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1. Izpolnjevanje ciljev, postavljenih za leto 2021  

1.1. Izpolnjevanje vizije in strateških ciljev destinacije v 2021 

V strategijo razvoja turizma v dolini do leta 2025 smo zapisali da bo Dolina Soče 

VODILNA ALPSKA in ZIMZELENA OUTDOOR destinacija s celoletno ponudbo doživetij 
med Alpami in Mediteranom. Zastavili smo si tri glavne cilje: 

• celoletno delovanje 

• višja kakovost ponudbe in večja dodana vrednost:  

• trajnostno upravljanje 

Leto 2021 se je po neobetavnem začetku zaradi izbruha epidemije Covid-19 že v 

sredini meseca marcu sprevrglo v nočno moro; turistična dejavnost je bila še vedno 

onemogočena v celoti in onemogočeno poslovanje. Kljub temu, da smo optimistično 

planirali, da se bo sezona odprla z Veliko nočjo, se to ni zgodilo niti do 1.5.  

Junija meseca se je stanje sicer umirilo in dejavnost se je znova zagnala. Že takoj smo 

bili soočeni s problemom testiranj za turiste, saj je bilo to prepuščeno ureditvi lokalnih 

skupnosti. Leto 2020 in prva polovica 2021 sta bili leti izrednih razmer, kjer smo se 

vsi, ponudniki in Turizem Dolina Soče osredotočali predvsem na ponoven zagon 

najosnovnejše dejavnosti in na zmanjševanje negativnih posledic krize, zato so strateške 
usmeritve ostajale v ozadju.  

 

1.2. Izpolnjevanje splošnih ciljev zavoda v 2021 

• Odprtje Juliane Bike 

• pripraviti strategijo razvoja kolesarstva kot skupni projekt Julijskih Alp – se izvaja 

• vsebinski razvoj Outdooractive sistema – projekt, ki stalno teče in se razvija; v 

letu 2021 vnesenih veliko novih tematskih poti; 

• razvoj destinacijske kartice – izvedeno; 

• pridobitev uradnega statusa zelene destinacije v okviru Zelene sheme 

slovenskega turizma za vse tri občine - izvedeno, za vse tri občine pridobljen 

zlati znak; 

• celotna dolina: zaključiti urejanje Juliane – izvedeno; trenutno smo v dogovorih s 

kolegi v Trbižu, da uredijo označevanje Juliane in premaknejo traso z cest kolikor 

je mogoče 

• razvoj blagovne znamke in certifikata kakovosti – projekt zagnan v decembru 
2020; 

• okrepiti sodelovanje in izobraževanje ponudnikov – izvedena vrsta izobraževanj 

in delavnic na daljavo v okviru soočanja in reševanja kovid situacije; 

• zaključiti vse vsebine zavoda v prijavljenih LAS razpisih – izvedeno. 

Opredeljene splošne cilje zavoda lahko razumemo kot programske mejnike skozi 

poslovno leto. Kljub kovid situaciji jih je zavod v največji meri izpolnil. 
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1.3. Turistična realizacija v letu 2021 – cilji destinacije: 

• glede na letošnje relativno ugodne tržne, geopolitične in vremenske razmere 

ocenujujemo, da se bo 2021 približalo rekordnim rezultatom leta 2019.  

Epidemijo, ki je 2020 v celoti postavila na glavo in leto zaključila s 28% manjšim 

številom stacionarnih obiskovalcev in 27% manjšim številom nočitev. Prva 

polovica leta 2021 se ne more pohvaliti z dobrimi rezultati, bo pa druga 
polovica leta »kompenzirala« slabšo pomlad. 
 

• krepitev pozicije doline kot ene izmed vodilnih destinacij slovenskega turizma: 

imamo srečo, da so naši turisti individualci, da prihajajo iz sosednjih držav (avto 

gosti), kar je ublažilo škodo in jo  v neki meri celo obrnilo nam v prid. Dolina je 
prebrodila leto izjemnih razmer ko ena izmed najbolj uspešnih destinacij z 
najmanjšim izpadom obiska, pokazala se je kot zelo primerno destinacijo za 

aktualne izredne razmere, na novo in na široko se je profilirala na domačem trgu, 

zato si je svojo pozicijo na trgu kljub krizi okrepila; 
 

