LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA BOVEC
www.bovec.si

Bovec 16.9.2010
ZAPISNIK
Zapisnik 36. redne seje Sveta Lokalne turistične organizacije Bovec, ki je bila dne 16.9.2010
ob 18. 00 v prostorih Stergulčeve hiše.
Prisotni: Grega Fenko, Siniša Germovšek, Danica Komac, David Štulc Zornik, Marjan
Toporiš, Marko Vidič, župan Danijel Krivec, Aleš Uršič, Nataša Bartol
Vabljeni na sejo: Nataša Bartol, Grega Fenko, Siniša Germovšek, Adis Hrovat, Goran Kavs,
župan Danijel Krivec, David Štulc Zornik, Marjan Toporiš, Aleš Uršič, Marko Vidič
Vabljeni in prisotni gosti: Robert Krkoč
Odsotni: Adis Hrovat, Goran Kavs
Poročevalka in pripravljavka gradiva: Alenka Čopi
Zapisnikarica: Ina Brešan
Sejo je vodil Siniša Germovšek.
Siniša Germovšek predlaga, da bi se na dnevni red, pred točko Pobude in predlogi uvrsti še
točko o Ekskurziji slovenskih kampov, ki jo vsako leto organizira Združenje kampov
Slovenije. Marko Vidič predlaga, da se to točko vključi k točki 9. dnevnega reda. Soglasno se
potrdi predlagan dnevni red.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 35. redne seje in izredne seje
2. Predstavitev načrtov družbe ATC Kanin
3. Poročilo 1 - 8. 2010 LTO Bovec
4. Določilo članarine 2010
5. Obravnava projekta "dediščina, znanje in turizem" – razpis ZRSZ
6. Obravnava prošnje TD Soča Lepena
7. Obravnava prošnje skupnosti "Pod Skalo"
8. Obravnava prošenj za sofinanciranje publikacij g. Kunaverja in g. Klavore
9. Pobude in predlogi
10. Razno

Ad 1)
Namestnik predsednika prebere sklepe 35. redne seje.
SKLEP:

Svet Zavoda LTO Bovec na svoji 36. redni seji soglasno potrdi zapisnik 35. redne

seje.
Namestnik predsednika prebere sklepe izredne seje.
Marko Vidič postavi vprašanje, ali je bil realiziran prvi sklep izredne seje, tj. da se mora
direktorica o korektnosti in pravilnosti postopka prekinitve pogodbe za vzdrževanje
sprehajalnih poti posvetovati s pravnikom.
Alenka Čopi razloži, da tega ni storila, saj je pri pregledu veljavnih pogodb ugotovila, da je
bila pogodba sklenjena le za sezono 2005 in kasneje ni bila podaljšana.

Siniša Germovšek razloži, da se je, kljub temu, da pogodba ni bila podaljšana, pogodbeno
razmerje nadaljevalo, saj sta se obe pogodbeni stranki obnašali, kot da pogodba še vedno
velja. Grega Fenko nato ugotovi, da sklep, sprejet na izredni seji ni bil izpolnjen. Njegovo
mnenje potrdi tudi Marko Vidič.
SKLEP:

Svet Zavoda LTO Bovec na svoji 36. redni seji potrdi zapisnik izredne seje, z zavezo,
da se prvi sklep izredne seje realizira v najkrajšem možnem času.
Ad 2)
Zastopnik ATC Kanin, Robert Krkoč predstavi načrte družbe.
Marko Vidič potrdi, da je pomembno sodelovanje, hkrati pa opozori, da je potrebno koncept
sodelovanja čimprej doreči, tako pri trženju kot tudi zapolnitvi kapacitet.
Siniša Germovšek tudi opozori, da se je v preteklosti večkrat zgodilo, da turistično
gospodarstvo ni bilo dovolj dobro informirano oziroma so informacije prihajale pozno. Na
pomembnost pravočasnega informiranja opozori tudi Grega Fenko.
Alenka Čopi postavi vprašanje glede SkiBusa, kaj se bo z njim dogajalo.
Robert Krkoč odgovori, da vidijo pomen Ski busa predvsem v primeru, ko katera od strani
smučišča ne obratuje. Aleš Uršič ga dopolni in pove, da naj bi Ski bus tudi v letošnji sezoni
obstajal v isti obliki kot lani – torej da lokalno vozi do postaje A, v primeru neobratovanja
slovenske strani, pa da goste odpelje v Sello Neveo.
Marjan Toporiš opozori na dejstvo, da je Ski Bus namenjen le gostom v Bovcu, medtem ko so
gostje v Trenti, Logu pod Mangartom izvzeti. Vpraša ali je mogoč dogovor o kakšnih
ugodnostih, npr,.cenejših smučarskih kartah. Robert Krkoč razloži, da to ni mogoče, saj so
vezani na politiko Promoturja.
Natašo Bartol zanima kaj bo s Čezsočo. Robert Krkoč ji odgovori, da se s tem vprašanjem
zaenkrat še niso ukvarjali.
Predstavnik družbe ATC Kanin se zahvali za pozornost in odide.
Ad 4)
Alenka Čopi predlaga sklep, da se članarina v letu 2010 obračuna v isti višini kot v preteklem
letu.
Marko Vidič predlaga, da bi se o višini članarine odločalo na eni od naslednjih sej. Po
njegovem mnenju bi bilo bolje, da bi o članarini razpravljali vsi segmenti na sestankih. Z
njegovim predlogom se strinja tudi Siniša Germovšek.
Aleš Uršič pravi, da se mu zdi sporno, da se o višini članarine za 2010 odloča šele sedaj in da
bi bilo bolje, da bi se odločali za leto 2011. Z njim se strinja tudi Danica Komac.
Nataša Bartol predlaga, da se določi tudi pravilnik oz. točkovnik za članarino, na podlagi
kriterijev, ki bi jih predlagali segmenti.
SKLEP:

