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Izvleček
Razvoj festivalskega turizma v občini Tolmin
Festivali postajajo v svetu ter Sloveniji pomemben turistični produkt. V Tolminu, na sotočju rek
Tolminke in Soče, se vsako poletje odvijajo glasbeni festivali, ki v kraj pripeljejo ogromne
množice ljudi in predstavljajo pravi fenomen. Tolmin je prav zaradi tega postavljen na svetovni
glasbeni zemljevid. V nalogi so obravnavani osnovni pojmi prireditvenega in festivalskega
turizma ter glasbenih festivalov. Prav tako so v nalogi predstavljene glavne značilnosti občine
Tolmin ter glasbenih festivalov, ki se odvijajo na Sotočju, odnos lokalnega prebivalstva do teh
festivalov, opisana pa je tudi blagovna znamka Soča Festivalley. Na podlagi odgovorov nekaterih
organizatorjev festivalov, pobudnika blagovne znamke ter župana občine Tolmin so
predstavljeni vplivi glasbenih festivalov, njihove pozitivne in negativne lastnosti ter načrti in
vizije za prihodnost.

Ključne besede: turizem, prireditveni turizem, glasbeni festivali, občina Tolmin

Abstract
The development of festival tourism in the Municipality of Tolmin
Festival tourism is becoming an important tourism product in Slovenia and in the world in
general. In Tolmin, at the confluence of the Soča and the Tolminka Rivers, a number of music
festivals takes place each summer which are a real phenomenon, attracting large masses of
people to the town and putting it on the world map of music. The present thesis presents the
basic concepts of event and festival tourism and music festivals. Moreover, the thesis highlights
the main characteristics of the Tolmin Municipality and music festivals that take place in the
Soča Region, describes how local population accepts them, and presents the Soča Festivalley
trademark. On the basis of answers gained form some of the organisers of festivals, the man
behind the Sočavalley trademark and the mayor of the Municipality of Tolmin the influences of
festival tourism are presented, its positive and negative sides, and plans for the future.

Keywords: tourism, event tourism, music festivals, Municipality of Tolmin
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1. UVOD
Turizem je v Tolminu postal pomembna gospodarska dejavnost in Posočje vsako leto privabi
večje število turistov. Dolina Soče z okoliškimi kraji ponuja številne možnosti za preživljanje
počitnic v naravi, izvajanje športnih aktivnosti, ponuja različna kulinarična doživetja, pomembna
pa sta tudi zgodovinski ter prireditveni turizem in zaradi takšnega nabora postaja ena vodilnih
slovenskih turističnih destinacij. Dolina Soče se tako promovira kot dolina energije, dolina akcije,
dolina odkritij in dolina festivalov, med katere spadajo športni festivali, kulinarični festivali,
etnološki festivali, igralništvo, različne prireditve in glasbeni festivali, ki jim bom v nadaljevanju
namenila največ pozornosti. Čeprav je Tolmin oddaljen od državnega središča in se že nekaj časa
sooča z odseljevanjem mladih ter pomanjkanjem delovnih mest, se je v tem majhnem mestu z
okoli 3.500 prebivalci razvil prireditveni turizem, ki privabi ljudi z vsega sveta. Da se je v Tolminu
začela razvijati ta zgodba, je zaslužna tolminska mladina, ki je v preteklosti na sotočju Tolminke
in Soče začela koncertno dogajanje in druženje. Zdaj se na Sotočju v poletnih mesecih zvrsti kar
sedem festivalov, ki poskrbijo za navdušence športa, ljubitelje metalske, punk rock, reggae,
elektronske glasbe in tudi za tiste, ki imajo radi mešanico glasbenih zvrsti, kot so elektronika,
jazz, rock, etno, klasika, katerih skupni imenovalec sta ustvarjalnost in eksperimentiranje.
Čeprav se po dolini Soče odvijajo tudi drugi pomembni festivali, bo v moji nalogi poudarek na
popularnoglasbenih festivalih ob Sotočju. Ne smemo pozabiti tudi na športni festival, ki prav
tako pripomore k temu, da je Tolmin prepoznan kot festivalsko mesto. Govorimo o vrsti
množičnega turizma, ki je prisoten samo nekaj dni v letu, saj v mesto privabi ogromne množice
ljudi z vsega sveta. Posebnost teh festivalov je, da gre za festivalske počitnice, kjer obiskovalci
tudi po več dni uživajo v glasbi ali športu, poleg tega si ogledajo tudi druge znamenitosti Tolmina
in okolice. Zato se je moral Tolmin do določene mere prilagoditi tej vrsti turizma, ki vsaj v
poletnem času prinaša tako pozitivne kot negativne učinke. Predstavljeni bodo pogledi
nekaterih organizatorjev festivalov, pobudnika blagovne znamke Soča Festivalley ter župana
občine Tolmin glede festivalov, ki potekajo na Sotočju. Ti namreč predstavljajo možnost za
nadaljnji razvoj posoškega turizma, občine Tolmin, poleg tega pa učinkujejo tudi na lokalno
skupnost.
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1.1. Namen
Namen zaključne seminarske naloge je proučiti, kako se je razvijal festivalski turizem v občini
Tolmin, s poudarkom na glasbenih festivalih. Zanimalo me bo tudi, kako festivali vplivajo na
občino.

1.2. Cilji


Opredeliti pojme dogodek, prireditveni turizem, festivali, festivalski turizem in glasbeni
festivali.



Proučiti, kako je razvoj glasbenega-festivalskega turizma vplival na občino Tolmin.



Proučiti, zakaj so se glasbeni festivali locirali v Tolmin, in ugotoviti sodelovanje z lokalnim
prebivalstvom.



Ugotoviti mnenje župana in organizatorjev glasbenih festivalov ter glavnega pobudnika
blagovne znamke Soča Festivalley o razvojnih možnostih in težavah pri glasbenih
festivalih.



Načrti in vizije za prihodnost občine Tolmin, pobudnika blagovne znamke Soča Festivalley
ter organizatorjev glasbenih festivalov ob Sotočju.

1.3. Metode dela
Pri pisanju zaključne seminarske naloge sem uporabila kabinetno in terensko delo. Kabinetno
delo je vključevalo pregled obstoječe literature o prireditvenem, festivalskem in glasbenem
turizmu ter o geografskih značilnostih občine Tolmin. Prav tako sem veliko časa namenila analizi
člankov na temo glasbenih festivalov ob Soči in Tolminki, zelo pa sta mi pomagali knjigi
Antropologija turistične destinacije v nastajanju: prostor, festivali in lokalna identiteta na
Tolminskem (Kozorog, 2009) ter Festivalski kraji: koncepti, politike in upanje na periferiji
(Kozorog, 2013) in članki avtorja Mihe Kozoroga, ki se je veliko ukvarjal z glasbenimi festivali v
Tolminu. Zelo pomembno je bilo tudi terensko delo, kjer so bili opravljeni intervjuji z županom
občine Tolmin, pobudnikom blagovne znamke Soča Festivalley in nekaterimi glavnimi
organizatorji glasbenih festivalov.

1.4. Hipotezi
1. Glasbeni festivali so pomembno vplivali na razvoj občine Tolmin.
2. Za uspešno izvajanje glasbenih festivalov je potrebno
organizatorjev, blagovne znamke in lokalne skupnosti.
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sodelovanje

občine,

2. OSNOVI POJMI S PODROČJA PRIREDITVENEGA TURIZMA
2.1. Dogodki
Dogodki (angleško »events«) so posebna praznovanja, ki jih javne institucije ali zasebni
organizatorji načrtujejo in organizirajo na določenem območju ter vključujejo različne aktivnosti.
Delimo jih glede na lokacijo, vsebino, domet in po pomembnosti (Getz, 1997; cv: HernándezMogollón, Folgado-Fernández, Oliveira Duarte, 2014, str. 84). Dogodki so velik spodbujevalec
turizma in poleg tega skrbijo še za kulturni razvoj, obnovo mest, spodbujajo nacionalno
identiteto ter prispevajo k trženju prireditvenega kraja (Getz, 2008). Gre torej za posebne
dogodke, ki se izvajajo na določeni lokaciji v nekem časovnem obdobju in izpolnjujejo točno
določene potrebe obiskovalcev (Goldblatt, 2007; cv: Hernández-Mogollón, Folgado-Fernández,
Oliveira Duarte, 2014). Človek je začel organizirati dogodke, ker je želel zadovoljiti svoje socialne
in individualne potrebe vključenosti v družbo, v raznih skupinah ali organizacijah tudi lažje
doseže svoje cilje, kot če bi se za to odločil sam, prav tako pa lahko izrazi svoje mnenje in ideje.
To je zelo pomembno, saj smo ljudje družabna bitja, ki si želimo vključenosti v družbo in njeno
potrditev (Poloma, 2007; cv: Celik, Yavuz Çetinkaya, 2013).
Ritchie in Crouch sta izdelala model, ki prikazuje najpomembnejše dejavnike, ki potencialne
turiste prepričajo, da obiščejo določeno destinacijo. Glavne lastnosti in znamenitosti, ki so
pomembne za turiste, delita v 7 skupin: fiziognomija pokrajine, kultura in zgodovina, široka
ponudba aktivnosti, trgovine in njihov dostop, turistična infrastruktura, zabava ter posebni
dogodki. Opazimo, da si turisti na svojih potovanjih želijo tudi zabave in dogodkov, prek katerih
spoznajo prebivalstvo in njihove navade ter kulturo (2010). Vseh dogodkov pa ne moremo
obravnavati skupaj, saj sta vzrok nastanka in njihov namen lahko povsem drugačna, zato so
različni avtorji naredili svoje delitve v skupine. Opazimo, da se je značilnost dogodkov in
prireditev spreminjala, zato so starejši avtorji te drugače razvrščali. Predvsem so bili nekoč v
ospredju cerkveni prazniki, poznali pa so tudi športne in politične dogodke, medtem ko ni bilo
toliko dogodkov, povezanih z izobraževanjem in nadgrajevanjem znanja, kot je to opaziti danes
(Hernández-Mogollón, Folgado-Fernández, Oliveira Duarte, 2014).
Najnovejša in tudi najprimernejša je delitev avtorja Getza, ki je dogodke razporedil po tipih v 3
skupine:
 kulturna praznovanja (sem spadajo tudi festivali), umetnost in zabava ter politični in
državni dogodki,
 poslovni in trgovski dogodki, znanost ter izobraževanje,
 športna tekmovanja in rekreacija ter osebni dogodki (poroke, zabave, druženja).
Vse te skupine se delijo še na podskupine (Getz, 2008). Nekateri drugi avtorji dogodke delijo tudi
glede na njihovo velikost: na mega dogodke, velike dogodke, regionalne dogodke in dogodke na
lokalni ravni (Allen, O’Toole et al., 2001; cv: Celik, Yavuz Çetinkaya, 2013). Dogodki so torej
pomembna znamenitost destinacije in pripomorejo k spoznavanju kulture, družbe ter zgodovine
določenega kraja (Celik, Yavuz Çetinkaya, 2013).
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2.2. Prireditveni turizem
Beseda prireditveni turizem se je uveljavila šele nekaj desetletij nazaj, ko se je ta izraz najprej
začel pojavljati v različnih raziskavah, kmalu pa tudi v turistični dejavnosti. Pred tem se je
govorilo o posebnih dogodkih, mega dogodkih in drugih različnih vrstah dogodkov, predvsem pa
so jih omenjali v panogah, kot so antropologija, sociologija in umetnost. Danes izraz prireditveni
turizem razumemo kot vse načrtovane dogodke, ki imajo celostni pristop pri načrtovanju in
trženju naravnih in fizičnih danosti določenega kraja (Getz, Wicks, 1993; cv: Celik, Yavuz
Çetinkaya, 2013).
Prireditveni turizem spada v posebno skupino turizma in je pomembno prispeval k razvoju tega,
vplival je tudi na drugačen način preživljanja počitnic, prostega časa in rekreacije. Njegov razvoj
je povzročil velika vlaganja na tem področju, saj se je povpraševanje po tej vrsti turizma vedno
bolj povečevalo (Celik, Yavuz Çetinkaya, 2013). Prireditveni turizem lahko pomaga tudi
promovirati destinacijo, saj se turisti radi udeležijo načrtovanih dogodkov in pri njih sodelujejo
ter tako spoznajo kraj in okolico (Getz, 2008). Dogodki torej pripomorejo k temu, da se tuji
turisti na določeni destinaciji ustavijo dalj časa, kot če bi si ogledali samo turistične zanimivosti,
poleg tega pa dogodki privabijo tudi domače turiste in poskrbijo, da kapital ostane v lastni
državi.
Getz je izpostavil nekaj najpomembnejših prednosti prireditvenega turizma na določeni
destinaciji, to so:
 pritegnitev turistov tudi zunaj glavne turistične sezone,
 večja raznolikost turistične ponudbe,
 večja porazdelitev turizma po državi in zmanjšanje koncentracije samo v turističnih
krajih,
 novi viri prihodkov za regijo,
 večja zavest o pomembnosti in privlačnosti destinacije,
 več vlaganja v razvoj in infrastrukturo oziroma obnova obstoječe infrastrukture,
 privabitev medijev iz okolice v prireditveni kraj,
 kraj si oblikuje znamko in tako je trženje veliko lažje,
 prepričati ljudi, da je enkraten obisk dovolj, da se ponovno vrneš v določen kraj (Getz,
1997; cv. Celik, Yavuz Çetinkaya, 2013).
Dogodki so torej zelo pomemben motivator turizma in zato jih posamezni kraji poskušajo vedno
bolj tržiti. Tako tudi manjši in za turiste manj privlačni kraji, ki priredijo posebne dogodke,
pridobijo pomen in konkurenčnost, saj za turista predstavljajo zanimivost, animacijo in
pobudnika, prek katerega turisti spoznajo kraj ter način življenja in si tako ustvarijo določeno
sliko o tej destinaciji (Getz, 2008).

2.3. Festivali
Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo festival opiše kot »večdnevno prireditev, ki omogoča
pregled dosežkov na določenem kulturnem področju« (2017). Kozorog pa opozarja, da je pomen
besede festival v slovenščini veliko ožji kot v drugih jezikih, predvsem angleščini, zato lahko pri
uporabi te besede nastane določena zmeda. V slovenščini pomen besede temelji na periodičnih
dogodkih, ki so pomembni predvsem z vidika umetnosti in dosežkov na tem področju, v
4

angleščini pa vključuje vse oblike praznovanja, tako religiozne kot skupnostne, umetniške in
druge oblike veselega praznovanja (Kozorog, 2013). To besedo smo kljub temu prevzeli iz
angleščine, vendar v nekoliko drugačni, okrnjeni obliki, saj je bil čas prevzema povezan z
modernizacijo, za katero so bili značilni spektakli oziroma popularni in politični dogodki, katerih
odmevnost je morala biti velika. Slovenski mediji so takrat besedo uporabljali za predstavitev
glasbenih dogodkov, ki so bili po svoji velikosti in pomenu primerljivi z olimpijskimi igrami in
svetovnimi razstavami. Zaradi takšne uporabe v medijih se je začel ta izraz uporabljati za
glasbene praznike, ki so bili na zelo visokem nivoju, pravzaprav je šlo za spektakle, ki so bili lahko
vsaj v nekaterih pogledih podobni olimpijskim igram (Kozorog, 2009). Festivali so praznovanja, ki
vključujejo ples, glasbo, dramo, komedijo, film, umetnost, obrt, kulturno dediščino, verske in
zgodovinske tradicije, hrano in vino ter verske obrede (Günersel, 1997; cv: Celik, Yavuz
Çetinkaya, 2013). Uvrščamo jih v podskupino prireditvenega turizma, med najbolj znanimi pa so
festivali umetnosti, festivali hrane in vina, ki so v zadnjem času hitro rastoča vrsta turizma,
poznamo tudi filmske in glasbene festivale ter druge (Allen in drugi, 2002; cv: Celik, Yavuz
Çetinkaya, 2013). O festivalu lahko torej govorimo kot o prazničnem, slovesnem, živahnem in
veselem dogodku, ki je časovno in prostorsko zamejen ter združuje množico med seboj
povezanih ljudi (Küchler in drugi 2011; cv: Kozorog, 2009). Najdemo jih v vseh družbah, kjer
pomembno prispevajo k zabavi in kulturni bogatitvi ljudi po svetu, zaradi česar so vedno bolj
opazni kot enkratne turistične zanimivosti (Celik, Yavuz Çetinkaya, 2013).

2.4. Festivalski turizem
Sodobni trendi v turizmu kažejo, da si ljudje želijo vedno bolj spoznavati kulturne in zgodovinske
značilnosti, umetnost in navade ljudi ter druge posebnosti določenega kraja, zato postaja
festivalski turizem vse pomembnejši (Saftić, Šergo, Težak, 2011). Festivali privabijo turiste in
zato lahko govorimo o festivalskem turizmu, ki se obravnava predvsem na področju kulturne,
urbane in turistične geografije (Quinn, 2010). Ljudje se teh dogodkov radi udeležijo, saj so priča
posebnemu vzdušju, spoznavajo ljudi z istimi interesi in zanimanjem, obenem pa tako obiščejo
druge dele sveta. Ker ta oblika turizma prinaša zaslužek, pomembno vpliva tudi na
preoblikovanje tamkajšnjih elementov okolja, zato lahko govorimo kar o turističnem prostoru.
Festivalski turizem spreminja fizični, socialni in ekonomski vidik prostora, zato ta proces razvoja
festivala ter spreminjanja okolice imenujemo festivalizacija, turiste, ki potujejo z namenom
obiska festivala, pa festivalski turisti. Vendar ima festivalski turizem tako pozitivne kot negativne
učinke. Med negativnimi učinki je Cudny (2013) navedel onesnaževanje okolja, uničevanje
infrastrukture zaradi aktivnosti na festivalu, konflikte med lokalnimi prebivalci in obiskovalci
festivalov, nemire, izključitev lokalnega prebivalstva iz festivalskega okolja in drugo, med
pozitivnimi pa lahko naštejemo gradnjo infrastrukture ali njeno obnovo, povečan dobiček zaradi
festivalov, zanimivo preživljanje prostega časa, razvijanje svojih interesov in odnosov,
spodbujanje kulturnih ustanov ter večkulturno povezovanje in druženje (Cudny, 2013).