• krepitev hotelskega sektorja: zelo smo veseli novega Hotela Soča in se veselimo 

novega hotela v Bovcu in upamo, da tudi hotel Kanin dobi lastnike, saj bomo 
tako imeli dobro hotelsko bazo za zimski turizem. Brez hotelov in izven-

penzionske ponudbe si turistov v zimskem času ne moremo obetati; 

 

• oživljanje Kanina in zimske ponudbe: kljub lepemu obisku v poletni sezoni je 
zimsko težje obratovanje pustilo posledice. Smo pa optimisti tako zaradi 
prihodnje prenove naprav in oblikovanja novih produktov (ferate, jamarstvo in 
upamo tudi unikatnih zimskih produkov) 
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1.4. Kovid epidemija – leto  in pol izjemnih razmer 

 

zavod je obdržal osnovni potrjeni program kot vodilo dela, hkrati pa se je moral zelo 

hitro in dinamično prilagajati novim, nepoznanim, negotovim in nepredvidljivim 

razmeram. Takoj po razglasitvi epidemije smo se znotraj zavoda dogovorili za osnovna 

načela našega dela v kriznih razmerah: 

 

1. racionalizacija poslovanja: zaustavili smo vse aktivnosti, ki zaradi zaprtja 
dejavnosti niso bile smiselne, predvsem informacijske centre in znamenitosti. na 

čakanju so bili ; 5 sodelavcev, 7 sodelavcev je od 18.12. naprej delalo krajši 

delovni čas.  Ker smo imeli v letu 2019 57% tržnih prihodkov, ki so se nam z 

epidemijo seveda močno zmanjšali, smo lahko izkoristili pravico do refundacije 

sorazmernega dela plač za zaposlene na čakanju.   

 

2. Nadaljevali smo z drugim ukrepom - zagotovitev prisotnosti na trgu: kljub 

epidemiji in popolnemu zaprtju turističnih dejavnosti smo se zavedali, da se bo 

nekega dne epidemija končala, da se ne smemo prepustiti ampak da moramo biti 

aktivni – da moramo na eni strani zagotavljati stik z našimi ponudniki, na drugi 
pa prisotnost na trgu: 

a. s ponudniki smo bili v stiku skozi osebne kontakte, na bolj formalni ravni 
organizirali video konference na teme marketinga ponudnikov in 

Kolektivne blagovne znamke (Iz Doline Soče), kjer smo izmenjevali 

izkušnje, poslušali probleme, razlagali naše delo in na osnov razgovorov 
skozi regijsko sodelovanje pripravili tri pakete predlogov ukrepov, ki smo 

jih – kot regija Julijske Alpe, ki skupaj prispeva več kot četrtino slovenske 

turistične realizacije - poslali na pristojna ministrstva; organizirali smo tudi 

informacijsko kovid stran na portalu Dolina Soče, kjer smo objavljali 

tekoče informacije, pravila obnašanja, razmere na tujih trgih in pravila 

drugih držav – kar je bilo še posebej pomembno dokler se ni vzpostavil 
sistem informiranja preko NIJZ; 
 

b. kljub zaprtju smo se odločili, da moramo na trgu ohraniti prisotnost, saj 

bo tako naša startna pozicija ob ponovnem zagonu dejavnosti gotovo 

boljša. Zelo resno smo tudi vzeli vladno odločitev o vpeljavi turističnih 

bonov – za nas je bila dodaten motiv za okrepitev aktivnosti na domačem 

trgu. Za nas je bil nov paket turističnih bonovc 15.07. prepozen in ni 

dosegel lanskoletnega efekta, saj so bile prenočitvene in druge kapacitete 

že zapolnjene. Po drugi strani pa je to tudi dober znak, saj se zdaj ne 
bomo spraševali (kot nekatere druge destinacije) ali se bodo turisti (ki ne 

nimajo bonov) vrnili. Za Dolino Soče ocenjeujemo, da je to dober znak.    

 

c. Osnovno orodje za naše komuniciranje so bili digitalni kanali, že v času 

prve zapore pa smo posneli in objavili tudi lep in meditativen film o reki 

Soči, ki bo svoje obiskovalce zagotovo počakala 
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3. tretji ukrep je bila podpora ponovnemu oživljanju dejavnosti: ponoven zagon 

smo želeli dočakati pripravljeni, zato smo intenzivno sledili vladnim ukrepom in 

spremembam epidemiološke slike, povečali smo delež sredstev namenjenih 

promociji in bili na koncu ena redkih destinacij, ki je ponovno odpiranje znala 
pospremiti z ustrezno tržno aktivnostjo. Ocenjujem, da smo prispevali 

pomemben delež k odločitvam, da so se obiskovalci začeli vračati v Dolino Soče 

prej kot  v druge destinacije, da smo jih prepričali z našo naravo in ponudbo in 

da je bil posledično padec realizacije za naše ponudnike manjši, kot drugje v 

Sloveniji. 
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2. Vsebinsko poročilo po ključnih aktivnostih 

