UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DANJELA DOBRAVEC

Vpliv prenehanja obratovanja kaninskega smučišča na
zimski turizem v Bovcu v obdobju 2013‒2016
Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DANJELA DOBRAVEC

Vpliv prenehanja obratovanja kaninskega smučišča na
zimski turizem v Bovcu v obdobju 2013‒2016
Zaključna seminarska naloga

Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

Univerzitetni študijski program
prve stopnje: GEOGRAFIJA

Ljubljana, 2017

ZAHVALA : Najprej bi se rada zahvalila svojemu mentorju doc. dr. Dejanu Cigaletu za
potrpežljivost, spodbudo ter vso pomoč pri izdelavi zaključne seminarske naloge. Zahvalila bi
se rada tudi svojima staršema za pomoč in podporo pri študiju, ter Roku in bližnjim
prijateljem
za
vso
spodbudo
pri
zaključevanju
študija.

IZVLEČEK
Vpliv prenehanja obratovanja kaninskega smučišča na zimski turizem v Bovcu v
obdobju 2013‒2016
Bovec s svojimi okoliškimi naravnimi lepotami skozi leto privabi številne rekreacije željne
turiste. Največ turistov je v času poletne sezone. Privabijo jih pestre možnosti za rekreacijo na
prostem ter privlačna, pretežno naravna pokrajina. Zimska turistična sezona je pomembna z
vidika zagotavljanja celoletnega turizma. Po izgradnji smučišča Kanin leta 1973 so v Bovcu
začeli beležiti večji turistični obisk tudi v zimskih mesecih. Smučišče je skozi leta doživljalo
vzpone in padce, v skladu s tem pa se je spreminjalo tudi turistično povpraševanje v zimskih
mesecih. Leta 2013 so smučišče zaradi padca dveh gondol na krožno-kabinski žičnici zaprli.
Po tej nesreči je bilo smučišče zaprto štiri leta. Z zaprtjem smučišča je turistično
povpraševanje v zimskih mesecih v Bovcu močno upadlo. V zaključni seminarski nalogi je
predstavljen razvoj kaninskega smučišča, pregled nastanitvene statistike skozi leta ter mnenje
bovških turističnih ponudnikov o vplivu prenehanja obratovanja smučišča na njihovo
dejavnost.
Ključne besede: turizem, rekreacija, smučišče Kanin, Bovec, nastanitvena statistika
ABSTRACT
The influence of shutting down the operations of the Kanin ski resort on winter tourism
in Bovec in the period 2013‒2016
Bovec with its surrounding natural beauties attracts many recreation eager tourists throughout
the year. Most tourists visit Bovec in the summer season. They are attracted by a variety of
outdoor recreational options and scenic nature. The winter season is important in terms of
providing year-round tourism. After the construction of the Kanin ski resort in 1973, the
number of tourists in winter months increased significantly. During many years of operation,
the ski resort was experiencing ups and downs, so the tourist demands in the winter months
also changed accordingly. In 2013, due to the fall of two gondolas on the circular cabin lift,
the ski resort closed. After this accident the resort was closed for four years. With the ski
resort being closed, the tourist demand in Bovec declined sharply in the winter months. The
final seminar paper presents a development of the Kanin ski resort, an overview of
accommodation statistics over the years and the opinion of tourism providers in Bovec about
the impact that the closed ski resort had on their activities.
Key words: tourism, recreation, ski resort Kanin, Bovec, accommodation statistics
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1

UVOD

Bovec s svojo bližnjo okolico slovi po izjemnih naravnih lepotah, ki so privlačne za ljudi od
blizu in daleč. V bovški regiji je veliko priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
Skozi zgodovino se je njena meja nenehno spreminjala, prav tako tudi upravno-politična
pripadnost. Obmejna lega ter reliefne značilnosti tega območja, ki je zaradi gorskih pregrad
izrazito ločen svet, so vplivale na slabo prometno povezanost ter gospodarsko nerazvitost
območja (Soški protokol, 1994).
Ob jasni želji prebivalcev po ohranitvi naravnega okolja ter spodbujanju turizma je Bovec v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postal del velikopoteznega projekta, ki so ga z veliko
truda vsaj delno uresničili. Ta projekt je zajemal tudi kaninsko smučišče, katerega obratovanje
je bilo že od samega začetka oteženo.
Smučišče je bilo ena od redkih turističnih ponudb v Bovcu, ki je tudi v zimski sezoni
privabljala turiste. Po dolgih letih spopadanja s težavami pri poslovanju in nesreči na krožnokabinski žičnici leta 2013 so morali smučišče zapreti. Po zaprtju je število turistov v Bovcu v
zimskih mesecih močno upadlo. Smučišče je na obnovo čakalo dolga tri leta. Od novega
zagona v decembru leta 2016 pa nemoteno obratuje.
V nalogi bomo obravnavali vplive prenehanja obratovanja smučišča v občini Bovec. V prvem
delu naloge bomo geografsko predstavili Bovec ter Kaninsko pogorje, kjer leži kaninsko
smučišče. Opisali bomo lego ter prometni položaj območja, pa tudi za turizem pomembne
klimatske značilnosti ter ustreznosti klime tega območja za razvoj zimskošportnega turizma.
V drugem delu naloge bomo na kratko predstavili razvoj turizma v Bovcu ter razvoj
kaninskega smučišča. Na koncu pa bomo opisali vzrok prenehanja obratovanja smučišča leta
2013 ter nekaj vidnih posledic zaprtja. V tretjem delu naloge bomo s pomočjo podatkov,
pridobljenih iz podatkovnega portala SI-STAT, predstavili nastanitveno statistiko v Bovcu v
obdobju 2008-2016. Na osnovi teh podatkov bomo primerjali leta pred zaprtjem z leti po
zaprtju smučišča ter ugotavljali in komentirali morebitne razlike. Četrto poglavje vsebuje
mnenja turističnih ponudnikov v Bovcu. Izvedeni so bili intervjuji s turističnimi ponudniki v
Bovcu, za katere so bila kot izhodišče že vnaprej pripravljena vprašanja. Tudi odgovore
turističnih ponudnikov smo na koncu primerjali med sabo.
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1.1 NAMEN IN CILJI ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE
Namen te zaključne seminarske naloge je ugotoviti pomembnost kaninskega smučišča za
turizem v Bovcu. V nalogi bomo raziskali posledice zaprtja kaninskega smučišča za turizem v
Bovcu med leti 2013 in 2016 ter ugotavljali njihovo pomembnost.
Cilji zaključne seminarske naloge so:







geografska predstavitev Bovca in Kaninskega pogorja ter preučitev ustreznosti lege
kaninskega smučišča,
predstavitev razvoja turizma v Bovcu s poudarkom na kaninskem smučišču,
prikaz spremembe turističnega povpraševanja zaradi zaprtja smučišča,
opis posledic nedelovanja smučišča,
analiza mnenj turističnih ponudnikov o vplivih prenehanja delovanja smučišča na
turizem v Bovcu,
prikaz pomembnosti kaninskega smučišča za zimski turizem.

1.2 HIPOTEZE




Po zaprtju smučišča so v Bovcu ostali brez zimske turistične sezone.
Smučišče je pomembna dodatna dejavnost pri zagotavljanju celoletnega turizma.
Glede na podnebne spremembe ponudba smučišča ne bo dovolj za večje zanimanje
tujih oziroma večdnevnih turistov v zimskih mesecih.