3.5. Glasbeni festivali
Glasbeni festivali so festivali s poudarkom na glasbi, ki nastanejo z namenom druženja ob
določenem glasbenem žanru, zaradi predstavitve kraja glasbenikov, lahko pa tudi z namenom
nekoliko drugačnega preživljanja počitnic. Ti festivali pogosto potekajo na prostem in nekateri
izmed njih se ponovijo vsako leto ali v nekem drugem časovnem intervalu, spet drugi so
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organizirani samo enkrat. Poznamo tudi glasbene festivale, ki so organizirani z namenom
glasbenega izobraževanja, kjer se lahko predstavijo in izobražujejo ljubiteljski glasbeniki vseh
starosti in z različnim predznanjem. Glasbeni festivali lahko potekajo na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni (Music festival, 2017).
V zadnjih dvajsetih letih so glasbeni festivali postali veliko priljubljenejši predvsem med
Evropejci in med vsemi dogodki, povezanimi z glasbo, so ti med najbolj zaželenimi in iskanimi.
Festivali po navadi privabijo številne domače in tuje goste, predvsem če gre za mednarodne
festivale z znanimi skupinami. Glasbeni festivali blagodejno vplivajo na gospodarstvo in ob
uspešni izvedbi, dobri promociji ter programu z znanimi imeni iz sveta glasbe lahko privabijo
veliko ljudi in tako tudi manjše kraje postavijo na svetovni zemljevid. Prav tako obiskovalci
festivalov svoje bivanje večkrat podaljšajo in si ogledajo še druge zanimivosti kraja in okolice.
Zaradi lepih spominov na festival in destinacijo, kjer je ta potekal, se v te kraje tudi velikokrat
vrnejo. Glasbeni festivali poskrbijo za živahnejše vzdušje v mestu in privabijo veliko obiskovalcev
tudi zunaj turistične sezone, zato so v določenih krajih še posebej pomembni (Kovič, 2017).

3.6. Obravnavanje prireditvenega turizma v slovenski strokovni literaturi
Na temo prireditvenega turizma je bilo v slovenski strokovni literaturi napisanih že kar nekaj del.
Imamo zapis o Managementu prireditev: Organizacija študentskih prireditev avtorice Marijane
Sikošek (2010), ki v svojem zapisu med drugim opredeli tudi pojem prireditve in prireditvenega
turizma. Te teme se je dotaknilo tudi nekaj diplomskih nalog, med njimi Povezanost rekreacije in
športa s turizmom na območju občine Ptuj avtorice Daniele Gabrovec (2007), leta 2016 Vpliv
festivala Lent na razvoj turizma v Mariboru avtorice Nine Miglič. Prav tako je na podobno
tematiko napisanih še veliko drugih diplomskih del, ki so omejena na posamezne dogodke v
določenih krajih. S podobno tematiko kot jaz se je ukvarjala Anja Skočir, ki je v svojem
diplomskem delu iz leta 2016 predstavila Odnos lokalnega prebivalstva do festivalskega turizma
v Zgornjem Posočju.
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3. OBČINA TOLMIN
3.1. Fizičnogeografske značilnosti
3.1.1. Splošne značilnosti občine Tolmin
Občina Tolmin leži v severozahodnem delu Slovenije in jo skupaj z občinama Kobarid in Bovec
prištevamo k Zgornjemu Posočju. Ustanovljena je bila leta 1994 in obsega 382,3 km², v njej je 72
naselij in 23 krajevnih skupnosti. Leži na stičišču doline reke Soče, doline reke Idrijce in Baške
grape (Občina Tolmin, 2017). Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi v
občini Tolmin 11.256 prebivalcev, med katerimi prevladujejo predvsem starejši, mladi pa
pogosto odidejo v večja izobraževalna in zaposlitvena središča (SURS, 2017).
3.1.2 Relief in geologija
Najnižja točka v občini leži na višini okoli 150 m pri izlivu pritoka Vogršček v Sočo, najvišja pa na
Tolminskem Kuku, visokem 2085 m (Lipušček, 2017). Tukaj se prepletajo ozke in globoke doline,
reke pa so na svoji poti izoblikovale tudi nekaj manjših ravnin, kjer so nastala večja naselja.
Vendar prevladujejo predvsem strma pobočja z nadmorsko višino, ki presega slovensko
povprečje (Kunaver, 1996; cv: Mrak, 2010).
Površje je zelo razčlenjeno, saj se med seboj stikajo rečni, ledeniški in kraški tip reliefa. Rečni
relief so oblikovale Trebušica, Bača in Idrijca, ki tečejo po neprepustnih kamninah in ozkih,
redkeje poseljenih dolinah ter se pri Mostu na Soči izlijejo v Sočo. Zaradi hudourniškega značaja
omenjenih rek pogosto nastajajo tudi poplave. Po dolini Trebušice, Idrijce in naprej proti
Tolminu poteka Idrijski prelom, ob katerem so v preteklosti zaradi zapletene geološke in
tektonske zgradbe večkrat nastali potresi. Ob Idrijci in Bači ter v nekaterih delih Tolmina
najdemo tudi pasove osamljenega krasa, predvsem pa je značilen za severozahodni del
Dinarskega krasa z Banjško planoto in delom Trnovskega gozda, najdemo pa ga tudi na Šentviški
planoti. V Alpskem krasu na obrobju tolminskih gora so številne jame in brezna, med katerimi je
najbolj znana Zadlaška oziroma Dantejeva jama, preostale pa so za turiste manj zanimive. To
pokrajino je pomembno preoblikoval tudi soški ledenik, ki naj bi segal od Zadnje Trente do
Mosta na Soči v dolžini 65 km, čeprav nekateri raziskovalci menijo, da je bil njegov obseg precej
manjši. Značilne oblike, ki so posledica ledeniškega reliefa, so številne čelne morene na
vzhodnem delu kotline in pri Mostu na Soči, najbolj viden pa je dolomitni osamelec sredi kotline,
ki sta ga oblikovala soški ledenik ter ledenik iz doline Tolminke (Lipušček, 2017).
Razčlenjen relief, ki so ga oblikovale reke, ledeniki ter voda, ki je raztapljala apnenec, je za
turiste zelo zanimiv, saj ponuja veliko možnosti za preživljanje počitnic v naravi. Iz ledeniško
preoblikovane doline, po kateri teče reka Soča, se lahko zelo hitro povzpnemo na višje dele in
opazujemo okolico ali to izkoristimo za kakšen drug bolj adrenalinski šport. Prepletanje različnih
reliefnih tipov naredi pokrajino še bolj razgibano in zanimivo za turistični obisk.
3.1.3. Podnebje in vodovje
Na območju občine Tolmin se stikajo štirje podnebni tipi: zaledno submediteransko podnebje,
zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije ter podnebje višjega in nižjega gorskega
sveta. Po dolini Soče vse do Tolmina sega zaledno submediteransko podnebje, za katerega je
značilno, da so povprečne temperature najhladnejšega meseca pozitivne, julijske pa so višje od
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20 °C. Območje ima submediteranski padavinski režim, za katerega je značilno, da je primarni
višek jeseni in sekundarni na prehodu pomladi v poletje, primarni minimum padavin je na
prehodu zime v pomlad in sekundarni v juliju in avgustu. Povprečna letna količina padavin je od
1200 do 1700 mm. Vzhodni del občine Tolmin spada k zmernocelinskemu podnebju zahodne in
južne Slovenije, kjer je povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C,
najtoplejšega pa med 15 in 20 °C. Tudi za ta del velja, da spada v submediteranski padavinski
režim, kjer je povprečna letna količina padavin od 1300 do 2800 mm. Namočenost je v
primerjavi z drugimi zmernocelinskimi tipi veliko večja zaradi alpsko-dinarske gorske pregrade in
prevlade zračnih mas iz zahoda in jugozahoda, ki Sloveniji prinesejo največ padavin (Ogrin,
1996).
Tolminska je zelo bogata z vodnimi viri, najpomembnejša pa je reka Soča, ki ima v zgornjem delu
dežno-snežni rečni režim, na območju Tolmina pa preide v dežni rečni režim. Poleg nje imajo
velik pomen tudi Idrijca, Trebušica, Bača in Tolminka, ki dajejo pokrajini značilno podobo. Večina
vodotokov na tem območju je hudourniških, močne padavine pa lahko v kratkem času
povzročijo povečanje pretokov, zato se občasno srečamo z razlivanjem poplavnih voda
(Lipušček, 2017).
Tako podnebje kot vodni viri so za turistično dejavnost zelo pomembni, saj so od tega odvisni
čas in dolžina obiska ter izbira aktivnosti. Predvsem so za turizem na območju Tolmina
pomembni poletni meseci, ko se temperature povzpnejo dokaj visoko, vseeno pa reka Soča s
pritoki poskrbi za prijetnejšo klimo. Turistični ponudniki poskušajo pritegniti obiskovalce prav s
čistočo rek, t. i. adrenalinskimi športi ter drugimi aktivnostmi, vezanimi na reko Sočo in okolico.
Slika 1: Dolina Soče s Tolminom

Vir: Olmi, 2017.
3.1.4. Rastlinstvo in živalstvo
Območje Tolmina spada v štiri fitogeografske regije: Primorsko, Dinarsko, Alpsko in Predalpsko,
poleg tega na vegetacijo vplivajo še ekspozicija, nagib, nadmorska višina, matična podlaga, tla in
drugo. Gozd v občini Tolmin pokriva 76 % površine, najbolj razširjeni pa so bukovi gozdovi,
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vendar je zaradi izsekavanja gozdov nekoč in ponovnega zaraščanja danes v določenih delih
naravna drevesna sestava zelo spremenjena.
Najbolj množična živalska vrsta je srnjad, veliko je tudi jelenjadi in gamsov, ki so zelo razširjeni
po celotnem območju. Prav tako je na območju Mosta na Soči in Ljubinja že dolgo prisoten
muflon, ki se je razširil tudi na druga območja, veliko škode pa predvsem na kmetijskih
površinah povzroča divji prašič. Najdemo tudi lisice, poljskega zajca, rise, stalno so v okolici
prisotni tudi medved in druge gozdne živali. Ob rekah pogosto najdemo raco mlakarico in sivo
čapljo (Gozdnogospodarski načrt ..., 2012).
Posebej pomembna je z vidika turizma in tudi nasploh endemična ribja vrsta soška postrv, ki je
ogrožena zaradi potočne postrvi, vendar se med seboj tudi uspešno križata. Zaradi nadaljnjega
ohranjanja te endemične ribje vrste sta zelo pomembni varovanje in vzgoja čistih populacij
(Soška postrv, 2017). Endemični vrsti na območju Tolmina sta še metulj gorski apolon in
nekatere jamske živali, med njimi tudi močeril (Ilich, 2002; cv: Blatnik, 2010).