Svet Zavoda LTO Bovec na svoji 36. redni seji sprejme sklep, da se o članarini za leti
2010 in 2011 odloča na naslednji seji, ko bodo predstavniki segmentov pridobili stališča vseh
segmentov.
Ad 5)
Alenka Čopi predstavi projekt "Dediščina, znanje in turizem", kjer je LTO prostore
Stergulčeve hiše predstavil kot center za organizacijo različnih dogodkov in srečanj. S tem
projektom se je LTO prijavila tudi na razpis ZRSZ. Po pridobitvi pozitivnega odgovora, je
LTO na območno enoto Zavoda podala poizvedbo po kadru. Zavod je nato k nam usmeril
kandidatko Ino Brešan, ki je že na usposabljanju. Alenka Čopi predlaga, da Svet Zavoda
sprejme sklep, da soglaša z zaposlitvijo izbrane osebe.
Sinišo Germovška in Marka Vidiča zanima, kakšen je strošek zaposlitve. Alenka Čopi razloži,
da gre za zaposlitev za določen čas – 18 mesecev in da Zavod za zaposlovanje v celoti

subvencionira zaposlitev. Hkrati tudi razloži, da je možno, da bo s spremenjeno
sistematizacijo delovnih mest, strošek zaposlitve višji. Siniša Germovšek pravi, da določen
minimalen prispevek ne bi smel biti problem. Danica Komac predlaga, da bi se o tem
pogovarjalo takrat, ko bo sprejeta nova sistematizacija.
Natašo Bartol zanima, če je bil objavljen razpis. Alenka Čopi pravi, da ja. Marka Vidiča pa
zanima, zakaj ni bil objavljen na KA – TV. Razloži mu, da zato, ker je kandidatko na LTO
napotil Zavod za zaposlovanje.
SKLEP:

Svet Zavoda LTO Bovec na svoji 36. redni seji sprejme sklep, da soglaša z
zaposlitvijo izbrane osebe za namen in trajanje projekta po razpisu Zavoda RS za
zaposlovanje "Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb"
2009/2010, Ur.l. RS 69/09.
Ad 6)
Siniša Germovšek poudari, da se objekte, kot je večnamenski objekt v Soči potrebuje.
Opozori tudi, da je vloga vzorna in da bi tudi v bodoče, take vloge morali podpreti.
Marko Vidič opozori, da so to vlogo že obravnavali, vendar takrat v proračunu ni bilo
sredstev. Pove tudi, da se dela že izvajajo.
Marjan Toporiš pove, da trenutno delajo lesen del in da jim je zmanjkalo financ.
Župan Danijel Krivec meni, da bi ga, glede na to da je to večnamenski objekt, lažje
sofinancirala občina.
SKLEP:

Svet Zavoda LTO Bovec na svoji 36. redni seji sprejme sklep, da svet LTO podpira
vlogo Turističnega društva Soča Lepena za izvedbo večnamenskega objekta v zaselku Klanec,
vendar finančno rešitev odstopa Občini Bovec.
Alenka Čopi predstavi ponudbo in željo Turističnega društva Soča Lepena, da se odkupi slika
z motivom 1313, ki je bila naslikana v sklopu letošnje slikarske kolonije.
SKLEP:

