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IZVLEČEK
Turistični pomen in razvojne možnosti letališča Bovec
Letališče Bovec je eno izmed slovenskih športnih letališč, ki kljub svojim potencialom ostaja v
ozadju. Nahaja se v hribovitem, bolj oddaljenem in prometno dokaj slabo povezanem
severozahodnem delu Slovenije, kar pa ob naravnih lepotah in miru prinaša tudi svoje
prednosti. V zaključni seminarski nalogi nas je zanimalo, kakšne so funkcije letališča Bovec,
kaj lahko ponudi (predvsem letalskim) gostom in lokalnemu prebivalstvu, kakšno je mnenje
letalskih gostov o njem ter kakšne so razvojne možnosti letališča. Raziskovanje s pomočjo
anketnih vprašalnikov je pokazalo, da največ gostov obišče letališče v času poletne sezone,
nekateri tudi za več dni. Prevladujejo tuji gostje, vsi gostje pa so s ponudbo letališča in
gostoljubnostjo osebja zadovoljni. Po mnenju anketiranih gostov sta med možnimi
usmeritvami letališča v prihodnosti družinam prijazno športno letališče ter padalstvo in
jadralno letalstvo. Kljub mnenju anketiranih letalskih gostov, da je za promocijo letališča
zadovoljivo poskrbljeno, bi z deljenjem promocijskega gradiva, promocijo okoliških
turističnih destinacij ter izgradnjo določene infrastrukture (predlogi gostov) lahko povečali
tako obisk, kot pomen letališča Bovec in njegov doprinos k turizmu Bovškega.
Ključne besede: letališča, turistična geografija, Bovec, turistična ponudba, zračni promet.

ABSTRACT
Development prospects and the tourist significance of Bovec airfield
Bovec airfield is one of Slovenia’s sports airfields that have many potentials, but remain in
the background. It is situated in the hilly, faraway north-eastern part of the country which
has less developed traffic connections with other parts of Slovenia. In spite of that, the
area’s amazing landscape and peaceful atmosphere have its advantages. In this thesis we
were interested in the functions of Bovec airfield, what the airfield can offer its guests
(primarily pilots) and the local residents, what kind of opinion do the guests which fly in have
of the airfield and what development prospects the airfield has. The research, conducted
with a survey questionnaire, revealed that the majority of the guests visit the airfield during
the summer season, some even stay for more than one day. The majority of the airfield’s
(aviator/airmen) guests are foreign, and are all satisfied with what the airfield offers and the
staff’s hospitality. The guests (pilots) see Bovec airfield’s possible future role as a family
friendly airfield and in the increase in gliding and paragliding activities. According to the
guests, the promotion of the airfield is sufficient. However, by handing out promotion
material, further promoting nearby tourist destinations and the building of certain
infrastructure (proposed by guests) could increase the number of visits of the tourist
destination, as well as the importance of Bovec airfield and its contribution to the tourism of
Bovško region.
Key words: airports, geography of tourism, Bovec, tourism supply, air transport.
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1. UVOD
“Slovenci smo letalski narod” je stavek, ki ga slišimo in beremo ob številnih priložnostih.
Pohvalimo se lahko tako z uspešnimi letalci kot tudi podjetji in glede na bogato
udejstvovanje na letalskem področju temu ne moremo nasprotovati. Za potrebe letalskega
udejstvovanja pa je pomembno in potrebno imeti na voljo tudi prostor (letališče ali vzletišče,
pa naj bo mednarodno ali manjše športno) ter ustrezno prilagojeno infrastrukturo. Veliko
pozornosti se namenja predvsem večjim letališčem, manjša pa ostajajo bolj ali manj v ozadju.
Pa vendar tudi ta letališča prispevajo k slovenskemu turizmu in so del slovenske letalske
zgodovine. Prav je, da je javnost s športnimi letališči seznanjena ter se zaveda njihovega
pomena. Prav zato je v tej zaključni seminarski nalogi predstavljeno eno izmed slovenskih
športnih letališč, letališče Bovec, njegov pomen za lokalno skupnost ter razvojne možnosti.
1.1. Namen
Namen zaključne seminarske naloge je ugotoviti obstoječe stanje obiskanosti in
opremljenosti (razvitosti) letališča Bovec in s pomočjo tega predstaviti možne razvojne
usmeritve letališča in njegove funkcije v prihodnosti.
1.2. Cilji
Pridobiti boljšo predstavo o obiskovalcih in uporabi letališča.
Analizirati obstoječo ponudbo letališča in njegov vpliv na turistično povpraševanje na
Bovškem.
Oblikovati predloge, kako bolje prilagoditi ponudbo letališča uporabnikom.
Izpostaviti ugotovljene pozitivne učinke letališča na turizem.
Ugotoviti, ali so obiskovalci letališča tudi obiskovalci drugih turističnih znamenitosti in
mesta Bovec.
1.3. Metode dela
Pri izdelavi seminarske naloge je bilo poleg kabinetnega dela (pregled literature in seznanitev
s tematiko ter postopki na letališču Bovec) pomembno tudi terensko delo. To je potekalo s
pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so jih člani Aerokluba Bovec razdelili med obiskovalce
letališča Bovec (pilote). Več o samem anketiranju in anketnem vprašalniku sledi v poglavju
Analiza anket.
1.4. Vsebinska struktura
Zaključna seminarska naloga je sestavljena iz 12 poglavij. Uvodnemu poglavju sledi poglavje
Turistična vloga manjših letališč, v katerem je podan pregled literature o manjših športnih
letališčih v tujini in Sloveniji, izpostavljeno pa je tudi letališče Bovec. V naslednjem poglavju
Občina Bovec in turizem v občini Bovec (kratek pregled) so na kratko predstavljene
naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine Bovec ter turizem v omenjeni
občini. Nadalje je predstavljeno letališče Bovec (Letališče Bovec), njegova zgodovina, lega,
veljavni letališki postopki ter ponudba na letališču. Za tem sledi poglavje Rezultati anketne
raziskave. Temu poglavju sledi sklep.
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2. TURISTIČNA VLOGA MANJŠIH LETALIŠČ
2.1. Turistična in druge vloge manjših letališč v tujini
Pri pregledu vloge manjših tujih letališč v uporabi splošnega letalstva je zanimivo poročilo US
Department of Transportation, Federal Aviation Administration, z naslovom General Aviation
Airports: A National Asset iz leta 2012. V ZDA so 3 od 4 vzletov in pristankov opravila letala
splošnega letalstva, večinoma v in iz manjših letališč (General aviation aerodromes),
uporabnih za splošno letalstvo. V raziskavi (vključenih je bilo 2952 letališč, heliportov in baz
za hidroplane) so funkcije teh letališč razdelili v 5 skupin: pripravljenost in ukrepanje v
nesreči, kritični dostop do skupnosti, ostale letalstvu specifične funkcije, komercialne,
industrijske in ekonomske aktivnosti in dejavnosti na destinaciji in posebne dejavnosti. V
vsaki skupini so navedene tudi pripadajoče dejavnosti, s katerimi letališča prispevajo
skupnosti. Prav tako so večino letališč uvrstili v 4 kategorije glede na število in tip na letališču
baziranih letal itd. Številna od teh letališč so bila (tako kot slovenska športna letališča v svojih
začetkih) najprej uporabljena kot vojaška letališča ali celo majhna privatna letališča z eno
stezo ter se sčasoma razvila v današnja letališča, ki pokrivajo potrebe lokalne skupnosti. Med
drugim je dobro vzpostavljen sistem letališč, namenjenih splošnemu letalstvu, po njihovem
mnenju pomemben zato, ker spodbuja trgovino, hkrati pa zagotavlja varnostno mrežo
letališč, ki jih lahko po potrebi uporabljajo zrakoplovi v sili oz. kot preusmeritev ob
poslabšanju vremena ali drugih nepredvidenih okoliščinah (General Aviation Airports …,
2012). V nadaljevanju bom na kratko predstavila dejavnosti, ki jih letališče nudi skupnosti, v
poglavju 4.4. (Oprema in storitve na letališču Bovec) pa bo povedano več o posameznih
skupinah teh funkcij na primeru letališča Bovec.
Pripravljenost in nudenje pomoči v primeru nevarnosti
V kategorijo pripravljenost in nudenje pomoči v primeru nevarnosti (Emergency
Preparedness and Response Functions) spadajo nudenje nujne medicinske pomoči,
varovanje meja ter teritorija države, funkcija alternativnega letališča v primeru nuje, pomoč
območjem, prizadetim v naravnih in drugih nesrečah, operacije iskanja in reševanja (SAR) in
za skupnost kritične storitve, ki jih podpirajo vladne organizacije (General Aviation Airports
…, 2012).
Funkcija dostopa do oddaljenih skupnosti
Oddaljena letališča služijo kot vez med redkeje in gosteje poseljenimi predeli države, zato
opravljajo tudi funkcijo dostopa do oddaljenih skupnosti (Critical community Access
Functions). V večjih državah (ZDA) predstavlja splošno letalstvo edino transportno sredstvo,
ki je na voljo, saj bi bile nekatere skupnosti drugače veliko bolj izolirane od drugih delov
države, uporaba drugih prevoznih sredstev pa bi terjala veliko več časa, denarja … V to
skupino spada tudi funkcija taksi prevoza med letališči (če letalska povezava med krajema ni
na voljo ali je za uporabnika neugodna) (General Aviation Airports …, 2012).
Ostale letalstvu specifične funkcije
V to skupino (Other aviation specific functions) spadajo štiri dejavnosti. Poslovni leti, ki jih
pilotirajo kar uporabniki sami – po pisanju FAA so to poslovne osebe, ki same pilotirajo
(največkrat batno ali turbopropelersko) letalo ter tako prispejo na srečanja in druge
pomembne dogodke. Corporate flights ali poslovni leti, ki jih za stranke po naročilu izvajajo
5