3.2. Družbenogeografske značilnosti
3.2.1. Zgodovina
Tolmin z okolico je bil že v preteklosti zelo pomembno stičišče selitvenih in trgovskih poti, na
njegovo zgodnjo poselitev kažejo tudi številna kamnita orodja, ki so bila najdena na bližnjih
planinah, ter železnodobno najdišče na Mostu na Soči. Tolmin kot kraj se v listinah omenja med
leti 1063 in 1068, status trga pa je dobil šele leta 1820. Zaradi strateške in obmejne lege je bil
kraj izpostavljen različnim spremembam in neprestani menjavi oblasti, vojne so velikokrat
prizadele prebivalstveno strukturo, porušene so bile tudi cele vasi. Med pomembne zgodovinske
dogodke se uvršča tolminski punt leta 1713, kjer so se tolminski kmetje uprli takratnim oblastem
zaradi zvišanja davkov. Šlo je za prvi upor, ki je bil usmerjen proti državni oblasti, poleg tega so z
njim spodbudili tudi druge ljudi k različnim uporom. Izjemnega pomena sta bila tudi dokončanje
bohinjske železnice in prvi vlak, ki je na Most na Soči prispel leta 1906, vendar se je železnica v
času soške fronte uporabljala predvsem v vojaške namene, zato za prebivalstvo takrat ni bila
zelo pomembna. Po 2. svetovni vojni se je Tolmin hitro industrializiral in mesto se je začelo širiti,
saj so se sem začeli priseljevati ljudje iz okoliških, hribovitih območij (Fortunat Černilogar,
Mlinar, 2017). V povojnem obdobju je imelo mesto še vedno veliko vojaško funkcijo, saj so bile v
vojašnici prisotne mejne straže in gorske enote iz vseh jugoslovanskih republik, ki so nadzirale
območje. Pod občino Tolmin sta bila dolgo časa vključena tudi Kobarid in Bovec, mesto Tolmin
pa je veljalo za lokalno središče, ki je imelo tudi izobraževalno, kulturno, prometno, trgovsko in v
manjši meri turistično vlogo (Rejc, 1956; cv. Žorž, 2010).
3.2.2. Prebivalstvo
Do leta 1994, ko je občina Tolmin obsegala tudi današnji občini Kobarid in Bovec, je bila po
površini največja slovenska občina in je štela 20.975 prebivalcev. Z razdelitvijo območja na tri
občine se je število prebivalcev v občini Tolmin močno zmanjšalo, po površini pa se je uvrstila na
tretje mesto. Občina beleži stalno upadanje števila prebivalcev, kar je predvsem posledica
obmejnosti in odročnosti ter pomanjkanja delovnih mest in izobraževalnih ustanov (Manfreda,
2006). Danes tu živi 11.256 prebivalcev, gostota naseljenosti pa znaša 29,4 prebivalca na km² in
je veliko manjša kot v Sloveniji (101,8 prebivalca na km²). Največja gostota prebivalstva je v
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Tolminski kotlini ter po Soški dolini in Baški grapi, kjer prevladuje gručast tip naselij z dobro
dostopnostjo, preostali deli pa so redkeje poseljeni in jih predvsem porašča gozd (Lipušček,
2017).
Na podlagi podatkov ugotovimo, da je bilo število umrlih višje od števila novorojenih, prav tako
je bilo veliko več odseljevanja kot priseljevanja na to območje, kar lahko pomeni velike težave za
občino, saj število prebivalcev stalno upada. Povprečna starost moških je 43,7 let, žensk pa 47,5
in je višja od slovenskega povprečja. Največji delež prebivalcev (63,7 %) je starih od 15 do 64 let,
vendar je ta pod slovenskim povprečjem, česar pa ne moremo reči pri indeksu staranja, ki znaša
za občino Tolmin 165,9, za Slovenijo pa 125,4 (SURS, 2017). Če se bo ta trend v prihodnje
nadaljeval, bodo potrebe po oskrbi starejših prebivalcev še večje, primanjkovalo pa bo delovno
aktivnega in mladega prebivalstva, zaradi česar se bo občina težko razvijala. Treba bi bilo
zagotoviti dovolj delovnih mest, s katerimi bi zadržali mlade v občini in jih privabili tudi iz drugih
krajev, s tem pa bi izboljšali prebivalstveno strukturo ter preprečili opuščanje gospodarskih
dejavnosti in veliko nazadovanje občine v prihodnje (Velišček, 2010).
3.2.3 Gospodarstvo
Zaradi zelo razgibanega reliefa je bila v preteklosti glavna dejavnost kmetijstvo, zlasti živinoreja,
ki je vezana na travnike in pašnike, za poljedelstvo pa so na tem območju slabše možnosti
(Lipušček, 2017). Ker je območje v veliki meri poraščeno z gozdom, je bil ta že v preteklosti
pomemben naravni vir, vendar je bil večinoma v tuji lasti in izkrčen. Danes ima gozd zelo velik
varovalni in socialni pomen, ne predstavlja pa občutnega vira zaslužka za občino. Opazna sta
trend opuščanja kmetijskih površin in njihovo zaraščanje, prevladujejo predvsem manjša
kmetijska gospodarstva, izmed katerih se jih kar nekaj ukvarja s turizmom kot dopolnilno
dejavnostjo (Odlok o občinskem prostorskem načrtu..., 2012). Kljub industrializaciji po 2.
svetovni vojni je bilo takrat delujočih samo 5 industrijskih obratov, večina prebivalstva pa se je
še vedno preživlja s kmetijstvom in prav to je prispevalo k stalnemu odseljevanju ljudi v večje
zaposlitvene kraje (Lipušček, 2017). Z vidika zaposlitve je danes zelo pomembno širše območje
Tolmina, ki ima kar 70 % vseh registriranih gospodarskih družb od skupno 1034, preostale
industrijske in gospodarske cone pa so skoncentrirane še po dolini Idrijce in Bače ter na Pečinah
(Odlok o občinskem prostorskem načrtu..., 2012). V bližini mesta Tolmin imamo štiri večje
industrijske cone: v trgovsko-poslovni coni Na Logu so skoncentrirane predvsem proizvodne,
servisne in trgovske dejavnosti, poslovna-obrtna cona Dobrave ima 5 podjetij s proizvodnimi in
storitvenimi dejavnostmi, v industrijsko-obrtni coni Čiginj se ukvarjajo s proizvodnimi in
servisnimi dejavnostmi, največja med vsemi pa je obrtno-industrijska cona Poljubinj, kjer se
podjetja ukvarjajo s kovinskopredelovalno industrijo, s proizvodnjo delov za avtomobile ter
gradbeništvom (Poslovne cone...,2006; cv: Jezeršek, 2010). Nasploh v občini prevladujejo
manjša podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo kovin, plastike in lesa ter so vezana na večja
podjetja, v porastu pa so tudi trgovina, popravilo motornih vozil in izdelkov široke rabe (Razvojni
program ..., 2011). Med večja podjetja prištevamo ITW Metalflex, ki ima še en manjši obrat na
Pečinah in skupaj zaposluje 330 delavcev, Avtoprevoz Tolmin, ki opravlja prevoze po vsej Evropi,
in Hidrio AET Tolmin s sedežem v Spodnji Idriji, ki ima 237 zaposlenih (Jezeršek, 2010). Tako kot
v večini Slovenije so se tudi v občini Tolmin konec leta 2008 pokazali negativni učinki
gospodarske krize, saj so se zmanjšala naročila ter obseg proizvodnje, zato so nekatera podjetja
začela odpuščati. Nekatere manjše obrate po okoliških krajih so tudi zaprli ali proizvodnjo
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preselili v Tolmin, kar je še povečalo dnevne migracije in nazadovanje razvoja v odročnejših
krajih (Medved, 2010; cv: Jezeršek, 2010). To potrjuje tudi podatek o stopnji registrirane
brezposelnosti, ki je po popisu leta 2016 znašala 10 %, vendar je vseeno pod slovenskim
povprečjem z 12,1 % registrirane brezposelnosti (SURS, 2017). Večina storitvenih dejavnosti je
skoncentriranih v mestu Tolmin, kjer so zdravstvene in izobraževalne ustanove ter preostala
infrastruktura, ki pokriva socialno varstvo, kulturo, šport in rekreacijo. Največji potencial, s
katerim bi izboljšali gospodarsko stanje občine, predstavlja turizem, ki je vezan predvsem na
naravo v dolini Soče in dejavnosti, povezane z njo, Triglavski narodni park in na območje Gorenje
Trebuše (Odlok o občinskem prostorskem načrtu ..., 2012).
Občina Tolmin je zelo slabo prometno povezana s preostalimi deli Slovenije, saj je brez sodobnih
prometnih povezav. Glavni prometni žili sta cesta Idrija-Tolmin in Nova Gorica-Tolmin,
predvsem slednja je zelo pomembna, saj povezuje območje Tolmina s središčem nacionalnega
pomena (Odlok o občinskem prostorskem načrtu ..., 2012). Zaradi turizma so bolj obremenjene
tudi nekatere lokalne ceste, ki turiste pripeljejo do planin, vzletišča za padalce in zmajarje,
turističnih znamenitosti itd. Čeprav ima občina tudi železniško postajo na Mostu na Soči, ta nima
velike vloge v vsakodnevnem življenju, saj so povezave z mestom Tolmin in okoliškimi kraji zelo
slabe. Čas potovanja do večjih središč, kot sta Nova Gorica in Ljubljana, je zelo dolg, zato tega
načina potovanja razen prebivalcev iz Baške grape ne uporablja veliko ljudi (Razvojni program ...,
2011).
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4. TURIZEM V OBČINI TOLMIN
4.1. Zgodovina turizma
Začetki turizma v občini Tolmin segajo v konec 19. stoletja, ko so to območje začeli odkrivati
gorniki, omenjati so se začele tudi posamezne destinacije, kjer je možno preživeti počitnice. Za
začetke turizma v tako obrobni regiji, kot je Zgornje Posočje, so zaslužna predvsem olepševalna
društva, ki so skrbela za urejanje okolice kraja in izdajo brošur ter izobraževanje prebivalstva o
pomenu turizma v teh krajih (Sto let Turistične zveze Slovenije ..., 2005; cv: Kozorog, 2009). Do
leta 1995, ko so bile vse občine Zgornjega Posočja združene v enotno občino Tolmin, je veljalo
mesto Tolmin bolj za upravno središče, šele pozneje pa se je začelo tudi turistično razvijati. Obe
vojni sta predvsem zavirali turizem, saj je bilo veliko več pozornosti namenjene odpiranju
obratov težke industrije ter drugim, za takratni čas pomembnejšim dejavnostim, Tolmin pa je
veljal za obmejno območje, ki se je neprestano spreminjalo. K turizmu je pomembno prispevala
tudi bohinjska železnica, ki je omogočila hitrejši dostop do teh krajev in jih povezala s sosednjimi
državami, čeprav nekateri menijo, da za mesto Tolmin ni imela bistvenega pomena (Humar,
2010). Po drugi svetovni vojni so se začeli zavedati, da je lahko turizem poleg živinoreje in
industrije pomembna dejavnost, ki bo regijo rešila gospodarske zaostalosti, zato so začeli
poudarjati naravne in kulture značilnosti tega dela Slovenije ter o njih pisati (Ceklin, 1956; cv:
Kozorog, 2009). Vendar Tolmina kljub idealni legi niso videli kot turistični kraj, saj naj bi imel
premalo prenočitvenih kapacitet, in tako je dolgo zaostajal za Bovcem, Kobaridom in Mostom na
Soči, ki so imeli boljše možnosti za razvoj turizma (Ceklin, 1956; cv: Kozorog, 2009). V ospredju
takratnih razvojnih načrtov sta bila predvsem Bovec s Kaninom kot osrednjim smučiščem ter
turizem na kmetijah, ki pa se kljub prizadevanjem ni pretirano razvil. Velik potencial je
predstavljala tudi reka Soča s soško postrvjo, ki je privabljala veliko turistov, možnosti pa so bile
tudi v lovskem, izletniškem in kajakaškem turizmu (Stroj-Vrtačnik, 1986; cv: Kozorog, 2009). Že v
preteklosti so zelo poudarjali čistost okolja in optimalno rabo turističnih virov, Zgornje Posočje
pa so opredelili kot »simbol zdravja, prvobitnosti in estetskega doživljanja«. Turistom so ponujali
športnorekreativne dejavnosti, kulturne in zgodovinske znamenitosti, ki so bile vezane
predvsem na prvo svetovno vojno, gastronomski in nakupovalni turizem, ki se je navezoval na
sosednjo Italijo, ta del so promovirali tudi kot najlepšo tranzitno pot iz srednje Evrope na severni
Jadran, v ponudbah pa so bili tudi številni drugi izleti (Strategija, 1989; cv: Kozorog, 2009). Pred
osamosvojitvijo Slovenije je velik pečat v turistični krajini Zgornjega Posočja pustila igralnica
Paradiso, ki je takrat privabljala veliko ljudi in je pomenila zlato jamo, vendar so jo pozneje
zaradi izvajanja dejavnosti brez potrebnih dovoljenj zaprli (Kozorog, 2009). V takratnem obdobju
je turizem na Tolminskem doživel najnižjo točko, pomemben je bil samo ribolov, ki se je tržil in
razvijal, preostale dejavnosti pa so bile v zatonu. Pozneje je bila ustanovljena Turistična zveza
Gornjega Posočja, katere naloga je bila zgraditi skupni tržni koncept, vendar je bila usmerjena
predvsem v zgornjo polovico doline, ožjega območja Tolmina pa ni prepoznala kot območja s
turističnim potencialom. Vendar je kljub temu zaradi prebivalcev občine Tolmin in naravnih
pogojev na tem območju postalo vzletišče Kobala med najboljšimi jadralnopadalskimi središči v
Sloveniji, mladina pa je začela prirejati različne glasbene in druge dogodke, ki so poskušali v kraj
prinesti več dogajanja in življenja (Humar, 2010). Pomen turizma se je vidno povečal po letu
2000, predvsem zaradi sprejetega zakona o pospeševanju turizma, ki je nekatere občine
spodbudil, da so ustanovile lokalne turistične organizacije, v Tolminu je bila to LTO Sotočje, ki je
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skrbela za oblikovanje in rast turizma. Prav tako so se za turizem začeli zanimati prebivalci
občine, bodisi zaradi ekonomskega motiva ali zaradi splošnih družbenih pogojev, saj je turizem
postajal vse bolj prisoten v prostoru (Kozorog, 2009).

4.2. Prihodi turistov in prenočitvene zmogljivosti
V občini Tolmin se je število prihodov turistov in njihovih prenočitev spreminjalo, spreminjalo se
je tudi število nastanitvenih kapacitet, ki so jih z leti povečevali glede na povpraševanje. Z
različnimi grafikoni in preglednicami želim prikazati te spremembe za določeno obdobje.
Slika 2: Prihodi turistov v občini Tolmin med leti 2008 in 2016
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Vir: SURS, 2017.
Slika 3: Prenočitve turistov v občini Tolmin med leti 2008 in 2016
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Kot opazimo na zgornjih dveh grafikonih, se je skupno število prihodov in prenočitev turistov v
obdobju od 2008 do 2016 gibalo podobno. Med leti 2010 in 2011 opazimo manjši upad, nato pa
ponovno vsakoletno povečevanje prenočitev turistov, medtem ko je pri prihodih manjši upad
tudi v letu 2014, kar je možno zaradi slabšega vremena v poletni sezoni. Kot vidimo na sliki 4, je
namreč Tolmin še vedno zelo odvisen od sezone, ki traja od aprila do oktobra, v tem času pa je
zabeleženih več kot 90 % nočitev.
Slika 4: Sezonsko gibanje prihodov v občini Tolmin za leto 2016
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Vir: SURS, 2017.
Slika 5: Prihodi turistov v občini Tolmin po državah v letu 2016

Vir: SURS, 2017.
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Z zgornjega grafikona je razvidno, da večino prihodov predstavljajo slovenski turisti, za njimi so
Italijani, Avstrijci in Nemci ter Nizozemci, ki so vsa leta na vrhu lestvice prihodov. LTO Sotočje
ugotavlja, da je največji porast turistov iz Hrvaške, Srbije in Črne gore, čeprav je opazen porast
na vseh trgih. Glede na število prihodov turistov iz različnih držav LTO Sotočje tudi ureja
promocijo in oglaševanje, zato se največkrat pojavlja s promocijskim gradivom na različnih
sejmih v Sloveniji, Italiji, Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji, Franciji in Belgiji
(LTO Sotočje, 2015).
Preglednica 1: Struktura namestitvenih kapacitet v letu 2015
Leto 2015
Število
Št. postelj
ponudnikov in mest

Število
nočitev

Delež
postelj

Delež
nočitev

Zasedenost
%
Dni

Hoteli
Penzioni, gostišča in
sobe nad 15 postelj

4

228

10.364

5%

5%

45

12 %

29

611

34.408

14 %

18 %

56

15 %

Sobe in apartmaji

136

988

36.078

23 %

19 %

37

24 %

Turistične kmetije

9

112

4.798

3%

3%

43

29 %

Planinske koče

7

451

5.744

10 %

3%

13

11 %

CŠOD

5

289

26.727

7%

14 %

92

25 %

Kampi

10

1.640

73.577

38 %

38 %

45

28 %

Skupaj

200

4.319

191.696

100 %

100 %

44

Razlika 2015/2014

17

170

34.792

Vrsta namestitve

Vir: LTO Sotočje, 2015.
Po podatkih LTO Sotočje za leto 2015 se je na novo v turistično ponudbo vključilo 22
ponudnikov, 5 jih je prenehalo delovati. Največja je ponudba sob in apartmajev, z leti pa se je
močno povečalo število kampov, ki so predvsem čez poletje zelo zasedeni. LTO tudi meni, da bi
se morala rast namestitvenih kapacitet v prihodnje nekoliko umiriti in bi bilo treba poskrbeti, da
bodo obstoječe kapacitete zapolnjene (2015).
Preglednica 2: Obiskovalci festivalov med leti 2004 in 2008

FESTIVALI
Sajeta
Soča Reggae Riversplash
Metal Camp – obiskovalci
Metal Camp – nočitve
Vir: LTO Sotočje, 2010.
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Čeprav so podatki o številu obiskovalcev festivalov že stari in jih ne najdemo za vse festivale, ki
potekajo na Sotočju, pa lahko na primeru Metal Campa opazimo vsakoletno naraščanje tako
obiskovalcev kot nočitev. Pri podatkih o nočitvah, povezanih s festivalom Metal Camp, gre za
oceno, ki je dobljena na osnovi števila prodanih večdnevnih vstopnic za festival. Festival Sajeta
ostaja s približno istim številom obiskovalcev vsako leto, saj nima želje po pretiranem širjenju,
medtem ko se je Metal Camp (danes Metaldays) z leti hitro povečeval in zdaj beleži okoli 12.000
obiskovalcev dnevno.

4.3. Turistična društva in organizacije
Za uspešno izvajanje turistične dejavnosti sta pomembna celovit in usklajen pristop ter
povezovanje lokalnih društev in profesionalnih institucij, saj je turizem dejavnost, ki vpliva tako
na gospodarsko, socialno, ekološko in prostorsko raven. Ker je bilo v preteklosti veliko
nerazumevanja glede razlik med društvenimi organizacijami in lokalnimi turističnimi
organizacijami (LTO), je bil leta 1996 sprejet Zakon o društvih, ki je ta omejil na zveze turističnih
društev, ter leta 1998 Zakon o pospeševanju razvoja turizma, ki je LTO opredelil kot institucije, ki
spodbujajo razvoj turizma (Humar, 2010).
Pri razvoju turizma in z njim povezanimi dejavnostmi je na območju Posočja pomembna
Območna obrtna podjetniška zbornica Tolmin, ki združuje Bovec, Kobarid, Tolmin ter ima med
šestimi različnimi sekcijami tudi oddelek za gostinstvo in turizem. Ta pomaga gostincem iz
Tolmina in Kobarida odpirati in zapirati dejavnosti, organizira različna izobraževanja in jim
ponuja različne koristne nasvete (LTO Sotočje, 2010).
Posoški razvojni center (PRC) je bil ustanovljen leta 1999 in ima nalogo spodbujati razvoj v vseh
treh občinah Zgornjega Posočja (Kozorog, 2009). Deluje na štirih področjih: razvoj človeških
virov, razvoj podjetništva, razvoj podeželja, regionalni razvoj, promocija; prav tako ima
pomembno vlogo pri spodbujanju turizma (LTO Sotočje, 2010).
Turistična zveza Gornjega Posočja (TZGP), ustanovljena leta 1990, je bila prva organizacija, ki je
skrbela za pospeševanje turizma. V tej zvezi so združena vsa turistična in druga društva, ki
skrbijo za razvoj turizma na območju Zgornjega Posočja. Skupno je vključenih 34 društev, TZGP
pa jim pomaga pri izvedbi raznih projektov ter pri informiranju in izobraževanju (LTO Sotočje,
2010). Ta turistična zveza je zelo pomembna, saj skupaj z društvi izvaja različne vsebine, ki jih
LTO kot profesionalna organizacija ne more (Humar, 2010).
Turistična društva so prostovoljna združenja, ki izvajajo predvsem projekte na lokalni ravni in z
lokalno javnostjo ter z različnimi dogodki in prireditvami, urejanjem okolice in raznih poti,
čistilnimi akcijami in drugimi aktivnostmi poskrbijo za kakovostno okolje lokalnih prebivalcev ter
obiskovalcev. V občini Tolmin je trenutno 7 turističnih društev: TD Tolmin, TD Most na Soči, TD
Volče, TD Šentviška planota, TD Trebuša, TD Sopota, TD Podbrdo, vendar se njihovo število
stalno spreminja. Ta društva pomembno pripomorejo k prepoznavnosti krajev po različnih
dogodkih, kot sta Noč na jezeru in Gorski maraton štirih občin, ali pa uredijo pohodniške in
kolesarske poti, ki so med drugim namenjene tudi turistom: kolesarska pot na Šentviški planoti,
Pot po stari meji, Čez Most po modrost in druge (Humar, 2010).
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Lokalna turistična organizacija (LTO) Sotočje je bila ustanovljena leta 1999 in je bila najprej
registrirana samo za območje občine Tolmin, leta 2000 pa se ji je pridružila tudi občina Kobarid.
Ta organizacija je nastala predvsem zato, ker so se začeli zavedati, da je za uspešno izvajanje
turistične dejavnosti treba destinacijo dobro tržiti in oblikovati blagovno znamko destinacije.
Glavne naloge LTO Sotočje so: oblikovanje turistične ponudbe, informiranje obiskovalcev in
občanov, promocija, sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije, sodelovanje s sorodnimi
ustanovami in organizacijami, mednarodno sodelovanje, spodbujanje razvoja turistične
dejavnosti ter upravljanje lastnih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo (Kozorog, 2009).
Slika 6: Znamka dolina Soče: Kobarid in Tolmin

Vir: Znamka dolina Soče, 2017.

