Zapisnik delavnice turističnih produktov občine Kobarid,
Zelena hiša, Kobarid, 19. 3. 2018
V Kobaridu je 19. marca ob 17. uri v Zeleni hiši potekala delavnica turističnih produktov občine
Kobarid, na katero so bili vabljeni turistični ponudniki občine Kobarid. Delavnice se je udeležilo 33
ponudnikov; prisoten je bil tudi župan občine Kobarid.
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Parkirni režim, HOP On HOP Off, turistična taksa (Robert Kavčič, župan občine Kobarid)
Splošna ponudba doline Soče (Janko Humar, v.d. direktorja zavoda Turizem Dolina Soče)
Ustanova Fundacija Poti Miru (Katja Sivec)
Zavod 1917 (Darko Smrekar)
Mlekarna Planika (Urška Miklavič)
Kobariški muzej (Jože Šerbec)
Triglavski narodni park, drežniško, turistična kmetija pr Žvanču (Davorin Koren)
Livško, Jelenov breg pod Matajurjem (Branko Medveš)
Padalstvo, Jelkin Hram, društvo Adrenalin (Klavdij Rakušček)
Breginjski kot (Anja Skočir)
Športne aktivnosti (Soča Trips - Nejc Šerbec, A2 rafting - Atos Medveš, E-motion sport Gorazd Kutin)
Jahanje (Špela Šinkovec)
Plezalna stena in ostala ponudba Kampa Koren (Lidija Koren)
Igralniško zabaviščni center Aurora (Katja Černuta)
Muharjenje, ribogojnice, pohodništvo, prireditve in ostalo (Andreja Jurkovič)
Turistično društvo Kobarid in Hiša Sonca (Natalija Rot)
Razno

1. Parkirni režim, HOP On HOP Off, turistična taksa (Robert Kavčič, župan občine Kobarid)
Župan Robert Kavčič je predstavil parkirni režim občine Kobarid, produkt HOP On HOP Off in
spremembe turistične takse. Glede takse je poudaril, da je smiselno, da se vse tri občine (Tolmin,
Kobarid in Bovec) uskladijo med sabo glede višine turistične takse.
2. Splošna ponudba doline Soče (Janko Humar, v.d. direktorja zavoda Turizem Dolina Soče)
Janko Humar je predstavil produkte doline Soče in izpostavil, da se destinacija pozicionira kot
najmočnejša outdoor destinacija v Sloveniji. Po številu nočitev smo tudi najhitreje rastoča destinacija
v Sloveniji, ki je v zadnjih 5 letih podvojila število nočitev.
3. Ustanova Fundacija Poti Miru (Katja Sivec)
Katja Sivec je predstavila produkt Pot miru, ki poteka od Loga pod Mangartom do Trsta. Namenjena
je tako pohodnikom kot tudi kolesarjem. 5 odsekov poteka na območju doline Soče, v skupni dolžini
100 km. Pot miru je vpisana na poskusni seznam UNESCA. Trenutno razvijajo aplikacijo Poti miru, ki