1.3 METODE DELA
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge smo uporabili ustrezno literaturo in statistične
podatke s spleta ter izvedli intervju z več turističnimi ponudniki v Bovcu. Literaturo smo
pridobili v knjižnici Cirila Kosmača ter v Tolminskem muzeju, kjer smo dostopali do arhiva
novic, ki so bile objavljene na temo kaninskega smučišča. Statistične podatke, ki smo jih
uporabili v tabelah, smo črpali s spletne strani Statističnega urada RS oziroma podatkovnega
portala SI-STAT. Zbrali smo podatke, s katerimi je bilo najlažje prikazati spremembo
turističnega povpraševanja po zaprtju smučišča 2013. Da bi vključili mnenje bovških
turističnih ponudnikov o vplivu zaprtja smučišča na njihovo dejavnost, smo opravili kratek
intervju s sedmimi izhodiščnimi vprašanji. Vprašanja o vplivih prenehanja obratovanja
kaninskega smučišča smo na terenu zastavili različnim ponudnikom turističnih storitev v
Bovcu. Odgovore, ki smo jih tako zbrali, smo na koncu primerjali med seboj.
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1.4 PREDSTAVITEV NEKATERIH KLJUČNIH POJMOV
V tem podpoglavju bomo predstavili nekatere ključne pojme, ki se večkrat pojavljajo v
nalogi. Za lažje razumevanje podatkov Statističnega urada RS, uporabljenih v šestem
poglavju te naloge, smo dodali tudi nekatere statistične definicije. Te definicije so povzete iz
metodoloških pojasnil Statističnega urada RS.
Turizem: Kot prva znanstvena definicija turizma velja definicija Walterja Hunzikerja in
Kurta Krapfa iz leta 1942. Ta definira turizem kot splet odnosov in pojavov, ki nastanejo
zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne
naselitve in ni povezano s pridobitno dejavnostjo (Alič, Cvikl, 2009).
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni turizem pojav, da kdo potuje in začasno
spremeni kraj bivanja zaradi oddiha ali razvedrila (Slovar slovenskega knjižnega jezika,
1994).
V metodoloških pojasnilih Statističnega urada RS je turizem splet dejavnosti oseb, ki potujejo
in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve,
poslov ali iz drugih razlogov, in sicer najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne
več kot eno leto (365 dni) brez prekinitve (Vovko, 2017).
Turistično povpraševanje: Po definiciji Hunzikerja in Krapfa iz leta 1942 je to tista količina
turističnih proizvodov, ki jih turist želi potrošiti pri dani ravni cen ali pri danem stanju
deviznih tečajev (Alič, Cvikl, 2009).
Turistično povpraševanje je odvisno od velikega števila dejavnikov, kot so: lega kraja in
objekta, dostopnost območja, prometna povezanost območja, njegova klima ter naravne,
kulturne, etnološke in druge turistične atrakcije. Pomembna je tudi stopnja industrializacije in
urbanizacije, potreba po rekreaciji in bivanju izven kraja stalnega bivanja, dolžina dopustov in
šolskih počitnic, kakovost storitev turističnega območja, tradicija, varnost, višina finančnih
sredstev, cena turističnih paketov, politična ureditev države, meddržavni odnosi in drugi
(Alič, Cvikl, 2009).
Turistična ponudba: Hunziker in Krapf opredeljujeta turistično ponudbo kot tisto količino
turističnih dobrin, ki so jo ponudniki pripravljeni prodati pri dani ravni cen in pri danem
stanju tečajev (Alič, Cvikl, 2009).
Ta je prepletena z dobrinami, ki jih uporabljajo turisti in prebivalci določenega kraja. V
celovito turistično ponudbo so vključene dobrine, ki jih turisti uporabljajo tudi v kraju bivanja
(hrana ter druge življenjske potrebščine), dobrine, ki jih v kraju bivanja uporabljajo redkeje
ali sploh ne (spominki, razglednice in podobno), dobrine, ki jih na potovanjih in počitnicah
turisti porabljajo v večji meri kot v kraju bivanja (ogledi filmov ali obiski prireditev), dobrine,
ki jih le uporabljajo in zanje plačajo uporabnino, najemnino ali odškodnino (najem kolesa ali
smučarske opreme), dobrine, ki si jih turisti ogledujejo (naravne in kulturne znamenitosti ter
prireditve) ali pa jih zanima le njihova uporabna vrednost (Alič, Cvikl, 2009).
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Rekreacija: Rekreacija pomeni dejavnost, s katero se človek telesno in duševno sprosti in
okrepi (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994).
Prihodi turistov: To je število oseb, ki prispejo v nastanitveni obrat in se tam prijavijo.
Upoštevajo se vse osebe, ne glede na starost (tudi otroci, za katere so prenočitve brezplačne)
(Vovko, 2017).
Prenočitve turistov: Pri teh podatkih se upošteva vsaka noč, ki jo turist dejansko preživi v
nastanitvenem obratu (prespi ali se tam le zadržuje) ali pa je tam le prijavljen (njegova fizična
navzočnost ni nujna) (Vovko, 2017).
Nastanitvene zmogljivosti: Te so izražene s številom sob in ležišč, ki so na voljo turistom v
posameznih mesecih. Pri tem so upoštevana stalna in pomožna ležišča. Nastanitvene
zmogljivosti se na letni ravni prikazujejo kot seštevek največjega števila ležišč, ki so bila v
posamezni enoti na voljo turistom celo leto (Vovko, 2017).
Število sob: Ta podatek je enak številu razpoložljivih enot, ki se oddajajo v nastanitvenem
obratu. Enota pomeni v tej zvezi nedeljivo najemno celoto (to pomeni, da se oddaja v celoti).
Za eno enoto se štejejo: soba, apartma, koča, bungalov, hiša, prostor ali parcela za
kampiranje, privez za plovila (Vovko, 2017).
Stalna ležišča: To so tista ležišča, ki so redno pripravljena za oddajanje turistom. Med stalna
ležišča štejemo tudi skupna ležišča v planinskih domovih in kočah (Vovko, 2017).
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2

STROKOVNA LITERATURA O TURIZMU NA BOVŠKEM

V preteklih letih je bilo napisane že veliko strokovne literature, ki se je ukvarjala s turizmom
na Bovškem.
Tolminski zbornik, izdan leta 1975, vsebuje članek Viktorja Klajnščka z naslovom Alpski
turistični center Bovec, v katerem so opisani začetki kaninskega smučišča (Klanjšček, 1975).
V zborniku 10. zborovanja slovenskih geografov Tolmin-Bovec, Zgornje Posočje, ki je bil
izdan leta 1978, je objavljen članek Marjana Žagarja ter Jelke Kunaver z naslovom Nekateri
vidiki turistično-prometnega razvoja Bovškega. Avtorja sta ugotavljala pomembnost
turističnega razvoja ter potrebe po turistični in funkcionalni izgradnji Bovca (Žagar, Kunaver,
1978).
Katja Vrtačnik v strokovnem članku Vpliv klimatskih sprememb na zimsko-športni turizem
predstavi napovedi klimatskih sprememb v prihodnosti, stanje slovenskih smučišč ter
pomembnost razvijanja celoletnega turizma, ki bi omilil izpad turističnega povpraševanja ob
zelenih zimah (Vrtačnik, 2008).
V svojem članku z naslovom Odnos prebivalstva slovenskih alpskih turističnih krajev do
turizma in njegovih učinkov ugotavlja Dejan Cigale pozitivne ter negativne učinke
turističnega razvoja na osnovi mnenja lokalnega prebivalstva na podlagi anketne raziskave, ki
je bila izvedena tudi v Bovcu (Cigale, 2004).
Tema turizma v Bovcu je bila že obravnavana tudi v diplomskih nalogah ter zaključnih
seminarskih nalogah.
Metka Belingar v diplomskem delu z naslovom Širitev poletne ponudbe gorskega centra
Kanin predstavlja podjetje ATC Kanin, trende njihovega turističnega povpraševanja ter
predloge za širitev poletne ponudbe Kanina (Belingar, 2008).
Naslov diplomskega dela Tomaža Skočirja pa je Analiza turistične ponudbe in povpraševanja
ter možnosti za razvoj turizma v Zgornjem Posočju. V njem opiše turistično ponudbo in
povpraševanje v Zgornjem Posočju ter predloge za izboljšanje turistične ponudbe v Zgornjem
Posočju (Skočir, 2010).
Barbara Malovec v svoji zaključni seminarski nalogi o aktualni temi z naslovom Možnosti za
razvoj trajnostne mobilnosti v občini Bovec ugotavlja razvitost trajnostne mobilnosti v Bovcu
ter predstavi predloge njenega razvoja. V nalogo vključuje tudi primere dobrih praks
trajnostnega prometa v različnih gorskih območjih, ki povečujejo turistično povpraševanje
(Malovec, 2016).
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3

GEOGRAFSKA
POGORJA

PREDSTAVITEV

BOVCA

IN

KANINSKEGA

Bovec leži v severozahodnem delu Slovenije. Po naravnogeografski členitvi Slovenije spada v
alpske pokrajine. Bovška kotlina je obdana z visokogorjem in alpskimi kraškimi planotami
(Ogrin, Plut, 2009). V hladnejšem pleistocenu je tukaj dolino zapolnil največji slovenski
ledenik, to je Soški ledenik, ki je meril 65 km (Ogrin, Plut, 2009). S svojim delovanjem je
dolino razširil in uravnal dno, pobočja nad njim pa so ostala strma (Geografski atlas, 1998).
To dolino še danes preoblikuje reka Soča in je ena izmed največjih dolin v Julijskih Alpah. Pri
Bovcu, na stiku dolin reke Soče in Koritnice se ta razširi v manjšo kotlino (Ogrin, Plut, 2009).
Naselje Bovec leži v severnem delu kotline, na najvišji prodni terasi reke Soče, na 460 m
nadmorske višine. Nad Bovško kotlino se na severozahodu oziroma zahodu dviga najvišje
Kaninsko pogorje (2.587 m) s smučiščem Kanin. Na severu se nad kotlino dviga nekoliko
nižji Rombon (2.208 m), na vzhod Svinjak (1.653 m) ter na jugu Polovnik (1.482 m). Na
uravnanem dnu, kjer leži naselje Bovec, prevladujejo karbonatni prod, grušč, til, konglomerat,
breča, tilit. Višji okoliški vrhovi, vključno s Kaninskim pogorjem, pa so večinoma iz apnenca
(Geografski atlas, 2009). Za ta del Slovenije je značilna redka poselitev, ki je omejena na
doline in kotline, gorsko podnebje, velik delež strmega sveta ter izrazita višinska podnebna ter
vegetacijska pasovitost (Ogrin, Plut, 2009).