4.4. Tolmin – Alpsko mesto leta 2016
Alpske države Avstrija, Francija, Lihtenštajn, Švica, Italija, Monako, Nemčija, Slovenija ter
Evropska unija so podpisale Alpsko konvencijo, katere naloga je skrbeti za trajnostni razvoj v
alpskem prostoru. Države se s tem zavežejo k večjemu sodelovanju na dvanajstih področjih, ki
so: prebivalstvo in kultura, prostorsko načrtovanje, ohranjanje čistega zraka, varstvo tal, vodno
gospodarstvo, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in
prosti čas, promet, energija in gospodarjenje z odpadki, predstavlja pa tudi obvezo za podporo
politiki zaščite (Splošno o Alpski konvenciji ..., 2017). V Alpah živita ⅔ prebivalstva v mestih, ki
predstavljajo 40 % skupne površine Alp, zato lahko še vedno govorimo o podeželskem prostoru,
medtem ko imata prebivalstvo in gospodarstvo bolj mestni značaj. Zaradi tega na takih območjih
velikokrat nastanejo navzkrižja med naravo in kulturo ter med ekologijo in ekonomijo in zato je
glavni cilj ideje alpskega mesta leta, da bi se začel širši krog prebivalstva zavedati vseh teh
spoznanj. Naziv alpskega mesta leta podeljuje mednarodna žirija tistemu mestu, ki se najbolj
zavzema in si prizadeva za uresničevanje Alpske konvencije. Januarja 2008 je bil med Alpsko
konvencijo in alpskim mestom leta podpisan tudi Memorandum o soglasju, s katerim sta želeli
potrditi željo po nadaljnjem sodelovanju (Društvo alpsko mesto leta ..., 2017).
Tolmin je leta 2016 prepričal mednarodno žirijo za dodelitev tega naziva predvsem z dosedanjim
prizadevanjem in dosežki na področju trajnostnega razvoja ter zavedanjem o naravnih in
kulturnih potencialih tega kraja. Mesto poleg tega veliko vlaga tudi v krepitev alpske identitete
lokalnega prebivalstva in kraja na področju trajnosti in inovativnosti (Tolmin – Alpsko mesto leta
2016, 2017). Občina Tolmin se je odločila, da bo glavna tematska usmeritev »zeleno
gospodarstvo in družbena odgovornost«, največ pozornosti pa so namenili trem tematskim
sklopom: trajnostna mobilnost, turizem in mladi ter njihova prihodnost v Alpah. Pri trajnostni
mobilnosti so dali velik poudarek bohinjski železnici, ki ima tudi kulturnozgodovinski in turistični
pomen. Prav tako so povečali število avtobusnih linij na relaciji železniške postaje Most na Soči
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in Tolmina, vzpostavili so javni prevoz do Tolminskih korit, želijo pa ga uvesti tudi do drugih
pomembnejših turističnih točk. V sklopu trajnostne mobilnosti so namestili tudi polnilne postaje
za električna vozila, s katerimi želijo spodbujati električno mobilnost kot sistem prihodnosti.
Območje Tolmina poleg tega postaja vedno bolj turistično prepoznano, kar bo naziv Alpskega
mesta leta samo še podkrepil in poskrbel za še boljše pozicioniranje na zemljevid evropskih
destinacij. Ker je to območje tudi del biosfernega rezervata Julijske Alpe, ki spada pod Unescovo
zaščito sobivanja človeka in narave, želijo temu nameniti še več pozornosti in promocije.
Organizirane so bile tudi kulinarične delavnice, kjer so se prebivalci naučili priprave lokalne
hrane in njenega promoviranja, saj bi bila ponudba te hrane v lokalnih gostilnah priložnost za
turizem. Želijo si razvijati tudi razpršene namestitvene zmogljivosti za večje skupine
obiskovalcev, kar v nekaterih hribovitih in odmaknjenih območjih v drugih državah predstavlja
primer dobre prakse. V svoj program si želijo aktivno vključiti tudi mlade, ki naj bi zaključili
pripravo Strategije za mlade, želijo si vzpostaviti tudi mladinski svet občine Tolmin ter prostore,
kjer bi se lahko mladi povezovali z lokalnim podjetniških okoljem (Program projekta, 2017).
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5. GLASBENI FESTIVALI
5.1. Festivalsko okolje in lociranje glasbenih festivalov v občini Tolmin
Da je v Tolminu nastala taka vrsta turizma, je po navedbah Kozoroga (2009) zaslužna predvsem
lokalna mladina, ki je želela ta prostor predvsem v poletnem času nekoliko oživiti s prodajo
pijače in druženjem v brunarici Maya pod vasjo Gabrje. Ta prostor je bil vsa devetdeseta leta 20.
stoletja pomembno zbirališče mladih iz okolice, ob koncih tedna pa so organizirali tudi manjše
koncerte in kulturne dogodke ob Soči. Ker so se ti koncerti dogajali v naravi, so pritegnili tudi
mladino iz drugih delov Slovenije, glas o njih pa se je širil, čeprav tega niso promovirali. S tem je
bil takrat Tolmin postavljen na mladinski in koncertni zemljevid Slovenije. Kmalu so ta prostor
opazili tudi turisti, predvsem padalci in zmajarji, ki so tukaj začeli šotoriti ter uživati v
sproščenem vzdušju tamkajšnje mladine. Ker kampiranje na tem delu ni bilo uradno, je LTO
Sotočje lastniku brunarice Maya leta 2000 predlagala, naj uvede minimalne takse, s katerimi bo
do določene mere lahko vodil evidenco in skrbel za boljšo urejenost. Ker v Tolminu do takrat ni
bilo nobenega kampa, se je prostor pod Gabrjami ponudil kot odlična priložnost za začetek te
turistične dejavnosti, s čimer se je strinjala tudi občina Tolmin. Čeprav so uvedli minimalno
plačilo za kampiranje, so se ljudje na to območje vračali, kar potrjuje dejstvo, da je mladina
poleg narave vzljubila tudi prijetno vzdušje, ki se je razvijalo skozi večletno tradicijo, predvsem
pa jo je pritegnilo družabno dogajanje. Ta prostor je pozneje postal pomemben tudi zaradi
Športnega društva Maya, ki je nastalo na tem območju in ponuja vodne in druge adrenalinske
športe. S tem so v kraj pripeljali novo obliko turizma, ki je v svetu prepoznana in iskana; v Tolmin
je začela zahajati nova oblika turistov z drugačnimi zahtevami in željami. Dejavnosti, ki so se
dogajale pod vasjo Gabrje, pa so postale za nekatere prebivalce tega kraja moteče, saj je bila
lokalna cesta bolj obremenjena, ob koncih tedna so se prirejali glasni koncerti in drugo, kar je
bilo za prej miren in odročen kraj nekaj povsem novega in nepoznanega. Še večje težave je
prinesel eden izmed denacionalizacijskih zakonov, ki je zemljišča vrnil nekdanjim lastnikom ali
njihovim potomcem, in tako je tudi prostor pod vasjo Gabrje postal last Agrarne skupnosti DoljeGabrje. Skupnost je omejila število koncertov, z lastnikom brunarice Maya pa so podpisali
najemno pogodbo za zgolj eno leto, kar mu je onemogočalo vlaganje v prostor. Kmalu za tem so
se tudi odločili, da bodo ta prostor namenili postavitvi kampa, vendar to ni bilo nikoli realizirano.
Podobno kot v vasi Gabrje je tudi mladina iz Tolmina želela oživiti kraj in kulturno dogajanje za
mlade, zato so začeli organizirati koncerte in prve festivale v okolici Tolmina. Mladi, ki so
delovali kot Društvo za dobro voljo, so videli potencial za nadaljnje prirejanje festivalov in
dogodkov na Sotočju, ki je takrat veljalo za divje kopališče, kjer ni potekala nobena določena
dejavnost in ni bilo zanimanja zanj, zato so lahko sami na novo oblikovali ta družbeni prostor.
Območje so uredili in postavili bar, športno igrišče ter koncertni oder, poleg tega so načrtovali
tudi postavitev lesenih teras in hišic na drevesu za turiste, vendar tega projekta pozneje niso
izpeljali. Tako kot pri brunarici Maya so se tudi tukaj začeli zbirati domačini, vendar sem turisti
niso tako množično zahajali, ker prostor ni imel kampa, so pa člani društva svoje delovanje
vseeno šteli kot pomembno za turizem. Predlagali so tudi ureditev Sotočja v mestno kopališče,
postavitev igrišča za športne aktivnosti, postavitev označevalnih tabel z ekološko vsebino,
postavitev košev za odpadke, ureditev izposojevalnice kajakov in kanujev ter koles, vendar s
temi načrti, ki bi pomembno vplivali na nadaljnji turizem, niso uspeli prepričati občinskih
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institucij in organizacij, ki tega prostora takrat očitno niso prepoznale kot pomembnega za
turiste. Da je Sotočje postalo festivalsko prizorišče, je torej zaslužna predvsem mladina, ki je tu
prirejala manjše koncerte, na katere se je lokalno prebivalstvo že privadilo, poleg tega je
pomembna tudi izbira lokacije, ki ne daje občutka, da je blizu urbanega območja, saj je dovolj
odmaknjena od mesta. Pomemben objekt na prireditvene prostoru je bila nekdanja igralnica
Paradiso, ki je ponujala električno in vodno oskrbo za prizorišče, nastanitev za nastopajoče in
organizatorje ter parkirna mesta in druge pomembne elemente, brez katerih festivali na tem
območju ne bi mogli potekati (Kozorog, 2009).
S širjenjem festivalov in festivalskega prostora pa so naleteli tudi na težave, saj so bila zemljišča
okoli prizorišča last različnih lastnikov, ki so iz tega želeli iztržiti čim več in so ceno vsako leto
višali, zaradi česar so začeli organizatorji razmišljati o menjavi lokacije. Potrebna bi bila boljša
festivalska logistika in organiziranost, to pa bi lahko dosegli s festivalskim zavodom, v katerega
bi bili vključeni vsi lastniki, Komunala in Občina Tolmin. Vendar se takratni župan s tem ni
strinjal, kar kaže na to, da se večina še ni zavedala mednarodnega pomena festivalov za ta kraj.
Na začetku je bil opazen tudi odpor domačinov, ki so se bali, kaj bodo prinesli festivali in
množica ljudi, ki so se zbirali ob Sotočju, predvsem pa jih je motilo onesnaževanje, ki je bilo kljub
organiziranemu čiščenju in odvozu smeti neizogibno. Tudi mladina, ki je prva organizirala
dogodke na tem prostoru, se je pozneje čutila nekoliko zapostavljena, saj so prostor prevzeli tuji
organizatorji, ki so prirejali večje in odmevnejše festivale. S tem je izgubila svoj prostor
vsakodnevnega druženja in zabave, vendar je bila po drugi strani tudi ponosna, saj je poskrbela
za začetek dogajanje v kraju in odkritje potencialov, ki ga je imelo to območje za festivalski
turizem (Kozorog, 2009).
Tolmin se je tako umestil na festivalski in popularnoglasbeni zemljevid Slovenije in Evrope ter s
tem pridobil neko vrsto množičnega turizma, čeprav so množice ljudi v mestu prisotne samo
nekaj tednov. Čeprav so organizatorji festivalov večinoma od drugod, so jih lokalni prebivalci
dobro sprejeli, kar jim je omogočilo uspešno izvedbo festivalskega dogajanja. Za to, da je Tolmin
postal festivalsko mesto, obstajata predvsem dva razloga. To so prireditve in festivali, ki
pritegnejo velike množice ljudi, in zavedanje o pomembnosti te turistične dejavnosti, veliko
vlogo pa so imeli tudi mladi, ki so oblikovali Sotočje v festivalski prostor (Kozorog, 2013).
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Slika 7: Festivalski prostor Sotočje

Vir: Močnik, 2011.

5.2. Festivali ob Sotočju
5.2.1. Soča Outdoor festival
Festivalsko poletje ob Sotočju se vsako leto začne s Soča Outdoor festivalom, ki je med mlajšimi,
saj poteka od leta 2013. Gre za športni festival, ki razvija padalstvo in zmajarstvo, kajak, tek ter
kolesarstvo, to pa so glavni turistični produkti v dolini celo leto (Soča Outdoor festival, 2017). Po
pripovedovanju organizatorja je bil festival v preteklosti lociran na več prizoriščih tako v
Kobaridu, Bovcu kot Tolminu, vendar so se pozneje odločili celotno dogajanje skoncentrirati
predvsem v Tolmin. Ni namreč naključje, da se je ta festival zgodil tukaj, saj je Tolmin znan kot
festivalsko mesto, dolina Soče pa kot dolina festivalov, ki si zasluži tudi športnega. Razlikuje se
od glasbenih festivalov, vendar jih hkrati posnema, saj gradi na dogajanju, kjer ne gre samo za
eno tekmo ob Sotočju, prav tako pa privabi veliko ljudi iz drugih držav, med njimi tudi nekatere
znane obraze. Letos se je festivala udeležilo 3.000 obiskovalcev, ki imajo možnost kampiranja,
zvečer pa se lahko sprostijo ob pestrem glasbenem dogajanju. Soča Outdoor festival ne
potrebuje take infrastrukture kot glasbeni festivali, poleg tega športno dogajanje ni tako glasno
in tudi zaradi tega je v lokalni skupnosti dobro sprejet. Gre torej za drugačen festival, ki hkrati
krepi položaj in moč preostalih festivalov ter poskrbi za veliko dodano vrednost v košarici
festivalov ob Sotočju (Dakskobler, 2017).
5.2.2. Kreativni tabor Sajeta
Prvi festival, ki se je lociral na Sotočje, je bil Kreativni tabor Sajeta leta 1998, organizirali pa so ga
člani Zveze tolminskih mladinskih društev oziroma KUD Karma koma. Idejna zasnova so bile
ustvarjalne delavnice, vendar so pozneje temu dodali tudi glasbeni del in s tem postali prvi v
Sloveniji s takim programom (Kranjc, 2010). Gre torej za umetniško-ustvarjalni festival, ki ima
najdaljšo tradicijo v Sloveniji, z leti pa je pridobil tudi mednarodno veljavo alternativnega
ustvarjanja (Močnik, 2013). Poslušalcem želijo ponuditi nekaj novega in inovativnega, zato na
isti oder postavijo izvajalce različnih glasbenih zvrsti, na primer: elektroniko, jazz, rock, etno,
klasiko in eksperimentalno glasbo, ti pa skupaj ustvarijo nekaj kreativnega, kar pove že ime
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tabora. Organizatorjem je najpomembnejše, da vsi obiskovalci prispevajo nekaj svoje
ustvarjalnosti in se vključijo v različne delavnice, ki jih ponuja festivalski program (Mager, 2014).
Sajeta je tudi dober primer kulturne in ustvarjalne industrije, saj ponuja različne vrste
ustvarjalnosti, od filma, večpredstavnosti, poezije, kiparstva, performansov, plesa do grafike in
drugih načinov umetniškega izražanja (Kreativni tabor Sajeta, 2017a). Značilnost tabora je tudi
povezovanje z različnimi društvi, založbami, producenti in sorodnimi festivali, ki potekajo v
Julijski krajini, še tesneje pa bi se radi povezali tudi z Avstrijci (Mager, 2014). Zaradi denarnih
razmer se tabor med letoma 2000 in 2001 ni izvajal, ob ponovni oživitvi festivala pa je do leta
2006 samo minimalno rasel. Preskok je pomenilo leto 2007, ko se je zanimanje za festival
povečalo. Tako dnevno beležijo okoli 200 obiskovalcev, med njimi največ Italijanov (Kranjc,
2010). Kreativni tabor Sajeta lahko označimo kot butični festival, saj se razlikuje od tipičnih
festivalov, ker želi zadovoljiti obiskovalce s skrbno izbranim raznovrstnim programom v
naravnem okolju ob Sotočju rek Tolminke in Soče, kar še poveča ustvarjalnost in drugačnost
(Kreativni tabor Sajeta, 2017b).
Slika 8: Dogajanje na Kreativnem taboru Sajeta

Vir: Močnik, 2016.
5.2.3. Overjam international Reggae festival
Leta 2000 je namesto Kreativnega tabora Sajeta, ki je imel težave zaradi pomanjkanja denarja,
prišel na Sotočje nov festival, takrat pod imenom Soča Reggae Sunsplash. To je bil prvi in tudi
najpomembnejši festival reggae glasbe pri nas, ustanovitelj pa je bil Rolando Jurečko iz Baške
grape, ki je sodeloval z organizatorji iz Ljubljane. Prvič je bilo manj kot 3500 obiskovalcev,
pozneje pa se je njihovo število vsako leto povečevalo. Tretje leto, ko so festival razširili na štiri
dni, je bilo prodanih že 9000 vstopnic in takrat so ga označili tudi za enega najodmevnejših
festivalov v Sloveniji. Pozneje je festival zašel v finančne težave, problem je bilo tudi širjenje
prizorišča na okoliška zemljišča, zato so bili organizatorji leta 2006 prisiljeni premestiti festival
na drugo lokacijo, h koroškemu Ivarčkemu jezeru, kjer so tamkajšnji prebivalci dogajanje sprejeli
topleje kot v Tolminu. Kljub temu pa je bil festival že naslednje leto ponovno premeščen na
Sotočje pod imenom Soča Reggae Riversplash. Tudi takrat so nastali zapleti in obiskovalci so bili
nad festivalom razočarani, zato so ga naslednje leto prevzeli drugi organizatorji, ki so obdržali
ime Riversplash z dodanim podnaslovom: Reggae glasba in kultura. Število obiskovalcev je
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začelo ponovno naraščati, predvsem so prevladovali Slovenci z drugih koncev države, veliko je
bilo tudi obiskovalcev iz Italije, Nemčije, Francije, Avstrije, Švice ter Madžarske (Kranjc, 2010). Po
dvoletnem premoru reggae glasbe v Sloveniji je bil Overjam prvič organiziran v Vrtojbi blizu
italijanske meje, saj so bili soorganizatorji tudi Italijani. Leta 2013 pa se je festival ponovno
pojavil na Sotočju pod imenom Overjam international Reggae festival (Overjam Reggae festival,
2016). Organizatorji želijo poleg uživanja v naravi ponuditi tudi druge socialne in družbene
vsebine, zato so organizirane delavnice plesa, joge in bobnov ter drugih pouličnih aktivnosti,
veliko je tudi športnih dejavnosti. Poleg tega želi ta festival na stičišču treh držav postati simbol
miru in združevanja v različnosti (Overjam international Reggae festival, 2017).
5.2.4. MetalDays
Festival je bil prvič organiziran leta 2004 pod takratnim imenom Metalcamp; potekal je dva dni
in udeležilo se ga je okoli 4400 obiskovalcev. Med nastopajočimi je bilo tudi veliko slovenskih
metalskih skupin, glavna pa je bila svetovno znana finska skupina Apocalyptica. Že naslednje leto
je bilo obiskovalcev okoli 5650 in od takrat naprej je festival samo pridobival udeležence in se
večal. Festival so mednarodno promovirali po evropskih in drugih državah, zadnja leta pa to
poteka na svetovni ravni (Kranjc, 2010). Od leta 2007 ob Soči in Tolminki potekajo prave
metalske počitnice, saj so festival razširili na cel teden, poleg glasbe si obiskovalci ogledajo tudi
znamenitosti okoli Tolmina, na primer Tolminska korita, se sprehodijo na Kozlov rob, obiščejo
Tolminski muzej in muzej na prostem Kolovrat, uživajo v adrenalinskih športih, zvečer pa se
vrnejo na prizorišče ob Sotočju (Močnik, 2015). Ta festival je leta 2013 prav tako spremenil ime v
MetalDays, saj so organizatorji prekinili sodelovanje z nekaterimi partnerji, bili pa so tudi
mnenja, da Tolmin ne omogoča organizacije festivala v takšnem obsegu, kot je bil Metalcamp
(Metalcamp ..., 2012). Tolmin v času festivala obiščejo metalci predvsem iz Italije, Nemčije,
Avstrije in skandinavskih držav, Velike Britanije in tudi Avstralije ter od drugod in tako zasedejo
vse prenočitvene kapacitete, ki jih ponuja Tolmin z okolico. V tednu festivala so polne vse
trgovine in gostilne, zato takrat tudi življenje domačinov poteka nekoliko drugače, saj je v tem
tednu število ljudi za štirikrat večje kot običajno (Kranjc, 2010). Festival daje velik poudarek
naravi in prizorišču Sotočje, saj se v promocijskih gradivih pojavljajo napisi, kot sta: »Pekel v
raju« in »Kjer pekel sreča raj«. To cenijo tudi obiskovalci, ki se vsako leto vračajo tudi zaradi
narave in prebivalcev, ki jih po njihovem mnenju toplo sprejmejo (Kozorog, 2009). Zaradi
preteklih izkušenj z domačini, ki so menili, da festivali obremenjujejo prostor in za seboj puščajo
ogromne količine smeti, so se organizatorji MetalDays odločili, da bodo veliko pozornosti
namenili ekologiji in trajnosti. Leta 2016 so prejeli tudi nagrado Greener Festival Award, saj so
veliko naredili za zmanjšanje vplivov na okolje, na primer: plastične pribore in krožnike so
zamenjali z biološko razgradljivimi, obiskovalcem so ponudili biološko razgradljive kline za šotor,
toaletni papir in plenice so izdelane iz recikliranih in organskih materialov, na prizorišču si je
mogoče natočiti pitno vodo, s čimer zmanjšajo kupovanje plastenk v trgovinah, urejena je tudi
nova kanalizacija in kanalizacijski sistem, ki sta pripomogla k manjšemu številu plastičnih,
kemičnih stranišč, 50 % mesne in mlečne hrane so zamenjali z veganskimi meniji, poleg tega pa
obiskovalce spodbujajo, da sami počistijo smeti za seboj (A greener festival award 2016, 2017).
Čeprav festival dnevno obišče okoli 12.000 ljudi, ga vseeno uvrščamo med manjše metalske
festivale, saj organizatorji bolj kot na imena velikih glasbenih skupin stavijo na kombinacijo
lokacije, programa in počitnic s poudarkom, da ne gre za običajni festival ob koncu tedna.
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Pomembneje se jim zdi, da imajo obiskovalci dovolj prostora za bivanje v kampu in lahko čas
festivala izkoristijo tudi za različne pohode, adrenalinske športe in druge dejavnosti v okolici, kar
je ključno za to, da se obiskovalci vsako leto vračajo (Kopina, 2015). Festival MetalDays je eden
prvih festivalov, ki ponuja glasbeni program, zabavo ter počitnice za cel teden, in je zaradi tega
uvrščen na seznam najboljših festivalov metalske glasbe na svetu (MetalDays ..., 2013).
Slika 9: Prizorišče MetalDays