bo v uporabi že letošnje leto. 1. avgusta bodo ob obeleževanju konca prve svetovne vojne v Kobaridu
organizirali koncert Bobni miru – Transevropa ekspres. Fundacija Poti miru tudi letos v poletni sezoni
nudi vodene oglede na muzeju na prostem Kolovrat – vsak petek v juliju in avgustu so na voljo
vodenja ob 10. in 12. Uri. Letos bodo vodenja izvajali tudi na muzeju na prostem Ravelnik, po
predhodni prijavi. Med prvomajskimi prazniki bodo organizirali vodene oglede muzejev na prostem
Kolovrat, Mengore in Zaprikraj. Fundacija organizira tudi vodenja v slopu produkta Tasty Cheese
Tour, vsi paketi so objavljeni na njihovi spletni stran, izvedba je možna isti dan, v kolikor je na voljo
vodnik, če ne pa naslednji dan. Vsi dogodki v organizaciji Fundacije Poti mitu so na voljo na strani
www.100letkobarid.potmiru.si.
4. Zavod 1917 (Darko Smrekar)
Darko Smrekar je predstavil zasebno muzejsko zbirko Ivana Krajnika, ki je odprta od 31. 4. do oktobra
vsak dan od 11. – 18. ure. V sklopu muzeja imajo dve zbirki, zbirka 1. sv. vojne in zbirka vojni veterani
1991.
5. Mlekarna Planika (Urška Miklavič)
Urška Miklavič je predstavila muzej sirarstva mlekarne Planika ki je odprt od maja do oktobra. V
sklopu ogleda so na voljo so tudi degustacije. Na voljo je degustacijski prostor za razna srečanja in
pogostitve. V sklopu mlekarne deluje tudi trgovina in bife. Pred mlekarno je za uporabo na voljo
brezplačna električna polnilnica za avtomobile. Trenutno so v fazi prenove spletne strani, kjer bodo
posodobljene tudi informacije o muzeju.
6. Kobariški muzej (Jože Šerbec)
Jože Šerbec je predstavil Kobariški muzej in povedal, da je uvrščen med 5 najbolj obiskanih kulturnih
znamenitosti Slovenije. Muzej je pooblaščen za predstavljanje dediščine 1. sv. vojne na območju
celotne Slovenije. Muzej je odprt vse dni v letu, vstop je prost za lokalno skupnost. Brezplačen je tudi
ogled občasnih razstav. Postavitve razstav so na voljo v 11 jezikih, vodenja nudijo v 10 različnih
jezikih.
7. Triglavski narodni park, Drežniško, turistična kmetija pr Žvanču (Davorin Koren)
Davorin Koren je predstavil delovanje Triglavskega narodnega parka, kjer je na območju doline Soče
izpostavil informacijski center Trenta z etnološko zbirko, Soško pot od izvira Soče do Bovca ter
ponudbo vodenja gorskih vodnikov in vodnikov v TNP.
Na območju drežniškega je med najbolj poznanimi izpostavil produkte pohodništva – Pot miru in Alpe
Adria Trail, slapove Curk, Krampež in Koseška korita. Popularno je tudi gorsko kolesarjenje ki pa ni v
celoti legalno, za turiste sta zanimivi tudi cerkvi v Drežnici in Koseču. Drežniško je znano tudi po
avtohtoni pasmi drežniška koza ter drežniškem in ravenskem pustu.
Kulinarična ponudba: Turistična Kmetija Kranjc nudi večerje, za skupine je potrebna predhodna
najava. V sklopu svoje turistične kmetije pr Žvanču ponuja sirarske večere s prezentacijo sirarjenja za
zaključene skupine maksimalno do 15. oseb, po predhodnem dogovoru.
8. Livško in Jelenov breg pod Matajurjem (Branko Medveš)
Branko Medveš je predstavil območje livškega in svojo kmetijo, ki je odprta vse dni v letu. Imajo 10
različnih živali, ponujajo pastirska kosila in večerje, zelo so tudi fleksibilni, glede na želje gostov. Kosila
in večerje so na voljo brez predhodnega naročila za največ 4 osebe, za več ljudi po predhodni
rezervaciji. Kapacitet imajo za 50 oseb + 40 oseb zunaj. Dvakrat v letu za teden dni organizirajo tudi
tabor za otroke.
So tudi skrbniki Nježne hiše v Jevščku. Za ogled je potrebna predhodna najava.
9. Padalstvo, Jelkin Hram, društvo Adrenalin (Klavdij Rakušček)
Klavdij Rakušček je predstavil ponudbo Jelkinega Hrama, specializirali so se za jadralne padalce, ki jim
nudijo nastanitev in prevoz. V ponudbi imajo tudi domačo hrano (sirova juha, kozliček, divjačina,