letalska podjetja (General Aviation Airports …, 2012), so prisotni tudi na številnih slovenskih
(v glavnem mednarodnih) letališčih. Sem spadajo tudi letalsko šolanje in letenje v osebne
namene.
Funkcija komercialnih, industrijskih in ekonomskih aktivnosti
Pri funkciji komercialnih, industrijskih in ekonomskih aktivnosti (Commercial, Industrial, and
Economic Activity Functions) gre predvsem za opravljanje kmetijskih opravil, kot je
škropljenje gnojil ter raznih pesticidov v namene povečane produktivnosti (predvsem za
kmetije in območja, ki se raztezajo na veliki površini in bi drugačna oblika dodajanja
omenjenih sredstev bila dražja in časovno zamudna). Kot drugi primer v tej kategoriji so v
dokumentu FAA navedene geodetske storitve, opravljene iz zraka, ter opazovanje izbranega
pojava (General Aviation Airports …, 2012, str. 10).
Funkcija destinacije ter posebne funkcije letališča
Sem (kategorija Destination and Special Functions) spadajo turizem in dostop do posebnih
dogodkov. V primeru dokumenta FAA je bil poudarjen dostop do drugače nedostopnih
površin za rekreacijo (gorska območja, otoki, oddaljeni parki …) ter zagotavljanje podpore
primarnim letališčem med izvajanjem dogodkov z velikim številom udeležencev, kot so veliki
koncerti, dirke NASCAR, Super Bowl … (General Aviation Airports …, 2012, str. 10). V primeru
prenočitve bivajo turisti v lokalnih hotelih, jedo v lokalnih restavracijah, kupujejo v lokalnih
trgovinah ter se udeležujejo lokalnih dogodkov. Denar, ki ga porabijo, tako delno ostane v
lokalni in regionalni skupnosti (What is the difference …, 2016).
Ob vsem tem ne smemo pozabiti tudi storitev, ki jih letališče nudi pilotom: prostori za pilote,
možnost osvežitve, okrepčila in oskrbe z gorivom ter prisotnost letalskih mehanikov. Ker so
manj prometna od večjih letališč in prek njih potuje manj potnikov, so tudi letalske operacije
na njih enostavnejše in potekajo bolj sproščeno. Manjša letališča splošnega letalstva so
privlačna tudi za potnike, kot so poslovneži, atleti in politiki, ki tako prihranijo ure čakanja na
let. Svoje delo lahko opravijo med letom, pristanejo pa morda celo bližje končni destinaciji
(Arce, 2016).
Športna letališča so prav tako lahko vir motečega hrupa za okoliške prebivalce (letalski
motorji). Res pa je, da na njih pristaja in vzleta manj letal kot na večjih letališčih. Izjema so le
letališča, na katerih imajo svoj sedež letalske šole. Njihova letala so manjša ter se veliko
zadržujejo na letališču ter v letališki coni. Hrupnost v okolici letališča je odvisna od izvajanja
letalskih operacij (What is the difference …, 2016), večinoma pa se letenje izvaja (slovenska
letališča) podnevi.
2.2. Turistična vloga manjših letališč v Sloveniji
Prvo manjše, civilno-vojaško letališče v Sloveniji je bilo letališče Ljubljana Polje, ki je za
potrebe potniškega prometa delovalo med leti 1933 in 1963, kasneje pa je bila na njem le
“vojaška trenažna eskadrilja in Aeroklub Ljubljana (Vurnik, 2013, str. 33)”. Zaradi vedno
večjega števila potnikov in vse večjih letal se je dejavnost tega letališča prenesla na letališče
Brnik (danes Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana). Po letu 1979 pa je bilo “zaradi širjenja drugih
dejavnosti na tem območju letališče ukinjeno (Vurnik, 2013, str. 33)”. V Sloveniji je danes
poleg civilnih letališč in vojaškega letališča tudi kar nekaj vzletišč in športnih letališč
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(Ajdovščina, Bovec, Postojna, Lesce, Divača, Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Novo mestoPrečna, Ptuj, Murska Sobota).
Pri pregledu literature na tematiko turistične vloge manjših letališč v Sloveniji sem opazila,
da je to področje še dokaj neraziskano ter da je literatura na voljo le za večja in
pomembnejša letališča (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor
in letališče Portorož), tako je tudi na področju strokovne literature. Novice o turizmu v
povezavi s slovenskimi športnimi letališči so bolj pogoste v medijih (na primer članek Novi
lastniki oživljajo letališče, avtorice Zlatke Strgar o slovenjgraškem letališču (Dnevnik, 2003)).
Nekaj takih primerov in omemb letališča Bovec sem zapisala tudi v podpoglavju Letališče
Bovec v medijih. Na področju diplomskih nalog je več del napisanih na temo športnih letališč
(Celje, Lesce - Bled, Divača, Murska Sobota, Ptuj - Moškanjci, Novo mesto …), vendar nobene
na temo letališča Bovec. O letališču Lesce - Bled sta na voljo diplomski nalogi z naslovoma
Letališče Lesce-Bled – gorenjska avtocesta (Zore, 1989) in Športno letališče Lesce Bled
(Kavčič, 1986). Tudi o drugih športnih letališčih je napisanih nekaj diplomskih del in
raziskovalnih nalog, na primer Športno letališče Murska Sobota (Mikl, T., 1987), Razvojne
možnosti letališča Levec (Arh, Češnovar, Kampuš, 2002), Letališče Ptuj – Moškanjci lokacija in
postopki (Sarić, 1995) … Za letališče Bovec je pomembno predvsem delo (namenjeno
turistom in uporabnikom letališča in njegovih storitev) Letališče Bovec: katalog turistične
ponudbe letališča z okolico (avtorji Berra in sod., 2014), ki zelo dobro opisuje letališče,
njegovo zgodovino, aktivnosti ter bralcu poda pomembne informacije o letališču Bovec.
V dokumentu Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 Ministrstva za
gospodarstvo, Direktorata za turizem je zapisano, da tudi športna letališča “pomembno
prispevajo k povečanju atraktivnosti turističnih destinacij in predstavljajo pomembno
storitev za oblikovanje atraktivnih integralnih turističnih proizvodov” (Uran, Ovsenik, 2006,
str. 111), vendar “so v večini potrebne posodobitve in prilagoditve za opravljanje turističnih
dejavnosti (Uran, Ovsenik, 2006, str. 112)”. Kljub temu se v številnih razvojnih načrtih in
strategijah pojavljajo kot neugodni dejavniki, saj predstavljajo vir pretiranega hrupa
(Strategija razvoja turizma na Bovškem, 2005). Po drugi strani pa so športna letališča tudi
prostor, kjer se odvijajo razne prireditve in koncerti (DRAG RACE – letališče Slovenj Gradec;
Halloween Party in nastopi raznih pevcev in skupin – letališče Lesce; gasilska veselica,
koncerti, Bovški tek – letališče Bovec; festival “Guča Po Guči” – letališče Novo mesto –
Prečna …). Prav tako se obiskovalci lahko tudi družijo v barih ali restavracijah na letališčih.
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3. OBČINA BOVEC IN TURIZEM V OBČINI BOVEC (KRATEK PREGLED)
Ker igra okolica letališča pri njegovem delovanju in procedurah na letališču velik vpliv, je v
tem poglavju opisanih nekaj za letališče (in njegove goste) pomembnih značilnosti občine
Bovec in Bovškega.
3.1. Geografski oris
Letališče Bovec spada pod ozemlje občine Bovec, ki leži na severozahodu Slovenije in je del
Goriške statistične regije. Občina leži ob slovensko-italijanski meji, poleg prehodnosti meja in
mogočnih hribov pa prispeva k prepoznavnosti Bovca tudi “smaragdna reka” Soča.
Slika 1: Struga reke Soče

Avtorica: Regina Hrast, 2017.

Po Ogrinovi klasifikaciji podnebnih tipov v Sloveniji spada Bovško v pas zmernocelinskega
podnebja zahodne in južne Slovenije, katerega povprečna temperatura najhladnejšega
meseca se giblje med 0 in –3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C. Oktobrske temperature so
višje od aprilskih. Značilen je submediteranski padavinski režim s 1300 –2800 mm padavin. Le
višji deli spadajo v območje podnebja nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji oz. v
območje podnebja višjega gorskega sveta. Povprečne temperature najhladnejšega meseca
so v obeh primerih pod –3 °C. Zaradi hribovitega terena (orografske pregrade) in
prevladujočih zahodnih in jugozahodnih zračnih mas je to območje med najbolj padavinsko
bogatimi deli Slovenije, ki prejme do 3000 mm padavin na leto (Ogrin, 1996). Kljub dokaj
izdatnim padavinam, ki lahko trajajo več dni, pa je zaradi peščene podlage letališke steze ta
uporabna “takoj po prenehanju dežja” (Berra in sod. , 2014, str. 25). Drugače pa je v primeru
snežne odeje debeline več kot 5 cm, ali poledenele steze, saj letališče takrat ne obratuje
(Navodila za uporabo …, 2012).
Številne regionalizacije uvrščajo Bovško med Alpski svet. Že v prvi naravnogeografski
regionalizaciji je Anton Melik razdelil Slovenijo (kriterij je bil geološka zgradba) na 5 regij,
Bovško tu spada med visokogorski alpski predel, mesto Bovec pa leži v širši dolini. Tudi Ilešič
je v svoji regionalizaciji (pokrajinsko-fiziognomična členitev Slovenije, 1958) ozemlje Bovške
uvrstil med Alpske pokrajine. Tudi v kasnejših regionalizacijah je Bovška ohranila pripadnost
le-tem. Tako je po regionalizaciji Slovenije, ki so jo izdelali sodelavci Geografskega inštituta
Antona Melika ZRC SAZU, uvrščena pod makroregijo Alpski svet in mezoregijo Julijske Alpe (v
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členitvi sta upoštevana relief in podnebje) (Natek, Žiberna, 2004). Po naravnogeografski
členitvi Slovenije za potrebe šolske geografije pa spada dolina Soče z Bovško kotlino med
visokogorja in alpske kraške planote, okolica pa med alpske doline in kotline. Značilne so
torej gorske skupine, ki jih “ločujejo globoko vrezane in ledeniško preoblikovane doline”
(Ogrin, Plut, 2009, str. 24). Površje alpskega sveta je (zelo) strmo, “prevladujejo karbonatne
kamnine z obsežnimi območji visokogorskega krasa s kraško hidrografijo. Poselitev je redka
in omejena na doline” (Ogrin, Plut, 2009, str. 24). Prav slikovit relief in neokrnjena narava sta
za letalske goste izrednega pomena, saj že tako prijetnemu letu dodata še nekaj več.
Slika 2: Gorati svet Bovškega

Avtorica: Regina Hrast, 2017.

V okolici letališča se nahaja kar nekaj visokih hribov, ki jih je potrebno v določeni meri
upoštevati pri priletu na letališče Bovec (Rombon – 2208 m, Visoki Kanin – 2587 m, Polovnik
(Veliki vrh) – 1768 m, Krasji vrh – 1764 m, Javoršček – 1557 m, Svinjak – 1653 m, Prisojnik –
Prisank – 2547 m, Krn – 2244 m …).
Ob tem velja dodati še opozorilo, saj je letenje pod določeno višino v okolici letališča Bovec
lahko smrtno nevarno zaradi s pobočij napeljanih tovornih žičnic:
“Dolina Trente (pri vstopu v dolino Lepene) na višini 600 m nad letališčem
Pri vasi Kal Koritnica na višini 600 m nad letališčem
Dolina proti Kobaridu (vas Srpenica) na višini 300 m nad letališčem
Pred bivšim mejnim prehodom Učja na 400 m preko cele doline (Termični pogoji za
jadralno letenje, 2012)”.
Z 267 km2 spada občina Bovec na 4. mesto med občinami Slovenije po površini, po številu
prebivalcev pa zaseda 149. mesto, saj ima zelo redko gostoto poselitve. Na območju občine
je tako po podatkih SURS-a sredi leta 2014 živelo 3.150 prebivalcev (Slovenske statistične
regije …, 2014). Poleg naselja Bovec, ki je osrednje in letališču najbližje naselje občine, je v
9

njej tudi več manjših naselij: Plužna, Čezsoča, Log pod Mangartom, Trenta, Kal-Koritnica itd.
Naselje Bovec, ki ima status mesta od leta 1951, se nahaja pod južnim pobočjem hriba
Rombon. Prvič je bilo omenjeno leta 1174 (Jarc, Kladnik, Rojšek, 2002).
Slika 3: Pogled na Krn iz zraka