2.1. Informacijska služba 

2.1.1. Dejavnosti info centrov 

TIC 
JAN-
MAR 

APR MAJ JUN JUL 

TIC Bovec 0 0 0 932 6.952 

TIC 
Kobarid 

0 0 0 430 2.269 

TIC Tolmin 0 0 0 253 1.347 

SKUPAJ 0 0 0 1.615 10.568 

Število obiskovalcev v letu 2021 po posameznih info centrih po mesecih. 

Naše TIC-e je v letu 2020 obiskalo 32.536 obiskovalcev kar je kar za 58% manj kot 
leto dni poprej. Upad je bil dokaj podoben v vseh TICih po dolini. Prvi razlog je bila 
epidemija, zaradi katere so bili TICi v spomladanskih in jesenskih mesecih zaprti, pa tudi 
v obdobju julij – september, torej v glavni sezoni, ko je bil obisk že skorajda primerljiv z 
letom prej, je bil obisk TICev ca 50% manjši zaradi spoštovanja epidemioloških ukrepov 

Med obiskovalci je bilo v letu 2020 največ domačih gostov (43%), delež domačih je bil 

trikrat večji, kot leto prej, povečal se je tudi delež Nemcev (31%), obisk vseh ostalih 

gostov pa se je drastično zmanjšal (Italijani in Avstrijci ca. 6%, Čehi in Francozi ca 3%, 

ostalo zanemarljivo). Obiskovalce iz oddaljenih trgov v minulem letu skorajda ni bilo 
opaziti.  
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3.3. Nočitve Bovec po mesecih 1 – 7 / 2021 

 

 

2.1.2. E-poslovanje  TDS 

 

 

2020

mesec gostov nocitev kapaciteta zasedenost obracunov znesek

1 1344 5488 59892 9,163160355 145 7316

2 2571 9154 51359 17,82355575 123 11545,6

3 393 1624 39649 4,09594189 52 1648,8

4 0 354 2490 14,21686747 8 -134,4

5 776 1678 107663 1,55856701 71 1778

6 11710 28802 164760 17,48118475 252 39768,82

7 40092 113176 190557 59,39220286 333 155710,8

Total 56886 160276 984 217633,62

2021

mesec gostov nocitev kapaciteta zasedenost obracunov znesek

1 42 461 27032 1,705386209 12 -323,2

2 129 1159 31052 3,732448796 32 882,4

3 452 4305 51863 8,300715346 110 5722,4

4 379 4809 56910 8,450184502 122 6412,8

5 2220 6082 127968 4,752750688 127 8477,6

6 15491 37463 178260 21,01593179 301 53932

7 44121 119081 202492 58,80775537 367 166470,4

Total 62834 173360 1071 241574,4

Vir; Ttaxa.si 24.08.2021

Podatki do konca julija 2021



Turizem Dolina Soče, poslovno poročilo 1 – 7 / 2021 

 

 

 

Ne glede na epidemiološko učinkovitost in doseg digitalnih kanalov Turizma Doline 

Soče raste naprej. Poleg navedenih podatkov je potrebno dodati še novo video 

produkcijo zavoda koncipirano in prilagojeno kovid razmeram na trgu, ki je tudi naletela 

na odličen odziv – video filme posnete in objavljene v letu 2020 in 2021 je na 

Facebooku, Instagramu in You Tube-u skupaj videlo  preko 2.000.000 ljudi. 

Uspelo smo zagotoviti 53.000 eur od Slovenske turistične organizacije, ki jih zanekrat 

uspešno črpamo.  
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2.1.3. Booking center TDS 

 

2.1.3.1. Rezervacijski sistem Feratel 

 

  1-7 2021 

  rezerv. nočitve promet 

Expert Client (TDS) 129 1.147 36.122,00 

Internet 41 322 10.211,00 

Web Client (ponudniki) 92 837 29.091,10 

        

SKUPAJ 262 2.306 75.424,10 

 

 

Za primerjavo  - podatki iz preteklih let 

 

 2018 2019 2020 

  
rezerv. 