medvedov golaž, drežniški štruklji). Potrebna je predhodna najava. V sezoni odprto vse dni, pozimi
samo ob nedeljah, v novembru so zaprti.
Nudijo spremstvo za izkušene padalce v obliki servisa, pomoči. Inštrukcij ne nudijo, razen za lokalno
prebivalstvo, saj učenje traja približno 2 leti.
Društvo Adrenalin je po občinskem odloku upravljavec vzletno-pristajalnih mest v občini Kobarid.
V Kobaridu je zbirno mesto za padalce ob 10. uri pri baru Teja, v Tolminu pa na Logu ob 11. uri.
Dovolilnice za uporabo vzletno-pristajalnih mest so na kobariškem na voljo v društvu Adrenalin,
Gostišču Jazbec in baru Teja. Po občinskem odloku se dovolilnice kontrolira od 15. aprila do 31.
oktobra. Prevoze padalcev na Kobariškem nudi Jelkin Hram, v Tolminu pa kamp Gabrje, v sezoni s
predhodno rezervacijo. Opozoril je, da bo cesta zaradi popravila na Kobalo v aprilu večinoma zaprta.
Vsak padalec mora imeti opravljeno licenco in IPP kartico ki dokazuje nivo znanja. Tandem na
kobariškem ponuja Jelkin Hram in agencija X-point. Napovedal je še, da bo v septembru v Kobaridu
potekalo evropsko prvenstvo v natančnosti pristajanja.
10. Breginjski kot (Anja Skočir)
Območje Breginjskega kota sem predstavila jaz, saj se predsednica Razvojnega društva Breginjski kot
Vanessa Marcola srečanja ni uspela udeležiti.
Predstavitev je v prilogi.
11. Športne aktivnosti (Soča Trips - Nejc Šerbec, A2 rafting - Atos Medveš, E-motion sport - Gorazd
Kutin
Nejc Šerbec je predstavil svojo agencijo Sport Trips, ponudba zajema rafting, soteskanje in kajak šolo
(1, 2, ali 5 - dnevno). Ponujajo tudi komplet za Via Feratto (plezalni pas, čelada, samovarovalni set).
Vodenja za Via Ferato ne nudijo.
Lidija Koren (kamp Koren) je dodala, da se za gorko vodenje lahko kontaktira gorsko vodnico Alenko
Lužnik.
Ponudbo svoje športne agencije in apartmajev je predstavil tudi Atos Medveš, ki je poudaril velik
pomen sodelovanja med ponudniki.
Goraz Kutin je predstavil svojo ponudbo izposoje električnih koles in vodenja. Na voljo ima od 8 do 12
el. koles za uporabo na asfaltu in makadamu. V planu so tudi otroška kolesa. Odprti so celo leto, v
visoki sezoni je kolesa smiselno rezervirat vnaprej.
12. Jahanje (Špela Šinkovec)
Špela Šinkovec je predstavila svojo ponudbo jahanja. Jahanje se izvaja iz Idrije pri Bači. Potrebna je
predhodna najava. Ponuja jahanje za izkušene kot tudi neizkušene jahače, jahanje je možno skozi vse
leto.
13. Plezalna stena in ostala ponudba kampa Koren (Lidija Koren)
V kampu Koren sta na voljo plezalna stena in adrenalinski park. V sezoni je objavljen urnik, izven
sezone po predhodni najavi. Ponudba odbojke na mivki, električne polnilnice za avtomobile,
večnamenski prostor oz. dvorana za razne vadbe ali dogodke. Do sezone bo na voljo tudi fitnes.
Ponudba finske savne in solne sobe.
14. Igralniško zabaviščni center Aurora (Katja Černuta)
V center ni vstopnine, vstop pa je samo za polnoletne. Vsak vikend zabava z duom ali one man
bandom. Ob petkih in sobotah organiziran bingo. Restavracija sprejme do 100 gostov. Čez vikend je
Aurora odprta 24 ur, od ponedeljka do petka pa od 9. do 4. ure zjutraj.

15. Muharjenje, ribogojnice, pohodništvo, prireditve in ostalo (Andreja Jurkovič)
Ribolov, ponudba rib:
Dovolilnice za ribolov so v Kobaridu na voljo v TIC-u Kobarid, kampu Koren in Gostišču Jazbec.
Turisti lahko najamejo vodnika, vsi vodniki nudijo po večini tudi opremo. Kontaktirajo lahko TIC
Kobarid ali RD Tolmin.
Ponudba svežih rib v:
- Ribogojnica Kobarid, vsak dan razen ob nedeljah od 9. do 11. ure.
- Planika Kobarid, sveže ribe, file postrvi in namazi podjetja Faronika iz Tolmina. Poleti tudi
ponudba predpripravljenih rib. Ta ponudba je v vseh trgovinah Kmetijske zadruge po dolini.
- Prodaja tudi v ribogojnici v Tolminu, v sredo do 9. do 12. ure in v petek od 12. do 15. ure.
Vodenje in pohodništvo:
V TIC-ih imamo seznam lokalnih turističnih vodnikov za vodenja po dolini. Vsako leto jeseni
organiziramo Festival pohodništva, ki bo letos potekal od 21. 9. do 7. 10. 2018.
Jestival bo letos potekal 6. 10. 2018.
Božidar Kanalec (Zavod Apolon) je povedal, da se mu termin Jestivala zdi prepozno. Po njegovem
mnenju ga je potreba organizirati v sezoni, ko je obisk Kobarida velik. Slišal je tudi pripombe
razstavljavcev, da niso nič prodali.
Andreja Jurkovič (TIC Kobarid) je odgovorila, da je Jestival namenoma organiziran izven sezone ker
gostinski ponudniki v času sezone ne utegnejo sodelovati.
Branko Medveš (Jelenov breg pod Matajurjem) je dodal, da je z Jestivalom in terminom zelo
zadovoljen in se je odlično prijel, potrebno je nadaljevati. Pomembna je celoletna promocija, saj gosti
povprašujejo že veliko prej.
Natalija Rot (Hiša Sonca, TD Kobarid) je predlagala, da se vabila za Jestival razpošlje po turističnih
društvih.
16. Turistično društvo Kobarid in Hiša Sonca (Natalija Rot)
Hiša Sonca poleg nastanitev ponuja tudi solno sobo.
V sklopu TD Kobarid se zbira opis ponudbe turističnih ponudnikov, vsi ponudniki so vabljeni, da svojo
ponudbo na formatu A4 pošljejo na e-mail društva. Zbrana bo ponudba, ki bo dostopna vsem članom
TD Kobarid.
Ponudba zajtrkov v Kobaridu:
-

