Zapisnik srečanja ponudnikov iz doline Soče
Hotel Dvorec, Tolmin, 5. 12. 2017
V Tolminu se je srečanja ponudnikov udeležilo 33 predstavnikov ponudnikov občine Tolmin; prisoten
je bil tudi župan občine Tolmin.
Dnevni red:
1. Poročilo o delu zavoda Turizem Dolina Soče (Janko Humar)
2. Informacija o novem načinu poročanja o gostih, statistiki in turistični taksi (Mateja Leban)
3. Predstavitev aplikacije za prijavo gostov (Jaka, Snapguest)
4. Razprava
5. Razno

1. Poročilo o delu zavoda Turizem Dolina Soče (Janko Humar)
V. d. direktorja zavoda Turizem Dolina Soče Janko Humar je predstavil postopek združevanja zavodov
LTO Bovec in LTO Sotočje, aktivnosti zavoda Turizem Dolina Soče v letu 2017, rezultate rekordne
turistične sezone glede na število nočitev in plan dela zavoda za leto 2018. Poudaril je, da je
pomembno sodelovanje s ponudniki in tudi s Slovensko turistično organizacijo, ki v letu 2018 še
povečuje sredstva za promocijo (digitalni marketing). Več v prilogi.
Župan Uroš Brežan je povedal, da se bo v prihodnjih letih urejala kolesarska infrastruktura; sodelovali
bodo tudi z dolino Idrijce in z dolino proti Kanalu in Novi Gorici. Izpostavil je tudi problematiko
povečanega obiska turistov – občina bo temu sledila na področju infrastrukture. Sprejeti bo treba
skupno strategijo razvoja turizma v dolini; občina Bovec jo je že sprejela, treba jo je prilagoditi še za
občini Tolmin in Kobarid. Turizem je tudi priložnost, da mladi ostanejo v dolini.
Zlatko Kolman (PS Kolman) je izpostavil problem smeti v turistični sezoni. Dogovoriti se je treba, kje
bodo stali kontejnerji in kdo bo prevzel skrb zanje.
Uroš Brežan je povedal, da so že določena mesta, kjer se vsako leto postavijo kontejnerji, in da se
smeti odvaža. V letošnji sezoni so odvoze smeti podvojili.
Sergej Čujec (Kamp Gabrje) je povedal, da niso važne samo številke (odlični rezultati sezone), pač pa
mora biti tudi infrastruktura taka, da prenese tako velik obisk.
Uroš Brežan je odgovoril, da se infrastrukture ne da razviti v enem letu. Problem povečanega obiska
bi lahko reševali z določenimi omejitvami (npr. proda se omejeno število ribiških dovolilnic). Povedal
je, da se bo strategijo pripravilo v sodelovanju s ponudniki; organizirale se bodo delavnice ipd.
Sergej Čujec je poudaril, da bo treba omejiti uporabo na Soči.
Janko Humar je povedal, da je velik obisk v letošnji sezoni prinesel nove izkušnje. Določiti bomo
morali smer, v katero želimo iti.
Matej Gorjan (hotel Zlata ribica) je povedal, da so bili gostje v letošnji sezoni nezadovoljni. Meni, da
velika kakovost ponudbe ne gre skupaj z masovnim turizmom. Treba bo pripraviti novo strategijo.
Janko Humar je rekel, da smo destinacija, ki nastaja in da moramo biti malo potrpežljivi.

Renata Komar (Penzion Kobala) se povedala, da so bili gostje zelo nezadovoljni, ko so po več ur
čakali na vzletišču na Kobali. Meni, da gostje imajo denar in da bi morali dvigniti kakovost storitev in s
tem tudi ceno.
Matej Gorjan (hotel Zlata ribica) je poudaril, da bi Turizem Dolina Soče moral organizirati okroglo
mizo, na kateri bi merodajni ljudje lahko povedati svoje mnenje.
Janko Humar je rekel, da okrogla miza bo.
Vladimir Černilogar (ZS Černilogar) je izpostavil problem divjega kampiranja in smeti, ki jih ti ljudje
puščajo za sabo. Problem je tudi, da v Tolminu ni urejenega postajališča za avtodome.
Uroš Brežan je povedal, da so nekateri kampi zainteresirani, da bi uredili tudi prostor za avtodome.
Glede divjega kampiranja je povedal, da zaenkrat večjih kontrol še ni.
Viljem Urh (hotel Lucija) meni, da bi morali razširiti turistično sezono in pripraviti programe, ki bi
doprinesli k večjemu obisku tudi izven glavne poletne sezone.

2. Informacija o novem načinu poročanja o gostih, statistiki in turistični taksi (Mateja Leban)
Namen je poenostavitev poročanja o turističnih nočitvah. Več v prilogi.

3. Predstavitev aplikacije za prijavo gostov (Jaka, Snapguest)
Predstavnika podjetja Snapguest d.o.o. sta predstavila aplikacijo, ki olajša prijavo gostov. Več v
prilogi.

4. Razprava
Na koncu srečanja ni bilo dodatne razprave.
5. Razno.
/

Zapisala: Alenka Rutar, Turizem Dolina Soče
V Tolminu, 8. 12. 2017