Slika 1: Zemljevid območja

Vir: Geopedia, 2017.
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3.1 PROMETNI POLOŽAJ IN LEGA
Čez Slovenijo potekajo najkrajše kopenske poti med Balkanom, Srednjo Evropo, Bližnjim
vzhodom, severno Italijo in zahodnim Sredozemljem. Razvitost našega prometnega omrežja
večinoma ne ustreza kriterijem teh poti, zato je večina prometnih tokov preusmerjena po
nekoliko daljših poteh prek sosednjih držav (Geografski atlas, 2009). K večji mobilnosti in
posledično turistični dostopnosti veliko prispevata tudi dva panevropska koridorja, E-5 in E10, ki prečkata Slovenijo. Zaradi teh dveh se obiskovalci iz bližnjih držav odločajo tudi za
krajše turistične obiske. Lega Slovenije je zanimiva za prebivalce jugovzhodnoevropskih
držav, saj so slovenske Alpe najbližje in najlažje dostopno gorsko območje, za prebivalce
osrednje Slovenije pa je Koprsko primorje najbližje obmorsko območje. Za zgornjo Soško
dolino, kjer se nahajata Bovec in Kaninsko pogorje, je značilna odmaknjenost od osrednje
Slovenije, hkrati pa tudi od pomembnejših evropskih poti. Značilna je zaprtost doline proti
severu in razširitev doline proti jugu do Jadranskega morja in Furlanske nižine. (Žagar,
Kunaver, 1978). Vzporedno z dolino Soče potekajo tudi velike turistične poti, in sicer savska
pot na vzhodu ter Kanalska dolina na zahodu, s katerima je dolina na severu povezana s
prelazom Predel (1.156 m) ter Vršič (1.611 m). Južneje se dolina povezuje še z Učjo na
italijanski strani ter z lažje dostopnim Tolminom in s Kobaridom, ki je dobro prometno
povezan tudi z italijanskimi mesti, kot sta Čedad in Videm (Žagar, Kunaver, 1978). Kljub
številu prometnih povezav moramo upoštevati, da je cesta čez Vršič večji del zime zaprta ter
da od ostalih povezav ostane samo cestna povezava proti Tolminu, ki ni prekinjena z mejnim
prehodom (Soški protokol, 1994). Tudi javni promet je tukaj slabo razvit in omejen. Zgornje
Posočje nima železniške proge, avtobusni promet je vsakodneven, a še vedno skromen,
predvsem v povezavah z južnejšimi deli doline. Težja dostopnost in slabša prometna
infrastruktura omejujeta večje prometne tokove, vendar pa je lahko ravno to z vidika turizma
ter naravnih lepot, ki jih ta dolina ponuja, odločilen dejavnik za razvoj sonaravnega turizma in
trajnostni razvoj te doline.

3.2

KLIMATSKE ZNAČILNOSTI BOVCA IN KANINSKEGA POGORJA

Lega v zmernih geografskih širinah vpliva na značilnosti podnebja pri nas ter na veliko
časovno in prostorsko spremenljivost vremena. Po Ogrinovi klasifikaciji ima Bovec zmerno
celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilna visoka namočenost (1.3002.500 mm) ter višek padavin v jeseni. Velik vpliv imajo tudi prevladujoče zračne mase z
zahoda in jugozahoda ter alpsko-dinarska pregrada. Blagodejni vplivi morja naj bi segali vse
do konca Soške doline, kar potrjuje dejstvo, da je v Bovcu jesen toplejša od pomladi (Bernot,
1978).
Kaninsko pogorje s smučiščem Kanin na približno 2.200 m nadmorske višine pa spada v
območje s podnebjem višjega gorskega sveta. Značilen je sredozemski padavinski režim ter
od 1.700 mm do več kot 3.200 mm padavin na leto (Ogrin, Plut, 2009).
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3.2.1

Sončevo obsevanje

Eden izmed poglavitnih dejavnikov z velikim vplivom na turistično obiskanost je Sončevo
obsevanje. Na trajanje Sončevega obsevanja ima največji vpliv relief. Gorski svet, zlasti v
severozahodni Sloveniji, kjer se nahajata Kaninsko pogorje s smučiščem in Bovec, prejme od
1.600 pa do 1.900 ur sonca na leto, zato to območje spada med najslabše osončene predele v
Sloveniji (Ogrin, Plut, 2009). Pri tem dejstvu je potrebno omeniti, da so slabo osončena
predvsem poletja zaradi konvektivne oblačnosti, ter da gorski vrhovi prejmejo največ
Sončevega obsevanja pozimi, kar je z vidika turistične obiskanosti smučišča zelo ugodno
(Ogrin, Plut, 2009).

3.2.2

Temperatura zraka

Pomemben vpliv na temperaturo zraka ima relief skupaj z nadmorsko višino, ki se v Sloveniji
povprečno znižuje za 0,53 stopinje na 100 m (Ogrin, Plut, 2009). Temperatura zraka med
februarjem in julijem narašča, med avgustom in januarjem pa pada (Bernot, 1978). Za
referenčno obdobje 1961-1990 je povprečna letna temperatura zraka v Bovcu znašala 9,1 °C
(Vreme, 2017). Tukaj se temperature pod ničlo spustijo med oktobrom in majem, nad 1.000 m
nadmorske višine in na še višje ležečem Kaninskem pogorju pa lahko skozi vse leto.

3.2.3

Padavine

Zgornje Posočje velja za enega najbolj namočenih predelov v Sloveniji. V Bovcu je bila v
referenčnem obdobju 1960-1991 povprečna letna višina padavin 2.733 mm (Vreme, 2017).
Na višjem Kaninskem pogorju pa so namerili celo več kot 3.000 mm padavin (Bernot, 1978).
Tukaj se pojavljata dva padavinska viška, manjši spomladi ter večji jeseni, ko je november
najbolj namočen mesec v letu. To območje izstopa tudi z rekordnimi dnevnimi količinami
padavin, ki lahko presegajo 200 mm. Eden izmed ekstremov se je zgodil 14. 11. 1969, ko so v
Bovcu namerili kar 362 mm padavin (Kunaver, 2004).
3.2.4

Snežna odeja

Snežna odeja se na Bovškem pojavlja od oktobra do aprila ali celo maja, kar je v veliki meri
odvisno od nadmorske višine in ekspozicije površja. Zaradi dobre namočenosti ima Kaninsko
pogorje ugodne pogoje za nastanek debele in dolgotrajne snežne odeje (Bernot, 1978). V
dolini lahko prvi sneg pričakujemo že oktobra, nad 1.000 m pa tudi poleti. V zadnjih
desetletjih je snežna odeja pogosto nesklenjena, kar je posledica vremenskih razmer in lege.
Število dni s snežno odejo se na prisojni strani velikokrat ujema s številom snežnih dni, na
območju Čezsoče na osojni strani pa se sneg iz različnih obdobij lažje kopiči. Pozimi segajo
kopna pobočja na Kaninskem pogorju od 1.000 do 1.300 m visoko, nad tem se debelina
snežne odeje povečuje (Kunaver, 2004). To je eno izmed območij, kjer se snežna odeja zadrži
najdlje v Sloveniji, od 60 do 150 dni, na najvišjih grebenih pa celo več kot 200 dni (Ogrin,
Plut, 2009). Bovec je imel v referenčnemu obdobju 1960‒1991 snežno odejo 62,6 dni
(Vreme, 2017). Debelina snežne odeje v visokogorju večinoma presega 4 m, ob bolj
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namočenih zimah pa celo 5 m (Ogrin, Plut, 2009). Po navedbah upravljavcev smučišča naj bi
debelina snežne odeje na Prestreljeniških podih na D postaji krožno-kabinske žičnice ob
običajni zimi presegala 4 m v zgodnjih pomladanskih mesecih (Kunaver, 2004).
Slika 2: Visoka snežna odeja na smučišču Kanin

Vir: Sovdat, 2015.

