KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa
Odgovorna uradna oseba
Datum prve objave
kataloga
Datum zadnje spremembe
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu
Druge oblike kataloga

Javni zavod za turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor
13. 8. 2018
13. 8. 2018
www.dolina-soce.si
tiskana oblika

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Turizem Dolina Soče je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Bovec,
področja organa
Občina Kobarid in Občina Tolmin z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za
turizem Dolina Soče za opravljanje dejavnosti načrtovanja, organiziranja
in spodbujanja razvoja turizma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Dejavnosti zavoda so:
- informacijska turistična dejavnost, ki vključuje:
o informiranje turistov,
o zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
o ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične
ponudbe,
o sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev
v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
o urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin;
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije;
- spodbujanje razvoja, urejanje in upravljanje objektov turistične
infrastrukture;
- sodelovanje s sorodnimi ustanovami in organizacijami ter mednarodno
sodelovanje;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnih prebivalcev za pozitiven odnos do
turistov in turizma;
- izobraževanje in usposabljanje turističnih ponudnikov;
- lastna dejavnost;
- druge storitve, ki se v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin opravljajo v
turizmu.
Organi zavoda Turizem Dolina Soče so:
- direktor zavoda s štiriletnim mandatom,
- svet zavoda, ki ga sestavlja 13 članov (predstavniki ustanoviteljev,
predstavniki gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov s
področja turističnega gospodarstva in predstavnik delavcev zavoda),
predsednik sveta zavoda je Danijel Krivec.

Turizem Dolina Soče je organizacijsko razdeljen na naslednje enote:
- skupne službe: Turizem Dolina Soče, Rupa 17, 5230 Bovec, tel. 05 30
29 648, e-pošta: info@dolina-soce.si, www.dolina-soce.si
- Turističnoinformacijski center Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 05 30 29 647, e-pošta: info.bovec@dolina-soce.si,
www.dolina-soce.si, Tatjana Baraga Wojčicki, vodja TIC Bovec;
- Turističnoinformacijski center Kobarid, Trg svobode 16, 5222 Kobarid,
tel. 05 38 00 490, e-pošta: info.kobarid@dolina-soce.si, www.dolinasoce.si, Andreja Jurkovič, vodja TIC Kobarid;
- Turističnoinformacijski center Tolmin, Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin,
tel. 05 38 00 480, e-pošta: info.tolmin@dolina-soce.si, www.dolinasoce.si, Mateja Leban, vodja TIC Tolmin.
Organigram organa
Organigram Turizem Dolina Soče
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba
Janko Humar, direktor
Rupa 17, 5230 Bovec
tel.: 05 30 29 640,
e-naslov: janko.humar@dolina-soce.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
- Zakon o zavodih
Državni predpisi
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče
Predpisi lokalnih skupnosti
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina
Soče
- Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Bovec ter
na turističnem območju Smaragdne poti
- Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občin Tolmin in
Kobarid ter na turističnem območju Smaragdne poti
Predpisi EU
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: https://europa.eu/europeanunion/law_sl.
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
- Strategija bovškega turizma 2017–2025
Seznam strateških in
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021
programskih dokumentov
- Program dela Turizem Dolina Soče 2018
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
Javni zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma
organ
drugih uradnih ali javnih storitev.
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Javni zavod ne upravlja z lastnimi javnimi evidencami.
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Javni zavod ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami podatkov
javnega značaja.
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
Dogodki, novosti, razpisi so objavljeni na spletni strani www.dolinarazčlenjenemu opisu
soce.si.
delovnega področja organa

Pravni akti zavoda Turizem Dolina Soče:
- Statut Javnega zavoda za turizem Dolina Soče
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem
Dolina Soče
Pravilniki:
- Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v
Javnem zavodu za turizem Dolina Soča
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
- Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na
sklopov informacij
spletni strani www.dolina-soce.si.
- Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen
v prostorih Turizma Dolina Soče, Rupa 17, 5230 Bovec, od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro.
- Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami
je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z Uredbo
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Stroškovnik in cenik
Za posredovanje informacij javnega značaja velja stroškovnih iz Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje Trenutno na seznamu ni zahtev po informacijah javnega značaja.
zahtevanih informacij
oziroma tematskih sklopov