Vir: MetalDays, 2017.
5.2.5. Punk Rock Holiday
Festival Punk Rock Holiday je bil ustanovljen leta 2011 na že uveljavljenem festivalskem
območju v Tolminu. Pred tem sta bila v Sloveniji še dva druga punk rock festivala, vendar so
ugotovili, da je Slovenija premajhna, da bi lahko pritegnila zadostno število ljudi, zato so se
odločili za organizacijo zgolj enega, kakovostnega punk rock festivala ob Sotočju. Čeprav festival
poteka šele nekaj let, se je že uvrstil med enega najbolj znanih punk rock festivalov v Evropi
(Punk Rock Holiday, 2016). Obiskovalci festivala so predvsem tujci, med njimi je veliko Rusov,
Skandinavcev, Izraelcev, Grkov, Brazilcev in drugih. Vendar se festival ne more več pretirano
širiti, saj tega ne dopušča lokacija, prav tako si večje množice ljudi niti ne želijo, ker bi s tem
festival izgubil svoj čar. Festival traja pet dni, od ponedeljka do petka, kar nekatere ljubitelje te
glasbe moti, saj drugi festivali večinoma potekajo med konci tedna, vendar organizatorji
poudarjajo, da je festival zamišljen kot način preživljanja dopusta in zato ne spada v kategorijo
klasičnih festivalov (Felc, 2015). Da je festival vedno bolj poznan in priljubljen, priča tudi
podatek, da je bil letos brez napovedanih skupin že razprodan (Drevenšek, 2017).
5.2.6. Halamoye Dance festival
Poleg zgoraj omenjenih festivalov, ki imajo že nekajletno tradicijo, pa je bil lani prvič organiziran
plesni elektronski festival Halamoye Dance festival. Ime festivala izhaja iz lokalnega dialekta in
pomeni bujno zelenje, kar lepo opiše tudi prizorišče, kjer festival poteka, hkrati pa se navezuje
na velik pomen zelenega turizma v Sloveniji (Halamoye dance festival, 2017). Festival si želi biti
med srednje velikimi, vendar vrhunskimi festivali v Tolminu, poudarek pa je na plesu v zelenem
okolju (Halamoye dance festival, 2016). S festivalom si želijo še več prispevati k razvoju Tolmina
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kot festivalskega mesta, pritegniti čim več ljudi, ki bodo popestrili dogajanje ob Sotočju, ter
združiti ples in naravo in s tem razvijati zeleni turizem v obliki festivalskih počitnic (Blazetič,
2016).
5.2.7. MotörCity
Organizatorji festivala MetalDays so se odločili, da bodo v festivalski nabor ob Sotočju letos
dodali še festival, ki bo ponujal blues in rock glasbo. Ker je blues glasba s svojimi podžanri ena
najvplivnejših glasbenih zvrsti v svetu in se njena popularnost povečuje, ni naključje, da so na
Sotočje locirali prav ta festival (Motoz, 2016). MotörCity bo namenjen vsem ljubiteljem
motorjev in tudi drugim, zato ne preseneča izbira lokacije, saj je za motoriste zelo atraktivna
cesta Nova Gorica-Tolmin, ki se nadaljuje naprej proti Italiji (Videc, 2016).

5.3. Lokalna identiteta in odnos prebivalstva do glasbenih festivalov
Mogoče je nekoliko nenavadno, da so se veliki festivali, kot je MetalDays in drugi, locirali v
majhen in obroben kraj, kot je Tolmin, vendar sem razloge za izbiro lokacije opisala že v
prejšnjih poglavjih, tukaj pa bi se rada posvetila odnosu lokalnega prebivalstva do festivalov.
Večji festivali so bili nadaljevanje mladinskega udejstvovanja na Sotočju v preteklosti, s čimer so
se krajani že sprijaznili, zato to zanje ni predstavljalo večje težave. Domačini, ki so v Sotočju
videli prireditveni potencial, so pozneje pomagali tujim organizatorjem odpirati vrata kot lokalni
posredniki, preostalim domačinom pa so posredovali informacije in jih nagovarjali, da so
organizirane dejavnosti kljub tujim organizatorjem tudi domače (Kozorog, 2013). Pri prvih
izvedbah festivalov sta bili težavi predvsem onesnaženost in premajhna skrb za ekologijo, kar je
zelo zmotilo domačine, saj ti radi poudarjajo, da živijo v čistem okolju. Vendar so se organizatorji
tega pozneje zavedali in poskrbeli tudi za čistočo na festivalih ter bolj trajnostni koncept
(Kozorog, 2009). Bolj nenavadno je, da so prebivalci sprejeli zelo hrupne dogodke, ki jih
spremljajo bruhanje, veliko črnine in tetoviranih teles, kar naj ne bi spadalo v podeželsko okolje,
ki je urejeno, belopolto in tiho. Čeprav nekateri izpostavljajo predvsem zaslužek in ekonomske
prednosti, ki jih prinašajo festivali, pa to niso glavni razlogi za sprejetje festivalov v Tolminu.
Glede na to, da je Tolmin vedno veljal za obrobno in obmejno območje s slabimi povezavami do
Ljubljane in drugih večjih središč ter neprestanim odseljevanjem mladih v izobraževalna in
zaposlitvena središča, se je oblikoval občutek marginalnosti oziroma neenake lokacije (Kozorog
2013). Ljudje, ki ostanejo v krajih, ki jih drugi zapuščajo, dobijo občutek, da se tu nič več ne
dogaja. Zmanjšana je dinamika ljudi in dogodkov, s čimer se oblikuje občutek marginalnosti,
hkrati pa jim ravno to zbuja željo po središčnosti in prepoznavnosti (Kozorog, 2012). Lahko
govorimo tudi o konceptu geografije marginalnosti, ki se oblikuje zaradi objektivnih lastnosti
kraja (števila delovnih mest, vlaganja v infrastrukturo, izseljevanja, informacij, znanj,
oddaljenosti itd.) in refleksivnega razmišljanja prebivalcev o njihovi umeščenosti, ki je lahko v
določenem trenutku robna, spet drugič pa središčna (Kozorog, 2013). Festivali, kot so MetalDays
in drugi, v kraj ponovno privabijo veliko število ljudi, predvsem mladih od vsepovsod, ki v mesto
prinesejo živahnost in polnost, prebivalcem pa dajo občutek, da so spremembe možne tudi v
njihovih krajih, čeprav so manjši in obrobni (Kozorog, 2012). Pomembno je tudi, da je Tolmin
postal znan v drugih državah prav zaradi festivalov, saj ga je reggae festival umestil na evropski,
medtem ko ga je MetalDays na svetovni zemljevid, kar daje domačinom občutek središčnosti.
Tudi mediji so pomembno oblikovali pozitivno mnenje lokalnega prebivalstva, saj so o festivalih
redno poročali in jih primerjali z drugimi velikimi festivali v Sloveniji ter opominjali na to, da je
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tudi Tolmin na svetovnem festivalskem zemljevidu, s tem pa jim dali občutek, da so kot lokalna
skupnost del širšega konteksta. Tolminci so torej v festivalih prepoznali potencial za turizem
predvsem zaradi občutka središčnosti in lokalnega ponosa, ki ga občutijo ob tem, ko se množice
ljudi z vseh koncev sveta vsako leto vračajo k njim (Kozorog, 2013).
Anja Skočir (2016), ki je v svoji zaključni seminarski nalogi z anketnimi vprašalniki ugotavljala,
kakšen je odnos prebivalcev Tolmina, Kobarida in Bovca do festivalskega turizma, je ugotovila,
da je za prebivalce Zgornjega Posočja ta vrsta turizma po pomembnosti takoj za športnim
turizmom. Anketiranci so izpostavili, da festivalski turizem prinaša povečano promocijo in obisk
kraja ter možnosti za dodatni zaslužek, takrat pa lahko tržijo tudi lokalne proizvode. Niso pa
mnenja, da bi festivali zmanjšali ugled destinacije ter da bi zaradi tega opuščali svojo kulturo,
navade in običaje. Kot moteče posledice festivalov so izpostavili zgolj onesnaženje, povečan
promet ter v času festivalov onemogočen dostop do Sotočja, ki je tudi za domačine pomembna
rekreacijska točka. Nekateri tudi menijo, da občina slabo podpira festivale ter da bi bila
potrebna skupen načrt za to vrsto turizma in večje vključevanje lokalnega prebivalstva pri
načrtovanju in organizaciji. Iz rezultatov anketne raziskave je razvidno še, da se večina
prebivalcev strinja, da festivali prinašajo predvsem pozitivne učinke, medtem ko so nekateri
negativni, npr. hrup in povečan promet, pri taki vrsti turizma neizogibni. Tudi to, da se festivalov
udeleži veliko domačinov, priča o tem, da so festivali v okolju dobro sprejeti in predstavljajo
popestritev za kraj (2016).

5.4. Blagovna znamka Soča Festivalley
LTO Sotočje obsega občini Tolmin in Kobarid, skrbi za razne projekte v teh občinah in poleg tega
pomembno sooblikuje regionalno blagovno znamko Smaragdna pot. Bistvo blagovne znamke je,
da se nanaša na nekaj konkretnega, npr. kraj, osebo, izdelek ali storitev, poleg tega pa pooseblja
tudi določene vrednote, ki naj bi bile za turista bistvene. Poleg tega blagovna znamka nagovarja
turiste, naj destinacijo obiščejo, migrante, naj jo naselijo, kapital, naj tja investira in domačine,
naj iz kraja ne odhajajo, vsaj ne za zmeraj. Po mnenju Kozoroga bi bilo dobro, da bi se oblikovale
tudi podznamke občine Tolmin, ki bi temeljile na določenih specifikah tega kraja. S
podznamkami, ki bi nagovarjale različne segmente turistov, bi lahko pritegnili večje število
obiskovalcev na isto turistično lokacijo, s čimer bi pripomogli tudi k enakomernejšemu razvoju
turizma znotraj območja (Kozorog, 2009). Z oblikovanjem blagovne znamke je treba ustvariti
posebnosti, zaradi katerih se ta kraj razlikuje od preostalih destinacij in je enkraten. Te
posebnosti morajo biti realne in obstajati v tem kraju, pomembno pa je tudi, da trajajo že nekaj
časa in je vanje mogoče verjeti ter so relevantne za turizem (Morgan in Pritchard, 2002; cv:
Kozorog, 2009). Vse našteto ima tudi festivalsko mesto Tolmin, saj so festivali mednarodno
pomembni, tudi njihova obiskanost in množičnost sta med enkratnimi v Sloveniji, predvsem v
primeru MetalDays, imajo pa tudi več kot 10-letno tradicijo in precejšnjo naklonjenost
domačinov, zato je vanje mogoče verjeti. Čeprav festivale obiskujejo predvsem mladi, ki zaradi
nižjih dohodkov ne potrošijo pretirano veliko, pa je za oblikovanje blagovne znamke pomembna
predvsem njihova številčnost, ki vseeno ne sme presegati odzivnosti okolja. Festivali so tudi
izrazito sodoben pojav; na primeru Tolmina so se locirali v dokaj ruralno okolje, kar bi bil lahko
glavni motiv za postavitev sodobne, postmoderne blagovne znamke. Po besedah Kozoroga
lahko Tolmin z blagovno znamko postane središče lastne smeri mladinskega turizma v Zgornjem
Posočju in takšna blagovna znamka je lahko zanimiva ne samo za turizem, ampak tudi za mlade
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podjetnike in družine, ki vse bolj iščejo kombinacijo ruralnega, tradicionalnega in naravnega.
Pomembno je, da taka vrsta turizma ne zahteva prevelikih naložb in sprememb v okolju, ki bi
lahko pri lokalnem prebivalstvu sprožile odpor in neodobravanje, kljub temu pa turizem te vrste
pritegne veliko ljudi, ki se po navadi vračajo (Kozorog, 2009).
Tako je LTO Sotočje v festivalski sezoni 2013 predstavila festivalno blagovno znamko in portal
Soča Festivalley. Njena vizija je, da obiskovalcem ponudi zabavno doživetje, posebno energijo in
naravno okolje ter ustvari čustveno privlačnost festivalske ponudbe, po kateri se bo razlikovala
od drugih festivalskih destinacij. Čeprav so festivali v svetu že poznani, želi z blagovno znamko
Soča Festivalley še povečati prepoznavnost festivalov in destinacije nasploh ter združiti in tržiti
ponudbo v celoti. Pri tem gre za združenje tako glasbenih kot športnih dogodkov, ki postajajo
tradicija in s tem pomembno prispevajo k razvoju Tolmina kot festivalnega mesta. Ponudba bi se
lahko v prihodnje razširila na celo leto, s čimer bi okrepila naziv festivalskega mesta (LTO
Sotočje, 2013).
Slika 10: Program dogodkov in festivalov v letu 2017

Vir: Soča Festivalley koncept, 2013.
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6. USPEŠNOST LOCIRANJA GLASBENIH FESTIVALOV IN NAČRTI ZA
PRIHODNOST
Kako festivali vplivajo na občino Tolmin in kakšne izzive prinašajo, smo ugotovili z izvedenimi
intervjuji, ki so vključevali pogovor z organizatorji festivalov, županom občine Tolmin Urošem
Brežanom ter pobudnikom blagovne znamke Soča Festivalley Petrom Dakskoblerjem. Na
Sotočju se v poletnih mesecih odvije 7 festivalov, pogovor pa sem opravila z organizatorjem
Soča Outdoor in Halamoye festivala Petrom Dakskoblerjem, ki je hkrati tudi pobudnik blagovne
znamke, organizatorjem reggae festivala Andrejem Težakom in organizatorjem Sajete Janezom
Lebanom. Odgovorov organizatorjev dveh največjih festivalov ob Sotočju Metaldays in Punk
Rock Holiday nisem pridobila, zato sem pri določenih vprašanjih upoštevala odgovore, ki sta jih
podala za intervju na spletni strani 24ur.com, ki je bil objavljen 21. 7. 2017 z naslovom
Festivalsko poletje: Tolmin v pričakovanju žanrsko pisane druščine festivalov.
Ker nisem pridobila odgovorov vseh organizatorjev, tudi zaključki ne bodo popolni, predvsem
zato, ker sta iz analize izključena dva največja festivala, ki potekata na Sotočju. Analizirani bodo
trije festivali, torej Sajeta, Soča Outdoor festival in Halamoye, katerih organizatorji so iz okolice
Tolmina, in reggae festival, ki ga ne organizira domačin. To zagotovo v določeni meri vpliva na
njihov pogled glede festivalskega dogajanja v Tolminu. Glavni organizator Metaldays festivala
Boban Milunović je s svojo ekipo prevzel tudi organizacijo drugih dveh velikih festivalov ob
Sotočju – Punk Rock Holiday in Overjam international Reggae festival – ter letos prvič blues rock
festivala Motörcity, zato bo tudi iz odgovorov organizatorjev opaziti, da so ti med seboj veliko
bolj povezani, sodelujejo in se dogovarjajo, na drugi strani pa so glasbeni festivali Halamoye,
Soča Outdoor festival in Sajeta. Ker vsi organizatorji ne sodelujejo tako tesno in imajo glede
nekaterih stvari različen pogled, to med njimi povzroča določena trenja in usklajevanja. Na to
me je opozoril tudi pobudnik blagovne znamke Soča Festivalley, zato mi na nekatera zastavljena
vprašanja glede blagovne znamke ni mogel in ni hotel odgovarjati, saj dogovarjanja še vedno
potekajo. Čeprav je bil intervju za pobudnika blagovne znamke zastavljen podobno kot za
organizatorje ter župana občine Tolmin, bodo zaradi omenjenih razlogov predstavljeni zgolj
ideja in cilji, ki bi jih lahko v prihodnje dosegli pod okriljem blagovne znamke, ter težave, s
katerimi se srečujejo, predstavljena pa bodo tudi mnenja organizatorjev in župana občine glede
te blagovne znamke.
V nadaljevanju bodo v treh sklopih predstavljeni pogledi vseh intervjuvancev, ki so povezani s
festivali v Tolminu. V prvem sklopu bodo predstavljeni odgovori organizatorjev festivalov in
njihov pogled na festivalsko dogajanje, v drugem bodo predstavljeni namen in težave blagovne
znamke Soča Festivalley, v tretjem pa bo na podlagi odgovorov opisan pogled župana občine
Tolmin na festivalski turizem.

