
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•

•
•
•
•
•

•

V prostorskem razvojnem konceptu razvoja zelenih stranskih dolin in planot se poudari, da v
tem primeru ne govorimo o preprečevanju razvoja , ampak o območjih s potencialom za
trajnostni razvoj in aktivno ohranjanje poseljenosti in krajine, tudi s pomočjo turizma in
usmerjanjem ustreznih produktov v ta območja (daljinske pešpoti, daljinske kolesarske poti,
specializacija skozi znake kakovosti..);
Preveri oz. po potrebi se okrepi opredelitve kulturno-zgodovinskega produkta ter
posameznih projektov (pr. Poti miru, tematska pot in produkt Na svoji zemlji v Baški grapi);
Preveri oz. po potrebi umesti nišni zdravstveni produkt;
Poimenovanje Planinska vas se zapiše pravilno Gorniška vas;
Preveri in dodela za usmeritve za festivalski turizem skladno s predlogi kot jih bodo še
posredovali organizatorji festivalov in občine Tolmin;
Občinske uprave ponovno preverijo zapisane prostorske usmeritve za spremembe
namembnosti, v prostorskih usmeritvah strategije pa naj se slednja opredeli tudi do mobilnih
hišk, ki ne sodijo v prostor Doline Soče. Izpostaviti prioritetnost takojšnjega reševanja
lastniških razmerij na ključnih lokacijah pomembnih za turistični razvoj.
Prisotni in druga zainteresirana javnost so vabljeni da do 10. novembra 2019 oddajo svoja
mnenja
in
predloge
za
izboljšanje
strategije
v
spletnem
obrazcu
na

https://www.1ka.si/a/232117

4. Priloge
Priloga 1: Lista prisotnih
Priloga 2: Prezentacija (glej ločen dokument)
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