APP Mašera, lahko tudi za zunanje s predhodno najavo
Bar Cinca Marinca, v ponudbi tudi zajtrki
Kotlar, razmišljajo o samopostrežnem zajtrku
Bar Lipa – glede zajtrka ne vedo še, ponujajo pa grill
Bar Gotar – sendviči, toasti, mlečni napitki
Fedrig – samo za svoje goste
Kamp Lazar – zajtrk tudi za zunanje goste

Božidar Kanalec (Zavod Apolon) Posebnost Kobarida je tudi Dializni center, letno sprejmejo od 30 –
50 tujcev. Vsi ponudniki vabljeni, da si znak dializnega centra objavijo na svojih spletnih straneh.

Rok Urbančič (Žonir) V Kobaridu je letos nova ponudba taksi prevoznika – Rok Urbančič. Informacije
bodo na voljo v TIC Kobarid.
17. Razno
Jože Šerbec (Kobariški muzej) je izpostavil problematiko osnovne infrastrukture na destinaciji. Velik
problem je nasičenosti parkirnih mest med največjim obiskom v Kobaridu. Namesto kaznovanja
turistov naj se raje poslužuje opominjanju in usmerjanju ter urejanju dodatnih parkirišč.
Klavdij Rakušček (Jelkin Hram) v sezoni je zasičeno tudi parkirišče v Zaročišču. Potreben bi bil
informator, usmerjevalec.
Božidar Kanalec (Zavod Apolon) smiselno bi bilo usklajevanje dovolilnic za parkiranje (Nadiža in
parkirišča v Kobaridu).
Atos Medveš (Apartma Ra) je dodal, da je potrebno omejevanje pri slapu Kozjak, potrebno je
razmišljati o določenem številu kart na dan, lahko bi se jih kupilo vnaprej..
Nejc Šerbec (Sport Trips) je predlagal, da se za potrebe dodatnih parkirišč vzame v najem travnike ob
Zaročišču.
Natalija Rot (Hiša Sonca, TD Kobarid) je izpostavila problematiko parkirnega režima v centru
Kobarida. Zdi se ji časovno in sezonsko predolgo omejen. Poleg tega je potrebno ob takem režimu
zagotoviti javno stranišče.
Branko Medveš (Jelenov breg pod Matajurjem) je vprašal kam se lahko še obrnejo glede zloženke
Livškega območja. Vrsto let že prosijo na občini in Turizmu Dolina Soče.
Janko Humar (Turizem Dolina Soče) je odgovoril, da je zloženka poti na livškem predvidena v razpisu
LAS.
Marijan Kuščer (Apartma pri Bricu) je povedal, da vidi pomanjkljivost v tem, da občina Kobarid od
leta 2015 nima oblikovanje strategije razvoja turizma. Želi si tudi sodelovanja turističnih ponudnikov
pri oblikovanju strategije.
Janko Humar (Turizem Dolina Soče) je odgovoril, da so se glede strategije z občino že dogovarjali,
vendar bo proces dolgotrajen (v Bovcu se je strategijo pisalo eno leto), zato prosi za potrpljenje in
sodelovanje ponudnikov.
Nejc Šerbec (Soča Trips) je predlagal, da se na podobna srečanja povabi v bodoče tudi predstavnike
občinskih svetnikov.

Zapisala: Anja Skočir, Turizem Dolina Soče
V Kobaridu, 20. 3. 2018