nočitv
e 

promet 
rezerv

. 
nočitv

e 
promet 

rezerv
. 

nočitve promet 

Expert Client (TDS) 575 
2.62

9 
70.256,69 509 2.704 74.964,89 297 2.632 83.528,28 

Internet 85 892 20.375,50 202 1.990 53.223,70 305 1.656 54.951,50 

Web Client 
(ponudniki) 

463 
4.93

1 
77.608,90 629 7.008 

127.387,2
0 

564 5.742 
111.907,2

0 

SKUPAJ 
1.12

3 
8.45

2 
168.241,0

9 
1.340 11.702 

255.575,7
9 

1.166 
10.03

0 
250.386,9

8 
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2.1.3.2. Pohodniške poti 1 – 8 / 2021 (do konca junija je bila zaradi razmer 

onemogočeno gibanje, zato podajamo informacije do konca avgusta) 

Obisk gostov na Alpe Adria Trail (AAT) je v letu 2021 krojila epidemija in zaprtje meja, 
tako da je bilo veliko število gostov rezervacije prisiljeno odpovedati oziroma prestaviti.  

 

 

Povprečna doba bivanja gostov na AAT je skoraj 5 dni.  

Tako kot v lanskih letih je bilo tudi v letu 2020 več kot polovica nočitev narejenih v 

Dolini Soče. Ocena vseh treh booking centrov je, da se le ca. 15% pohodnikov 

poslužuje naših storitev, vsi ostali se organizirajo sami. 

Pohodništvo in kolesarstvo je očitno v porastu in Dolina Soče je pisana na kožo turistu 
pohodniku in kolesarju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alpe Adria Trail Juliana Trail Skupaj booking center 

2021 

število gostov 2021  (do konca avgusta) 430 98 528 

nočitve 2021 skupaj (do konca avgusta) 2670 814 3484 

nočitve 2021 v DS (do konca avgusta) 1303 322 1625 

delež vseh nočitev AAT/JT v DS 2021 48,80% 39,56% 46,64% 

2020 

število gostov 2020 skupaj 317 33 350 

nočitve 2020 skupaj 1504 185 1689 

nočitve 2020 v DS 886 110 996 

delež vseh nočitev AAT/JT v DS 2021 58,91% 59,46% 58,97% 

2019 

število gostov 2019 skupaj 745 / 745 

nočitve 2019 skupaj 4038 / 4038 

nočitve 2019 v DS 2212 / 2212 

delež vseh nočitev AAT/JT v DS 2021 54,78% / 54,78% 
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Upravljanje infrastrukture - Bovec 

Urejanje pohodniških poti 1-7 2021 

 

 

Narnija – nova pohodniška  

 

Urejanje poti  - Bovec: 

IP Posočje 

1. Virje 
2. Brjeka 
3. Plajer 
4. Narnija 

5. Čelo 

6. Visna 
7. Kaninska mulatjera 
8. Zgodovinska 
9. Bavšica (deloma) 

 

IP Posočje 

1. Velika Korita Soče 

2. Šunikov vodni gaj 
3. Marija Snežna (deloma) 

 

TD Trenta 
1. Berebica 
2. Zadnja Trenta 

3. Lepoč 
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RZ Log pod Mangrtom 
1. Loška Koritnica 

2. Lončarska – Po mostiču 

3. Možnica 
4. Fratarica 
5. Senarska (deloma) 
6. Juliana Trail 
7. Gorejca (deloma) 

 

ŠD Boka 
1. Globoški potok 
2. Boka-Lipuc 
3. AAT trail 
4. Srpeniško polje 

 

Čebelarsko društvo Bovec 

1. Matijev čebelnjak Bavšica 

 

S planiranih 32.000 eur smo zaradi večjega obsega dela prišli do dogovora za 

povečanje 20.000 eur,  da smo poskrbeli za vzdrževanje poti. Dodatno smo uredili 

Narnijo, novo 13 km pohodniško pot okrog Bovca. 
 

2.1.3.4. Destinacijska kartica – namen podaljšanje povprečne dobe bivanja in razpršeno 

usmerjanje turističnih tokov 

V letu 2020 in 2021 smo lansko ponudbo kartice še dodatno razširili. Poleg 9 

znamenitosti, nekaterih javnih prevozov in sezonskih linij iz Doline Soče, ki so bili v 

kartico vključeni že lani, smo letos dodali še znamenitosti in javne prevoze v Julijskih 

Alpah. Imetniki kartice so tako imeli brezplačno na voljo 11 znamenitosti v Dolini Soče 

in še dodatne znamenitosti, vodene oglede in doživetja v Brdih, Bohinju, na Bledu in 

Radovljici. Gostje so lahko s kartico brezplačno koristili povratno vozovnico z vlakom in 

različne shuttle in hop-on hop-off avtobuse. 