3.3 USTREZNOST
TURIZEM

KLIMATSKIH

RAZMER

ZA

ZIMSKOŠPORTNI

Lega kaninskega smučišča je ugodna iz več razlogov. Smučišče leži v visokogorju med 1.600
m in 2.300 m nadmorske višine, kjer je možnost snežnih padavin čez celo leto, vendar se
večinoma pojavljajo od oktobra do maja. Visoka nadmorska višina in posledično nižje
temperature zagotavljata dobre pogoje za ohranjanje naravne snežne odeje. Do sedaj smo že
večkrat poudarili, da to območje prejme veliko količino padavin ter da debelina snežne odeje
ob navadni zimi presega 4 m (Ogrin, Plut, 2009). V zimskih mesecih prejme območje
Kaninskega pogorja največ Sončevega obsevanja v letu, kar je z vidika obiskanosti in
privlačnosti smučišča pozimi zelo pomemben dejavnik. V zadnjem času smo priča podnebnim
spremembam, ki napovedujejo dvig temperatur in s tem tudi dvig snežne meje. Uresničitev
napovedi bi, zaradi lege na nizkih nadmorskih višinah, majhnosti ter omejenih finančnih
sredstev, za večino slovenskih smučišč lahko pomenila propad. Že dvig temperature za 2
stopinji bi mejo zanesljive zasneženosti dvignil na 1.500 m nadmorske višine in več. Prednost
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kaninskega smučišča v primerjavi z drugimi po Sloveniji je lega na visoki nadmorski višini,
kar pa ne reši pojava zelenih zim. Z uresničitvijo napovedi bodo najuspešnejša gorska
turistična središča tista, ki bodo znala razviti svojo turistično ponudbo čez celo leto, da v
zimskem času ne bi bila odvisna samo od snega (Vrtačnik, 2008).
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4

RAZVOJ TURIZMA NA BOVŠKEM

Bovec z okolico že od nekdaj slovi po svojih naravnih lepotah in neokrnjeni naravi, ki jo
lahko primerjamo z ostalimi deželami evropskega alpskega loka. Kljub temu je večkratno
spreminjanje upravno-politične pripadnosti to območje za vedno zaznamovalo. Pred prvo
svetovno vojno je bil Bovec v obmejnemu delu nekdanje Avstro-Ogrske, med obema vojnama
je pripadel obmejnemu območju Italije, po drugi svetovni vojni pa je postal del bivše
Jugoslavije v Socialistični Republiki Sloveniji. Od leta 1991 pripada neodvisni državi,
Republiki Sloveniji. Nenehno spreminjanje meja je močno oviralo razvoj poselitve ter
regionalni razvoj pokrajine, ki je ostala gospodarsko nerazvita, prometno zaprta ter slabo
čezmejno povezana. Dodatno oviro Bovca predstavlja tudi visokogorski svet Julijskih Alp,
zaradi katerega je to območje zaprto in težje dostopno. Za slabo prometno povezanost in
zaprtost Posočja do šestdesetih let lahko okrivimo tudi centralistično voden razvoj
gospodarstva v Sloveniji. Ta je razvijal industrijo le v "gospodarskemu križu Slovenije"
(Maribor, Ljubljana, Nova Gorica in Jesenice, Ljubljana, Brežice) ter nekaterih drugih
manjših območjih. V sedemdesetih letih industrializacija Posočja po večini ni zajela, izjema je
bila manjša lokalna industrija, ki je nastala po drugi svetovni vojni. To je ob opuščanju
kmetijstva botrovalo številčnemu izseljevanju iz območja, predvsem mladega, delovno
sposobnega prebivalstva. Zaradi vseh prej naštetih dejavnikov se Bovec in Posočje kljub istim
naravnim pogojem nista uspela razvijati po zgledu ostalega razvitega alpskega sveta. Začetki
turizma na Bovškem segajo že v leta pred prvo svetovno vojno ter med obema vojnama
(Soški protokol, 1994). Zgrajenih je bilo nekaj hotelov, ki so jih obiskovali večinoma domači
in italijanski gostje, drugi pa manj. Ker Bovec ni imel druge turistične infrastrukture, je bilo
delovanje hotelov skrčeno na le 3 mesece v letu, kar še ni zagotavljalo celoletnega preživetja.
Vedno bolj je bilo jasno, da je potrebno zagotoviti primerno turistično infrastrukturo, da bi se
dolžina turistične sezone lahko podaljšala. Ponovno je turizem oživel šele konec 60. let, ko so
na Bovškem, da bi ohranili lepote naravnega okolja, zavrnili predloge za gradnjo hidrocentral
ter težje industrializacije (Klanjšček, 1975). Velik družbeni in gospodarski napredek se je v
Bovcu zgodil leta 1963 z izgradnjo hotela Alp, ki mu je leta 1973 sledila izgradnja hotela
Kanin in krožno kabinske žičnice ter začetek obratovanja kaninskih smučišč (Klanjšček,
1975). Leta 1982 pa so dogradili še Kulturni dom ter zgradili apartmajsko naselje Kaninska
vas.
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Slika 3: Center Bovca

Avtorica: Danjela Dobravec, 2017.
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5

RAZVOJ KANINSKEGA SMUČIŠČA

Želja po podaljšanju turistične sezone v Bovcu je sredi 60. let vodila v ustanovitev konzorcija
s strani Avtoprometa Gorica, Avtoprevoza Tolmin, občine Tolmin in občine Nova Gorica, s
katerim so dali prvo pobudo za izgradnjo žičnic. Nato se je leta 1968 Bovcu ponudila možnost
še močnejšega turističnega projekta (Klanjšček, 1975). Projekt "Gornji Jadran" je spodbujal
turizem kot pomemben dejavnik za stimulacijo gospodarskega prostorskega razvoja pri
katerem so sodelovali domači in tuji strokovnjaki iz Francije, Italije ter Avstrije. Obsegal je
obalno območje od Šibenika pa do meje z Italijo na Slovenskem pa torej obmorski predel,
kraški predel ter alpski predel. Namenjen je bil izdelavi prostorskih načrtov v razvoju turizma,
financiran pa je bil s strani organizacije združenih narodov iz posebnega sklada za razvoj.
Nekateri cilji tega projekta so bili: zavarovanje naravnih in kulturnih lepot ter zgodovinske
vrednosti, ustvariti rekreacijsko območje evropskega pomena itd. (Kraševec, 1971). Ob
vključitvi v ta projekt bi Bovec lahko pridobil kredit Mednarodne banke za razvoj, za kar so
se kasneje tudi odločili. Že tako težko izvedljivo prvo pobudo so morali prilagodili in
povečati, da je ustrezala kriterijem za pridobitev kredita. Za tem je bil 22. februarja 1969
ustanovljen konzorcij Alpski turistični center Bovec v katerega je bilo vključenih 28 podjetij,
ki so vplačevala v sklad za izgradnjo. Projekt ATC Bovec se je kasneje priključil programu za
turistično izgradnjo Gornjega Jadrana, ki je dodatno dopolnil projekt (Klanjšček, 1975). V
sklopu tega novega projekta naj bi se zgradilo: dve krožno-kabinski žičnici ki naj bi iz doline
pa do smučišč prepeljale do 1.800 potnikov na uro, 19 vlečnic in sedežnic na smučišču,
smučarske proge, restavracijo s 300 sedeži na smučišču, hotelsko naselje s 5.000 ležišči na
spodnji postaji žičnice, igrišča, drsališča, trgovske in zabaviščne prostore, golf, odprti bazen
ob Soči, športno letališče itd. Vsa ta infrastruktura naj bi zadostovala za 11.000 smučarjev na
Kaninskem pogorju (Klanjšček, 1975). Od teh velikopoteznih načrtov ni bilo veliko, saj se je
kredit Mednarodne banke namenil za izgradnjo Bernardina. Na koncu so s pomočjo domačih
bančnih sredstev odobrili minimalni program, s katerim so zgradili 5,8 km dolgo krožno
kabinsko žičnico iz doline do Prestreljeniških podov, cesto do 1.200 m nadmorske višine, 2
sedežnici in 2 vlečnici, restavracijo s 300 sedeži, parkirni prostor in hotel z 240 ležišči v
dolini. Po zahtevni gradnji, ki je zaradi snega potekala le 5 mesecev na leto, so 25. maja 1973
dogradili hotel in 24. marca 1974 dokončali krožno kabinsko žičnico. Po otvoritvi je smučišče
ob lepših dnevih obiskalo tudi 2.000 gostov na dan. Po številu obiskovalcev smučišča so
prevladovali domačini ter prebivalci bivših jugoslovanskih republik. Začeten dober obisk
gostov iz sosednjih držav pa se je zaradi slabe urejenosti smučišč zmanjšal (Klanjšček, 1975).
To je bilo prvo slovensko visokogorsko smučišče. Po plazu leta 1975, ki je porušil C postajo
krožno-kabinske žičnice, pa so leto kasneje uvedli stečaj, ki se je s sanacijo zaključil leta 1978
(Belingar, 2008). Z izgradnjo nove dvosedežnice v Veliki graben, vezno vlečnico med
Prestreljeniškimi podi in sedežnico v Velikem grabnu ter načrtovanjem novega počitniškega
naselja Kaninska vas, je smučišče ponovno zaživelo (Lapajne, 1978). Med leti 1979 in 1983
so dokončno zgradili Kaninsko vas s 1.200 ležišči ter trosedežnico Skripi. Obisk smučišča v
zimski sezoni je takrat predstavljal tudi do 144.000 obiskovalcev. Po osamosvojitvi leta 1991
je prišlo do prekinitve pomembnih pogodb z več agencijami iz bivše Jugoslavije ali tujine, kar
je močno zmanjšalo obisk smučišča. Dodatno je to območje leta 1998 prizadel potres, kar je
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leto kasneje obisk kaninskega smučišča zmanjšalo na 15.523 obiskovalcev v zimski sezoni.
Večji upad obiskovalcev je spet sledil leta 2002 (Belingar, 2008). Leta 2005 so odprli dodaten
kilometer proge z novo štirisedežnico Prevala in stopili korak bližje k povezavi kaninskega
smučišča s smučiščem Nevejsko sedlo na italijanski strani Kanina (Smučarska sezona ...,
2005). Sledilo je obdobje naraščanja števila obiskovalcev, ki ga je spet prekinila slaba sezona
leta 2009 zaradi rekordnih padavin in posledično omejenega delovanja (Močnik, 2009). Leta
2010 se je uresničila dolgoletna želja o čezmejni povezavi med smučiščema Kanin in Sella
Nevea, s katero se je povečalo tudi zanimanje obiskovalcev (Večletne sanje ..., 2010).

