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ZAPISNIK
6. REDNE SEJE SVETA ZAVODA TURIZEM DOLINE SOČE, ki je bila dne 26. 4. 2019 ob 17. uri v
sejni sobi zavoda Turizem Dolina Soče.
Začetek seje: 17.00
Prisotni člani sveta: Danijel Krivec, Renata Komar, Lidija Koren, Mateja Leban, Boštjan
Komac, Jasna Rot, Olga Ručna, Vasja Mrakič, Branko Velišček, Boštjan Novosel
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Goran Kavs, Borut Nikolaš
Člani sveta zavoda, ki se niso opravičili: Mihael Košmrl
Ostali prisotni: Filip Hrovat (pri tč. 5)
Turizem Dolina Soče: direktor Janko Humar, Alenka Rutar

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

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda TDS
Poslovnik sveta zavoda
Poročilo o delu zavoda v letu 2018
Sprememba odloka o plovbi
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 6/1/1: Člani sveta zavoda potrjujejo dnevni red. (Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 2) Potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda TDS
Zapisnik 5. redne seje je bil vsem članom sveta zavoda poslan po e-pošti. Na prejšnji seji je bil
namreč sprejet dogovor, da se zapisnik po seji vsem članom pošlje po e-pošti, ki ga s povratno
e-pošto potrdijo oz. podajo pripombe. Po potrditvi se ga objavi na spletni strani zavoda.
Predsednik je povedal, da je bilo po zadnji seji to realizirano, zato je sprejetje na seji zgolj
formalnost, vprašal je po pripombah. Člani sveta nimajo pripomb oz. dopolnitev, zato
sprejmejo sklep:
Sklep 6/2/1: Člani sveta zavoda potrjujejo zapisnik 5. redne seje sveta zavoda. (Sklep je bil
soglasno sprejet.)
Janko Humar je podal kratko informacijo o dokončno potrjenih višinah sofinanciranja zavoda
s strani posameznih občin v občinskih proračunih za leto 2019. Pri vseh treh občinah se
sprejete postavke razlikujejo od predvidenih, ki jih je svet zavoda potrdil v programu dela
zavoda za leto 2019. V primeru občin Tolmin in Kobarid so razlike majhne: občina Kobarid bo
zavodu prispevala 838 € več za namen pokrivanju financiranja lastnega deleža v LAS razpisih,
občina Tolmin pa 5.831 € manj zaradi uskladitev pokrivanja deleža stroškov v IT Podbrdo.
Največja razlika v primerjavi s potrjenim programom dela je nastala pri bovškem proračunu,
in sicer je dejanski delež financiranja občine za 57.838 € manjši od predvidenega. Z županom
občine Bovec je bilo zato usklajeno, da se bo zavod odpovedal predvideni prenovi TIC-a v
Bovcu v letu 2019 in pripravil samo projekte ter da bo ustrezno zmanjšal postavke,
predvidene za nabavo novoletne okrasitve in za urejanje drobne infrastrukture.

Ad 3) Poslovnik sveta zavoda
Predsednik sveta zavoda je povedal, da zavod na zadnji poziv ni prejel nobenih pisnih
predlogov, in odprl razpravo na predlog poslovnika sveta zavoda. Alenka Rutar je na kratko
povedala, katere spremembe je zavod na podlagi preteklih pripomb že vključil v poslovnik,
posebnih pripomb ni bilo. Člani sveta zavoda so nato sprejeli naslednji sklep:
Sklep 6/3/1: Svet zavoda potrjuje Poslovnik o delu sveta Javnega zavoda za turizem Dolina
Soče z naslednjimi korekturami:
-

Prvi stavek 2. odstavka 22. člena se po novem glasi: Vabilo na sejo z dnevnim
redom in gradivom mora biti članom sveta zavoda poslano po običajni ali po
elektronski pošti vsaj sedem dni pred predvidenim dnem seje ali vročeno osebno
vsaj pet dni pred predvidenim dnem seje.

-

-

4. odstavek 25. člena se po novem glasi: Računovodske izkaze se članom sveta
zavoda pošlje skupaj z gradivom ob sklicu seje, kadar se ta točka obravnava na seji.
Kadar je to potrebno, morajo biti zagotovljeni tudi na sami seji, članom sveta
zavoda pa so na vpogled tudi pri direktorju zavoda.
54. člen se po novem glasi: Svet zavoda odloča z navadno večino opredeljenih
glasov prisotnih članov, razen v primerih, ko odlok ali statut določata drugače.
Črta se 2. odstavek 72. člena. (Sklep je bil soglasno sprejet.)

Poslovnik se članom pošlje skupaj z zapisnikom v potrditev in ko bo potrjen, se ga objavi na
portalu.