Destinacijska kartica se je prodajala po ceni 29,00 EUR za odrasle in 16,00 EUR za 

otroke, najmlajši otroci pa so jo dobili brezplačno. Gostje so si kartico lahko kupili na 

TIC-ih Bovec, Tolmin, Kobarid, in pri nekaterih ponudnikih v Dolini Soče. 

 

2.2. Tržne aktivnosti  

2.2.1. Borze, sejmi in delavnice 

V prvi polovici leta 2021 smo sodelovali samo virtualno na mednarodnih sejmih, borzah 

in delavnicah, namenjenih turističnim agentom. V večini primerov smo nastopali s 

skupnim predstavnikom v okviru partnerskega sodelovanja Julijskih Alp pa tudi z 
nekaterimi lokalnimi partnerji, saj smo želeli biti kot TDS previdni glede porabe sredstev 

na sejmih, saj je bila prihodnost negotova in smo se raje osredotočili na digitalo, 

slovenski trg in sosednje države. 
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2.2.2. Stiki z javnostjo (PR) – sodelovanje z mediji, obiski in 
študijske ture novinarjev 

V letu 2021 nas je obiskalo manj različnih novinarjev, samostojnih poročevalcev in 

predstavnikov slovenskih, evropskih in svetovnih medijskih hiš, če število primerjamo s 

prejšnjimi leti.  

 

2.2.3. Promocijske kampanije 

 

Zagotavljanje prisotnosti na trgu in podpora ponovnemu oživljanju dejavnosti je bila 
prioriteta programa zavoda v 2021.  

Golden city gate – zlata: 

Spomladi smo potovali Nazaj k izviru, se poleti prepustili - Grem s tokom. Moja Dolina 
Soče - in jeseni hodili Od reke do neba. 121 prijavljenih del, 23 držav in samo 4 zlate 

nagrade v kategoriji kampanj, med njimi naša zgodba mitološke reke, glavne junakinje 

vseh 3 video in foto zgodb. 

Soče in njene #evergreen energije ne pozabiš nikoli   

Lonely planet  - nominacija za eno najlepših pohodniških poti na svetu: 

https://www.letsgoslovenia.si/lonely-planet-lists-slovenias-juliana-trail-as-one-of-the-

worlds-best-long-distance-hiking-trails-for-2021/ 

Intenzivno smo se vključili v akcije Slovenske turistične organizacije: 

• Letos smo »reciklirali« naše Ambasadorje slovenskega turizma: izbrane znane 

imena turizma in s turizmom povezanih dejavnosti; vsak izmed njih je v času 

prvega lock downa povedal prijazno in vzpodbudno sporočilo, še posebej 

pomembno v negotovem času epidemije. Ker je bil začetek leta negotov, smo 

ponovno uporabili in priredili obstoječe materiale za 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=-h8Y-KhVkWU
https://www.youtube.com/watch?v=HAV5Ntv5J-o&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=HAV5Ntv5J-o&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WuuPgoC9hVE
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• Moja Slovenija: z odličnimi motivi posoške krajine, aktivnosti in znamenitosti smo 

se vključili v kanale digitalnega komuniciranja širom Evrope 

 

 
 
Predvsem pa smo izpeljali tri lastne odmevne promocijske kampanije, vsaka izmed njih 
je imela za osnovo namensko zrežiran in posnet videofilm v slovenski in angleški verziji:  
 

• Nazaj k izviru: film smo posneli in objavili v času prvega lock downa. Govori o 

reki Soči, ki se vrača proti toku nazaj skozi prodišča, brzice, soteske in slapove k 

izviru. Film sporoča, da je epidemija lahko tudi opozorilo, da se moramo včasih 

ustaviti, si vzeti čas za razmislek, se vrniti k izvirom, razmisliti o smislih in načinih 
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našega početja, tudi na področju turizma. In da bo reka Soča počakala, da 

pridemo nazaj… 
 

 
https://www.facebook.com/155046187884427/videos/851071402061694  

 

• Grem s tokom: je osebna zgodba kajakaša, ki ima reko rad, se poda v njene 

brzice in prepusti toku. Glavno vlogo je odlično odigral naš šampion Sašo Taljat. 