6.1. Pogledi in stališča organizatorjev festivalov
V nadaljevanju bodo predstavljeni odgovori organizatorja Halamoye in Outdoor festivala, Sajete
ter Overjam international Reggae festivala. Kot je že bilo omenjeno, MetalDays in Punk Rock
Holidays v to analizo nista vključena, vendar so mi pri analizi pomagali nekateri odgovori, ki sta
jih organizatorja podala za članek na spletni strani 24ur.com.
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Iz prebrane literature, ki se je nanašala na festivale v Tolminu od začetka njihovega izvajanja pa
do danes, sem dobila občutek, da jim občina sprva ni bila najbolj naklonjena, vendar se je njen
odnos z leti izboljšal, kar so potrdili tudi vsi intervjuvani organizatorji. Po mnenju organizatorja
Sajete občina od začetka ni bila naklonjena festivalom, težavo vidi tudi v tem, da ni imela
izoblikovane vizije in strategije za nadaljnji razvoj take vrste turizma. Dokler leta 2004 ni prišel
metal festival, ki je imel že od začetka zelo velike ambicije, se občina za festivale na Sotočju ni
zanimala. Vsem organizatorjem pa bi lahko občina, vsaj v začetni fazi, zelo pomagala pri
spremljevalnih zadevah, ki se ne tičejo toliko festivalov, ampak jih je za uspešno izvajanje
vseeno treba urediti. V času, ko se je v Tolminu pojavil zelo ambiciozen metal festival, bi občina
morala prevzeti usklajevanje, usmeriti organizatorje in jim pomagati reševati določene težave, ki
so nastale v lokalnem okolju, vendar tega ni storila tako, kot so pričakovali organizatorji. Prav
zaradi pomanjkanja usmeritve občine danes organizatorji velikih festivalov narekujejo tempo
občini in oni poskušajo prevzeti usklajevanje, ki je pri izvajanju festivalov nujno potrebno.
Organizator Halamoye in Soča Outdoor festivala pogreša predvsem usmeritve in usklajevanje
turističnih institucij, saj so festivali (tudi) turistični produkt. Župan namreč ne more poslušati
zgolj organizatorjev, ampak mora poskrbeti, da bodo zadovoljni tudi lokalno prebivalstvo in vsi
drugi, ki jih festivali zadevajo. Vseeno je občina po letu 2010 nekoliko resneje pristopila k temu
in začela organizatorjem pomagati tako, da vlaga denar od pobranih turističnih taks v festivalsko
prizorišče. Kljub vsem kritikam pa občina že od vsega začetka organizatorjem daje potrebna
dovoljenja in ne nasprotuje izvajanju festivalov, sicer jih na Sotočju ne bi bilo. Z leti je tudi
prepoznala pomembnost in potencial festivalskega turizma in tako skupaj z organizatorji išče
nove možnosti za sodelovanje. Ne glede na vse so festivali zagotovo vplivali na razvoj predvsem
mesta Tolmin in tudi občine nasploh. Vsi organizatorji so izpostavili prepoznavnost Tolmina
zaradi festivalov, prebivalci pa so zaradi njih dobili vzpodbudo, se opogumili ter naredili nekaj v
smeri turizma, saj so videli, da so zaradi festivalov zasedene vse prenočitvene kapacitete, polni
vsi bari in restavracije, obiskovalci pa potrebujejo tudi preostale turistične storitve, ki jih Tolmin
še ni imel. Vsi, ki so to prepoznali in prispevali k razvoju turistične ponudbe v Tolminu, se jim je
to obrestovalo in so vsaj v poletni sezoni polno zasedeni. Pomembno pa je, da se tujci v Tolmin
vračajo tudi zunaj festivalske sezone ter poleg Tolmina obiščejo druge dele Slovenije. Predvsem
zaradi obiskovalcev največjih festivalov ob Sotočju, ki so Tolmin prepoznali kot točko
festivalskega dogajanja, je ta zdaj postavljen na svetovni zemljevid.
Čeprav je Tolmin majhno mesto z okoli 3.500 prebivalci, ki se ne more primerjati z velikimi
evropskimi mesti, pa se festivalov vsako leto udeleži več obiskovalcev, zelo pomembni so tudi
tisti, ki se na festivale vsako leto radi vračajo. Glavni vzrok za tako veliko obiskovanost festivalov
v Tolminu je po mnenju vseh organizatorjev idilična destinacija, po besedah organizatorja
reggae festivala: »najlepša festivalska destinacija na svetu«. Predvsem je treba poudariti, da se
veliki festivali po navadi dogajajo na manj privlačnih in odmaknjenih destinacijah, kjer si lahko
privoščijo velike množice ljudi ter hrup, medtem ko festivali v Tolminu potekajo na sotočju dveh
zelo čistih alpskih rek, kljub temu pa je prizorišče dovolj blizu mesta, da ponuja potrebne
storitve za obiskovalce. Za festivale je torej Sotočje odlična lokacija, ki jo vsi organizatorji
uporabljajo tudi za promocijo in ljudi vabijo na »festivalske počitnice v raju«, na »najlepšo
alpsko plažo« in podobno. Poleg lokacije so festivali v Tolminu posebni zato, ker so žanrski in
butični. Andrej Težak meni, da so v primerjavi s preostalimi slovenskimi festivali, kjer ponujajo
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mešanico glasbenih zvrsti in sta v ospredju predvsem veseljačenje in pijančevanje, festivali v
Tolminu v prvi vrsti namenjeni eni zvrsti glasbe, poleg tega pa ponujajo tudi celovito izkušnjo,
kar pomeni, da glasbeni program nadgradijo še z različnimi delavnicami in aktivnostmi na
prizorišču. Tolminski festivali so v primerjavi z mnogo večjimi evropskimi ravno pravšnji, da
obiskovalci osebno doživijo glasbo, saj lahko brez dodatnih platen in zaslonov opazujejo
glasbenike na odru. Zato ti festivali ponujajo pristnejše doživetje, kar obiskovalci cenijo in se v
Tolmin radi vračajo. Tudi zaradi omenjenih razlogov festivalov ni smiselno širiti, ampak je treba
poskrbeti, da bodo gradili predvsem na kakovosti. Vendar izbrano festivalsko prizorišče ponuja
tudi nekatere izzive, s katerimi se morajo soočati organizatorji. Predvsem sta v ospredju skrb za
okolje in trajnost, ki se jima posveča vedno več pozornosti in sta na lokaciji, kot je Sotočje, nujno
potrebna. Čeprav je zakonodaja v Sloveniji glede varstva okolja zelo ohlapna in bi se
organizatorjem, če bi upoštevali zgolj minimalne standarde, stroški zelo znižali, pa je organizator
MetalDays festivala prepričan, da bi bilo prizorišče po končani prireditvi videti bolj podobno
deponiji. Ekologija je torej iniciativa vsakega posameznega organizatorja, vendar se vsi med
njimi, tudi MetalDays in Punk Rock Holidays, trudijo in delajo v tej smeri. Čeprav nas je eden
izmed organizatorjev opozoril, da so merila za eko festivale zelo ohlapna in je za pridobitev
ekološkega certifikata dovolj že samo recikliran toaletni papir, se vsi organizatorji zavedajo, da
lahko ves trud in prizadevanje v smeri ekologije in trajnosti na prizorišču na koncu obiskovalcem
tudi prodajo. Predvsem si organizatorji želijo več posluha Komunale Tolmin, ki jo po njihovem
mnenju zanima zgolj zaslužek, in ne prepozna njihovega truda, ki ga naredijo v tej smeri.
Zavedati se je treba, da na tako velikih festivalih nastanejo smeti in tega ni mogoče preprečiti,
vendar je razlika zagotovo opazna. Tudi lokalni prebivalci, ki so jim smeti v preteklosti
predstavljale zelo veliko težavo in povzročale odpor do festivalov, so uvideli, da je
organizatorjem pomembna skrb za okolje ter Sotočje in da so se stvari na tem področju
izboljšale.
Čeprav se organizatorji v Tolminu soočajo z nekaterimi težavami in izzivi, sta glavna vzroka, da se
festivali ne premestijo, lepota narave in navezanost na Tolmin. Druge občine so same vabile
organizatorje, naj pridejo k njim, in čeprav so jim bile pripravljene ponuditi tudi finančno pomoč,
zastonj zemljišča, pomoč pri organizaciji in druge ugodnosti, so tukaj prevladale idiličnost
lokacije in možnosti, ki jih ponuja Tolmin za preživljanje festivalskih počitnic. Predvsem največji
festivali so omenjali selitev na druge lokacije in nekateri izmed njih so to tudi poskušali, vendar
jim ni uspelo. Tu gre predvsem za poznavanje terena, lokalne skupnosti in občine, ki ga ni
mogoče prenesti na katero koli lokacijo. Po tolikih letih izvajanja festivalov na eni lokaciji se
lahko določene stvari samo nadgrajujejo in spreminjajo na bolje, saj imajo organizatorji toliko
izkušenj, da lahko že vnaprej predvidijo morebitne težave. Kot je že bilo omenjeno, so festivali
veliko sredstev namenili tudi promociji festivalskega prizorišča, zato bi morali ob premestitvi na
novo zgraditi zgodbo in ljudi prepričati, da je vredno obiskati festival, težko pa je dobiti lokacijo,
ki bi jim ponujala vse to, kar imajo v Tolminu.
Poleg lokacije je za uspešno izvajanje festivalov zagotovo zelo pomembno sodelovanje
organizatorjev, občine, lokalne skupnosti in LTO Sotočje. Poleg omenjenih ne smemo pozabiti na
lokalno prebivalstvo, sobodajalce in gostince, lastnike zemljišč na prizorišču in vse preostale, na
katere festivali kakor koli vplivajo. Peter Dakskobler meni, da se morajo festivali na določeni
lokaciji najprej zgoditi in se obdržati, potem pa šele prideta na vrsto upravljanje in pomoč
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občine, lokalnih prebivalcev in LTO Sotočje. Ni namreč samoumevno, da prebivalci in vse
institucije tolerirajo festivale, vendar v Tolminu lokalno prebivalstvo in občina zagotovo ne
ovirata razvoja le-teh. Festivalov v Tolminu ne bi bilo, če občina ne bi prepoznala potenciala, LTO
Sotočje ne bi videla zgodbe, ki se lahko prodaja, in lokalni prebivalci priložnosti za zaslužek ter
oživitev kraja. Vendar je po mnenju Andreja Težaka težava v tem, da so omenjene organizacije
že med seboj pogosto v nesoglasju, lastniki zemljišč in gostinci pa računajo na zaslužek čez noč,
čeprav sami v to ne bi veliko vložili. V zadnjih letih pa je opaziti napredek v tej smeri in vsi skupaj
začenjajo razumeti, da je sodelovanje med njimi ključnega pomena.
Festivali na Sotočju so od začetka izvajanja do danes zagotovo veliko napredovali in se izboljšali,
vendar še vedno obstajajo razvojne možnosti, hkrati pa se soočajo tudi s težavami. Vsi
organizatorji vidijo možnosti za nadaljnji razvoj predvsem z izboljševanjem kakovosti festivalov
in ne toliko na njihovem povečevanju. Število festivalov v poletni sezoni je doseglo zgornjo
mejo, kar lahko povzroči preobremenitev okolja in odpor lokalnega prebivalstva. Vseeno
nekateri organizatorji vidijo možnosti organizacije manjših festivalov, ki bi se dogajali pred
glavnim festivalskem poletjem in po njem ter bi bili namenjeni lokalnemu prebivalstvu, s čimer
bi oživili kraj tudi v bolj mrtvih mesecih. Organizator reggae festivala je izpostavil zelo dobro
sodelovanje štirih festivalov, kar prinese razvojno rast, cenejše produkcijske stroške in še
nekatere druge ugodnosti. To tudi zmanjša možnost za kolaps, saj če enemu od festivalov
spodleti, mu ob strani stojita druga dva. Ti pozitivni učinki bi morali poskrbeti, da bi začeli
sodelovati vsi festivali, ne zgolj štirje največji, vendar se mu zdi, da preostala dva festivala ne
razumeta zgodbe o uspehu in nočeta biti del nje, kar predstavlja težavo. Velik problem in
pomisleke pa pri vseh organizatorjih vzbuja gradnja obvoznice, ki bo potekala blizu
prireditvenega prostora in bo po njihovem mnenju, vsaj v času gradnje, zelo vplivala na izvajanje
festivalov. Največ težav bi imel prav največji MetalDays, ki bi mu obvoznica vzela številna
zakupljena zemljišča. Čeprav jim na občini obljubljajo, da se bo mogoče dogovoriti in v času
festivalov obvoznico tudi zapreti ter jo uporabljati za logistične namene, kar bi bilo zagotovo
koristno, organizatorji dvomijo, da bo to možno izpeljati. Četudi obvoznica po koncu gradnje ne
bo občutno vplivala na festivalsko dogajanje ob Sotočju, jih skrbi predvsem gradnja, ki bo
potekala dve festivalski sezoni. Ob izvajanju festivalov bo namreč treba poskrbeti za varnost
obiskovalcev, kar bo organizatorjem verjetno povzročalo veliko težav. Poleg omenjenih težav
obstajajo tudi drugi negativni učinki festivalov. Tukaj je zagotovo treba omeniti vreme, ki v veliki
meri vpliva na njihovo uspešnost. Od vremena so odvisni predvsem manjši festivali, katerih
obiskovalci so večinoma Slovenci in bližnji sosedje, ki kupijo vstopnice tik pred začetkom.
Metalska publika pa je zelo predana in je vreme ne zanima toliko, temveč se na festival vsako
leto znova vrača zaradi lokacije, programa in možnosti preživljanja počitnic na festivalu v
idiličnem okolju. Zagotovo je tukaj treba poudariti tudi glasnost festivalov, ki je lahko za lokalno
prebivalstvo zelo moteča, ter onemogočen dostop prebivalcev Tolmina do Sotočja od začetka
junija do konca avgusta, kar jim povzroča veliko nejevolje. Peter Dakskobler je izpostavil tudi
problem zasedenosti kapacitet v poletnih mesecih zaradi festivalov in nezmožnost razvijanja
preostalih produktov, ki jih ponuja dolina v tem času. Dolina namreč poleg festivalov promovira
tudi aktivno preživljanje počitnic v naravi, mir, zeleno okolje in druge atribute, ki jih ima dolina
Soče, na drugi strani pa imamo glasne festivale, ki v kraju povzročajo gnečo, proizvajajo smeti in
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zasedejo vse prenočitvene kapacitete. Nekateri turistični ponudniki so se začeli spraševati, ali se
to izplača, saj zaradi festivalov postanejo vprašljivi nekateri drugi produkti.
Festivali v Tolminu so torej postali zelo uspešna in prepoznavna zgodba, saj so kraj postavili na
svetovni zemljevid in ga naredili enkratnega. Brez odobravanje lokalne skupnosti, občine, drugih
turističnih institucij in ponudnikov tega v Tolminu zagotovo ne bi bilo in čeprav so bile
izpostavljene nekatere težave in izzivi, se sodelovanje in skupno reševanje problemov iz leta v
leto izboljšujeta. Organizatorji menijo, da festivali v Tolminu zagotovo ne bodo izgini kar čez noč,
ampak bodo tudi v prihodnje rasli in se razvijali, predvsem če bo sodelovanje z lokalno
skupnostjo takšno, kot je danes, ali še boljše. Uspešnost je odvisna predvsem od organizatorjev
in programa, ki ga bodo ponujali obiskovalcem, možnosti za razvoj pa ostajajo tudi za mesto
Tolmin z okolico. Organizator Halamoye in Soča Outdoor festivala meni, da je zelo pomemben
tudi sedanji trend rasti na področju turizma, ki se lahko v prihodnje ustavi, kar bo pomenilo
problem tudi za festivale v Tolminu. Zaradi tega je treba zgraditi zaupanje in sodelovanje med
organizatorji, oblikovati blagovno znamko (četudi to ni Soča Festivalley) in izpeljati določene
ideje ter oblikovati zgodbo, zaradi katere bodo turisti prišli v festivalsko mesto Tolmin tudi zunaj
festivalske sezone. Andrej Težak meni, da bi bili v Tolminu v katerem drugem času festivali zelo
težko izvedljivi, predvsem zato, ker so večinoma odvisni od vremena, in zaenkrat ne razmišlja o
organizaciji drugih festivalov. Peter Dakskobler in Janez Leban pa vidita možnost v prirejanju
manjših festivalov ob Sotočju, ki bi bili namenjeni predvsem lokalnemu prebivalstvu, tudi v bolj
mrtvem delu leta. Predvsem je žalostno, da je najlepši prostor v regiji v preostalih mesecih
precej nezanimiv in neurejen, zato bi bilo smiselno v tej smeri storiti še več. Lahko bi namreč
postal prostor druženja in sprostitve ter občasnih dogodkov za tolminsko mladino čez celo leto.
Moje mnenje je, da so se festivali v Tolminu z leti zelo dobro razvili in postali prepoznavni in je v
tej fazi zelo težko imeti pomisleke glede njihovega izvajanja. Zaradi tega bi bilo treba že na
začetku razčistiti, katere produkte želi Tolmin razvijati, ter v smeri tega stvari izboljševati in
nadgrajevati bolj strateško.