5.1 VZROK PRENEHANJA OBRATOVANJA SMUČIŠČA V LETU 2013
Že več let pred tem se je glasno opozarjalo na slabo stanje smučišča, kar je ustavitev krožno
kabinske žičnice 25. januarja 2013 le še potrdila. Iz neznanega vzroka je prišlo do samodejne
ustavitve žičniške naprave zaradi prekinitve enega izmed stikal varnostne linije. Pri tem so se
poškodovale štiri kabine, dve kabini pa sta se celo odpeli s transportne vrvi in padli v globino.
Vse kabine razen ene so bile v času nesreče prazne. Po akciji bovških gasilcev so iz ene
kabine rešili dva nepoškodovana hrvaška državljana. Pristojni inšpektor za žičnice je zahteval
zaustavitev žičnice in izvedel izredni nadzor nad vzdrževanjem in delovanjem naprave.
Pristojna inšpekcijska služba je po tem upravljalcu odredila tudi potrebne ukrepe v skladu z
zakonskimi predpisi (Policija, 2013).
Slika 4: Padec dveh gondol na krožno-kabinski žičnici

Vir: Bizjak, 2013.
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5.2 POSLEDICE ZAPRTJA SMUČIŠČA
Posledice zaprtja smučišča so bile neizbežne. Večina hotelov v Bovcu je bila odvisna od
kaninskega smučišča in njegove ponudbe v zimski sezoni, saj druge praktično ni bilo, zato so
nekateri morali zapreti svoja vrata. Od zaprtja smučišča 25. januarja 2013 pa do konca leta
2013 naj bi se število brezposelnih v Bovcu povečalo za 70 % (Bucik, 2014). Najprej je 1.
oktobra 2013 svoja vrata zaprl hotel Alp, 7. oktobra 2013 pa po štirih desetletjih delovanja
tudi hotel Kanin, ki je imel v dobri zimski sezoni tudi do 10.000 gostov (Blazetič, 2013). Le
občasno so svoja vrata odprli ponudniki manjših gostinskih storitev (Bucik, 2014).
Slika 5: Vstopna A postaja krožno-kabinske žičnice

Avtorica: Danjela Dobravec, 2017.
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ANALIZA NASTANITVENE STATISTIKE
Da bi prikazali morebitno spremembo v številu turističnih ležišč in turističnem obisku pred in
po zaprtju smučišča, smo na spletni strani slovenskega statističnega urada preverili
razpoložljive podatke o turizmu v občini Bovec. Zaradi preloma v časovni vrsti so od leta
2008 podatki objavljeni po spremenjeni metodologiji (Vovko, 2017). Zaradi razlik v novi
metodologiji in lažje analize smo to leto izbrali za začetek, leto 2016 pa za konec obdobja, ki
smo ga grafično prikazali. Z analizo letnih podatkov o prenočitvenih zmogljivostih v Bovcu
želimo preveriti razpoložljivost sob v različnih vrstah nastanitvenih objektov. V drugi analizi
pa smo zbrali mesečne podatke o objektih z najmanj desetimi stalnimi ležišči. V analizo so
vključeni podatki o prenočitvenih zmogljivostih, prihodih in prenočitvah turistov v občini
Bovec. Prednost mesečnih podatkov je v tem, da lahko primerjamo zimsko sezono tudi z
drugimi letnimi obdobji in ugotovimo njeno pomembnost.

6.1 PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI V OBČINI BOVEC V OBDOBJU
2008‒2016
Zaradi boljšega prikaza bovške turistične ponudbe so letni podatki o prenočitvenih
zmogljivostih v Bovcu, zbrani na podatkovnem portalu SI-STAT, klasificirani po skupinah
nastanitvenih objektov. Te skupine so: hoteli in podobni nastanitveni objekti (moteli,
penzioni, gostišča ...), kampi, drugi nastanitveni objekti (apartmajska in počitniška naselja,
turistične kmetije z nastanitvijo, zasebne sobe, apartmaji in hiše, planinski domovi in koče,
delavski počitniški domovi in apartmaji ...), posebej pa je obravnavano tudi skupno število
sob v Bovcu. Zbrane podatke o številu sob v posameznih nastanitvenih objektih smo po letih
prikazali v vrstičnem grafikonu spodaj.
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Graf 1: Število sob v nastanitvenih objektih v Bovcu v obdobju 2008‒2016
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.

Leta 2008 je bilo v Bovcu 1.416 sob, od tega skoraj polovica v kampih (660 enot), 388 v
ostalih objektih ter 368 v hotelih. Naslednje leto je bilo na voljo manj, in sicer 1.388 sob.
Število sob se je povečalo v hotelih, in sicer na 381, v kampih je število enot ostalo
nespremenjeno, pri ostalih objektih pa se je zmanjšalo na 347 sob. Za manjšim upadom se je
leta 2010 število vseh sob povečalo na 1.539. Naraslo je število enot v kampih (760) in ostalih
objektih (402) ter zmanjšalo v hotelih (377). Število sob se je zelo malo spreminjalo do leta
2013, ko je bilo skupno število sob 1.554, od tega v hotelih 380, v ostalih nastanitvenih
objektih 400, v kampih pa 774 enot, kar je največ do sedaj. Leta 2014 pa lahko opazimo velik
upad v številu sob. Skupno število sob je bilo 1.343, od tega 434 v ostalih nastanitvenih
objektih, 721 v kampih ter najmanj, 188 sob v hotelih. Ta velik upad razpoložljivih sob v
hotelih lahko povežemo z zaprtjem dveh večjih hotelov v oktobru leta 2013. Število sob se je
v naslednjem letu 2015 še zmanjšalo na 1.333. Število sob se je sicer povečalo v hotelih na
204 in v ostalih nastanitvenih objektih na 458, a v kampih se je zmanjšalo na 671. Leta 2016
se je število sob spet povečalo na skupno 1.397, od tega 257 hotelskih, 676 enot v kampih ter
464 v ostalih nastanitvenih objektih.
Med leti 2008 in 2016 je bilo torej največje število sob v Bovcu na voljo v kampih, nato v
ostalih nastanitvenih objektih (z izjemo leta 2009), najmanj pa v hotelih (Graf 1). Opazimo
lahko dva padca v številu razpoložljivih sob: manjši leta 2009, večji pa je sledil leta 2014.
Skupno število sob se je iz 1.554 leta 2013 zmanjšalo na 1.343 sob leta 2014. Zadnji padec v
številu sob lahko povežemo z zaprtjem kaninskega smučišča ter hotelov Alp in Kanin. Zaprtju
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hotelov je posledično sledilo zmanjšanje hotelskih sob iz 380 leta 2013 na 188 leta 2014.
Kljub dejstvu, da so hotela zaprli že v oktobru 2013, se zaradi letnih podatkov to razliko lahko
opazi šele v letu 2014 (Graf 1). Majhnega zmanjšanja števila enot v kampih po letu 2014 ne
moremo povezati z zaprtjem kaninskega smučišča, saj kampi ne obratujejo v zimski sezoni in
tako niso odvisni od ponudbe kaninskega smučišča. Število sob ostalih nastanitvenih objektov
pa se po letu 2014 ni zmanjšalo, ampak se vsako leto le povečuje. Tudi število sob v hotelih
se po letu 2014 spet povečuje. Iz 188 leta 2014 se je število sob v letu 2015 povečalo na 204,
leta 2016 pa na 257 sob.