Film smo objavili na začetku ponovnega odpiranja dejavnosti, namen pa je bil 

diskretno povabilo nazaj v naravo, v najlepšo dolino, individualno, z občutkom in 

spoštovanjem…Film smo podprli z dodatnimi in usklajenimi objavami na 
digitalnih kanalih, v tiskanih medijih, na radiu in televiziji.  

 
https://www.facebook.com/155046187884427/videos/851071402061694  

 
 

• Od reke do neba: je bil zadnji film iz serije. Posneli in objavili smo ga po končani 

poletni sezoni. Ta film je bil najbolj neposredno tržno orientiran. Pripoveduje 
zgodbo mladega para, ki pride v dolino na pohodniški dopust. Svoje potovanje 

https://www.facebook.com/155046187884427/videos/851071402061694
https://www.facebook.com/155046187884427/videos/851071402061694
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začneta v dolini ob reki Soči in zaključita visoko med kaninskimi vrhovi. 

 
https://www.facebook.com/155046187884427/videos/1727429857422644  

 
  

https://www.facebook.com/155046187884427/videos/1727429857422644
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2.4. Regionalno povezovanje  

2.4.1. Julijske Alpe 

Julijske Alpe (od 1990) so neformalno tržno združenje šestih destinacijskih organizacij 

(Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Dolina Soče, Radovljica in Brda) oz. dvanajstih občin z 

območja MAB: na Gorenjski strani Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, Žirovnica, Jesenice in 

Kranjska Gora, na primorski pa Bovec, Kobarid, Tolmin, ki so se jim zaradi tesnega 

povezovanja Doline Soče pridružili še Kanal in Brda (izven MAB). Od vsega začetka je 

član skupnosti tudi Triglavski narodni park.  

 

Po dolgih letih dokaj stabilne razporeditve trgov je lanskoletni izbruh epidemije prinesel 
velike spremembe. Predvsem v spomladanskem valu je bilo veliko nejasnosti, 

epidemiološke slike po posameznih državah so bile različne, države so sprejemale 

različne ukrepe in omejitve potovanj, situacija je bila zelo nepredvidljiva, prevladujoče 

sporočilo vseh nacionalnih organizacij je bilo »ostani doma«. Rezultati obiska so v veliki 

meri preslikava tovrstnih razmer. Delež domačih gostov se je močno povečal (na 49%), 

edini tuji obiskovalci, kjer je strukturni delež ostal nespremenjen, najbolj zvesti torej, so 

bili Nemci (29%), pri vseh ostalih pa beležimo dramatične padce – delež Avstrijcev, 

Madžarov in Slovakov se je prepolovil, delež ostali se je zmanjšal za 70-90%.  

 

Dolina Soče se sooča z velikim strukturnim problemom – veliko povpraševanje in strma 

rast prihodov v zadnjih letih je sprožilo tudi veliko rast namestitvenih kapacitet. To 

dejstvo na eni strani dokazuje vedno večji interes lokalnega prebivalstva, ki turizem 

vedno bolj razume kot gospodarsko in razvojno priložnost, na drugi strani pa povečuje 

nesorazmerje v strukturi kapacitet, saj se veliki premiki zaenkrat dogajajo le v sektorju 
kampov in ponudnikov apartmajev, torej enot z manjšo dodano vrednostjo, delež 

hotelskih kapacitet, penzionov in turističnih kmetij, torej enot z večjo dodano vrednostjo 

pa se zaradi hitre rasti preostalih drastično zmanjšuje. Brez hotelov pa sta ideal 

celoletnega poslovanja in resna zimska sezona dokaj nerealni kategoriji.  
 

Trženje: 
 

- Vzpostavitev digitalne pisarne na orodju Infinity (v kombinaciji z Google Drive-om) 
za delo z ekipo po vseh Julijskih Alpah. 