Avtorica: Regina Hrast, 2017.
Slika 4: Letališče Bovec, v ozadju Rombon

Avtorica: Regina Hrast, 2015.
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3.2. Turizem
Kljub malce slabšim prometnim povezavam in odmaknjenosti od večjih slovenskih mest je
Bovško, pa tudi mesto Bovec, še vedno eden izmed slovenskih turističnih biserov. Bovec z
okolico ponuja obiskovalcem številne možnosti preživljanja prostega časa. Poleg kulinarike,
kulturne dediščine, številnih možnosti za pohode in raznovrstnih športnih in turističnih
aktivnosti, ki so na voljo, se lahko turisti tu odmaknejo od hitrega mestnega načina življenja
in uživajo v miru in neokrnjeni naravi. Tudi letalski gostje lahko kombinirajo letenje z lokalno
turistično ponudbo ter popestrijo svoj postanek na letališču in njegovi okolici. Ker je
ponudba doživetij zelo obsežna, a vseeno lahko zanimiva za goste letališča Bovec, bom druge
dejavnosti v tem poglavju le na kratko naštela oziroma opisala.
Med naravnimi znamenitostmi velja izpostaviti slap Boka, najbolj vodnat slap v Sloveniji.
Viden je že z mostu glavne ceste Bovec–Kobarid (viden je torej tudi, če se iz smeri Kobarida
vozimo do letališča). Za turiste je Boka najbolj atraktiven pozno spomladi, ko ima največji
pretok vode. Možen je tudi sprehod po markiranih stezah ob bregu Boke (Lipušček, 2009).
Veliko možnosti za pohode po atraktivnem naravnem okolju ponuja tudi območje
Triglavskega narodnega parka, saj se to razteza na skoraj tretjini ozemlja občine Bovec.
Poleg sprehodov ob smaragdni reki Soči vse do njenega izvira si turisti lahko med drugim
ogledajo Krnska jezera, Kriške pode in Velika korita (Triglavski narodni park, 2016). Že prej
omenjena reka Soča, ki izvira v Trenti, je pravi naravni biser in ponos lokalnemu prebivalstvu.
Poleg sprehodov ob njej ponuja tudi veliko možnosti doživetij na njej (o tem več pri športnih
aktivnostih). Kot reka sama so tudi njen izvir, mala in velika korita ter korita Soče pri Kršovcu
prava paša za oči. Njeno lepoto so prepoznali tudi režiserji filma Zgodbe iz Narnije: Princ
Kaspijan, ki so leta 2007 na njenih brzicah posneli nekaj filmskih prizorov za ta film (Reka
Soča, 2016). Med naravne znamenitosti Bovškega spadajo tudi številne gore (Mangart,
Rombon, Loška stena, Svinjak, Kaninsko pogorje in najvišja gora Slovenije, Triglav) (Gore,
2016) in jame (jama Srnica, sistem Mala Boka). Med jamami je še posebej poznano brezno
Čehi 2, “najgloblje slovensko brezno in 10. najgloblja jama na svetu (Jame, 2016)”.
Z naravnimi znamenitostmi so tesno povezane tudi športne in adrenalinske dejavnosti.
Nekatere izmed njih se odvijajo tudi na letališču Bovec (letenje z jadralnimi in motornimi
letali, klasično letalsko padalstvo – pri tem padalec skoči iz letala …). Pri padalstvu in
zmajarstvu moramo omeniti tudi možnost uporabe vzletišč na bližnjih hribih (Rombon,
Kanin, Planja, Bavški Grintavec …) (Vzletišča in pristanki, 2010). Za letalsko ponudbo pa ne
zaostaja niti ponudba športov na reki Soči. Rafting, ki je najbolj priljubljen vodni šport na
Soči, po navedbi TIC Bovec ponuja kar 20 športnih agencij. Agencije prav tako ponujajo
naslednje vodne športe: “kajak, rečni bob (hydrospeed), spust z desko (SUP ali stand up
paddle board), rečni hrošč (riverbug), odprti kajak (sit on top), ribolo v”. Predvsem pri
ribolovu in vodnih športih je treba upoštevati varnostne napotke (na voljo so tudi na spletni
strani TIC Bovec) (Reka Soča, 2016). Med drugimi športnimi in adrenalinskimi dejavnostmi so
tudi: golf in footgolf igrišče, zipline, kolesarjenje, gorski skiro, športno plezanje, zorbing,
pustolovski park (v soteski Srnice) itd. (Zipline, 2016). Med zimskimi športi so v ponudbi:
smučanje, krpljanje, tek na smučeh, sankanje, turno smučanje in ledeno plezanje
(Turistično informacijski center Bovec, 2016). Poseben pečat turističnim dejavnostim v
občini Bovec daje tudi smučišče Kanin (Alpski turistični center Kanin), ki je z 2.293 m najvišje
ležeče slovensko smučišče, povezava pa je vzpostavljena tudi z italijanskim smučiščem Sella
Nevea. Smučišče obratuje od decembra 2016, znano pa je tudi po velikih količinah naravnega
snega (Smučanje na Kaninu, 2016). V občini se nahaja tudi smučišče v Logu pod Mangartom,
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ki je primerno tudi za družine in smučarje začetnike, v bližini območja smučišča pa je ob
ugodnih snežnih razmerah urejena tudi proga za tek na smučeh (Družinsko smučanje v Logu
pod Mangartom, 2016).
Bogata je tudi kulturna dediščina Bovškega in občine Bovec, na kateri je velik pečat pustila
prva svetovna vojna. Številne utrdbe, kaverne, strelski jarki in druge vojne ostaline pričajo o
grozovitih bojih na Bovškem (Rombon, Bovška kotlina, Krnsko pogorje …) in v soški dolini.
Ravno tu je namreč potekala frontna črta med italijansko in avstro-ogrsko vojsko. Te ostaline
si turisti danes lahko ogledajo med hojo po Poti miru (muzeji na prostem Ravelnik in Čelo)
(Prva svetovna vojna, 2016). Kulturna dediščina iz obdobja prve svetovne vojne je na ogled
tudi v zasebnih zbirkah (87. polk, Zbogom orožje, 4. Bosansko-hercegovski polk), za obisk
katerih pa je potrebna predhodna najava (Zasebne muzejske zbirke, 2016). Med utrdbami je
zagotovo najbolj obiskana trdnjava Kluže, ki je kraje branila pred “turškimi vpadi,
Napoleonovo vojsko in napadi v prvi svetovni vojni (Trdnjava Kluže …, 2016)”. Znana je tudi
trdnjava Fort Herman, “Koroška utrdba na pobočju Rombona”, ki “je kot podpora trdnjavi
Kluže varovala dostop do Trbiža in v notranjost Avstrije (Trdnjava Kluže …, 2016)”. Seveda pa
Bovško ponuja tudi druga kulturna doživetja: kulinarika (bovški sir, krafi), obisk Stergulčeve
hiše, ogledi raznih cerkva in spomenikov (Dediščina, 2016) …
Poleg turističnih atrakcij pa je za turistično destinacijo pomembna tudi ustrezna ponudba
prehrambenih in nastanitvenih obratov, ki turistom omogočajo ustrezne pogoje za daljše
bivanje na izbrani destinaciji. Med turistično infrastrukturo kraja Bovec lahko zasledimo
nekaj kampov (Polovnik, Liza, Adrenalinček Eko Plac …), gostišč (npr. Gostišče Martinov
hram), hotelov in apartmajev (Hotel Alp, Hotel Mangart, Apartmaji Alpha Center ...)
(Namestitve, 2016). Tudi spletna stran letališča Bovec ponuja nekaj predlogov za nastanitev
in prevoz (Počitniška hiša Glijun Bovec, Jojo Bar Apartmaji Bovec, Jojo prevozi – nudijo
transfer iz Bovca do letališča, med drugimi kraji v Sloveniji in tujini, prevoz stvari ter nekatere
ture in izlete). Gostom, ki se v Bovec pripeljejo z lastnim vozilom, je na voljo tudi bencinska
črpalka podjetja Petrol. Po podatkih SURS-a je bilo leta 2015 v občini Bovec skupno na
razpolago 4913 ležišč v nastanitvenih objektih, od tega 498 hotelov in podobnih
nastanitvenih objektov, 1995 kampov in 2420 ostalih nastanitvenih objektov. Med te objekte
so bili šteti tudi turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči (Prenočitvene
zmogljivosti … letno, 2016). Ker pa je glavna sezona obiska gostov na letališču Bovec
predvsem poletna sezona, so za potrebe seminarske naloge zanimivi tudi podatki o številu
ležišč v nastanitvenih objektih (leto 2015, brez turističnih nastanitvenih objektov z manj kot
10 stalnimi ležišči) med mesecem majem in septembrom. Izmed izbranih mesecev je največ
prenočitvenih zmogljivosti (ležišč) na voljo v juliju (3632) in avgustu (3550). Ravno v teh dveh
mesecih je zabeleženih tudi največ prihodov turistov, julija 17 612, avgusta pa 21 297 . Med
prihodi turistov v tem obdobju prevladujejo tuji turisti. V letu 2015 so med majem in
septembrom zabeležili več kot 6000 tujih in 1500 domačih turistov na mesec. Avgusta so
tako zabeležili prihod 6611 domačih in 14 686 tujih turistov (Prenočitvene zmogljivosti,
prihodi …, 2016). V juliju so po podatkih SURS zabeležili največ prihodov in prenočitev
avstrijskih, čeških, italijanskih, nemških in nizozemskih turistov. V avgustu je bilo turistov iz
teh držav še več, izjema so bili le nizozemski turisti, ki jih je bilo avgusta manj.
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4. LETALIŠČE BOVEC
4.1. Lega in dostopnost letališča Bovec
Letališče Bovec se nahaja 800 m južno od naselja Bovec, ob glavni cesti Bovec–Čezsoča
(Berra in sod., 2014), ki vodi skozi naselje Bovec. “Leži na ravnini, ki jo na južni strani na
oddaljenosti 200 m omejuje strmo pobočje, ki se spušča proti reki Soči, na severni strani pa
gorati masiv Rombona in Kanina z nadmorsko višino iznad 2000 m” (Berra in sod., 2014, str.
5).
Letališče je dostopno tako po cesti kot tudi po zraku. V primeru, da ga želimo obiskati z
lastnim prevoznim sredstvom, izberemo označen odcep od glavne ceste Bovec Čezsoča, ki je
dolg približno 100 m. Od javnih prevoznih sredstev je na voljo avtobusna povezava med
Bovcem in nekaterimi bližnjimi večjimi mesti (Tolmin, Kobarid …), najbližja železniška postaja
pa je na Mostu na Soči, ki je oddaljen 44 km.
Slika 5: Letališče z mestom Bovec ter glavno cesto Bovec–Čezsoča

Avtorica: Regina Hrast, 2017.

Po zračni liniji je letališču Bovec najbližje slovensko športno letališče Lesce (50 km), v
oddaljenosti pod 100 km pa so še športna letališča Ajdovščina (55 km), Postojna in Divača
(80 km). Najbolj oddaljeno športno letališče je letališče Murska Sobota (200 km). Zelo blizu
so tudi nekatera italijanska in avstrijska športna letališča – Borovje (Ferlach, 65 km),
Čajna(Nötsch, 30 km) (Berra in sod., 2014). Od italijanskih športnih letališč so po zračni
razdalji med najbližjimi Gorizia (približno 47 km) in Udine - Campoformido (približno 46 km).
Prav zaradi bližine meje z Italijo in Avstrijo ter bližine drugih tujih letališč srečamo na letališču
Bovec poleg domačih tudi tuje goste.
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4.2. Zgodovina letališča Bovec
Letališče je bilo prvotno zgrajeno kot vojaški športni aerodrom, ki ga je uporabljala italijanska
vojska. Po umiku le-te (med drugo svetovno vojno), je sledilo obdobje, ko je “razvoj letališča
za nekaj let zastal” (Berra in sod., 2014, str. 8).
V poznih petdesetih oz. zgodnjih šestdesetih letih je prišlo do obuditve letalske aktivnosti na
letališču, saj so bile v okviru takratnega domačega aerokluba organizirane tako padalske
aktivnosti kot tudi letalske prireditve. Med drugim je bil na velikem letalskem mitingu
prisoten tudi ruski kozmonavt German Titov. Kljub temu pa je temu obdobju sledilo novo
obdobje zatona.
V planske načrte Republike Slovenije je bilo letališče uvrščeno konec sedemdesetih oziroma
v začetku osemdesetih let 20. stoletja. Berra in sodelavci (2014, str. 10) prav tako navajajo,
da je bilo letališče takrat v zelo zanemarjenem stanju, saj so ga prepredali vojaški poligoni in
kupi smeti, ki jih je odlagala takratna JNA. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja so tako
sledili novi premiki v smeri oživitve letališča in letališke dejavnosti. Nov oustanovljeni Posoški
aeroklub je poskrbel tudi za izgradnjo nove letališke infrastrukture: “objekt z bencinsko
črpalko za letala, upravni kontejner, kjer so hranili vso dokumentacijo, vodovodna in
električna napeljava” (Berra in sod., 2014, str. 10). Veliko sredstev za to (kakor tudi
prostovoljnega dela) so vložili tudi člani Posoškega aerokluba, pri financiranju so pomagala
tudi različna podjetja in Zveza za tehnično kulturo. Nekaj časa je bilo območje letališča
oddano tudi družbi Josip Kraš iz Zagreba. Konec osemdesetih let so bila v floti letališča kar tri
motorna in tri jadralna letala, kar je bilo glede na gospodarsko situacijo preveč, zato so nekaj
letal tudi prodali.
Po pisanju Berre in sod. (2014, str. 8) so k razvoju turizma pripomogli jadralci Aerokluba
Ljubljana, v osemdesetih letih pa so na letališču začeli beležiti tudi prve tuje goste. Letališče
je postajalo med gosti vedno bolj priljubljeno, zato je promet strmo naraščal. Kot zanimivost
avtorji dela Letališče Bovec: katalog turistične ponudbe letališča z okolico navajajo, da je bilo
na leto na letališču prisotnih tudi več kot 30 jadralnih letal, kar je imelo (in še ima) učinek na
število nočitev na Bovškem (Berra in sod., 2014).
“Danes je letališče Bovec uradno registrirano letališče z mednarodno oznako LJBO in je
uvrščeno v kategorijo javnih slovenskih letališč lokalnega pomena” (Berra in sod., 2014, str.
11). Glavna sezona letališča je v času poletne sezone. Do leta 2017 je bilo upravljanje
letališča zaupano “Aeroklubu Bovec, ki je zakoniti naslednik Posoškega aerokluba”(Berra in
sod., 2014, str. 11). V letu 2017 pa je upravljanje letališča prevzelo podjetje AvioFun, ki je
bilo že prisotno na bovškem letališču, ter tam izvajalo padalsko dejavnost (letalo Pilatus PC6). Podjetje je dejavno tudi v tujih državah (Italija, Avstrija, Hrvaška, Slovaška). Po pisanju
direktorja podjetja so se v podjetju odločili “nameniti večino časa in energije k razvoju
letalskega turističnega potenciala tega čudovitega letališča” (Cehner, 2016). Sodelovali bodo
tudi z Občino Bovec in drugimi turističnimi ponudniki, nove možnosti za letalski turizem v
zimskem času pa po mnenju direktorja predstavlja tudi odprtje smučišča Kanin (Cehner,
2016).
4.3. Pravila in nekateri postopki letenja na letališču Bovec
Letališče Bovec se nahaja na nadmorski višini 432 m (1417 ft). Ima travnato vzletnopristajalno stezo dolžine 850 m in širine 40 m (Osnovni podatki letališča Bovec, 2012), katere
pragova se nahajata v smereh 072° in 252° (Berra in sod., 2014). Na stezi lahko vzletajo in
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pristajajo eno- in dvomotorna letala s težo do 3500 kg. Poleg športnih letal lahko tako na
letališču pristajajo tudi poslovna letala (Navodila za uporabo letališča Bovec, 2012). Steza
ponoči ni osvetljena, zato je letališče odprto le podnevi za zrakoplove, ki letijo pri pogojih
VFR letenja (vizualnega letenja) (Berra in sod., 2014). Tako velja, da se leti izvajajo podnevi
(torej od pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnemu zahodu), v vremenu, ki
dopušča letenje v vizualnih meteoroloških razmerah, z vidljivostjo v smeri poleta nad 5 km
(razen v posebnih primerih oz. po SVFR), v vsakem primeru pa letalo ne sme zaiti v oblake.
Po pravilih vizualnega letenja pilot prav tako ne sme leteti pod “300 m (1000 ft) nad najvišjo
oviro v krogu polmera 600 m”, če leti “nad mesti ali drugimi gosto naseljenimi območji ter
nad večjo skupino ljudi. V vseh drugih primerih pa najmanj 150 m (500 ft) nad zemeljsko ali
vodno površino” (Najmanjše varne višine letenja, 2014, str. 19). Posebna pravila so navedena
tudi za letenje z jadralnimi in ultralahkimi zrakoplovi. Jadralna letala, na primer, lahko nad
pobočnim jadranjem jadrajo na višini najmanj 150 m, na manjši višini pa le, če pri tem ni
nihče ogrožen (Pobočno jadranje, 2014). Tuji zrakoplovi splošnega letalstva z “maksimalno
skupno vzletno težo pod 12 ton” morajo za vstop v slovenski zračni prostor najaviti Kontroli
zračnega prometa Slovenije načrt poleta najmanj eno uro pred vzletom. Če gre pri tem za
zrakoplove, ki so prileteli izven schengenskega območja, pa morajo ti pristati najprej na
enem izmed mednarodnih letališč Slovenije, šele nato lahko pristanejo tudi na letališče
Bovec (Poleti tujih zrakoplovov splošnega letalstva, 2014, str. 25).