6.2 SEZONSKA GIBANJA ŠTEVILA LEŽIŠČ IN TURISTIČNEGA OBISKA
V OBČINI BOVEC V OBDOBJU 2008‒2016
Da bi prikazali turistično ponudbo in povpraševanje v Bovcu po mesecih, smo uporabili
mesečne podatke o prenočitvenih zmogljivostih, prihodih in prenočitvah turistov v občini
Bovec, ki se nanašajo le na objekte z najmanj desetimi stalnimi ležišči. S tem smo želeli
primerjati zimsko sezono tudi z drugimi deli leta in ugotoviti njeno pomembnost.
Graf 2: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2008
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
Analizo bomo začeli z letom 2008, v katerem so bili v Bovcu najbolje obiskani poletni meseci
med majem in septembrom. Izrazito v ospredju je bil mesec avgust, v katerem so našteli
največ, kar 21.297 prihodov in 57.354 prenočitev turistov (Graf 2). Poleg poletne sezone je na
grafu viden še en višek med decembrom in marcem. V zimskih mesecih se pri številu
prenočitev in prihodov turistov pojavlja slabše izrazit sekundarni višek; prevladuje februar s
3.554 prihodi in 10.981 prenočitvami turistov. Na grafu lahko prav tako opazimo dva nižka.
Prvi novembra, ko so našteli 641 prihodov in 1.349 prenočitev turistov, drugega pa aprila z
2.192 prihodi in 4.850 prenočitvami turistov. Januarja je bilo v Bovcu na voljo najmanj
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stalnih ležišč (1.066), medtem ko je njihovo število julija naraslo na 3.451, prav tako pa je
naraslo tudi število prihodov in prenočitev turistov (Podatkovni portal ..., 2017).
Graf 3: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2009
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
Leta 2009 se je število stalnih ležišč nekoliko povečalo, kar pa ni vplivalo na prihode in
prenočitve turistov, saj so bili v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko manjši. Avgusta so v
Bovcu našteli 21.512 prihodov in 55.853 prenočitev turistov (Graf 3). Spet je bil najbolje
obiskani zimski mesec februar s 2.063 prihodi in 7.127 prenočitvami turistov. Vidno slabšo
obiskanost v zimskih mesecih lahko povežemo tudi z omejenim delovanjem smučišča zaradi
izjemnih vremenskih razmer tistega leta.
Graf 4: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2010
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Prenočitve turistov SKUPAJ

Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
V letu 2010 lahko spet opazimo povečanje števila prihodov in prenočitev turistov v zimskih
mesecih. Največ obiska je bilo februarja, ko so zabeležili 3.411 prihodov ter 10.376
prenočitev turistov. To povečanje lahko povežemo z odprtjem povezave smučišč Bovec
Kanin ter Sella Nevea 5. 1. 2010. S to povezavo je smučišče postalo bolj konkurenčno in
zanimivo za ljubitelje smučanja. Višek turističnega povpraševanja so ponovno predstavljali
poletni meseci. Avgusta so našteli 18.673 prihodov ter 54.316 prenočitev turistov (Graf 4).
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Graf 5: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2011
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
Leta 2011 so največji obisk spet zabeležili v februarju z 2.719 prihodi in 8.382 prenočitvami
turistov, kar je nekoliko manj kot prejšnje leto. Avgusta pa so zabeležili kar 24.352 prihodov
ter 65.471 prenočitev turistov, kar je več kot leta pred tem (Graf 5).
Graf 6: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2012
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
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Zadnje leto pred zaprtjem smučišča že lahko opazimo manjše število prihodov ter prenočitev
turistov pozimi. Največ obiska v zimskih mesecih je bilo marca z 2.189 prihodi ter 7.545
prenočitvami turistov. Decembra 2012 je bilo na razpolago še 1437 stalnih ležišč, kar je
največ do sedaj. V poletni sezoni je kot po navadi izstopal avgust s 24.123 prihodi in 65.589
prenočitvami turistov (Graf 6).
Graf 7: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2013
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
Sledilo je leto 2013, v katerem je kaninsko smučišče 25. januarja svoja vrata zaprlo za 3 leta.
V začetku leta je število ležišč ostalo še nespremenjeno, a ob koncu leta je močno upadlo.
Januarja je bilo število stalnih ležišč 1.404, novembra je padlo na 757, decembra pa je bilo
831 ležišč. Spremembo v številu stalnih ležišč ob koncu leta lahko povežemo z zaprtjem dveh
od smučišča zelo odvisnih hotelov Alp in Kanin v oktobru. V marcu se je število prihodov
turistov znižalo z 2.189 leta 2012 na 981 leta 2013, podobno je bilo z nočitvami, ki jih je bilo
marca 2012 še 7.545, naslednje leto pa le 2.501. Največji upad števila razpoložljivih stalnih
ležišč je viden novembra 2013, ko je bilo na voljo le 757 stalnih ležišč, medtem ko jih je bilo
leto pred tem na voljo še 1.424. To pomeni, da se je število skoraj prepolovilo. Temu je
sledilo tudi manjše število prihodov turistov, ki je s 686 leta 2012 padlo na 118 naslednje leto,
ter manj prenočitev turistov, ki so s 1.250 leta 2012 padle na 302 leta 2013 (Graf 7).
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Graf 8: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2014
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.

Januarja leta 2014 je bilo samo 755 stalnih ležišč. To število se je do avgusta istega leta
dvignilo na 3.614 in se decembra spustilo na 763 stalnih ležišč. Vzporedno s številom stalnih
ležišč se je spreminjalo tudi število prihodov ter prenočitev turistov. Novembra so zabeležili
najmanjše število prihodov (98) ter prenočitev turistov (222). Drugi najslabši mesec je bil
februar s 158 prihodi ter 382 prenočitvami turistov. Avgusta, ko je obiskanost najvišja, so
zabeležili 19.949 prihodov ter 54.853 prenočitev turistov (Graf 8).
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Graf 9: Število ležišč in turistični obisk v Bovcu leta 2015
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Vir podatkov: Podatkovni portal SI-STAT, 2017.
Najslabša meseca leta 2015 sta bila spet november s 149 prihodi in 303 prenočitvami turistov,
ter februar s 161 prihodi ter 548 prenočitvami turistov. Število sob je bilo v prvih štirih
mesecih leta nižje kot prejšnje leto, v preostalih šestih pa višje (Graf 9).
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V letu 2016 sta bila najslabše obiskana meseca februar s 162 prihodi ter 496 prenočitvami
turistov, in januar s 185 prihodi ter 478 prenočitvami turistov. Avgusta so zabeležili posebej
visok obisk z 31.878 prihodi ter 81.636 prenočitvami turistov (Graf 10).
Iz navedenih podatkov lahko razberemo, da se do leta 2013 pri vseh treh kazalnikih med
letom pojavljata dva viška v številu prihodov in prenočitev turistov. Prvi višek se pojavlja
med majem in septembrom, ko beležijo največje število prihodov ter prenočitev turistov v
avgustu. Drugi višek pa se pojavlja med decembrom in marcem z viškom v februarju. Prav
tako lahko opazimo dva nižka, prvi je novembra, drugi pa marca. Že do leta 2013, pred
zaprtjem smučišča, lahko iz grafov razberemo prevlado poletne turistične sezone nad zimsko,
po tem pa se ta le še stopnjuje. Poletje je na Bovškem privlačno zaradi ugodne klime ter
številnih možnosti za športne aktivnosti v neokrnjeni naravi. November je najslabše obiskan
mesec v letu, za kar je najbrž krivo dejstvo, da Bovec takrat prejme največ padavin v letu. Od
leta 2008 pa vse do leta 2013 lahko spremljamo počasen upad prihodov in prenočitev turistov.
Do konca leta 2013 je predvsem v zimski sezoni sledil velik upad števila ležišč, prav tako
prihodov in prenočitev turistov. V letih med 2013 in 2016 se je število prihodov ter prenočitev
turistov v poletnih mesecih povečalo, medtem ko je bilo v zimskih mesecih zelo skromno.
Mesečna odstopanja v prihodih in prenočitvah turistov med leti lahko pripišemo tudi
vremenu, saj je za to območje značilno spremenljivo vreme.
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7

MNENJA TURISTIČNIH PONUDNIKOV O POSLEDICAH
NEDELOVANJA IN POMEMBNOSTI KANINSKEGA SMUČIŠČA

Da bi izvedeli nekoliko več o samem vplivu zaprtja kaninskega smučišča na ponudnike
turističnih storitev v Bovcu, smo izvedli nekaj kratekih intervjujev. Intervjuje smo izvajali pri
različnih ponudnikih turističnih storitev v različnih delih Bovca, da bi tako dobili čim boljši
vpogled v vpliv prenehanja obratovanja smučišča. Z večino sogovornikov je bil opravljen
polstrukturirani intervju, pri katerem smo si pomagali s sedmimi izhodiščnimi vprašanji.
Poleg tega sta bila opravljena še dva intervjuja z nekoliko drugačno vsebino, zato so navedbe
in razmišljanja sogovornikov predstavljeni ločeno.