Ad 4) Poročilo o delu zavoda v letu 2018
Janko Humar je povedal, da je bilo poročilo vsebinsko predstavljeno že na prejšnji seji, zato
je izpostavil le glavne poudarke v minulem letu.
Danijel Krivec je odprl razpravo. Boštjana Komaca je zanimalo, zakaj se toliko ukvarjamo z
zimskim turizmom. Janko Humar je pojasnil, da je zimski turizem ključnega pomena, saj
zagotavlja stabilno gospodarsko okolje in možnost celoletnih zaposlitev, brez katerih ne bo
kvalitetnega kadra. Lidija Koren je vprašala, ali je izražen porast gostov v minulem letu
posledica sprememb pri AJPES-u. Janko Humar je povedal, da je takih gostov, ki jih ponudniki
v preteklosti niso prijavljali, le 10–15 % in da se letna rast v podobnem procentu povečuje že
več let (od 2014). Branko Velišček je pripomnil, da bi moral biti pri zaključnem računu
prisoten računovodja. Sicer meni, da zavod posluje dobro, delež lastnih sredstev je vedno
večji, opozoril pa je, da stroški plač ne smejo presegati ene četrtine. Zanimalo ga, je kaj je
splošni sklad, ki je bil v bilanci, zdaj ga pa v bilanci ni več – kam je šel (38.600 EUR). Janko
Humar je rekel, da bomo poiskali. Povedal je, da želi jasen pregled nad tem, kaj je tržna in
netržna dejavnost zavoda, kateri stroški so vezani na eno in drugo. Rekel je, da je edini
kriterij delitve stroškov, ki ga zavod uporablja pri bilanci po vrstah dejavnosti, delež
prihodkov od tržne dejavnosti glede na vse prihodke. Janko Humar meni, da sta tržna in
netržna dejavnost jasno razmejeni skozi stroškovna mesta in da je delitev stroškov dovolj
primerna, še posebej zato, ker se presežek prihodkov iz tržne dejavnosti preliva v skupni oz.
javni del dejavnosti zavoda.
Boštjana Komaca je zanimalo, po kakšnem ključu se delijo rezervacije, opravljene v TIC-ih.
Janko Humar je rekel, da bomo poslali obrazložitev. Boštjan Komac in Boštjan Novosel sta
imela pripombo tudi nad zemljevidom Bovca – trganko, ki je po njunem mnenju vsako leto
manj pregleden. Boštjana Komaca je zanimalo tudi, koliko sredstev je bilo v preteklem letu
namenjenih za vzdrževanje poti in kdo je bil največji izvajalec. Janko Humar je povedal, da je
bilo za ta namen porabljenih ca. 29.000 EUR, od tega kar tretjina za vetrolome in podobne
izredne situacije, največji izvajalec je bil IP Posočje. Boštjan Komac želi vedeti, koliko in kaj je
zavod plačal izvajalcu Jerneju Kravanji. Janko Humar je obljubil pismeno poročilo. Boštjana
Novosela je zanimalo, kako je s pregledom poti, saj je bilo veliko pripomb, da poti niso
ustrezno urejene. Janko Humar meni, da so poti ustrezno vzdrževane, da pa niso vse poti, ki
jih marsikdo komentira, v skrbništvu zavoda. Da zavod na območju občine Bovec skrbi za 170