Slika 6: Vzletno-pristajalna steza letališča Bovec

Avtorica: Regina Hrast, 2017.
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Slika 7: Pogled na stezo pred preletom

Avtorica: Regina Hrast, 2017.

Omejitve veljajo tudi glede časovne odprtosti letališča:
V času poletne sezone (od 1. 4. do 31. 10.) je letališče odprto vsak dan od 9.00 do
19.00 ure. Med tednom je potrebna 48-urna predhodna najava, ob sobotah, nedeljah
in med prazniki najava ni potrebna,
V času zimske sezone (od 1. 11. do 31. 3.) je treba prihod najaviti 48 ur prej. Prav tako
je potreben kontakt z upravljavcem letališča, če je steza pokrita s snegom,
48-urna predhodna najava je potrebna tudi v primeru prihoda izven obratovalnega
časa letališča ( Osnovni podatki letališča Bovec, 2012).
Ob tem je treba tudi poudariti, da so aktualna obvestila glede obratovanja letališča redno
objavljena tudi na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije.
V coni letališča veljajo pravila letenja v t. i. »G« zračnem prostoru (tudi poimenovan
nekontrolirani zračni prostor, ki sega od tal do višine 9500 ft MSL oziroma do nadmorske
višine 2.896 m), v katerem “so dovoljeni poleti brez radijske zveze in dovoljenja za polet”
(Opis razredov zračnega prostora, 2014, str. 11). Komunikacija z ustrezno službo kontrole
zračnega prometa ni potrebna, na voljo pa jim je letalska informacijska služba, piloti pa sami
skrbijo za razdvajanje zrakoplovov v zraku (Opis razredov zračnega prostora, 2014). Na
območju letališča pa so piloti dolžni sporočati svojo pozicijo in namen v skladu z navodili
upravnika letališča, ki nadzoruje in ureja promet. Kot cona letališča velja celotno območje
bovške kotline. Vstop v to cono je možen preko vasi Žaga in Soča, nad grebenom pogorja
Polovnik in nad severnim grebenom krnskega pogorja proti Javorščku. Če želijo piloti vstopiti
na območje letališča s strani severa, se morajo javiti na VFR točki KANIN. Med letalskimi
operacijami v coni letališča morajo piloti ves čas vzdrževati stik z osebjem na letališču prek
radijske postaje (frekvenca 123.50 MHz, javljanje v slovenščini ali angleščini), kjer poleg
navodil za vzlet, taksiranje po letaliških površinah in pristanek, lahko pridobijo tudi
informacije o stanju steze, vetrovnih pogojih itd. Za vzlet in pristanek se uporablja tudi šolski
krog. Ta je “za motorna letala vedno južni, za jadralna pa severni. Šolski krog za ultralahka
letala je vedno južni na višini 150 m (500 ft) QFE”(Navodilo za uporabo…, 2. 2. 4. Omejitve
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uporabe letališča …, 2012). Pri tem kratica QFE pomeni “višino nad letališčem (Javna agencija
…, 2015, str. 42)”.
Pri odhodu z letališča po dolini Soče v smeri Tolmina letala ne smejo leteti pod višino , nižjo
od 2500 ft QNH, proti vzhodu pa ne pod 3500 ft. Te omejitve so posledica nevarnih
neoznačenih jeklenih pletenic (Navodilo za uporabo …,2012), ki so v preteklosti že bile vzrok
letalskih nesreč s smrtnim izidom. Omejitev letenja, ki velja za motorne zrakoplove,
predstavlja tudi cona Triglavskega parka. Tako ti ne smejo leteti “nižje od 6000 ft QNH in
nižje od 1000 ft QNH nad gorskimi grebeni in prelazi (Navodilo za uporabo …, 3.5.8.
Prepovedane cone, 2012)”.
Veliko pozornosti se namenja tudi omejevanju hrupa. Tako morajo piloti upoštevati
omejitve, ki veljajo glede višine preleta večjih mest. Mesta Bovec in drugih naselij tako nikoli
ne preletajo pod 300 m. Prav tako je uporaba letališča Bovec dovoljena le tistim
zrakoplovom, “ki ne presegajo s predpisi dovoljene ravni hrupa (Navodilo za uporabo.., 7.
Ostale specifičnosti letališča, 2012)”.
Slika 8: Cona letališča Bovec

Avtorica: Regina Hrast, 2017.

4.4. Oprema in storitve na letališču Bovec
Letališče svojim obiskovalcem in uporabnikom nudi parkirišče, prav tako je na območju
letališča tudi bar.
Letalski gosti imajo poleg vzletno-pristajalne steze, vetrne vreče, prostora za pristajanje
padalcev in helikopterjev, manevrskih površin za gibanje letal in letališke ploščadi za
parkiranje letal (armirano-betonska, površina 3150 m2) na voljo tudi letališki hangar, kjer je
mogoče spravilo letal. Za nemoteno delovanje letališča ima osebje na voljo letališke objekte
(štirje kontejnerji), gasilski dom (osnovni gasilski pripomočki se nahajajo tudi na letališču) itd.
Objekti letališča so priključeni na javni vodovod pitne vode in električno omrežje, po potrebi
pa lahko osvetlijo tudi ploščad pred hangarjem (Navodila za uporabo …, 2012).
17

Slika 10: Hangar, letališko poslopje in letališka ploščad letališča Bovec

Slika 9: Letališko poslopje

Avtorica slik 9 in 10: Regina Hrast, 2017 (slika 9) in 2016 (slika 10).

Na letališču je zagotovljena tudi oskrba letal s pogonskim gorivom (“avio gorivo 100LL ter
neosvinčeni bencin mogas 95”) in mazivom. Črpanje se izvaja z električno črpalko, s katero v
letala načrpajo gorivo, ki je shranjeno v cisterni za avio gorivo, vkopani pod ploščadjo
črpališča (Berra in sod., 2014, str. 13).
Trenutno ima Aeroklub Bovec v lasti ultralahko letalo Pipistrel Virus SW. To “služi
rekreativnemu letenju, šolanju novih pilotov in protipožarnemu letenju za potrebe gasilcev
na severnem Primorskem (Berra in sod., 2014, str. 12)”. Prav tako je letališče opremljeno z
vitlom za vleko jadralnih letal, ki prinaša jadralnim pilotom alternativo aerovleki. Hkrati je ta
rešitev tudi bolj sprejemljiva za okoliške prebivalce, saj ta način vleke jadralnih letal ni tako
hrupen kot vleka jadralnega letala z motornim letalom (aerovleka) (Berra in sod., 2014). Ko k
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tej ponudbi dodamo še letala in ponudbo drugih partnerjev, ki sodelujejo z letališčem, pa se
letalska ponudba razširi na:
letenje jadralnih letal,
letenje motornih letal (panoramski poleti – Janez let d. o. o.),
klasično letalsko padalstvo (AVIOFUN d. o. o.),
letalsko modelarstvo,
šolanje motornih in jadralnih pilotov, klasičnih letalskih padalcev,
letenje motornih ultralahkih letal in motornih zmajev (Berra in sod., 2014, str. 14).

Slika 11: Letalo Pipistrel Virus SW Aerokluba Bovec

Avtorica: Regina Hrast, 2016.
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Slika 13: Letalo Cessna 172, s katerim opravlja panoramske lete podjetje Janez Let d. o. o.

Avtorica: Regina Hrast, 2015.
Slika 12: Cessni na letališki ploščadi

Avtorica: Regina Hrast, 2015.

Letališče Bovec kljub svoji majhnosti opravlja tudi nekatere v poglavju 2.1. opisane turistične
in druge vloge manjših letališč, vendar v manjšem obsegu, kot je mogoče te funkcije zaslediti
pri nekaterih tujih letališčih.
Letališče Bovec opravlja kar velik del funkcij pripravljenosti in nudenja pomoči v primeru
nevarnosti. Predvsem zaradi bližine gora in smučišč ter daljšega cestnega prevoza do
najbližjih bolnic je helikopterska nujna medicinska pomoč na Bovškem ključnega pomena. V
sodelovanju z GRS izvajajo tudi zahtevnejše reševalne akcije, ob tem pa jim letališče Bovec
lahko služi kot ustrezen prostor za pristanek helikopterja in prevzem pacientov, reševalcev
ali opreme. Ker je v bližini meje, bi med nadzorom ozemlja helikopter lahko opravil postanek
na njem. Zanemarljiva ni niti vloga letališča in aerokluba pri nudenju storitev kot na primer
odkrivanje požarov v naravi na Severnem Primorskem. Gorat teren lahko predstavlja veliko
nevarnost za zrakoplove v nuji (predvsem pri odpovedi motorja zrakoplova), saj časa za
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lociranje primernega mesta za pristanek ni veliko. Visoki vrhovi pomembno vplivajo na izbiro
območja in postavljajo dodatno prepreko pilotom. Prav tako lahko poslabšanje vremena
prisili pilota k predčasnemu pristanku, zato je vloga mreže letališč v alpskem svetu še bolj
pomembna. Bolj kot je gosta mreža vzletišč in letališč, več bo možnosti za varen in uspešen
pristanek.
Ker je ozemlje Republike Slovenije dokaj prehodno in prometno povezano, bovško letališče
ne opravlja funkcije dostopa do oddaljenih skupnosti. Bi pa lahko v to skupino funkcij šteli
taksi prevoza med letališči. Taksi lete opravlja letalska družba Janez Let d. o. o., ki je tudi
prisotna na letališču Bovec. Morda je priložnost za nove taksi lete tudi ponovno odprtje
smučišča Kanin.
Iz skupine ostalih letalstvu specifičnih funkcij sta pomembni dejavnosti za letališče Bovec
letalsko šolanje ter letenje v osebne namene. Veliko manj je poslovnih letov.
Funkcija opravljanja kmetijskih opravil je za letališče Bovec nepomembna, saj na Bovškem ni
velikih kmetijskih površin, ki bi potrebovale obdelovanje s pomočjo letal. Podobno tudi
funkcija geodetskih storitev in opazovanja, saj območje ni veliko. Bi pa morda letališče Bovec
lahko služilo kot prostor za vmesni postanek letal, ki opravljajo geodetske storitve (zajemanje
posnetkov površja).
Tudi v primeru funkcije destinacije ter posebnih storitev letališča so te funkcije za letališče
Bovec nekoliko drugačne. Lahko bi bilo uporabljeno kot možnost dostopa v bližino smučišča
Kanin (v primeru, da bi bila na voljo tudi izposoja drugih oblik prevoznih sredstev za letalske
goste), ali pa način prihoda na “gorski oddih”. Prav tako bi bilo lahko letališče uporabno ob
obisku politikov itd. Kot opisano v poglavju o turistični vlogi manjših letališč v Sloveniji, so
slovenska letališča pogosto tudi prostor za različne prireditve in koncerte. Takšne prireditve
so poleg privabljanja turistov v nek kraj lahko tudi priložnost za promocijo letališča in storitev
na njem.
4.5. Letališče Bovec v medijih
Letališče Bovec se omenja tudi v medijih in literaturi. V zaključni seminarski nalogi bomo na
kratko povzeli le nekatere omembe. Letališče Bovec je omenjeno v katalogu Letališče Bovec:
katalog turistične ponudbe letališča z okolico (avtorji: Berra, Kavčič, Peric in Avsenik, 2014), v
knjigi Bovška panorama: ob smaragdni poti: panorama bovških gora in bovška terasa: učna
pot: Bovec: letališče (avtor: Kunaver, J., 2014 ter nekaterih člankih. V članku Zgodbe, ki so
zaznamovale preteklo leto (Germovšek, 2014), Športni in turistični spektakel: Dolina
adrenalina (Roš, 1999). V slednjem je letališče predstavljeno kot prizorišče prireditve Dolina
adrenalina. Namen tega pa je tudi predstaviti letališče, ki prinaša prednosti, a je nepoznano
širši turistični javnosti (Roš, 1999). V članku Bovški padalci in letalci niso na isti frekvenci,
objavljenem v časniku Delo (avtor Močnik, 2010), je predstavljena problematika (ne)uporabe
frekvenc za jadralne padalce na območju letališča Bovec. Članek o tej problematiki je bil
objavljen tudi v časniku Dnevnik (avtor Alič, 2010). V časniku Žurnal (Letališče Bovec: razvoj
ali iluzija? Avtor N. Re., 2010) je objavljen članek, ki izraža nasprotovanje širitvi letališča
Bovec s strani Civilne iniciative Bovško polje. Na spletni strani RTV Slovenija pa zasledimo
članek Bovško letališče se lahko pohvali z novo infrastrukturo (avtor T. H., 2014). Opisuje
izgradnjo komunalne infrastrukture, letališke ploščadi, hangarja in upravne stavbe s pomočjo
evropskih sredstev v okviru čezmejnega projekta A3-NET. Cilji tega projekta so bili tudi
“izboljšanje stanja malih letališč v regiji, vzpostavitev sodelovanja med malimi letališči,
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izboljšanje dostopnosti vpletenih regij in vzpostavitev pogojev za nove turistične produkte”
ter “izboljšanje letališke infrastrukture in s tem povečanje možnosti razvoja športne letališke
dejavnosti ter povezovanja s partnerskimi letališči in podobnimi alpskimi letališči v okolici”
(T. H., 2014). Tudi članek Prenovljeno letališče priložnost za Bovec časnika Dnevnik (avtorica
Nataša Bucik Ozebek, 2014) govori o letališču, po navedbah članka “edinem pravem alpskem
letališču v Sloveniji”, in projektu A3-NET, ki je omogočil izgradnjo potrebne infrastrukture
(Bucik Ozebek, 2014). Članek se dotika tudi prihodnosti letališča in s tem povezani h
problemov. Nadalje se letališče omenja tudi na straneh nekaterih forumov in ponudnikov
raznih storitev (padalstvo, prevozi …) ter v povezavi z nekaterimi letalskimi nesrečami in
drugimi dogodki.
Tudi na portalu YouTube zasledimo filmčke, povezane z letališčem Bovec, ki prikazujejo
dejavnosti skydiving, tandemske skoke, jadralno in motorno letenje na območju letališča in v
okolici, vleko jadralnega letala. Med njimi tudi filmček “Pipistrel Virus SW Flight Trial”
(AVweb, 2012), v katerem je poleg območja letališča prikazano tudi klubsko letalo Pipistrel
Virus, filmček “Vaja Letališče Bovec 2014” (Bozja, 2014), ki prikazuje letalsko vajo na letališču
s scenarijem letalske nesreče v sklopu letalskega mitinga. Poleg posnetkov domačih pilotov
in uporabnikov je tudi kar nekaj posnetkov tujih gostov, kot na primer: Bovec 2016
(Matějovský, 2016), Na letišti Bovec- LJBO s C-172 a PA-34 (Aeroklub Praha Letňany, 2016),
Blanik l-13 landing @ Bovec, Slovenia (Cabucabu, 2012). Vsi posnetki pa pripomorejo k
prepoznavnosti letališča in morebitni odločitvi gostov o letu do in obisku letališča Bovec.
K prepoznavnosti prispeva tudi Facebook stran letališča Bovec “Bovec Airfield”, na kateri so
objavljene fotografije in posnetki dogajanja na letališču ter dogodki, ki se na njem odvijajo.

5. REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE
Anketiranje je potekalo predvsem v času poletne sezone na letališču Bovec. Ankete so
izpolnjevali domači in tuji piloti, ki so obiskali letališče Bovec. Z vprašanji odprtega, zaprtega
in mešanega tipa so anketiranci najprej odgovorili na vprašanja, ki se nanašajo na obisk
letališča (koliko časa, kdaj, zakaj …), in podali mnenje o svojem zadovoljstvu z letališko
ponudbo in promocijo letališča ter obiskom drugih turističnih atrakcij. Sledila so vprašanja o
prenočitvi ter vlogi letališča Bovec v prihodnje. Zadnja vprašanja so se nanašala na
zadovoljstvo anketirancev z dostopnostjo informacij o ponudbi letališča in odnosu letališkega
osebja do anketirancev. Poleg komentarja in drugih pripomb pa so na koncu anketnega
vprašalnika navedli tudi leto rojstva in občino, iz katere prihajajo, oz. državo, če so bili iz
tujine.
V času anketiranja smo zbrali 21 anket. Kljub (pričakovanemu) majhnemu številu zbranih
anket je iz vzorca možno sklepati na potencialne razvojne možnosti letališča Bovec. Ker bi
podrobnejše rezultate in boljši pregled nad mnenjem gostov lahko pridobili le z daljšim
časom anketiranja (morda celo več sezon), bi bilo vsekakor priporočljivo le-to izvajati tudi
izven obsega zaključne seminarske naloge.
Med anketiranci je bilo 7 domačih in 14 tujih gostov. Domači gostje so prihajali predvsem z
območja Gorenjske (občine Bled, Bohinj, Kranj in Radovljica) ter občin Ljubljane in
Ajdovščine. Med tujimi gosti so prevladovali gosti iz Nemčije in Avstrije (4 gosti iz vsake
države), ostali tuji gostje pa so prihajali iz Francije, Češke, Madžarske in Švice. Največ
anketiranih gostov letališča, 7, je bilo starih med 46 in 55 let (leto rojstva 1961–1970). Pet
gostov je kot leto rojstva navedlo leto med 1971 in 1980, ravno toliko pa med 1981 in 1990.
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Trije gosti so navedli letnico rojstva med 1951 in 1960. Najstarejši gost je kot letnico rojstva
navedel leto 1936.
Pri prvem vprašanju so gosti navedli, kako so izvedeli za letališče Bovec, pri tem so lahko
izbrali več odgovorov. Skupno je največ gostov izbralo odgovor preko prijateljev. Le nekaj
manj jih je izbralo odgovor preko letalskega kluba oziroma navigacijske karte. Nekaj gostov je
za letališče Bovec izvedelo tudi preko spleta in drugih medijev (spletna stran letališča Bovec,
aplikacija SkyDemon (aplikacija, ki omogoča načrtovanje VFR letov in navigacijo med letom.
Uporaba je možna na računalniku s sistemom Windows ter napravah s sistemi iOS ali
Android), spletna stran aeroweb.cz). Zanimiv je tudi odgovor madžarskega gosta, ki je
letališče spoznal, ko je letel nad njim, in se odločil za pristanek. Ker tak odgovor v anketi ni bil
predviden, ni vključen v tabelo.
Tabela 1: Kako ste izvedeli za letališče Bovec? (možnih je bilo več odgovorov)

Odgovor
Sem domačin/-ka
Preko prijateljev
Turistični katalogi in agencije
Splet in drugi mediji
Letalski klub oziroma navigacijske karte

Tuji gosti
0
6
1
5
2

Domači gosti
0
4
0
0
5

Pri drugem vprašanju sem goste spraševala o pogostosti njihovega obiska na letališču Bovec,
odgovori pa so bili različni. Med domačimi gosti so štirje odgovorili, da obiščejo letališče
nekajkrat na leto, drugi odgovori so bili še: večkrat v mesecih od aprila do oktobra, dvakrat
na leto in poleti vsak mesec. Med tujimi gosti jih je največ, kar osem, navedlo, da letališče
Bovec obiščejo le enkrat na leto. Kar nekaj jih je pripisalo tudi, da se bodo morda še vrnili.
Dva tuja gosta sta letališče obiskala prvič, prav tako dva pa priletita dva- do trikrat na leto. En
gost je navedel, da letališče obišče enkrat do dvakrat na leto, en tuj gost pa odgovora ni
navedel.
Pri tretjem vprašanju so gosti navedli, kdaj se zadržujejo na letališču. Možni so bili trije
odgovori: večinoma med poletno sezono, večinoma med zimsko sezono, preko celega leta.
Na vprašanje je odgovorilo vseh 21 gostov, vendar odgovor enega domačega gosta ni bil
upoštevan, saj je obkrožil dva odgovora. Skupno je največ (18) gostov obkrožilo odgovor
“večinoma med poletno sezono”, dva gosta pa sta obkrožila odgovor “preko celega leta”.
Tudi med domačimi in tujimi gosti ni razlik, saj se velika večina odloča za obisk letališča v
času poletne sezone, le en pa preko celega leta. Odgovora “večinoma med zimsko sezono” ni
izbral noben gost.
Tabela 2: Kdaj se zadržujete na letališču?

Odgovor
Večinoma med poletno sezono
Večinoma med zimsko sezono
Preko celega leta

Tuji gosti

Domači gosti
13
5
0
0
1
1
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V četrtem vprašanju sem goste spraševala po povprečni dolžini njihovega postanka na
letališču Bovec. Po skupnem številu odgovorov je največ anketirancev izbralo odgovor “več
dni”, navedli so tudi število dni: dva anketiranca sta navedla 2 dni, en 2–3 dni, dva 3 dni, en 4
dni, en 2–7 dni, en 7 dni in en 10 dni. Tudi en domači gost je poleg odgovora en dan dopisal
tudi odgovor 8 dni v avgustu. Med domačimi gosti prevladujejo krajši postanki (do enega
dneva ali en dan), med tujimi gosti pa krajši (nekaj ur) ali daljši postanki (nekaj dni).
Tabela 3: Koliko časa se (povprečno) zadržujete na letališču ob obisku?

Odgovor
Manj kot eno uro
Do 2 uri
Do 5 ur
Pol dneva
En dan
Več dni

Tuji gosti
0
4
1
0
0
9

Domači gosti
0
1
0
2
4
0

Tudi pri petem vprašanju, “s kakšnim namenom prihajate na letališče Bovec?”, so anketiranci
obkrožili ustrezen odgovor, možno pa je bilo obkrožiti tudi več odgovorov. Iz grafa 1, ki
prikazuje združene odgovore domačih in tujih gostov, izstopajo trije najpogostejši odgovori:
druženje s prijatelji, jadralno letalstvo in obisk kot turist. Noben anketiranec ne prihaja na
letališče Bovec zaradi modelarstva. Pri domačih gostih je najpogostejši odgovor jadralno
padalstvo.
Tabela 4: S kakšnim namenom prihajate na letališče Bovec? (možnih je bilo več odgovorov)

Odgovor
Druženje s prijatelji
Panoramski polet
Postanek na daljši navigacijski ruti
Šolanje za pilota
Jadralno letalstvo
Kot turist (novo doživetje)
Padalstvo
Modelarstvo
Drugo

Tuji gosti
6
3
5
3
0
6
1
0
4

Domači gosti
1
1
0
1
6
0
0
0
0
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Graf 1: Nameni prihodov anketirancev na letališče Bovec

S kakšnimi nameni prihajate na letališče Bovec?
(možnih je več odgovorov)
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Jadralno letalstvo
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Svojo zadovoljnost z obstoječo ponudbo na letališču Bovec so gosti izrazili v šestem
vprašanju. Na voljo sta bila odgovora DA in NE. Vseh 21 anketirancev je izbralo odgovor DA.
V sedmem vprašanju so anketiranci lahko dopisali svoje mnenje glede dopolnitve ponudbe
letališča Bovec. Odgovori domačih in tujih gostov so bili podobni. Štirje domači in osem tujih
gostov je menilo, da je sedanja ponudba letališča dovolj dobra oz. ni imelo posebnega
mnenja o manjkajoči ponudbi. Pri domačih gostih so se pojavile še želje po možnosti
prenočitve (kamp) in šolanju pilotov in padalcev na letališču Bovec. Tudi dva tuja gosta sta v
odgovor napisala možnost kampiranja, en tuj gost je napisal WLAN, trije tuji gosti pa so
zapisali možnost oskrbe z gorivom (Avgas 100LL in UL 91).
Večina gostov je mnenja, da je za promocijo letališča in aktivnosti na njem dobro
poskrbljeno. V osmem vprašanju je namreč odgovor DA obkrožilo kar 16 anketirancev (12
tujih in 4 domači gosti), NE pa le 3 anketiranci (domači gosti). Med odgovori nisem
upoštevala odgovora dveh tujih anketirancev, od katerih je en za letališče izvedel naključno
(med letom nad njim), drugi pa je opozoril, da turisti v Nemčiji niso seznanjeni s tem
letališčem, medtem ko je na letališču oz. v Sloveniji za to poskrbljeno.
V devetem vprašanju so turisti navedli, ali so v času obiska letališča obiskali še katerega od
drugih okoliških krajev ali kakšno drugo turistično znamenitost. Pri tem je 11 gostov (8 tujih
in 3 domači gosti) odgovorilo z DA, 10 gostov (6 tujih in 4 domači gosti) pa z NE. Domači gosti
so obiskali naravne znamenitosti (reka Soča in njeni pritoki, dolina Lepene), kraje Logatec,
Kobarid, Čezsoča in Log pod Mangartom. Tudi tuji gostje so obiskali druge slovenske kraje
(Tolmin, Kobarid, Bovec, Trenta, Postojna, Portorož, Maribor) ter naravne znamenitosti
(soteska in korita Soče (Soča Gorge), Škocjanske jame). Navedli so tudi nekatere športne
dejavnosti (pohod, rafting, gorsko kolesarjenje do Trente) ter obisk restavracije. Nekateri tuji
turisti so obiskali tudi kraje izven Slovenije (Pula, Zell am See). Tudi enajsto vprašanje je
zajemalo isto skupino gostov, ki so tokrat podali mnenje o zadostnosti ponudbe letališča
glede možnosti za mobilnost gostov letališča oziroma njenih morebitnih izboljšavah. Domači
gosti so s ponudbo več ali manj zadovoljni, tudi tuji gostje so bili s ponudbo zelo zadovoljni.
Med predlogi se pojavljajo želja po večjem številu koles ter cenejši (lahko tudi starejši)
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avtomobil, ki bi pilotom omogočal večjo mobilnost. Kljub temu so gosti pohvalili ponudbo
letališča (boljša od ponudbe mnogih letališč).
Če bi bil obisk anketiranih gostov daljši od enega dneva, bi največ gostov želelo prespati na
letališču. V analizi vprašanja številka 12 (Kje bi kot gost letališča Bovec želeli prenočiti, če bi
bil vaš obisk daljši od enega dneva?) se je pojavil problem, saj je kar 8 gostov obkrožilo več
kot le en odgovor. Tako sem posebej naredila analizo za goste, ki so pravilno obkrožili le en
odgovor in za goste, ki so obkrožili več odgovorov. Med prvimi je največ, 6 gostov, izbralo
odgovor “na letališču”. Od tega so bili 4 domači in 2 tuja gosta. Najmanj gostov, le en tuj
gost, je izbralo odgovor “v apartmaju”.
Tabela 5: Kje bi kot gost letališča Bovec želeli prenočiti, če bi bil vaš obisk daljši od enega dneva? (en obkrožen odgovor)