6.2. Mnenja o blagovni znamki Soča Festivalley
Peter Dakskobler, ki je bil pobudnik te blagovne znamke in eden izmed njenih ustvarjalcev, mi je
v pogovoru razložil, kaj je bil glavni namen oblikovanja te blagovne znamke, kako so se na to
odzvali določeni organizatorji festivalov in kako bi lahko na podlagi te blagovne znamke še
nadgradili zgodbo Tolmina kot festivalskega mesta.
Vsi resni produkti namreč oblikujejo blagovno znamko in tudi pri tej je bil namen, da se oblikuje
blagovna znamka, ki bo koristila vsem, ki bi bili vanjo vključeni. Festivali ob Sotočju so namreč v
Sloveniji enkratna zgodba in zato bi imeli veliko priložnost, da se še bolj razvijejo ter poskrbijo,
da bodo turisti prišli v Tolmin preko celega leta, ne samo v času festivalov. Problem festivalov je,
da se z leti lahko spreminja organizacijska ekipa in s tem tudi ime festivala, kar se je dogajalo
tudi v Tolminu. Zato mora vsak organizator na novo graditi prepoznavnost in ponovno pridobiti
zaupanje obiskovalcev. Če bi bili vsi festivali združeni pod to blagovno znamko, to ne bi bila več
težava, saj bi se tako promovirali celotna dolina in skupno vsi festivali ob Sotočju, ki bi jim lahko
dodali tudi dogodke v Bovcu, Kanalu in drugje. Gre namreč za produktno destinacijsko blagovno
znamko za dogodke v dolini Soče, s katero se samo nadgrajujejo vsi tisti, ki so vanjo vključeni.
32

Ideja je bila, da če bi vsi v blagovni znamki videli korist, bi prinašala pozitivne učinke, sicer pa ne
bi delala škode in tudi ne bi zaživela, kar se je v primeru te blagovne znamke tudi zgodilo.
Tako kot imajo drugi produkti in blagovne znamke svoje prepoznavne logotipe, ga ima tudi Soča
Festivalley. Zasnovan je podobno kot znak Doline Soče, zato, da bi bilo takoj opazno, da festivali
potekajo v tej dolini. Ponovi se enaka silhueta znaka, medtem ko ima drugačne barve, ki
nakazujejo, da gre za podznamko glavne – to je Doline Soče. Spodaj je smaragdna barva, ki
ponazarja barvo Soče, zgoraj pa bolj žive barve, ki nakazujejo pestro dogajanje in »žur«, ki
potekata na Sotočju. Ime blagovne znamke bi lahko uporabili tudi na spletni strani Doline Soče,
kjer bi bili pod zaznamkom blagovna znamka Soča Festivalley na enem mestu predstavljeni vsi
festivali, ki potekajo ob Sotočju, in bi bilo tako bolj pregledno in sistematično, s tem pa bi bilo
tudi takoj opaziti, da gre za dolino festivalov in Tolmin kot festivalsko mesto. Obiskovalci
določenega festivala ali naključni turisti, ki iščejo informacije o destinaciji, namreč morda niso
seznanjeni s tem, da se v Tolminu čez poletje zvrsti toliko festivalov, saj morda poznajo le
najodmevnejše in najprepoznavnejše med njimi.
Če bi to blagovno znamko bolj strateško in načrtno uporabljala destinacija ter posamezni
festivali in bi jo poskušali bolj izpostaviti, bi imela učinke, ki ne bi bili takoj opazni, vendar bi bili
na dolgi rok zagotovo vidni. S tem bi blagovna znamka postala dovolj močna in prepoznavna, da
bi jo lahko predstavili tudi po različnih sejmih po svetu, kjer bi se prek blagovne znamke Soča
Festivalley predstavila tako Dolina Soče kot celotna Slovenija. Z vidika festivalov bi lahko
predstavili zeleno destinacijo doline Soče, športno, zgodovinsko destinacijo in druge atribute, ki
jih imata dolina ter Slovenija nasploh in si jih ob obisku festivalov turisti tudi ogledajo. S takimi
projekti bi blagovna znamka postala svetovno znana, tako kot so svetovno znani zaenkrat samo
nekateri festivali, ki se dogajajo v Tolminu.
Tolmin je enkraten, ker drugod po Sloveniji ne najdemo toliko različnih festivalov na enem
mestu, zato bi bilo to smiselno prepoznati in še bolj strateško razvijati. Pod okriljem blagovne
znamke bi lahko odpravili tudi določene težave, s katerimi se srečujejo organizatorji in jih
rešujejo vsak po svoje. Lahko bi uredili signalizacijo, ki usmerja obiskovalce na festivalsko
prizorišče, saj je to vsakoletni problem. Vsak organizator namreč uporablja svoje signalizacijske
znake, ki jih zaradi zakonodaje v bližini ceste niti ne bi smel postavljati, vendar je za obiskovalce
treba poskrbeti in jih usmeriti na prizorišče. Tako bi lahko LTO Sotočje in občina Tolmin rešili
problem z nestalnimi panoji, ki bi bili na primer iz lesa ali drugega obstojnega materiala in
določenih dimenzij, te pa bi lahko uporabljali za vse festivale, ki potekajo od junija do konca
avgusta. Prav tako je bil že izpeljan poskus s pozdravnimi panoji za obiskovalce Metal festivala
(slika 11), kjer je bil uporabljen tudi znak blagovne znamke. Deležen je bil pozitivnih odzivov,
vendar se ideja za vse festivale ni oprijela.
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Slika 11: Pozdravni pano za obiskovalce Metal festivala

Vir: Torche, 2015.
Dober primer promocije bi bile lahko tudi pozdravne table v smislu: »Pozdravljeni v dolini
festivalov!« v določenih krajih po dolini, ki obiskovalce pripeljejo v Tolmin, namenjene vsem
festivalom. Vse obiskovalce bi s tem lepo sprejeli in jim pokazali, da so pomembni tako za
območje kot tudi tamkajšnje domačine, pri vseh tistih, ki te zgodbe ne poznajo, pa bi lahko
vzbudili zanimanje, da si ogledajo, katere festivale ponuja Tolmin. Poleg tega bi pri lokalnih
prebivalcih vzbudili ponos, da živijo v dolini, ki jo zaradi festivalov obiščejo ljudje z vseh koncev
sveta. Na panojih bi lahko dodali tudi slike nekaterih znamenitosti, ki jih ponuja Tolmin z okolico,
s čimer bi promovirali tudi druge dejavnosti v dolini.
Če bi bila blagovna znamka bolj močna in živa, bi v to zgodbo lahko vključili tudi idejo, ki je
prišla iz metalskih krogov, da bi v Tolminu naredili gozdiček ali drevored slavnih. Vsi znani pevci
in obiskovalci festivalov bi posadili drevo, iz tega pa bi lahko naredili zgodbo, ki bi v Tolmin
pripeljala ljudi tudi zunaj glavne festivalske sezone. Ob teh drevesih bi lahko postavili klopi in s
tem poskrbeli, da bi to postal prostor druženja tako lokalnih prebivalcev kot tudi turistov, s
čimer bi še bolj poudarili zeleno in trajnostno destinacijo, s katero se ponaša dolina Soče.
Možnost je tudi, da bi ta drevesa vključili v projekt gradnje obvoznice, ki jo veliko prebivalcev
noče, in jo s tem na določenem delu zakrili ter iz tega naredili nekaj pozitivnega in za prebivalce
bolj sprejemljivega.
Vendar blagovna znamka Soča Festivalley zaenkrat ni zaživela, saj nekateri organizatorji menijo,
da gre za idejo predvsem enega človeka, ki nima enake vizije kot preostali. Večji festivali ne
potrebujejo več take promocije kot mlajši in manjši festivali ob Sotočju in zato tudi menijo, da
blagovna znamka zanje na kratki rok ne bo imela učinkov in bodo le manjši festivali uspeli in rasli
na njihov račun. To bi bilo v določeni fazi zagotovo res, vendar bi na dolgi rok vplivalo na vse
festivale in okrepilo zgodbo Tolmina kot festivalskega mesta, v katerem se razen štirih festivalov,
ki so se v večini združili, dogajajo dokaj ločeno vsak zase. Tudi festivali, ki se bodo mogoče v
prihodnje pojavili ali zamenjali katerega od sedanjih, bi veliko lažje zaživeli, če bi jim pomagali
večji festivali z daljšo tradicijo, saj dovolj dobro poznajo to okolje. S koristnimi nasveti bi jim
pomagali pri določenih težavah in tako poskrbeli, da zaživijo tudi drugi festivali; skupaj bi zgradili
lepo zgodbo, ki bi privabljala turiste. V prihodnje se namreč lahko zgodi, da se bodo organizatorji
manjših festivalov odločili prenehati izvajati festivale, in tako lahko na Sotočju ostane samo
eden ali dva najmočnejša, s čimer se izgubi pomen Tolmina kot festivalskega mesta, saj bo
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postal enak krajem po Sloveniji, kjer tudi potekajo določeni festivali brez večje in odmevne
zgodbe.
Poleg pobudnika blagovne znamke Soča Festivalley me je zanimalo tudi mnenje preostalih
organizatorjev festivalov in župana občine Tolmin glede te blagovne znamke in zakaj po
njihovem mnenju ni zaživela. Vsi organizatorji so se strinjali, da blagovna znamka ni vplivala na
večjo prepoznavnost njihovega festivala, saj nikoli ni zaživela. Nekateri vidijo vzroke v tem, da se
glede te znamke niso nikoli dogovorili med seboj in je nastala v glavi enega človeka in četudi je
bila to zelo dobra ideja, menijo, da je bila izvedba slaba in ni vključevala dogovora med vsemi
organizatorji. Drug organizator meni, da ta blagovna znamka ni bila dobro predstavljena in so jo
nekateri napačno razumeli. Predvsem veliki festivali ob Sotočju, ki že dolga leta delajo lastno
promocijo in so v to vložili veliko denarja, so bili mnenja, da se zdaj ne more pojaviti nekdo, ki bo
na njihov račun delal blagovno znamko. Imena velikih festivalov so namreč v svetu že dovolj
prepoznavna in verjetno so imeli občutek, da se bodo na njihov račun krepili predvsem manjši
festivali, sami pa od tega ne bodo imeli večje koristi. Organizator festivala Sajeta je povedal, da
je zdaj to mrtva blagovna znamka, ki je naredila le nabor vseh festivalov v Zgornjem Posočju. Za
razvijanje blagovne znamke pa sta potrebna odobravanje in podpora z vseh strani. Po njegovem
mnenju bi bila lahko znamka zastavljena še širše in bi pokrivala tudi logistični del organizacije.
Problem vidijo tudi v občini, ki pri tem ni odigrala prave vloge in je vse prepustila enemu
človeku. Če bi k temu resneje pristopila tudi občina in jim predstavila določene ideje, ki bi bile
lahko tudi produkt enega človeka, bi organizatorji to najverjetneje sprejeli drugače. Tudi župan
meni, da je ideja blagovne znamke dobra, vendar hkrati poudarja, da če želiš nekoga
promovirati pod krovno znamko, je treba skleniti dogovor, ki bo ustrezal vsem. Zaradi tega se
mu zdi znamka nekoliko sporna. Vseeno meni, da se pod znamko Festivalley lahko promovira
celotna dolina in ne zgolj festivali, saj je treba razlikovati promocijo doline in promocijo
festivalov. Če se torej organizatorji med seboj ne bodo dogovorili glede blagovne znamke, je
uporaba te še vedno smiselna za promocijo doline.
Po odgovorih sodeč opazimo, da bo za oživitev te blagovne znamke potrebnega še veliko
dogovarjanja in kompromisov. Sama menim, da v tej blagovni znamki vidijo večji potencial
organizatorji iz okolice Tolmina, ki si želijo delati na promociji in zgodbi celotnega kraja in ne
samo enega festivala. Prav tako pa razumem organizatorje večjih festivalov, ki so v promocijo
lastnih dogodkov že veliko vložili in si oblikovali prepoznavno ime ter morda niso prepričani, ali
jim bo blagovna znamka prinesla pozitivne rezultate. Vendar sem mnenja, da bi nekatere ideje,
ki so bile predstavljene zgoraj, pozitivno vplivale na vse festivale, skupaj pa bi lahko še bolj
okrepile in nadgradile to festivalsko zgodbo.
Ker je Tolmin s tako velikim številom festivalov na enem območju posebnost v Sloveniji, bi se
bilo treba združiti, in že z majhnimi vložki v skupno zgodbo bi se pokazali veliki pozitivni učinki.
Zaradi neodobravanja te znamke in premajhnega zanimanja je pobudnik Peter Dakskobler
odločanje o njeni prihodnosti prepustil LTO Sotočje in občini Tolmin. Zaenkrat menijo, naj se
znamka obdrži in pelje naprej, čeprav do zdaj ni bilo večjega napredka in ta nima prave
sporočilne vrednosti. Še vedno pa obstaja možnost, da se organizatorji med seboj dogovorijo,
kaj bi bilo za vsakega najbolj relevantno, ter prepoznajo potencial blagovne znamke, čeprav
mogoče pod drugim imenom ali zastavljeno kako drugače. Za uspešno destinacijo je namreč zelo
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pomembno, da ne razvija zgolj posameznih produktov, ampak jih združi pod blagovno znamko,
ki predstavlja dobro idejo, filozofijo, način življenja in skupek vrednot, in s tem poskrbi, da
promocija ni tako razpršena in je zaradi tega učinkovitejša.