km poti in da je neizogibno, da včasih urejevanje kakšnega odseka zaostaja. Prosil je, da se
zavodu tekoče sporoča, če so kje opažene težave. Boštjan Komac je omenil tudi novi način
prijavljanja na javne razpise; meni, da je postopek za turistična društva prezahteven. Janko
Humar je pojasnil, da zavod na postopek razpisa preko portala javnih naročil nima nobenega
vpliva več. Branka Veliščka je zanimalo, kaj je s terjatvijo do ATC Kanin v stečaju? Janko
Humar je pojasnil, da je stečaj zaključen, iz stečajne mase smo dobili okoli 400 EUR, terjatev
je bila v višini 20.000 EUR.
Danijel Krivec je predlagal, da se glasuje glede predlogov sklepov. Člani sveta so sprejeli
naslednja sklepa:
Sklep 6/4/1: Svet zavoda potrjuje poslovno poročilo za leto 2018. (En član vzdržan, ostali
za.)
Sklep 6/4/2: Svet zavoda potrjuje predlagane odpise sredstev; popis predlaganih odpisov
je priloga tega sklepa. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Direktor se ob sprejetju tega sklepa obveže, da bo zavod v bodoče sredstva, ki bodo še
uporabna, podaril.
Po krajši razpravi so člani sprejeli tudi naslednji sklep:
Sklep 6/4/3: Presežek prihodkov nad odhodki iz minulih let se uporabi za tekoče
poslovanje in razvoj dejavnosti zavoda. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Ad 5) Sprememba odloka o plovbi
Janko Humar je povedal, da je v dolini vsako leto pet ali več novih športnih agencij, trenutno
jih je skupaj okoli 70. Da kvaliteta nekoč paradnega produkta v dolini Soče pada in da postaja
število ponudnikov plovbe na reki nesprejemljivo. Občine se doslej same pripravljale odlok,
zavod ni bil nikoli vabljen zraven. 29. 1. 2019 je zavod v okviru priprav nove strategije sklical
sestanek z vsemi pristojnimi službami (občina, medobčinska, redarji, inšpektor …), na
katerem so ugotovili, da je problematika zelo zapletena in bi zahtevala veliko medresorskega
usklajevanja. Za mnenje so zaprosili ministrstvo za gospodarstvo, ti pa so jih naslovili na
pristojno ministrstvo za infrastrukturo. Uradni odgovor ministrstev je bil, da imajo občine vse
pristojnosti, da problematiko rešujejo same.
Letos so občine začele postopek spremembe odloka, tudi direktor Janko Humar je povabljen
v skupino za pripravo sprememb, zato predlaga razpravo na svetu zavoda. Povedal je, da
trenutna ureditev ni zadovoljiva in da bi tudi športne agencije morale izpolnjevati vsaj
minimalne tehnične pogoje, podobno kot veljajo za vse gostinske in namestitvene obrate. Za
pomoč pri pripravi stališč zavoda je zaprosil tudi Filipa Hrovata, lastnika agencije Bovec šport
center in člana strokovnega sveta zavoda.
Problematiko plovbe je nato predstavil Filip Hrovat. Povedal je, da se že dolgo ukvarja s
komercialnim raftingom na Soči in da so razmere problematične. Zadnji predlog glede dviga

cen je bil pretiran, meni, da bi morali cene povišati postopoma. Zaradi zlorab bi bilo treba
ukinili dnevne in letne dovolilnice, namesto tega bi agencije plačevale pavšal, ki bi moral biti
postopoma višji. Za resne agencije to ne bi predstavljalo problema, manjše bi se morale
združevati. Upravljavec bi moral najprej urediti infrastrukturo (garderobe, WC-ji), šele nato
tržiti.
Janko Humar je dodal, da moramo biti previdni pri kajakaših, kjer je treba cene prilagajati
sezoni. Pristojbine je treba povečevati postopno in strogo ločiti nadzorno in upravljavsko
funkcijo. Danijel Krivec je rekel, da bi morali novi odlok pripraviti tako, da se bo zmanjševalo
sezonskost. Boštjan Komac meni, da bi morali zaščititi domače ponudnike. Zanimalo ga je,
kako imajo te stvari urejene v tujini. Danijel Krivec je pojasnil, da imajo v tujini stvari urejene
različno, meni, da so izhodišča dobra; kajakaši niso problem, za rafting bi se moralo
predpisati neke standarde, domači ponudniki bi se morali združiti in urediti skupne prostore,
predlaga ureditev vstopno-izstopnih mest. Branko Velišček meni, da je treba iskati skupno
pot (red, urejeno okolje, razvoj dejavnosti in prihodek, da se bo lahko vlagalo nazaj). Treba je
postaviti določene pogoje, enake za vse. Boštjan Komac je predlagal, da bi bile cene za
otroke oz. družine ugodnejše. Člani sveta so nato sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 6/5/1: Svet zavoda potrjuje usmeritev zavoda, da v smislu zagotavljanja večje
kvalitete storitev prispeva k iskanju rešitev, ki bodo zagotovile uveljavitev minimalnih
tehničnih pogojev za agencije, ki se ukvarjajo z vodnimi športi, in k iskanju rešitev za
izvajanje monitoringa plovbe na reki Soči. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Sklep 6/5/2: Svet zavoda potrjuje naslednje smernice kot stališče in priporočilo zavoda pri
pripravi novega odloka:
uporaba vstopnih mest za plovila, ki prevažajo več kot 3 osebe je dopustna samo za
pravne in fizične osebe, ki izvajajo plovbo kot gospodarsko dejavnost in ki plačajo
sezonsko pavšalno pristojbino;
• cene za kajakaše je treba nujno prilagajati sezoni: VII in VIII so lahko višje, prej in
kasneje pa morajo biti zmerne, saj so individualni kajakaši eden izmed ključnih
segmentov, ki prihajajo izven sezonskih konic;
• dvig pristojbin mora biti zmeren in postopen skozi več let;
• zbrana sredstva se morajo nameniti urejanju vstopnih mest in razvoju kvalitete
storitev;
• ločiti je treba nadzorno in upravljavsko funkcijo plovbnega režima na reki Soči.
(Sklep je bil soglasno sprejet.)
•