Pogovor smo opravili s ponudniki nastanitev Oaza miru ob golf igrišču Bovec, hotel Mangart
in kamp Polovnik.
Od ponudnikov gostinskih storitev so na vprašanja odgovarjali v gostilni Pod Lipco, v
Slaščičarni in kavarni Nazif v centru mesta, ter bivši lastnik bara Skripi, ki se je nahajal na
vstopni postaji A kabinske žičnice in je po prekinitvi obratovanja kaninskega smučišča šel v
stečaj.
Na vprašanja so odgovorili tudi v trgovini s spominki Julijana v centru mesta.
Prvo vprašanje: Kako je zaprtje kaninskega smučišča med leti 2013 in 2016 vplivalo na
vašo ponudbo?
Na to vprašanje so v Oazi miru odgovorili, da na njihovo poslovanje zaprtje smučišča ni
imelo velikega vpliva, saj zaradi oddaljenosti od Bovca ter vstopne postaje A, nimajo zimskih
gostov. V hotelu Mangart, ki je bil zgrajen šele leta 2009, je upadlo število gostov, zaradi
česar so postali bolj odvisni od poslovnih gostov. Na ponudbo v kampu Polovnik zaprtje
smučišča ni vplivalo, saj je kamp v zimskih mesecih zaprt. Navedli pa so primer, ko je bil
gost v poletni sezoni zelo potrt, saj je pripeljal soprogo v Bovec prav zaradi izleta na Kanin in
se za obisk ne bi odločil, če bi vedel za zaprtje žičnice.
V Slaščičarni in kavarni Nazif v centru mesta niso opazili posebnih sprememb, saj tudi med
obratovanjem smučišča niso imeli povečanega obiska. Nasprotno pa je v baru Skripi na
vstopni A postaji kabinske žičnice prišlo ob zaprtju kaninskega smučišča do velikega upada
gostov. V gostilni Pod Lipco niso občutili vpliva zaprtja smučišča, kar povezujejo s svojo
lego na južnem obrobju in so imeli tudi v času obratovanja smučišča gostišče zaprto v
januarju in februarju. Trgovina s spominki Julijana tudi ni čutila večjega vpliva ob zaprtju
smučišča. Menijo, da Bovec tudi v času obratovanja smučišča ni dobro obiskan.
Drugo vprašanje: Kakšne so bile v vašem primeru posledice zaprtja smučišča na
turistično povpraševanje?
V Oazi miru posledic zaprtja smučišča zaradi že prej omenjene oddaljenosti od vstopne
postaje krožno kabinske žičnice niso čutili. V hotelu Mangart je prišlo do velikega upada
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prometa in rezervacij. V kampu Polovnik večjih posledic zaprtja niso čutili, saj poleti žičnica
ni glavna atrakcija v Bovcu, vendar pa so se njihovi gosti zanimali razloge zaprtja smučišča.
V Slaščičarni in kavarni Nazif večjih posledic ni bilo, razen manjšega obiska ob lepih zimskih
dnevih. V gostilni Pod Lipco prav tako ne zaznavajo posledic in so v času obnove smučišča s
svojo ponudbo malic pritegnili izvajalce del na kaninskem smučišču. Bar Skripi pa se po
takratnem zaprtju smučišča ni več postavil na noge in je šel v stečaj.
Trgovina Julijana je v primeru manjšega povpraševanja omejila delovni čas trgovine.
Tretje vprašanje: Kako ste se prilagodili morebitni manjši obiskanosti, da bi nadomestili
izpad smučišča in z njim povezanih aktivnosti?
V Oazi miru manjše obiskanosti v zimskem času ni bilo, vendar so v svoji reklami
promovirali poletni turizem z vodnimi športi ter pohodniškimi potmi. V hotelu Mangart so v
svojo ponudbo vključili ponudbo Lokalne turistične organizacije Bovec, ki je organizirala
prevoze na smučišče Sella Nevea. Izkazalo pa se je, da so se le redki gostje odločili za to
ponudbo. V kampu Polovnik se jim ni bilo treba prilagajati, saj so čez zimo zaprti, bi pa v
primeru obratovanja v zimskem času precej znižali cene, da bi bili za potencialne goste še
vedno zanimivi.
V Slaščičarni in kavarni v centru mesta ter v gostilni Pod Lipco se niso dodatno prilagajali, saj
izpada niso občutili. V baru Skripi pa so morali uvesti stečaj, saj so bili odvisni od gostov
kaninskega smučišča, ki so jih s prenehanjem obratovanja krožno-kabinske žičnice izgubili.
V trgovini Julijana se tudi niso dodatno prilagajali, ampak zgolj počakali na začetek poletne
sezone, ki je zanje bistvenega pomena.
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Slika 6: Hotel Mangart s pogledom na Kanin

Avtorica: Danjela Dobravec, 2017.
Četrto vprašanje: Je bilo po vašem mnenju narejenega dovolj za preprečitev zaprtja
kaninskega smučišča?
Pri tem vprašanju so se vsi strinjali, da za preprečitev zaprtja smučišča ni bilo dovolj
narejenega.
V Oazi miru ne morejo razumeti, da so zaradi nesreče kar za več let zaprli smučišče in da ga
niso popravili še isto sezono. V gostilni Pod Lipco niso podali mnenja zaradi nezadostnih
informacij. Bivši lastnik bara Skripi pa je poudaril, da nikakor ni bilo narejenega dovolj ter da
takrat nihče ni prevzel odgovornosti, kar bi lahko rešilo kaninsko smučišče. V trgovini
Julijana so menili, da bi morali ukrepati že pred nesrečo, saj vzdrževanje očitno ni potekalo
tako, kot bi moralo. To je žal pripeljalo do nesreče, ki bi po njihovem mnenju lahko bila še
veliko bolj tragična, če bi z gondolami v globino padel tudi kakšen gost. Taka nesreča bi
Bovec stala še veliko več, vendar bi v tem primeru prišlo do temeljite preiskave, kdo je za
incident odgovoren.
Peto vprašanje: Kakšno je vaše mnenje o ustreznosti načina ter časa obnove smučišča?
Večina je odgovorila, da bi morali ukrepati takoj ter da je celotna obnova trajala predolgo
časa.
V Oazi miru so odgovorili, da je bila obnova prepočasna, potrebno bi bilo sprotno
vzdrževanje ter redno obnavljanje. V hotelu Mangart so poudarili, da je popravilo krožno33

kabinske žičnice trajalo predolgo glede na to, da je edini vir ponudbe v zimskem času. Menili
so, da bi morali v tem času poskrbeti za dodatne ponudbe, ki bi privabile goste. V kampu
Polovnik so izjavili, da je bil način in čas obnove porazen, saj so namesto iskanja načina za
nov, sodoben in konkurenčen turistični projekt, po nekaj letih obnovili staro železo.
V Slaščičarni in kavarni Nazif so odgovorili, da bi morali žičnico popraviti že takoj po
nesreči. V gostilni Pod Lipco kaninskemu smučišču ne pripisujejo velikega pomena in nimajo
mnenja o ustreznosti načina ter časa njegove obnove. Lastnik bivšega bara Skripi pa je
prepričan, da ne bi bilo treba čakati tako dolgo na popravilo žičnice in da se je s tem izgubilo
veliko gostov.
V trgovini Julijana menijo, da so vsa dela za obnovo smučišča potekala prepočasi in da kljub
ponovnemu odprtju smučišče še vedno ni v takšnem stanju, kot bi moralo biti.
Šesto vprašanje: Je poletna sezona dovolj dolga in uspešna, da nadomesti ponudbo
kaninskega smučišča?
V Oazi miru pravijo, da je smučišče vsekakor pomembno in potrebno pri turistični ponudbi
ter za podaljšanje turistične sezone. V hotelu Mangart poudarjajo svojo odvisnost od dodatne
ponudbe, ki bi goste privabila tudi v zimskem času, saj jim poletna sezona ne nadomesti
celotnega leta. Menijo tudi, da bi morali kaninsko smučišče, ko je še obratovalo, odpirati že
pred 27. decembrom, ko je že dovolj snega. Daljše obratovanje bi privabilo še več smučarjev.
V kampu Polovnik menijo, da je poletna sezona že 3 desetletja močnejša od zimske, ter da
smučišča s svojimi velikimi stroški obratovanja prinašajo znatno izgubo. Kaninsko smučišče
je pomembno za ponudnike nastanitvenih storitev in gostince, ki obratujejo v zimski sezoni, a
brez poletne sezone ne bi preživeli.
V Slaščičarni in kavarni menijo, da bi kaninsko smučišče moralo obratovati, saj samo s
poletno sezono ni mogoče nadomestiti celega leta. V gostilni Pod Lipco je poletna sezona
najbolj pomembna in tudi nadomesti zimsko sezono, zato januarja in februarja gostilno
zaprejo. Bivši lastnik bara Skripi poudarja potrebo po smučišču ter ostalih zimskih aktivnostih
za daljšanje turistične sezone in uspešnost poslovanja turističnih ponudnikov.
V trgovini Julijana pravijo, da je poletna sezona za njih bistveno prekratka, saj jim dva
meseca ne nadomestita vseh ostalih desetih mesecev, ko turistov ni. Ker pa jim smučarji ne
prinašajo velikega dobička, pozimi niso pretirano občutili manjšega obiska.
Sedmo vprašanje: Kakšno vlogo bo po vašem mnenju kaninsko smučišče pri obiskanosti
Bovca igralo v prihodnje?
V Oazi miru menijo, da bi ob dobrem obratovanju smučišča Kanin tudi oni lahko obratovali
pozimi. Z vključitvijo dodatne ponudbe, kot je tek na smučeh, pa bi lahko pritegnili še več
turistov. Upajo, da bo kaninsko smučišče sedaj delovalo brez večjih težav. V hotelu Mangart
menijo, da bo smučišče nemoteno obratovalo. Z okrepitvijo ponudbe skozi celo leto bi tudi
oni imeli še več turistov. V kampu Polovnik pravijo, da je vse odvisno od tega, kako se bo
smučišče prijelo. Glede na to, da ne ponuja nič novega, se ne nadejajo nekih presežkov.
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Prednost pred ostalimi smučišči vidijo v visoki legi in morebitnem pomanjkanju snega pri
konkurenci. Je pa tudi za poletno sezono kar prijetna popestritev ponudbe.
V Slaščičarni in kavarni Nazif pričakujejo, da se bo z uspešnim obratovanjem smučišča
število turistov povečalo, a menijo, da je v Bovcu poleg smučišča premalo ponudbe, da bi se
gostje tukaj zadržali dlje časa. V gostilni Pod Lipco menijo, da smučišče ne bo imelo večjega
vpliva na obiskanost, ker je v veliki meri odvisno od vremena, ki pa je zadnje čase zelo
nepredvidljivo. Zimska sezona bi lahko bila boljša, če bi več vlagali v dodatno ponudbo, kot
je bazen, bowling, savne ipd., ki bi goste zadržala tudi ob slabšem vremenu. Tudi lastnik
bivšega bara Skripi je poudaril, da bi se morala ponudba v Bovcu v zimski sezoni povečati, da
bi lahko beležili večji obisk.
V trgovini Julijana menijo, da smučišče ne bo nikoli več tako obiskano, kot je bilo včasih, ker
je ob nesreči izgubilo svoje dobro ime, se pa zaradi svoje majhnosti tudi težko primerja z
ostalimi smučišči po svetu.