Odgovor
Tuji gosti Domači gosti
V hotelu
3
V apartmaju
1
V kampu
2
Na letališču
2

Skupaj
0
0
1
4

3
1
3
6

Pri anketah z obkroženimi 2 ali 3 odgovori, sem te seštela in rezultate prikazala tabelarično.
Še vedno bi največ gostov prespalo na letališču ali v apartmaju (6), najmanj pa v kampu (3)
ali hotelu (4).
Tabela 6: Kje bi kot gost letališča Bovec želeli prenočiti, če bi bil vaš obisk daljši od enega dneva? (dva ali tri obkroženi
odgovori)

Odgovor
Tuji gosti
V hotelu
V
apartmaju
V kampu
Na letališču

Domači gosti Skupaj
4
0
4
4
2
5

2
1
1

6
3
6

Večina anketiranih gostov je zaradi večdnevnega obiska letališča Bovec tudi že iskalo
prenočišče v okolici letališča. Gostje, ki so obkrožili odgovor DA, so obkrožili tudi ustrezno
vrsto prenočišča. Obkrožili so lahko tudi več vrst prenočišč. Odgovor DA je izbralo 14
anketirancev, od katerih jih je največ (6) prenočilo v apartmajih. Prenočišča ni iskalo 7
anketirancev, od tega 6 tujih in en domač gost. Med domačimi gosti izstopa izbira
apartmajev, pri tujih gostih pa so odgovori pri izbiri vrste prenočišč enakomerno
porazdeljeni. Kot neopredeljeno sta šteta tuja gosta, od katerih en ni obkrožil vrste
prenočišča, drugi pa je dopisal, da je prenočil pri prijateljih.
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Graf 2: Izbira prenočišč v okolici letališča v primeru večdnevnega obiska letališča Bovec

Izbira prenočišč v okolici letališča v primeru
večdnevnega obiska letališča Bovec
7

Število anketirancev

7

6

6

hotel

5

kamp

4
3

3

apartma

3

neopredeljeni/drugo

2

niso prenočili

2
1
0

Tabela 7: Razlike v izbiri prenočišč v primeru večdnevnega obiska letališča Bovec, domači in tuji gostje

Odgovor Vrsta prenočišča
Tuji gosti
DA
hotel
kamp
apartma
neopredeljeni/drugo
NE

Domači
gosti
2
2
2
2
6

0
1
4
1
1

Anketirani gosti, ki so na vprašanje številka 13 odgovorili z DA, so odgovarjali tudi na 14.
vprašanje o zadostnem številu prenočitvenih zmogljivosti v okolici letališča Bovec. Na
vprašanje je odgovorilo 13 od 14 anketirancev, od tega je 12 anketirancev (7 tujih in en
domači gost) menilo, da je število prenočitvenih zmogljivosti zadostno.
V prihodnje vidijo anketirani gostje vlogo letališča Bovec predvsem kot družinam prijazno
športno letališče ter letališče z večjo usmerjenostjo v padalstvo in jadralno letalstvo kot
turistično dejavnost. Anketiranci so pri tem vprašanju (št. 15) lahko izbrali več odgovorov,
pod drugo pa pripisali svoj odgovor (kraj za druženje večjih skupin, razni letalski dogodki, kot
so trenaže letenja, skydive). Dva gosta sta dopisala še, da se jima letališka ponudba zdi
zadostna že sedaj ter da je pomembno, da goste prijazno sprejmejo, da je osebje letališča
prijazno ter da je pristanek omogočen vsem, ki želijo pristati na letališče. Med odgovori
domačih gostov je po številu glasov močno zastopan tudi odgovor “sedež letalske šole
(padalstvo, letenje z ultralahkimi napravami)”.
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Graf 3: Mnenje anketiranih gostov o vlogi letališča Bovec v prihodnje, obkrožili so lahko več odgovorov

Vloga letališča Bovec v prihodnosti po mnenju
anketiranih gostov
Večja usmerjenost v padalstvo in
jadralno letalstvo kot turistično
dejavnost
Sedež letalske šole (padalstvo, letenje
z UL napravami)

12

12
10
10

Število anketirancev

Družinam prijazno športno letališče
8

7
Večja usmerjenost v panoramske lete

6
4
4

Hitrejši, lažji in udobnejši dostop do
turistične infrastrukture (golf,
smučišče, itd)
Vmesna destinacija na daljših letih

4
3

3

2
Drugo
0
Tabela 8: Mnenje anketiranih gostov o vlogi letališča Bovec v prihodnje, tuji in domači gosti

Odgovor
Večja usmerjenost v padalstvo in jadralno
letalstvo kot turistično dejavnost
Sedež letalske šole (padalstvo, letenje z
ultralahkimi napravami)
Družinam prijazno športno letališče
Večja usmerjenost v panoramske lete
Hitrejši, lažji in udobnejši dostop do turistične
infrastrukture (golf, smučišče itd.)
Vmesna destinacija na daljših letih
Drugo

Tuji gosti

Domači gosti
4

6

2
9
4

5
3
0

3
3
1

0
1
2

Vsi anketirani gostje se strinjajo, da bi lahko povečana obiskanost letališča pripomogla k
širšemu turističnemu razvoju in obiskanosti Bovškega. Tuji gost iz Madžarske je, na primer,
na anketo še dopisal, da imajo turisti denar in da se informacije (o dobri ponudbi letališča in
okolice) tudi prek pilotov širijo vsepovsod. Ta prinešeni denar bi lahko vložili v novo ali v že
obstoječo turistično ponudbo, jo izpopolnili in tako še dodatno prispevali k dobremu glasu
med turisti. Prav tako se večina anketiranih gostov strinja, da so informacije o ponudbi
letališča dovolj dostopne. Le 3 domači gosti menijo, da bi bilo treba povečati njihovo
dostopnost. Pri analizi tega vprašanja nisem upoštevala odgovora tujega gosta, ki odgovora
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ni obkrožil, ampak je svoj pogled na zastavljeno vprašanje zapisal na anketni list na prazni del
lista med dvema vprašanjema.
Tabela 9: Kako ste zadovoljni z dostopnostjo informacij o ponudbi letališča?

17. VPRAŠANJE
Zadovoljivo
Informacije so dostopne, vendar bi bilo
potrebno povečati njihovo dostopnost
Premalo dostopnih informacij

17
3
0

V predzadnjem vprašanju so gosti ocenili odnos osebja do koristnikov letaliških uslug.
Odgovor je bil enoten, in sicer “dobro”. Največje presenečenje pri tem pa je bilo, da je kar 8
gostov pripisalo tudi odgovor “zelo dobro” ali “odlično”. Po besedah enega anketiranca je
osebje zelo prijazno in pomaga, ko piloti potrebujejo pomoč.
Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, anketiranci pa so kot odgovor zapisali svoje pripombe
ali predloge:
-

Very nice wellcome, helpful personnel. (Zelo prijazen sprejem, letališko osebje je
pripravljeno nuditi pomoč.)
Best airfield in Slovenia with great surrounding. (Najboljše letališče v Sloveniji s super
okolico.)
Letališče Bovec ima veliko naravnih znamenitosti in posebnosti, ki so lahko velik izziv
za pilote.
Nimam pripomb, vedno je bilo super.
Please continue like you do now. It's great! (Prosim nadaljujte tako, kot delujete
sedaj. Odlično je!)
Maybe a possibility to camp here (only for pilots) and to be able to take a shower.
(Morda možnost kampiranja na letališču (samo za pilote) in možnost tuširanja.)

Čeprav je na to vprašanje odgovorilo le 6 anketirancev, kaže, da na delovanje letališča in
osebja med anketiranimi gosti ni negativnih pripomb. To je razvidno tudi iz odgovorov na
druga vprašanja v anketi. Odgovori prikazujejo veliko zadovoljstvo anketiranih gostov ob
obisku letališča in koriščenju ponujenih storitev ter poudarjajo okolico letališča ter naravne
znamenitosti, ki zagotovo delujejo privlačno in pripravijo goste k postanku ter ponovnemu
obisku letališča Bovec. Kot pri ustreznih vprašanjih v anketi je tudi tu izražen predlog
izboljšave letališke ponudbe. Možnost kampiranja na letališču bi bila možna rešitev želje
anketiranih gostov po prenočitvi na letališču. Veliko anketiranih gostov vidi usmerjenost
letališča v prihodnje kot družinam prijazno športno letališče oziroma letališče, usmerjeno v
padalstvo in jadralno letalstvo kot turistično dejavnost. Letališče bi morda lahko z izgradnjo
ustrezne infrastrukture (kamp, možnost tuširanja …) in dodatnega kadra (v primeru prihoda
družin z otroki omogočeno varstvo otrok oziroma animiranje teh med odsotnostjo staršev)
privabilo več družin, ki bi preživele del dopusta tudi na letališču in v okolici.
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6. SKLEP
Letališče Bovec spada med slovenska športna letališča. Nahaja se v občini Bovec, na goratem
severozahodu Slovenije, dokaj blizu pa sta mu tudi Avstrija in Italija. Za območje letališča
Bovec je značilno zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, za višje dele pa
podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji oz. podnebje višjega gorskega sveta. Za
Bovško je značilna tudi velika količina padavin (tudi do 3000 mm), ki pa bistveno ne vpliva na
uporabnost letalske steze (razen v primeru snežnih padavin ali poledenele steze).
Letališče ima travnato vzletno-pristajalno stezo dolžine 850 m in širine 40 m, na kateri
pristajajo eno- in dvomotorna letala s težo do 3500 kg, ki letijo po VFR pravilih letenja (steza
ponoči ni osvetljena, prav tako letališče ne deluje v primeru megle). Tudi gorati svet v okolici
letališča vpliva na postopke letenja v coni letališča. Letališče ima največ prometa v času
poletne sezone. Uporabnikom letališča je na voljo ustrezna infrastruktura (parkirišče, hangar,
letalska ploščad in manevrske površine za gibanje letal, letališki objekti ….) ter oskrba s
pogonskim gorivom in mazivom.
Poleg izjemnih razgledov na “smaragdno reko” Sočo ter čudovito gorsko pokrajino okolica
obiskovalcem ponuja še številne druge turistične aktivnosti in kulturne znamenitosti (rafting,
kajak, ribolov, golf, zipline, gorsko kolesarjenje, plezanje, smučanje, sankanje, pohodi po
slikoviti naravi, spoznavanje bogate kulturne dediščine in zgodovine …). Tudi samo letališče
ponuja uporabnikom in turistom aktivnosti, kot so klasično letalsko padalstvo, panoramski
poleti, letenje z motornimi, ultralahkimi in jadralnimi letali … V letu 2017 je upravljanje
letališča prevzelo podjetje AvioFun, na letališču pa deluje tudi Aeroklub Bovec. Kljub
pogostemu pojavljanju v medijih ter številnim koristnim funkcijam za lokalno skupnost,
turizem ter slovensko letalsko zgodovino je o tem letališču na voljo le malo literature (kar je
značilno tudi za nekatera druga športna letališča v Sloveniji). Med funkcijami letališča Bovec
so za lokalno in letalsko skupnost še najbolj pomembne pripravljenost in nudenje pomoči v
nevarnosti (možnost pristanka helikopterja, sodelovanje z GRS pri iskanju in reševanju
ponesrečenih in pogrešanih oseb), odkrivanje požarov v naravi (letalo Aerokluba Bovec),
alternativno letališče za zasilni pristanek (pomembno zaradi malo primernega prostora za
pristanek v alpskem svetu), letalsko šolanje, prostor za prireditve …
Odgovori anketirancev so pokazali, da domači letalski gostje obiščejo letališče večkrat na
leto, tuji pa večinoma enkrat na leto. Tako domači kot tuji gostje izvedejo obisk letališča
večinoma v poletni sezoni. Domači gostje se na letališču Bovec zadržujejo manj časa (do
enega dneva) kot tuji (večinoma več dni, veliko pa tudi le nekaj ur). Na letališče prihajajo z
raznimi nameni, največ zaradi druženja s prijatelji, jadralnega letalstva ter v vlogi turista. Ne
glede na to, pa so s ponudbo letališča zadovoljni. Zadovoljni so tudi s promocijo letališča in
aktivnostmi na njem, čeprav je nemški gost opozoril na pomanjkanje promocije letališča v
tujih državah. To bi morda lahko rešili z deljenjem promocijskih letakov tujim gostom na
letališču ter prisotnostjo letakov v turističnih organizacijah (TIC Bovec …), kjer bi turiste
opozorili na to možnost. Lahko bi tudi poslali promocijski material tujim aeroklubom, ki bi
informacije lažje posredovali svojim članom. V ponudbo letališča bi po mnenju anketirancev
lahko dodali tudi možnosti prenočitve in nekaterih drugih uporabnikom namenjenih storitev
(te bi lahko bolje določili z nadaljnjim anketiranjem prihajajočih gostov). Ker nekateri gostje
obiščejo tudi druge slovenske kraje, bi lahko samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi
agencijami omogočali tudi izposojo koles ali avtomobilov ter tako gostom omogočili
mobilnost. Glede na to, da nekateri gostje poleg letališča obiščejo tudi druge kraje in
30