Svet Zavoda LTO Bovec na svoji 36. redni seji sprejme sklep, da LTO odkupi sliko
slikarske kolonije z motivom 1313 v vrednosti 300,00 EUR.
Ad 7)
Marko Vidič opozori, da je sofinanciranje za vzdrževanje takih cest precej občutljiva stvar,
saj je takih cest, ki jih uporabljajo tako domačini kot turisti veliko in bi bilo potem potrebno
sofinancirati vse.
Siniša Germovšek predlaga sledeč odgovor na to vlogo: LTO razume problematiko
Skupnosti "Pod Skalco", vendar zaenkrat ne more dati dokončnega odgovora, saj je potrebno
prej določiti kriterije, na podlagi katerih bi določili upravičene stroške za sofinanciranje poti,
ki jih uporabljajo domačini in turisti.
Ad 8)
Svetniki ugotovijo, da so to prošnjo že obravnavali. Župan Danijel Krivec jih seznani z
dejstvom, da je podpora za sofinanciranje publikacije Kaninsko pogorje predvidena že v
občinskem proračunu. Svetniki se strinjajo, da je to dovolj, dogovorijo pa se, da je LTO v
prihodnosti pripravljena odkupiti določeno število izvodov, za reklamne namene.
Alenka Čopi razloži, da namerava g. Klavora nadgraditi publikacijo Kluže – Bovška vrata.
Odgovor bi potreboval do zime, saj ima namen takrat pripraviti material.
Marko Vidič predlaga, da naj bi g. Klavora publikacijo predstavil osebno.
Svetniki ugotovijo, da je ponudba za LTO zanimiva, vendar potrebujejo več informacij. O
končnem financiranju se bo odločalo, ko bo sprejet proračun za leto 2011.

Ad 3)
Na podlagi poročila 1-8.2010 je Siniša Germovšek odprl razpravo.
Grega Fenkaje zanimalo, zakaj je prihodek CRS v primerjavo z lanskim letom drastično nižji.
Alenka Čopi in David Štulc Zornik sta razložila, da se je spremenil sistem, kar je pomenilo,
da sistem v času prenove ni delal. Prenova sistema je potekala tik pred sezono. David Štulc
Zornik tudi razloži, da tudi, ko je sistem bil vzpostavljen, ni deloval tako kot bi moral. Alenka
Čopi tudi pove, da v poročilu še ni zavzet avgust in predlaga, da povabijo Darija Berro, ki
lahko da več pojasnil.
Marko Vidič prizna, da je mogoče, da je prenova sistema manjši krivec, ne verjame pa, da je
to glavni razlog. Sam misli, da je velik problem tudi neprepoznanost internetne strani
www.bovec.si in ne zadostno zanimanje za Bovec.
Alenka Čopi razloži, da sta Prodaja TIC in članarine ocenjeni vrednosti.
Župana je zanimalo, zakaj je realizacija tudi na Festivalu Kluže. Alenka Čopi razloži, da so
del plačil za lani izvedli še letos.
Grega Fenko in Marko Vidič sta izpostavila tudi dejstvo, da turistični ponudniki niso bili
obveščeni o novih zemljevidih in da bi LTO obvestilo morala posredovati. Siniša Germovšek
izrazi razočaranje, da ni bila izdelana trganka in da ni bilo obvestila o novem zemljevidu.
POBUDE IN PREDLOGI
1) Siniša Germovšek prosi, da bi LTO pomagala z logistiko in informiranjem pri
Strokovni ekskurziji, ki jo organizira Združenje Kampov Slovenije.
2) Marko Vidič omeni vabilo, ki so ga prejeli. Pravi, da so ključne ideje in pobude
segmenti že dali in da so bile obravnavane na sejah.
3) Grega Fenko bi rad vedel, kdaj bo občni zbor, zakaj na www.bovec.si ni možnosti
prijave na novice. Zanima ga tudi Borza Natour in odprte terjatve do tehničnega
organizatorja. Alenka Čopi pove, da bo Borza Natour potekala 7. 10. 2010 podobno
kot lani, da je v Bovcu več razstavljavcev kot v Mariboru, da so ponudniki bili
kontaktirani s strani tehničnega organizatorja, in da se je ponudnike že posebej
kontaktiralo za delovno kosilo, nočitve, da se jih bo pa še za študijske ture.
4) Alenka Čopi povabi svetnike v sredo 22. 9. 2010 ob 10.00 v Malo dvorano
Stergulčeve hiše na sestanek v zvezi z javnim razpisom za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij. Marko Vidič predlaga, da če bo na sestanku tudi Humar
Janko (LTO Sotočje), da se razjasni problem z blagovno znamko Dolina Soče.

Seja se zaključi ob 21.46