- 5 rednih sestankov digitalne ekipe, priprava zapisnikikov, posnetki 

- Raziskave spletnih orodij za uporabo na nivoju Skupnosti Julijskih Alp (Sojern, 
Ama, OutdoorActive Q&A, STO Razpis, TrekkSoft, Regiondo, Infinity, Crowdriff, 
Panomax) 

- Urejanje spletne strani https://julian-alps.com/sl/ na platformi Outdoor Active, 
koordinacija priprave tekstovnih vsebin (s prevodi), fotografskega materiala, OA 
vnosi 

- Koordinacija pridobivanja novih vsebin, zunanji pisci 

- Administracija skupin Juliana Trail, Juliana Bike na družabnem omrežju Facebook 

- Administracija strani Julijske Alpe na družabnem omrežju Facebook 

- Pomoč pri urejanju vsebin na družabnem omrežju Instagram 

https://julian-alps.com/sl/
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- Delo s spletnimi orodji: Google Business, Infinity, Google Drive, Crowdriff 

- Priprava nadgradnje aplikacije Juliana Trail pri Outdoor Activu 

- Delo z zunanjim izvajalcem pri pripravi iskalnika nastanitev za Julijske Alpe 

- Komunikacija z zunanjim ponudnikom Online booking sistema za aktivnosti 
Regiondo in koordinacije vsebine na nivoju Skupnosti Julijske Alpe 

- Priprava oglaševalskih akcij na spletu (organsko in plačljivo) v sodelovanju z 

zunanjim izvajalcem 

- Priprava in pošiljanje Newsletterja (SendPulse), 4x 
Spletno mesto  
Stroški spletnega gostovanja, priprava tekstov in prevodov 
 
https://julian-alps.com/sl/  
 
Digitalno oglaševanje (regijski projekt*) 
 

Klasično oglaševanje  

- Veliki kolesarski vodnik, oglas za Juliana Bike v osveženi izdaji Velikega 
kolesarskega vodnika (Igor Maher, julij 2021) 

 

- ACSI FreeLife (sofinanciranje) 
 

- Oglas Juliana Trail v posebni prilogi izdaje Wander Magazine 
 
 

Agenti  

Promocija na trgih Češka, Italija, GB, svetovanje usmerjanja promocije glede na razmere 

Covid-19. 
 

 

https://julian-alps.com/sl/
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3. Pregled prihodkov in odhodkov TDS 
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4 Planiranje idejnega koncepta za nov TIC Bovec 

 

.  
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Menimo, da si Bovec zasluži najlepši TIC, saj je v Bovcu center turizma v Dolini Soče in tudi širše 

predstavlja številko 1. v Sloveniji kot outdoor destinacija. 
 
Ocena stroškov dosedanjega koncepta idejne zasnove po predloženih popisih z DDV znaša 
105.432 EUR, dodati je treba stroške nadzora ter priprave projekta, skupna ocena je 117.231 

EUR. V letošnjem proračunu so za ta namen zagotovljena sredstva v višini 68.527 EUR, za leto 

2022 pa zaenkrat v NRP ni predvidenih dodatnih sredstev. V kolikor se manjkajoča sredstva v 

NRP ne bi vpisala, tudi za letos ni mogoče začeti postopka javnega naročanja in do porabe, 

razen za dokumentacijo, ne bi prišlo. Druga opcija je prilagoditev idejne zasnove obstoječemu 

budgetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turizem Dolina Soče, poslovno poročilo 1 – 7 / 2021 

5. LAS - Rek-ološka Soča: monitoring plovbe na reki Soči 
 
 

5.1.  Preverba koncepta 
 

Podjetje je izvedlo statičen zajem slik na izbranih končnih lokacijah. Glavni elementi naprave, to so 

kamera, procesni modul, leče, bodo skozi celoten razvoj enaki. 

Pri zajemu slik je eno izmed ključnih nalog odigrala izbira pravilne mikro-lokacije, le-ta določa kvaliteto 

zajema slik. Zaradi nepravilne postavitve kamere lahko odboj svetlobe od reke sliko zelo popači kar 
pomeni, da vzorec ni uporaben za kasnejšo obdelavo z algoritmi. 

Na spodnji sliki je prikazana postavitev kamere – kamera je postavljena na levem bregu reke (smer toka 
reke), zaradi najboljšega pregleda nad reko. 

 

 
 

Slika 1: Primer postavitve naprave na mikro-lokaciji 
 

 

Pri testiranju prototipa smo uporabili tri različne tipe leč za kamero. Leče se razlikujejo v kotu zajema 

slike. Pri izbiri leče za posamezno mikro-lokacijo je potrebno upoštevati širino reke – če je reka širša je 

potrebno uporabiti  leče  z  večjim  kotom  zajema,  način  postavitve  kamere  –  če  je  kamera  

postavljena  na  mostu  je potrebno uporabiti lečo v večjim kotom zajema, gostoto dreves okoli kamere 

– paziti je treba, da zaradi sonca kamera ni zaslepljena, to odpravimo z izbiro leče z manjšim kotom 
zajema. 

Zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov je bilo potrebno na vsaki mikro-lokaciji uporabiti vse tri leče, 

primerjati rezultate in se odločiti za najbolj primerno lečo za posamezno mikro-lokacijo.  
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Slika 2: Območje zajema
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Algoritem za detekcijo plovil deluje na sledeč način: algoritem si ''virtualno'' označi dve črti na reki (prikaz 

na spodnji sliki – Območje zajema). Ti dve črti predstavljajo območje, v katerem kamera zaznava objekte. 

Ko objekt  prečka  zgornjo črto (višje  na reki), kamera objekt zazna in si ga zapomni. Dokler objekt ne 

prečka spodnje črte (nižje na reki) mu kamera sledi, ko je objekt izven območja zajema, pomeni, da je 

objekt zaznan in shranjen v bazo podatkov. Če objekt vstopi v območje zajema preko spodnje črte (pluje 

proti toku), ga kamera sicer zazna, ampak ga ne upošteva kot ''nov'' objekt. Objekt je ''nov'' samo če 

prečka zgornjo  in nato še spodnjo črto. Če se objekt ustavi ali kroži v območju zajema, se ne smatra kot 
''nov'' objekt.
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Slika 3: Zaznani objekti 
 

 

2.  Izgradnja prototipa 
 

 

Pri izgradnji prototipa smo se najprej usmerili v izbiro primerne kamere, ki bo ustrezala nekaterim 

osnovnim pogojem in bo hkrati dovolj dobra, da bo mogoče z njo zajeti ustrezne slike. Pogoji, ki jim je 
morala kamera zadostiti  so:  biti  mora  odporna  na  vremenske  vplive  (nihanje  temperature,  vlago,..),  

biti  mora  majhna (majhna, nevpadljiva naprava) in imeti mora majhno porabo električne energije. Za 
izbiro kamere sledi izbira ustreznega  krmilnega  modula,  ki  bo  ustrezal  istim  pogojem  kot  kamera,  
hkrati  pa  bil  dovolj  zmogljiv  za obdelavo zajetih slik. Ta del prototipa se je uporabljal za zajeme slik 
na realnih lokacijah. 

 

Vzporedno  s  tem  je  potekalo  testiranje  še  enega  dela  prototipa,  to  je  napajanje  naprave.  

Naprava  je baterijsko napajana, baterija pa se polni s sončno energijo z uporabo solarne celice. Morali 

smo potrditi, da je solarna celica zmožna zagotoviti dovolj električne energije, da lahko naprava 

nemoteno deluje, to pomeni, da ni izpadov električne energije med delovanjem.
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3.  Namestitev naprave 
 

Podjetje je izdelalo vse komponente, sestavilo in v laboratoriju potrdilo delovanje vseh 
komponent, s katerih je pilotna naprava zgrajena. V nadaljevanju je eno izmed naprav postavilo 

na izbrano mikro-lokacijo, ki bo kasneje tudi uporabljena za monitoring plovil na reki Soči. 
Testna naprava je bila postavljena na Čezsoči. 

Za končno mikro-lokacijo je bilo na Čezsoči izbrano mesto zraven mostu, ker omogoča najboljši 
pregled reke, kar pripomore k uspešnosti prepoznave plovil. Z izbranim mestom postavitve ima 
sistem pregled nad plovili, ki so že na reki in plovili, ki v reko vstopajo na sami lokaciji. 

 

 
 

Slika 4: Čezsoča - območje zajema 
 

4.  Potrditev delovanja 
 

Z  izgradnjo  in  postavitvijo  ene  naprave  iz  pilotne  serije  je  podjetje  potrdilo,  da  sistem  
deluje  in  potrdila koncept izgradnje naprave. 

Pri izgradnji naprave je bilo potrebno upoštevati več dejavnikov poleg samih sistemskih zahtev. 

Ker je naprava postavljena zunaj, poleg reke je podvrževa vremenskim vplivov kot so močno 

sonce, dež, vlaga, veter,.. Z namestitvijo pilotne naprave na končni mikro-lokaciji je podjetje 
potrdilo, da je zasnova naprave, ohišje ter izbira materialov primerna za delovanje v zgoraj 
opisanih pogojih. 

___________________________________________________________________ 

Bovec, 23. 09.2021 

Pripravil:           

Turizem Dolina Soče         

Viljam Kvalič, direktor in sodelavci TDS 