znamenitosti ter da je turistična ponudba Bovškega zelo bogata, bi lahko letališko osebje
goste tudi seznanilo z lokalno (morda tudi širšo regijsko) turistično ponudbo. V ta namen bi
tudi na letališču lahko bili prisotni letaki in brošure, ki bi to ponudbo predstavljali.
Anketirani letalski gostje vidijo prihodnost letališča v vlogi družinam prijaznega športnega
letališča ter letališča z večjo usmerjenostjo v padalstvo in jadralno letalstvo. Pomembna pa
jim je tudi prijaznost in ustrežljivost letališkega osebja, s katero pa so vsi anketirani gostje
zadovoljni že sedaj. V primeru, da bi se letališče razvijalo v smer družinam prijaznega
športnega letališča, bi bilo primerno ponuditi dodatne aktivnosti, npr. občasno varstvo otrok,
postavitev igral … Domači gostje pa letališče Bovec v prihodnje vidijo tudi kot sedež letalske
šole (padalstvo, letenje z ultralahkimi napravami).
Z analizo obstoječe ponudbe letališča smo ugotovili, da vpliv letalskih gostov letališča na
turistično povpraševanje na Bovškem ni velik, ni pa tudi nepomemben. Kljub majhnemu
številu zbranih anketnih vprašalnikov je iz odgovorov razvidno, da letalski gostje koristijo
razne turistične storitve, ki so jim na voljo. Poleg tega ti gostje dodatno pripomorejo k
promociji letališča, občine ter Bovškega. Kljub morda majhnem številu letalskih gostov so ti
pomembni za razvoj turistične in letališke ponudbe, ki se izpopolnjuje s pomočjo njihovega
povpraševanja in želja. Tako postaja letališče vedno bolj privlačno za (ponoven) obisk, prav
tako pa postaja bolj povezano z lokalno skupnostjo.
Ker je anketiranje letalskih gostov potekalo večinoma tekom ene sezone, je število anket
majhno. Z dolgotrajnejšim anketiranjem bi prišli do večjega števila anket ter boljše slike
situacije na letališču. Vsekakor pa so izsledki zaključne seminarske naloge lahko že sedaj v
pomoč upravljavcu in članom delujočega Aerokluba Bovec. Tako bi lahko z izborom ustrezne
turistične ponudbe že sam upravnik letališča in člani Aerokluba obiskovalce usmerili k
ustreznim prenočitvenim, turističnim ali drugim zanje pomembnim dejavnostim in tako
pripomogli k razvoju turizma Bovškega. Čeprav letalski gostje predstavljajo le majhen delež
turistov, ki obiščejo občino Bovec in Bovško, lahko pomembno prispevajo k promociji ter
obiskanosti območja.

7. SUMMARY
Bovec airfield is one of Slovenia's sports airfields. It is situated in the municipality of Bovec in
the mountainous northwest of Slovenia, relatively close to Austria and Italy. The climate is
temperate continental climate of western and southern Slovenia and in mountainous areas
the mountainous climate is present. The Bovško region is known for a large annually
precipitation quantity (up to 3000 mm). This, however, does not affect the use of Bovec
airfield’s runway (it is only closed when covered in snow or ice).
The airfield has one grass runway, which is 850 m long and 40 m wide. Both single and multi
engine aircraft weighing up to 3500 kg can land on that runway under VFR conditions (the
runway is not illuminated at night and in case of fog). The mountainous terrain surrounding
the airport has an impact on the airfield operations, too. The airport has the most traffic
during the summer season. Airfield users are provided with the appropriate infrastructure
(parking space, a hangar, the airfield’s apron, etc.), the supply of fuel and all other things
needed.
The region surrounding the airfield, Bovško, offers its tourists many sports activities, cultural
and natural attractions (rafting, fishing, golf, zipline, mountain biking, skiing, hiking and
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enjoying the beautiful nature and the sights of the “emerald river” Soča, and rich cultural
and historical heritage). The airfield itself offers some activities (paragliding, panoramic
flights, flying with propeller and glider aircraft, etc.). Since 2017, the new airfield manager of
the airfield is AvioFun. The former airfield manager, Aeroklub Bovec, is still present on the
airfield. The airfield carries out several important functions for the local and aviation
community, such as emergency preparedness and response functions (a place for the rescue
helicopter to land, cooperation with the Mountain rescue service - SAR operations),
discovering wildfires (carried out by Aeroklub Bovec’s aircraft), alternative airport in case of
a flight emergency landing in the Alpine world, flight training, event venue, etc. In spite of all
that, only little literature is available on Bovec airfield.
The answers of 21 domestic and foreign pilots visiting the airfield in the summer season of
2016 showed that domestic aviators visit Bovec airfield several times per year, whereas
foreign pilots visit it mostly once per year. Both choose the summer season for their visit.
Domestic pilots spend less time on the airfield (up to one day) than foreign pilots (mostly
several days, but many also just a couple of hours). The nature of their visit differs, but
mostly it is hanging out with friends, gliding, and tourism. They are all satisfied with the
airport’s services and the promotion of the airfield and its activities, although a German
guest pointed out the lack of the airfield’s promotion in foreign countries. This might be
solved by handing out promotional fliers to foreign guests at the airfield and the presence of
the fliers in tourist organisations (TIC Bovec ...), which would inform the tourists of this
option. The promotional material could also be sent to foreign flying clubs. According to the
interviewed pilots, the airfield could add the option of overnight accommodation and some
other services dedicated to the users (these could be better determined by further surveying
of guests) to its offer. As some guests also visit other Slovenian cities, the airfield could, by
itself or in cooperation with a local tourist agency, offer bicycle or car rental. The airfield’s
staff could also inform its guests of the vast variety of local and regional tourist attractions.
For this reason, fliers and brochures presenting the tourist attractions could be situated on
the airfield.
The future role of Bovec airfield, as seen by the 21 guests, is as a family friendly sports
airfield and in the increase in gliding and paragliding activities. The guests are satisfied with
the friendliness and helpfulness of the staff. In case the airfield does develop into a family
friendly airfield, it would be appropriate to include some new features in the airfield’s offer,
such as occasional childcare, a small playground, etc. Domestic guests, however, see the
airfield’s future also as the registered seat of a flight school (paragliding, ultralight aircraft,
etc.).
The analysis of the airfield’s existing services helped us establish that the influence of the
airfield’s guests (pilots) on the tourist offer of Bovško is not that big, but is important,
nevertheless. Even though the number of questionnaires we had gathered is small, the
answers show that the guests do use the various tourist services available and explore the
local tourist attractions. The extra promotion by these guests is valuable, and impacts the
tourism of the airfield, municipality, and Bovško positively. The number of visitors may be
small, but they are important for the development of tourism and the airfield’s offer, which
is further developed and shaped to fit the demands and preferences of the guests. Thus, the
airport becomes more and more attractive to visit (again) and even more connected with
the local community.
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As this survey only took place during one summer season at the airfield, the number of
questionnaires received is small. In order to create a better picture of the situation at Bovec
airfield, a further and longer lasting survey would be required. The results of this survey can
already help the airfield manager and Aeroklub Bovec to inform their guests of the area’s
offers and attractions. It would also help with the promotion of Bovško and the airfield.

33

8. VIRI IN LITERATURA
Aeroklub Praha Letňany, 2016. Na letišti Bovec- LJBO s C-172 a PA-34. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=vPeGp8ULh9o (Citirano 20. 2. 2017).
Alič, J., 2010. Radijska povezava za večjo varnost
https://www.dnevnik.si/1042401958 (Citirano 22. 2. 2017).

nad

Bovcem.

URL:

Arce, O., 2016. The Important Functions Served by General Aviation Airports. URL:
http://presidential-aviation.com/the-important-functions-served-by-general-aviationairports/ (Citirano 13. 1. 2017).
Arh, K., Češnovar, T., Kampuš, S., 2002. Razvojne možnosti letališča Levec. Raziskovalna
naloga. Celje, srednja in strokovna poklicna šola, 34 str.
AVWeb,
2012.
Pipistrel
Virus
SW
Flight
https://www.youtube.com/watch?v=xv82X-dMQy4 (Citirano 20. 2. 2017).

Trial.

URL:

Berra, D., Kavčič, D., Peric, V., Avsenik, C., 2014. Letališče Bovec: katalog turistične ponudbe
letališča z okolico. Bovec, Grafika art, 43 str.
Bozja,
M.,
2014.
Vaja
Letališče
Bovec
2014.
https://www.youtube.com/watch?v=vXoy9B2wHjM (Citirano 20. 2. 2017).

URL:

Bucik Ozebek, N., 2014. Prenovljeno letališče priložnost
https://www.dnevnik.si/1042656106 (Citirano 6. 12. 2016).

URL:

Cabucabu,
2012.
Blanik
l-13
landing
@
Bovec,
https://www.youtube.com/watch?v=kLLlZVXyYg4 (Citirano 20. 2. 2017).

za

Bovec.

Slovenia.

URL:

Cehner, D., 2016. Razvijali bomo letališče v Bovcu. URL: http://www.sierra5.net/novicenovo/novice/item/2604-razvijali-bomo-letalisce-v-bovcu (Citirano 2. 1. 2017).
Dediščina.
Turistično
informacijski
center
Bovec.
http://www.bovec.si/znamenitosti/dediscina/ (Citirano 18. 11. 2016).

2016.

URL:

Družinsko smučanje v Logu pod Mangartom. Turistično informacijski center Bovec. 2016.
URL:
http://www.bovec.si/zima/smucanje/druzinsko-smucanje-v-logu-pod-mangartom/
(Citirano 19. 10. 2016).
General Aviation Airports: A Natioinal Asset. U. S. Department of Transportation Federal
Aviation
Administration.
2012.
URL:
https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/ga_study/media/2012assetreport.pdf
(Citirano 7. 1. 2017).
Germovšek, S., 2014. Zgodbe, ki so zaznamovale preteklo leto. Sočasnik, 15, 3, str. 10-12.
Gore.
Turistično
informacijski
center
Bovec.
http://www.bovec.si/znamenitosti/narava/gore/ (Citirano 17. 11. 2016).

2016.

URL:

Jame.
Turistično
informacijski
center
Bovec.
http://www.bovec.si/znamenitosti/narava/jame/ (Citirano 17. 11. 2016).

2016.

URL:

34

Jarc, P., Kladnik, D., Rojšek, D., 2002. Posočje: A-Ž: enciklopedični priročnik za popotnika.
Ljubljana, ZRC SAZU, 244 str.
Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Katalogi . PPL(A) – Športni pilot letala
(katalog).
2015.
URL:
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/katalogi/Katal07_PPL_A_.pdf
(Citirano 14. 11. 2016).
Kavčič, I., 1986. Športno letališče Lesce Bled. Diplomsko delo. Ljubljana, Fakulteta za
strojništvo, 67 str.
Kunaver, J., 2014. Bovška panorama: ob smaragdni poti : panorama bovških gora in bovška
terasa : učna pot : Bovec : letališče (zgibanka). Bovec, En Hec.
Lipušček, R., 2009. Soča: Od Trente do Jadrana. Ljubljana, Mladinska knjiga, 136 str.
Matějovský, J., 2016. Bovec 2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zEZbiIgI6aA
(Citirano 20. 2. 2017).
Mikl, T., 1987. Športno letališče Murska Sobota. Diplomsko delo. Ljubljana, Fakulteta za
strojništvo, 66 str.
Močnik, B., 2010. Bovški padalci in letalci niso na isti frekvenci. URL:
http://www.delo.si/novice/slovenija/bovski-padalci-in-letalci-niso-na-isti-frekvenci.html
(Citirano 22. 2. 2017).
Najmanjše varne višine letenja. Pravila.
Bilten VFR 2014. 2014. URL:
http://sffa.org/sites/default/files/filecontent/vfr_bilten_2014.pdf (Citirano 12. 11. 2016).
Namestitve.
Turistično
informacijski
center
Bovec.
2016.
URL:
http://web4.deskline.net/bovec/sl/accommodation/list?customHeader=true&customFooter
=true (Citirano 18. 11. 2016).
Natek, K., Žiberna, I., 2004. Naravnogeografske regionalizacije Slovenije. V: Drozg., V. (ur.).
Teorija in praksa regionalizacije Slovenije. Maribor, Pedagoška fakulteta, str. 25–36.
Navodila za uporabo letališča Bovec. Navodilo za uporabo in postopki letenja na javnem
letališču
Bovec.
Bovec-airfield.si.
2012.
URL:
http://www.bovecairfield.si/sl/Letali%C5%A1%C4%8De/-Navodila-za-uporabo-letali%C5%A1%C4%8Da
(Citirano 11. 11. 2016).
N. Re., 2010. Letališče Bovec: razvoj ali iluzija? URL: http://www.zurnal24.si/letalisce-bovecrazvoj-ali-iluzija-clanek-105550 (Citirano 22. 2. 2017).
Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39–56. URL:
http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_6801_039_056.pdf
(Citirano 13. 10. 2016).
Ogrin, D., Plut, D., 2009. Aplikativna fizična geografija Slovenije. 1. natis. Ljubljana,
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 246 str.