6.3. Pogledi župana občine Tolmin na festivalsko dogajanje
Glede na to, da festivali vplivajo na celotno občino Tolmin, se mi je zdelo smiselno za mnenje
glede prireditev v Tolminu in festivalskega turizma vprašati tudi župana Uroša Brežana.
Vprašanja, ki sem mu jih zastavila, so zasnovana podobno kot za organizatorje festivalov, saj me
je zanimalo, kako se bodo odgovori med seboj razlikovali in kje nastajajo potencialne težave.
Prvi festival na Sotočju je bil leta 1998 Sajeta, ki ga je leta 2002 zdajšnji župan Uroš Brežan tudi
pomagal organizirati. Opaziti je torej, da je že takrat prepoznal, da imajo festivali potencial in jih
je smiselno organizirati ter razvijati. Pozneje so Sotočje opazili tudi ljubitelji reggae glasbe in za
njimi metalci, vendar v tem obdobju še ni bil na položaju župana in s tega vidika tudi ni mogel
vplivati na njihov razvoj in usmerjanje. Poudaril je, da je občina že od začetka dajala vsa
potrebna dovoljenja za zaporo cest, prekomerno obremenjevanje s hrupom in vsa druga
potrebna dovoljenja in glede tega ni bilo nikoli težav. Tudi prejšnji župan do festivalov ni imel
odklonilnega odnosa, vendar tudi pretirano pozitivnega ne, saj je bila to zgodba, ki se je takrat
šele začela razvijati, zato nihče ni vedel, kaj lahko od tega pričakuje in kako bo lokalno
prebivalstvo to sprejelo. Občina je pozneje z organizatorji sklenila tudi dogovor o plačevanju
pavšalnih turističnih taks, celoten znesek, ki ga od tega dobijo, pa vložijo v infrastrukturo na
festivalskem prizorišču. To se je občini Tolmin z vidika razvoja turističnega produkta zdelo zelo
smiselno in se je tudi izkazalo za pozitivno naložbo, kar so potrdili tudi vsi organizatorji. Taka
vrsta turizma zagotovo vpliva na občino Tolmin, je potrdil župan, ki se mu zdi, da so pozitivni
učinki vidni predvsem pri sobodajalcih, gostincih in trgovcih. Sicer pa je smiselno ločiti mesto
Tolmin in okolico, saj je slednja z vidika obremenjevanja s hrupom veliko bolj na udaru. Ob
izvajanju glasbenih festivalov je to zagotovo lahko tudi eden izmed negativnih učinkov za lokalno
prebivalstvo, kar je tudi opaziti, saj želijo nekateri prebivalci doseči, da bi organizatorji
upoštevali dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenjevanje s hrupom, ki ga izdaja
občina. Ta jim omejuje čezmerno obremenjevanje s hrupom na zgolj 8 ur na dan, največ do dveh
zjutraj, sicer lahko festivali postanejo zelo moteči za lokalno prebivalstvo, predvsem zato, ker se
vrstijo skoraj drug za drugim v obdobju treh mesecev. Drugače te omejitve vidijo nekateri
organizatorji, ki menijo, da je nemogoče pričakovati, da se bo glasba na festivalih predvajala
zgolj 8 ur na dan, saj obiskovalci pridejo na glasbene počitnice in jim je zato treba omogočiti, da
v glasbi uživajo preko celega dne. Ker v drugih državah tega nimajo, se veliko organizatorjev
odloči, da priredi festivale drugje, kar lahko v prihodnje predstavlja tudi problem. Vendar ima
Tolmin tudi nekatere prednosti pred drugimi lokacijami in festivali po svetu, saj se lahko pohvali
z odlično lokacijo na Sotočju, kjer potekajo festivali. Po mnenju župana je poleg lokacije za
uspeh pomembna tudi sposobnost organizatorjev, ki festivale spromovirajo, iztržijo in
organizirajo. Ne smemo zanemariti tudi lokalnega okolja, ki je festivale sprejelo za svoje.
Zagotovo so festivali pripomogli k prepoznavnosti Tolmina, kar lahko po mnenju župana
predstavlja tudi dolgoročno promocijo. Festivalov se namreč udeležijo predvsem mladi, ki bodo
lahko čez 10, 15 ali 20 let imeli svoje družine in bodo želeli ponovno obiskati to lokacijo. Čeprav
razlog mogoče ne bodo festivali, si bodo želeli ponovno doživeti nekatere aktivnosti ali obiskati
znamenitosti, ki jih ponuja Tolmin, in zato lahko govorimo o dolgoročni promociji. Tudi župan
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meni, da se zaradi idiličnega prizorišča in vseh sredstev, ki so jih organizatorji vložili v promocijo,
festivali ne bodo tako zlahka premestili, čeprav se vedno lahko pojavi lokacija, ki bo ponudila
boljše pogoje in večje ugodnosti zanje. Je pa podatek, da se v petnajstih letih festivali niso
premestili drugam, tudi dokaz, da bo težko dobiti destinacijo, ki bo konkurirala zdajšnji.
Poleg organizacijskega dela, za katerega morajo poskrbeti organizatorji, je zelo pomembno
sodelovanje med različnimi akterji. Župan nam je povedal, da morajo za to sodelovanje
poskrbeti organizatorji, ki so tudi odgovorni, da te stvari uredijo. Se je pa občina odločila, da bo
vsako leto po festivalski sezoni organizirala sestanek, na katerega bodo povabljeni vsi
organizatorji, turistični ponudniki, gostinci in sobodajalci, zavod za turizem ter lokalno
prebivalstvo. S tem bodo lahko vsi javno izrazili svoja mnenja, na podlagi katerih si bodo ustvarili
vedenje, kako ta turistični produkt upravljati v prihodnje in ga izboljšati. Ključno se mu namreč
zdi, da se vsi med seboj poslušajo in razumejo ter mirno poskušajo rešiti vse nastale konflikte,
saj gre za sodelovanje skupin z različnimi pogledi in željami. Ti sestanki so zagotovo pozitivni pri
nadaljnjem razvijanju te vrste festivala in po mojem mnenju tudi nujno potrebni, predvsem zato,
ker je opaziti določena trenja med posameznimi skupinami, ki bi se lahko v prihodnje še
povečala.
Glede na to, da se bo letos od začetka junija do konca avgusta na Sotočju zvrstilo kar 7
festivalov, so po mnenju župana dosegli zgornjo mejo, preko katere bo zelo težko iti, saj je med
dvema festivaloma zdaj ravno toliko časa, da vsi počistijo za seboj in uredijo vse potrebno. Zato
po besedah župana prostor ob Sotočju večjega števila festivalov ne more prenesti, tako z vidika
naravne kapacitete, ki jo ima prostor, kot tudi družbene sprejemljivosti. Številčno bi bilo torej
smiselno ostati v teh okvirih, se pa lahko še veliko naredi na kakovosti, odnosu do okolja (čeprav
so organizatorji do tega kar pozorni), prav tako se lahko sodelovanje akterjev še nekoliko dvigne
na višji nivo. Kljub vsem možnostim, ki jih imajo festivali za svoj razvoj, se tudi župan zaveda
negativnih učinkov, ki jih ti prinesejo. Skoraj vsakoletno se namreč pojavljajo pritožbe glede
hrupa, v času festivalov se zagotovo nabere tudi veliko več smeti, kot velik problem je izpostavil
tudi pripombe glede dostopa do Sotočja, ki ga domačini v času festivalov nimajo. Občina
poskuša iskati nove rešitve in pojavila se je ideja, da bi poskušali organizirati in urediti novo pot
ob Tolminki, ki bi prav tako pripeljala do bližine Sotočja. Z organizatorji so se tudi poskušali
dogovoriti, da bi Sotočje v času festivalov odprli za domačine, vendar je to z njihovega vidika
zelo sporno, kar razume tudi župan. Skrbi ga, da bo lahko to v prihodnje potencialna točka
konfliktov.
Načrti in vizije občine Tolmin glede festivalskega turizma so usmerjeni predvsem v gradnjo
obvoznice, ki po mnenju župana na festivale (razen MetalDays) in festivalsko prizorišče ne bo
bistveno vplivala, ampak bo olajšala določene stvari glede logistike in priprave festivalov. Očitno
občina obvoznico vidi kot možnost za nadaljnji razvoj, medtem ko vsi intervjuvani organizatorji
niso takega mnenja, saj jih skrbi, da gradbenih del v času festivalov ne bo mogoče prilagoditi
oziroma ustaviti, četudi je župan omenil, da bodo to poskušali doseči. Občina sicer želi še naprej
urejati infrastrukturo na festivalskem prizorišču ter s tem krepiti festivalsko dogajanje in
produkt, z vsakoletnimi debatami pa izboljševati odnose in medsebojno sodelovanje. Župan je
izpostavil dva kritična momenta, to sta: lastništvo Paradisa (objekt je na festivalskem prizorišču)
ter lastništvo zemljišč. Za dolgoročen razvoj festivalov so zelo pomembni tudi lastniki, ki jih bo
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treba vključevati. Lastniki so zaenkrat zadovoljni in jih festivali ne motijo, saj dobijo nekaj
denarja od najemnine parcel, vendar problem predstavlja postopek denacionalizacije, ki na tem
območju še ni zaključen. Podjetje, ki je imelo v lasti Paradiso, je zaradi finančnih dolgov v
stečaju, zato bo ta objekt na javni dražbi, prek katere bo določen tudi novi lastnik. Problem
lahko nastane, če bo imel novi lastnik drugačne načrte, ki ne bodo v skladu s festivalskim
dogajanjem. Zato bi bilo za razvoj festivalov na Sotočju smiselno poiskati nekoga, ki bo imel
vizijo v skladu z organizatorji in bo tudi v preostalem delu leta vzpodbujal dogajanje na Sotočju.
Po mnenju župana bi se festivali v taki obliki kot so zdaj, ko so kar v precejšnji meri povezani z
neko vrsto dopusta oziroma počitnicami, zelo težko razširili tudi na drugo obdobje zunaj poletja
in poletnih počitnic. Priložnosti za organizacijo raznih koncertov in enkratnih dogodkov je po
mnenju župana še veliko in tega s strani občine ne mislijo omejevati. Veliko stvari bo odvisnih od
prihodnjega lastnika Paradisa, vendar če bo imel dobre ideje za uporabo tega prostora, je občina
pripravljena poslušati in pri tem pomagati. Župan to lokacijo vidi kot zelo privlačno z vidika
turizma, lahko bi zaživela tudi zunaj poletne sezone. Zato bi bilo zelo dobro poiskati nekoga, ki bi
imel dovolj finančnih zmožnosti in bi znal objektu na festivalskem prizorišču dati zanimivo
vsebino ter bi s tem oživil prostor zunaj festivalske sezone.
Občina si torej prizadeva in vedno bolj trudi pomagati organizatorjem festivalov, da bi skupaj še
bolj okrepili ta produkt. Čeprav organizatorji menijo, da bi lahko občina veliko več prispevala k
temu in jim v določenih zadevah bolj pomagala, se je treba zavedati, da je občina organ, ki mora
upoštevati vse prebivalce v občini in ne zgolj želje organizatorjev. Zdi se mi zelo smiselno, da je
začela občina vlagati v festivalsko prizorišče in s tem festivale postavila še na višji nivo, saj je
infrastruktura na prizorišču že zelo lepo urejena in organizatorjem v veliko pomoč. Opaziti je, da
se tudi župan zaveda, da festivali prinašajo dolgoročno promocijo in je zato pomembno zgodbo
festivalov ohraniti ter jo še naprej razvijati in nadgrajevati.
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7. SKLEP
V zaključni seminarski nalogi sem proučila, kako je potekal razvoj festivalskega turizma v občini
Tolmin skozi leta ter kakšni so vplivi take vrste turizma na občino.
Festivali v Tolminu so se skozi leta zelo lepo razvijali in postajali vedno večji ter prepoznavnejši,
zato je Tolmin vsako leto obiskalo več glasbenih navdušencev. Kraj se je moral prilagoditi novi
obliki turizma, zelo pomemben je tudi pozitiven odnos, ki ga ima lokalno prebivalstvo do
festivalov. Tolmin je s festivali ponovno zaživel in prebivalcem dal upanje, da lahko konkurirajo
preostalim evropskim in svetovnim destinacijam, čeprav živijo v majhnem perifernem mestu.
Organizatorje je prepričala predvsem idilična lokacija ob sotočju Tolminke in Soče, ki
obiskovalcem ponuja možnost preživljanja glasbenih počitnic v naravi. Festivali ob Sotočju so
posebnost tudi z vidika, da gre za festivalske počitnice, kjer jim poleg glasbe ponujajo zelo
raznolik spremljevalni program, poleg tega si lahko ogledajo naravne in kulturne znamenitosti
kraja in okolice.
V letu 2017 se je v Tolminu zvrstilo kar 7 festivalov, med njimi tudi Soča Outdoor festival, ki
razvija športni turizem in pestri paleti glasbenih festivalov doda nekaj drugačnega, čeprav jim je
v marsičem tudi podoben. Glede na to, da festivali potekajo od začetka junija do konca avgusta,
je dosežena zgornja meja festivalov v tem obdobju, saj bi lahko sicer preobremenili okolje in
sprožili odpor lokalnega prebivalstva. Tudi organizatorji festivalov menijo, da je treba graditi
predvsem na kakovosti festivalov in sodelovanju med različnimi akterji, saj je to za razvijanje
produkta zelo pomembno in nujno. Opaziti je, da so se nekateri organizatorji že povezali med
seboj in si pomagajo pri izvedbi festivalov. Ker gre predvsem za sodelovanje največjih festivalov
ob Sotočju, bi bilo smiselno, da se povežejo med seboj vsi, tudi manjši in mlajši festivali, in
gradijo na skupni promociji ter si s tem pomagajo in se vzpodbujajo. To je bil tudi smisel
blagovne znamke Soča Festivalley, ki pa na žalost ni zaživela, saj se vsi organizatorji v tej zgodbi
niso videli. Čeprav ta blagovna znamka ni obrodila sadov, bi bilo zelo smiselno razvijati nekaj
podobnega, četudi ne pod takim imenom in z enako vizijo. S tem bi se namreč krepili vsi
festivali, poleg tega bi lahko pod okriljem blagovne znamke izvedli še veliko projektov, ki bi
poskrbeli, da bi se obiskovalci vračali, zanimanje pa bi lahko vzbudili tudi pri turistih, ki jih take
glasbene zvrsti ne privabijo in se festivalov ne udeležijo.
Na podlagi izvedenih intervjujev lahko potrdim prvo hipotezo, ki se glasi: »Glasbeni festivali so
pomembno vplivali na razvoj občine Tolmin«. Zaradi festivalov so se zagotovo povečale
prenočitvene kapacitete, poleg tega so opazni pozitivni učinki pri gostincih in trgovcih. Ker je
turizem v Tolminu postal pomembna gospodarska dejavnost, so začeli graditi nove turistične
objekte in prenavljati stare ter s tem revitalizirali kraj. Sčasoma so ugotovili, da je treba uvesti
nekatere nove turistične storitve, saj si obiskovalci festivalov želijo ogledati tudi znamenitosti
Tolmina ter uživati v naravi in adrenalinskih športih, ki jih ponuja dolina. Na podlagi tega je
razvoj zagotovo opazen, zaradi festivalov pa je Tolmin postavljen tudi na svetovni glasbeni
zemljevid, s čimer poleg glasbenih navdušencev v kraj pritegne tudi druge turiste.
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Da so festivali v Tolminu uspešni, so seveda zaslužni organizatorji, vendar sta poleg njih
pomembni tudi lokalna skupnost in občina Tolmin. Če slednji ne bi odobravali take vrste
turizma, v Tolminu festivalov zagotovo ne bi moglo biti. Vendar so imeli organizatorji srečo, saj
jih je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, morajo pa biti tudi v prihodnje previdni in mu
prisluhniti, saj se lahko zaradi njegovega mnenja marsikaj spremeni. Občina Tolmin do festivalov
nikoli ni imela odklonilnega odnosa, vendar je bila, vsaj na začetku, glede tega zelo previdna.
Zdaj se občina trudi pomagati organizatorjem tako, da določena sredstva nameni za razvoj
festivalskega prizorišča. Hipotezo »Za uspešno izvajanje glasbenih festivalov je potrebno
sodelovanje občine, organizatorjev, blagovne znamke in lokalne skupnosti« lahko samo delno
potrdim. Sodelovanje občine, organizatorjev in lokalne skupnosti je v Tolminu dokaj uspešno,
čeprav občasno nastajajo konflikti, ki jih poskušajo reševati. K uspešnosti izvedbe festivalov pa
blagovna znamka ne pripomore veliko, saj je organizatorji niso dobro sprejeli in je zato postala
mrtva blagovna znamka brez prave sporočilne vrednosti. Za uspešno izvajanje festivalov imajo
zagotovo največje zasluge organizatorji, ki festivale promovirajo in organizirajo ter zanje
maksimalno iztržijo. Zagotovo so pomembni tudi vsi preostali akterji, ki poskrbijo, da festivalska
zgodba lahko obstaja. Zaradi tega je zelo pomembno sodelovanje vseh in iskanje skupnih rešitev
za nadaljnji razvoj. Čeprav festivali zdaj rastejo in se razvijajo, se lahko zaradi konfliktov zgoraj
omenjenih akterjev situacija v prihodnje obrne tudi v drugo smer in povzroči, da se bodo morali
festivali iz Tolmina posloviti.
Pri pogovoru z organizatorji, pobudnikom blagovne znamke in županom občine sem opazila, da
se v marsikaterih pogledih med seboj ne razumejo in za nastale težave krivijo drug drugega.
Pomembno je, da se ne povežejo samo največji festivali ob Sotočju, ampak tudi manjši in manj
prepoznavni, saj bodo samo tako lahko razvijali produkt tudi v prihodnje. Smiselno bi bilo imeti
koordinatorja, ki bi poskrbel za usklajevanje vseh organizatorjev in za nekatere druge stvari, ki
zadevajo vse festivale. Bil bi na primer zadolžen za usklajevanje koledarja festivalov,
komunikacijo z mediji, dogovarjanje z lastniki zemljišč, razvijanje skupne blagovne znamke in
druge pomembne stvari, za katere zdaj skrbi vsak organizator posebej. Festivali na Sotočju se
dobro razvijajo, zato nastaja tudi gneča glede terminov. Vsak promovira svojo znamko, izvajajo
se vlaganja in vsi organizatorji se čutijo, da so v ta prostor nekaj prispevali, zato se lahko pojavijo
različni konflikti. Predvsem tukaj vidim pomanjkanje usmeritev turističnih organizacij, ki jih ni
omenjal nihče, čeprav govorimo o festivalskem turizmu.
Festivali v Tolminu so enkratna zgodba v Sloveniji in tudi širše, zato jih je treba smiselno razvijati
tudi v prihodnje. Zagotovo še obstajajo možnosti za napredek in razvoj. Mogoče bi lahko Tolmin
in Sotočje zunaj glavne poletne festivalske sezone oživili s festivali in koncerti, ki bi bili
namenjeni predvsem lokalnemu prebivalstvu.
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8. SUMMARY
The final thesis studies the development of festival tourism in the Municipality of Tolmin
through the years and the effects of this type of tourism on the municipality.
The thesis is based on cabinet and field work. Cabinet work consisted of studying all the existing
literature on event, festival and music tourism, and general characteristics of the Municipality of
Tolmin. Main focus was given to all the articles on music and sport festivals that take place at
Sotočje, the confluence of the rivers Soča and Tolminka, which turned out to be very useful.
Field work, on the other hand, consisted of interviews with some of the main organisers of the
festivals, the mayor of the Municipality of Tolmin, and the man behind the Soča Festivally
trademark, who described and presented in more detail the development and the effects of
festivals that take place at Sotočje.
The festivals in Tolmin have developed throughout the years and have become larger and more
recognisable with each year, attracting more and more music enthusiasts. The town itself has
had to adapt to this new form of tourism and the positive attitude of the local community
towards the festivals has played an important role as well. The festivals have brought a breath
of fresh air to Tolmin and gave the local people hope that this small peripheral town can
compete with other destinations in Europe and around the World. What convinced the
organisers the most was the idyllic location at the confluence of the rivers Soča and Tolminka,
offering the visitors the chance to spend music holidays surrounded by nature. Another thing
that separates the festivals at Sotočje from other festivals is the fact that festival holidays in
Tolmin and its area offer not only music, but also a wide variety of side events, and a chance to
visit natural and cultural sights.
In 2017 Tolmin hosted seven festivals, including Soča Outdoor Festival, which promotes sports
tourism and – despite its many similarities to other festivals – brings something different to the
wide variety of music festivals. Taking into consideration that the festival period starts at the
beginning of June and ends at the end of August, the number of festivals has reached the upper
limit for this period. Any more festivals would put too much pressure on the environment and
cause a negative attitude amongst the local community. The organisers themselves think that
the focus should be given to the quality of the festivals and to the cooperation between
different events, as this is essential for the development of a quality and sustainable product. It
has been observed that some of the organisers have already started to cooperate amongst each
other and help each other with the realisation of the festivals. Considering the fact that this is
mainly true for the larger festivals, it would be reasonable that all the festivals, both small and
large scale ones, should unite and work together on the promotion. In this way they will support
and encourage each other. This was also the goal of the Soča Festivalley trademark, which
unfortunately was not realised, as the organisers did not see themselves as part of this story.
Despite the fact that the trademark was not successful, it would be very reasonable to develop
something similar, under a different name and vision. Creating a common trademark would
strengthen all the festivals and enable the realisation of other projects which would ensure that
visitors will come back and would attract tourists who are not interested in these music genres
and who do not normally attend music festivals.
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Festivals in Tolmin are a unique story in Slovenia and abroad and should be thoughtfully
developed in the future. Possibilities for further development and progress surly exist. Maybe
festivals and concerts, intended mostly for the local community, could bring life to Tolmin
outside of the main summer festival season.
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