Ad 6) Razno
Janko Humar je povedal, da se bile pripombe na višino cen turističnih vodenj, ki jih je sprejel
zavod. Pojasnil je, da so bile cene usklajene z lokalnimi vodniki; gre zgolj za priporočene
cene, ki omogočajo zagotavljanje nekih standardov, agencije pa lahko pripeljejo svoje
vodnike, ki imajo druge cene.

Janko Humar je povedal, da se bo zavod prijavil na LAS-ov razpis za izbor projektov za
sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo z dvema projektoma: Z
inovativnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi in Monitoring plovbe na reki
Soči. Projekta se bosta izvajala v letih 2020 in 2021, pri prijavi pa je treba priložiti potrjen
plan dela in finančni načrt; ker zavod plana dela za leto 2020 še nima, zadostuje soglasje
sveta zavoda. Člani sveta so sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 6/6/1: Svet zavoda potrjuje, da se projekt ''Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do
višje dodane vrednosti v akvakulturi'' uvrsti oz. vključi v program dela zavoda za leto
2020. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Sklep 6/6/2: Svet zavoda potrjuje, da se projekt štetja plovbe na reki Soči uvrsti oz.
vključi v program dela zavoda za leto 2020. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Janko Humar je nato povedal, da je zavod kot naslednik LTO Bovec lastnik prireditvenega
šotora, ki je v celoti amortiziran. Ker zavod brez pomoči gasilcev z omenjenim šotorom ne
more razpolagati, predlaga, da se ga prepusti njim. Člani sveta so nato sprejeli sklep:
Sklep 6/6/3: Svet zavoda se strinja, da zavod proda bovškim gasilcem prireditveni šotor
po vrednost 1 EUR. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Sledila je še krajša razprava v zvezi s potjo JA Trail in njenimi zankami, ureditvijo izvira
Soče in turistično takso. Renata Komar je predlagala, da bi se na sejah več pogovarjali tudi o
turističnem gospodarstvu, o izobraževanjih za kadre v turizmu in da bi se člani sveta morali
ukvarjati tudi s strategijo. Danijel Krivec je rekel, da bi morali imeti po prvomajskih praznikih
še eno sejo, na katero bi bila uvrščena tudi strategija. Predlagal je, da vsak član sveta pripravi
po dve točki in gradivo.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisala:

Predsednik sveta Turizem Dolina Soče

Alenka Rutar

Danijel Krivec

Priloge k zapisniku:
-

poslovnik sveta zavoda
dodatna pojasnila k računovodskemu poročilu
specifikacija opravljenih del (J. Kravanja)
popis predlaganih odpisov

P. S. Dodatna vprašanja, ki jih je član sveta zavoda Branko Velišček poslal po e-pošti dne 3. 5. 2019:
V zvezi z Bilancami sem imel na seji sveta ZTDS dve konkretni vprašanji in eno načelno:

KONKRETNI VPRAŠANJI:
1 - V BS preteklega leta je bil med lastnimi viri (AOP 045) splošni sklad v višini 38.640 EUR, na 31. 12.
2018 ga ni več.
Kaj (vsebinsko) predstavlja ta vir in kaj je razlog, da ga ni več?
2 - V obrazložitvi k poslovnemu poročilu (str. 29) je pojasnjeno, da je med kratkoročnimi terjatvami
do kupcev v Sloveniji še vedno prenesena terjatev iz LTO Bovec do ATC Kanin v stečaj v višini 19.205
EUR in da popravek terjatve od začetka stečaja ni bil narejen. Na isto terjatev, za katero vsi vemo, da
je nevnovčljiva, smo opozorili že ob sprejemanju lanskega Posl. poročila.
Zakaj doslej ni bil narejen popravek terjatve, kdaj bo narejen in v breme česa?
NAČELNO VPRAŠANJE:
Iz obrazložitve k Posl. poročilu in iz Izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da
je edini kriterij razmejitve stroškov zavoda na tržno in ostalo dejavnost na vseh stroškovnih mestih
delež tržnih prihodkov glede na vse prihodke zavoda kot celote.
Na čem temelji ta odločitev in ali je v skladu z določilom 23. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda TDS?
Prav tako sem ponovno izrazil pričakovanje, da bo pri sprejemu bilanc na razpolago tudi odgovorna
oseba računovodstva, za takojšnja strokovna pojasnila.