35

Opis razredov zračnega prostora. Nekontroliran zračni prostor. Zračni prostor razreda G.
Bilten
VFR
2014.
2014.
URL:
http://sffa.org/sites/default/files/filecontent/vfr_bilten_2014.pdf (Citirano 12. 11. 2016).
Osnovni podatki letališča Bovec. Bovec-airfield.si. 2012. URL: http://www.bovecairfield.si/sl/Letali%C5%A1%C4%8De (Citirano 9. 11. 2016).
Pobočno jadranje.
Pravila jadralnega letenja. Bilten VFR 2014. 2014. URL:
http://sffa.org/sites/default/files/filecontent/vfr_bilten_2014.pdf (Citirano 12. 11. 2016).
Poleti tujih zrakoplovov splošnega letalstva. Dodatni predpisi in opombe. Bilten VFR 2014.
2014. URL: http://sffa.org/sites/default/files/filecontent/vfr_bilten_2014.pdf (Citirano 12.
11. 2016).
Prenočitvene zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov, občine, Slovenija, letno
(2015,
Zmogljivosti
–
ležišča
–
SKUPAJ).
SURS.
2016.
URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164504S&ti=&path=../Database/Ekono
msko/21_gostinstvo_turizem/02_21645_nastanitev_letno/&lang=2 (Citirano 1. 12. 2016).
Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, občine, Slovenija, mesečno (2015,
Zmogljivosti – ležišča – SKUPAJ, Prihodi turistov – SKUPAJ, domači, tuji). SURS. 2016. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164404S&ti=&path=../Database/Ekono
msko/21_gostinstvo_turizem/01_21644_nastanitev_mesecno/&lang=2 (Citirano 1. 12.
2016).
Prihodi in prenočitve turistov po državah, občine, Slovenija, mesečno (2015, Prihodi turistov
–
SKUPAJ).
SURS.
2016.
URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2164408S&ti=&path=../Database/Ekono
msko/21_gostinstvo_turizem/01_21644_nastanitev_mesecno/&lang=2 (Citirano 1. 12.
2016).
Prva svetovna vojna. Turistično informacijski center Bovec. 2016.
http://www.bovec.si/znamenitosti/prva-svetovna-vojna/ (Citirano 18. 11. 2016).

URL:

Reka
Soča.
Turistično
informacijski
center
Bovec.
http://www.bovec.si/znamenitosti/narava/soca/ (Citirano 17. 11. 2016).

URL:

2016.

Roš, K., 1999. Športni in turistični spektakel: dolina adrenalina. Delo, 141, 121, str. 7.
Sarić, D., 1995. Letališče Ptuj - Moškanjci lokacija in postopki. Diplomsko delo. Ljubljana,
Fakulteta za strojništvo, 53 str.
Slovenske statistične regije in občine v številkah. Občina Bovec . 2014. Statistični urad
Republike Slovenije. URL: http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/10 (Citirano 13.
10. 2016).
Smučanje na Kaninu. Turistično informacijski center Bovec.
http://www.bovec.si/zima/smucanje/kanin/ (Citirano 19. 10. 2016).

2016.

URL:

Strategija razvoja turizma na Bovškem. LTO Bovec. 2005. URL: www.bovec.si/mma//2013041312484701/ (Citirano 8. 12. 2016).
36

Strgar, Z., 2003. Novi lastniki oživljajo letališče. URL: https://www.dnevnik.si/44249 (Citirano
22. 2. 2017).
T., H., 2014. Bovško letališče se lahko pohvali z novo infrastrukturo. URL:
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/bovsko-letalisce-se-lahko-pohvali-z-novoinfrastrukturo/335899 (Citirano 6. 12. 2016).
Termični pogoji za jadralno letenje na področju letališča Bovec (LJBO). Bovec-airfield.si. 2012.
URL: http://www.bovec-airfield.si/sl/Letali%C5%A1%C4%8De/Termicni-pogoji-za-jadralnoletenje (Citirano 21. 12. 2016).
Trdnjava Kluže in trdnjava Fort Herman. Turistično informacijski center Bovec. 2016. URL:
bovec.si/znamenitosti/prva-svetovna-vojna/kluze-fort-herman/ (Citirano 18. 11. 2016).
Triglavski narodni park. Turistično informacijski center Bovec. 2016.
http://www.bovec.si/znamenitosti/narava/triglavski-narodni-park/Triglavski-narodnipark//Triglavski-narodni-park/ (Citirano 17. 11. 2016).

URL:

Turistično informacijski center Bovec. Zima. 2016. URL: https://www.bovec.si/sl/ (Citirano
19. 10. 2016).
Uran, M., Ovsenik, R. (Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem), 2006. Razvojni
načrt
in
usmeritve
slovenskega
turizma
2007-2011.
URL:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Microsoft_Word__RNUST_2007-2011-popravki_10.7.2006-za_na_splet-1.pdf (Citirano 8. 12. 2016).
Vurnik,
B.,
2013.
Staro
letališče
Ljubljana.
URL:
http://ppmol.org/urbanizem5/kliping/400162422-staro-letalisce.pdf (Citirano 6. 12. 2016).
Vzletišča in pristanki. Jadralno padalstvo. Svet jadralnega padalstva na dlani. Geopedia.si.
2010. URL: http://paragliding.geopedia.si/vzletisca_iskanje.php (Citirano 17. 11. 2016).
What is the difference between large and small airport operations? 2016. NoiseQuest. The
Pennsylvania State University. URL: http://www.noisequest.psu.edu/aboutairportstypesofairports.html (Citirano 14. 1. 2017).
Zasebne muzejske zbirke. Turistično informacijski center Bovec. 2016. URL:
http://www.bovec.si/znamenitosti/prva-svetovna-vojna/zasebne-zbirke/ (Citirano 18. 11.
2016).
Zipline.
Turistično
informacijski
center
Bovec.
http://www.bovec.si/poletje/zipline/ (Citirano 17. 11. 2016).

2016.

URL:

Zore, T., 1989. Letališče Lesce-Bled - gorenjska avtocesta. Diplomsko delo. Ljubljana,
Fakulteta za strojništvo, 62 str.

37

9. SEZNAM TABEL
Tabela 1: Kako ste izvedeli za letališče Bovec? (možnih je bilo več odgovorov) ...................... 23
Tabela 2: Kdaj se zadržujete na letališču? ................................................................................... 23
Tabela 3: Koliko časa se (povprečno) zadržujete na letališču ob obisku? ................................. 24
Tabela 4: S kakšnim namenom prihajate na letališče Bovec? (možnih je bilo več odgovorov)
........................................................................................................................................................ 24
Tabela 5: Kje bi kot gost letališča Bovec želeli prenočiti, če bi bil vaš obisk daljši od enega
dneva? (en obkrožen odgovor) .................................................................................................... 26
Tabela 6: Kje bi kot gost letališča Bovec želeli prenočiti, če bi bil vaš obisk daljši od enega
dneva? (dva ali tri obkroženi odgovori) ....................................................................................... 26
Tabela 7: Razlike v izbiri prenočišč v primeru večdnevnega obiska letališča Bovec, domači in
tuji gostje ....................................................................................................................................... 27
Tabela 8: Mnenje anketiranih gostov o vlogi letališča Bovec v prihodnje, tuji in domači gosti
........................................................................................................................................................ 28
Tabela 9: Kako ste zadovoljni z dostopnostjo informacij o ponudbi letališča? ........................ 29

10.

SEZNAM GRAFOV

Graf 1: Nameni prihodov anketirancev na letališče Bovec ........................................................ 25
Graf 2: Izbira prenočišč v okolici letališča v primeru večdnevnega obiska letališča Bovec...... 27
Graf 3: Mnenje anketiranih gostov o vlogi letališča Bovec v prihodnje, obkrožili so lahko več
odgovorov ...................................................................................................................................... 28

11.

SEZNAM SLIK

Slika 1: Struga reke Soče ................................................................................................................. 8
Slika 2: Gorati svet Bovškega .......................................................................................................... 9
Slika 3: Pogled na Krn iz zraka ...................................................................................................... 10
Slika 4: Letališče Bovec, v ozadju Rombon .................................................................................. 10
Slika 5: Letališče z mestom Bovec ter glavno cesto Bovec–Čezsoča ......................................... 13
Slika 6: Vzletno-pristajalna steza letališča Bovec ........................................................................ 15
Slika 7: Pogled na stezo pred preletom ....................................................................................... 16
Slika 8: Cona letališča Bovec ......................................................................................................... 17
Slika 9: Letališko poslopje ............................................................................................................. 18
Slika 10: Hangar, letališko poslopje in letališka ploščad letališča Bovec ................................... 18
Slika 11: Letalo Pipistrel Virus SW Aerokluba Bovec .................................................................. 19
Slika 12: Cessni na letališki ploščadi............................................................................................. 20
Slika 13: Letalo Cessna 172, s katerim opravlja panoramske lete podjetje Janez Let d. o. o. . 20

38

12.

PRILOGE

12.1.

Anketni vprašalnik

Pozdravljeni,
sem Regina Hrast, študentka 3. letnika dvopredmetnega študija geografije na Filozofski fakulteti. V
okviru zaključne seminarske naloge z naslovom Turistični pomen in razvojne možnosti letališča
Bovec želim z vašo pomočjo preučiti možnosti razvoja omenjenega letališča in turistične ponudbe na
njem ter tako ugotoviti možnosti nadaljnjega razvoja letališča Bovec.
Prosila bi vas, da si vzamete 10 minut časa in izpolnite anketo, saj bi mi Vaši odgovori podali bolj
realno sliko omenjene tematike. Informacije, pridobljene s pomočjo anonimnega vprašalnika, bom
uporabila izključno za namene zaključne seminarske naloge.
Za sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika se vam že vnaprej lepo zahvaljujem!

1)
a)
b)
c)
d)
e)

Kako ste izvedeli za letališče Bovec? (možnih je več odgovorov)
Sem domačin/-ka
Preko prijateljev
Turistični katalogi in agencije
Splet in drugi mediji (dopišite ustrezni medij:__________________________________)
Letalski klub oziroma navigacijske karte

2)

Kako pogosto obiščete letališče Bovec? (npr. enkrat na leto, nekajkrat na leto, vsak mesec)
___________________________________________

3)
a)
b)
c)

Kdaj se zadržujete na letališču?
Večinoma med poletno sezono
Večinoma med zimsko sezono
Preko celega leta

4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Koliko časa se (povprečno) zadržujete na letališču ob obisku?
Manj kot eno uro
Do 2 uri
Do 5 ur
Pol dneva
En dan
Več dni (dopišite ustrezno število dni:____)

5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

S kakšnim namenom prihajate na letališče Bovec ? (možnih je več odgovorov)
Druženje s prijatelji
Panoramski polet
Postanek na daljši navigacijski ruti
Šolanje za pilota
Jadralno letalstvo
Kot turist (novo doživetje)
Padalstvo
Modelarstvo
Drugo: ___________________________________________________________
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6)
a)
b)

Ali ste zadovoljni z obstoječo ponudbo na letališču Bovec?
DA
NE

7)

Kaj bi po vašem mnenju še lahko vključili v ponudbo omenjenega letališča? (vaši predlogi
glede spremljajoče ponudbe na letališču, navedete lahko več odgovorov)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8)
a)
b)

Ali menite, da je dovolj poskrbljeno za promocijo letališča in aktivnosti na njem?
DA
NE

9)

Ali med obiskom letališča obiščete tudi katerega izmed okoliških krajev ali turističnih
znamenitosti?
DA
NE

a)
b)

10) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim navedite, katere kraje oziroma turistične
znamenitosti ste obiskali?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11) Če ste na vprašanje št. 9 odgovorili z DA, ali menite, da je na letališču dovolj dobro poskrbljeno
za mobilnost gostov (možnost najema avtomobila ali kolesa, taxi storitve, avtobusne
povezave) oz. bi bilo na tem področju treba še kaj izboljšati?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12)
a)
b)
c)
d)

Kje bi kot gost letališča Bovec želeli prenočiti, če bi bil vaš obisk daljši od enega dneva?
V hotelu
V apartmaju
V kampu
Na letališču

13) Ali ste zaradi večdnevnega obiska letališča Bovec že kdaj iskali prenočišče v okolici letališča? (V
primeru odgovora DA obkrožite tudi ustrezno vrsto prenočišča. Pri tem lahko obkrožite več
odgovorov)
a) DA (hotel / kamp / apartma)
b) NE
14) Če ste na vprašanje št. 13 odgovorili z DA, ali menite, da je v bližini letališča Bovec dovolj
prenočitvenih zmogljivosti?
a) DA
b) NE
15) Kakšno vlogo naj bi po vašem mnenju imelo omenjeno letališče v prihodnje? (možnih je več
odgovorov)
a) Večja usmerjenost v padalstvo in jadralno letalstvo kot turistično dejavnost
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sedež letalske šole (padalstvo, letenje z ultralahkimi napravami)
Družinam prijazno športno letališče
Večja usmerjenost v panoramske lete
Hitrejši, lažji in udobnejši dostop do turistične infrastrukture (golf, smučišče, itd)
Vmesna destinacija na daljših letih
Drugo: ____________________________________________

16) Ali menite, da bi lahko povečana obiskanost letališča pripomogla k širšemu turističnemu
razvoju in obiskanosti Bovškega?
a) DA
b) NE
17)
a)
b)
c)

Kako ste zadovoljni z dostopnostjo informacij o ponudbi letališča?
Zadovoljivo
Informacije so dostopne, vendar bi bilo potrebno povečati njihovo dostopnost
Premalo dostopnih informacij

18) Kako bi ocenili odnos osebja do koristnikov letaliških uslug?
a) nezadovoljivo

b)zadovoljivo

c)dobro

19) Komentar in druge pripombe:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
LETO ROJSTVA: _______
OD KJE PRIHAJATE?
a)
b)

Slovenija (prosim, navedite ustrezno občino: _________________________)
Tujina (prosim, navedite ustrezno državo: ____________________________)
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Tolmin, 10. april 2017

Regina Hrast
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