Intervju z dolgoletno turistično delavko
V bovškem hotelu Alp sem naletela na prijazno receptorko, ki je z veseljem spregovorila o
večletnem delu v turističnih dejavnostih v Bovcu. Njena pripoved je lepo povzela razvoj
turizma v Bovcu, zato njeno zgodbo vključujem v to nalogo. Najprej je bila zaposlena v
Kaninski vasi, in sicer od leta 1984 do osamosvojitve Slovenije. Oddajali so 126 sob, ki so
bile v tistem času polne, kot tudi ostale sobe v Bovcu. Največ gostov je bilo iz držav bivše
Jugoslavije. Spomni se sodelovanja z beograjsko turistično agencijo Yugotours. Teh let se
zelo rada spominja, saj se je v Bovcu stalno nekaj dogajalo in vsi so imeli dovolj dela. Po
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so izgubili goste iz bivše Jugoslavije in od takrat naprej je
šlo večinoma le še navzdol. Gospa je kasneje delala v hotelu Kanin, kjer se spomni številnih
gostov iz Rusije. Te naj bi s taksiji vozili v igralnice ter dražje trgovine drugam po Sloveniji,
saj v Bovcu ni bilo take ponudbe. Spomni se tudi, da so vsako leto novembra, ko je bilo
najmanj rezervacij, hotel zaprli ter ga pripravili na zimsko sezono, ponovno pa so ga odprli
pred božičem. Po zaprtju smučišča januarja leta 2013 je veliko ljudi, vključno z njo, ostalo
brez dela. Bovec je pozimi ostal prazen in večina turističnih ponudnikov v zimskih mesecih
zapre svoja vrata vsaj za mesec ali dva. Gospa je mnenja, da je obnova smučišča trajala
predolgo, saj da so tudi drugod že padle gondole, a so žičnico takoj popravili. Kdo je kriv za
to, ne ve. Pomembnost smučišča za turizem v Bovcu je po njenem mnenju velika, kar se je
pokazalo v času, ko je bilo smučišče zaprto. Tudi v poletnem času pomeni krožno-kabinska
žičnica dobrodošlo popestritev ostale turistične ponudbe. Glede prihodnosti gospa ne mara
delati zaključkov, saj se zaveda, da je turizem odvisen od več dejavnikov, prihodnost pa je
precej nepredvidljiva, vključno z dejstvom, da gre za potresno območje.

Intervju z lastnikom hotela Sanje ob Soči
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Ta moderen hotel so odprli leta 2012. Zaprtje kaninskega smučišča leto kasneje je za lastnika
pomenilo katastrofo, saj so imeli v zimski sezoni do 90% izpad dohodka. Lastnik hotela na
vprašanja o ustreznosti načina ter časa obnove smučišča ni hotel odgovarjati, ker naj bi vedel
preveč, dodal je le, da se bo vse izvedelo ob svojem času. Omenil je veliko prizadevanje
Bovške razvojne zadruge, katere del je bil tudi sam, za takojšnjo sanacijo smučišča v letu
2013. To se žal ni uresničilo, zato so v hotelu za tri leta popolnoma izgubili zimsko turistično
sezono.

Ugotovitve
Kot je razvidno iz zgoraj zapisanega, je zaprtje kaninskega smučišča med leti 2013 in 2016 na
ponudnike turističnih storitev vplivalo različno. Apartmaji Oaza miru v zimskem času niso
imeli manjšega povpraševanja, kar je verjetno posledica njihove oddaljenosti od postaje A ter
centra Bovca. Kot potrjuje hotel Mangart, je bilo najtežje za ponudnike nastanitev v Bovcu,
za katere to ni njihova sekundarna dejavnost. Zanje je pomembna ponudba, ki privablja goste
skozi celo leto. Na ponudnike kampov zaprtje smučišča ni vplivalo, saj so v zimskem času
zaprti. Vendar pa poudarjajo pomembnost krožno-kabinske žičnice kot dodatne ponudbe tudi
v poletni sezoni. Vpliv na trgovine in gostinske storitve je odvisen od lokacije ter od tipa
ponudbe. Gostilna Pod Lipco, ki je nekoliko odmaknjena od centra Bovca ter A postaje
krožno- kabinske žičnice, vpliva ni čutila. Prav tako ga niso čutili v Slaščičarni in kavarni
Nazif ter trgovini Julijana v centru Bovca, ki jim smučišče ni prinašalo večjega dodatnega
zaslužka. Zaprtje smučišča pa je pahnilo v stečaj bar Skripi ob vstopni postaji A krožnokabinske žičnice. Ob zaprtju je bar izgubil večino gostov, ki so bili tudi obiskovalci smučišča,
zato je bil prisiljen zapreti svoja vrata. Posledice zaprtja so se v hotelu Mangart pokazale z
upadom prometa ter rezervacij. Podobna usoda je doletela tudi hotela Kanin ter Sanje ob Soči,
kjer je bil izpad dohodka v zimskem času kar 90%. Le v hotelu Mangart so se poskušali
prilagoditi manjši obiskanosti, in sicer z vključitvijo ponudbe Lokalne turistične organizacije
Bovec, ki je v času zaprtja nudila prevoze v Sello Neveo, kar pa ni imelo večjega uspeha.
Skoraj vsi izprašani ponudniki so mnenja, da ni bilo dovolj narejenega za preprečitev zaprtja
kaninskega smučišča. Prav tako večina meni, da bi morali žičnico takoj popraviti. Strinjajo se
tudi, da poletna sezona ni dovolj, ter da je ponudba kaninskega smučišča dobrodošla, ne pa
tudi ključna za podaljševanje turistične sezone. Zato so ponudniki ob vprašanju o vlogi
kaninskega smučišča v prihodnosti zadržani, saj se zavedajo, da brez dodatne ponudbe, ki bi
goste v Bovec privabila za dalj časa, ne bo večjih sprememb v obiskanosti Bovca v zimski
sezoni.
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SKLEP

Bovška kotlina in njena okolica s svojo privlačno naravo in reliefnimi značilnostmi ponuja
veliko priložnosti za rekreacijo. Zaradi več dejavnikov je bilo to območje skozi zgodovino
težje dostopno ter slabo razvito. Zaradi slabih zaposlitvenih priložnosti se je veliko mladega,
za delo sposobnega prebivalstva od tu izselilo. Ob vključitvi Bovca v projekt Gornji Jadran,
se sprva velikopotezni načrti o alpskem turističnem centru niso uresničili, z izgradnjo krožnokabinske žičnice na Prestreljeniške pode pa so uresničili večletno željo o najvišjem
visokogorskem smučišču v Sloveniji. Z izgradnjo žičnice je turizem v Bovcu zaživel tudi v
zimski turistični sezoni. Smučišče Kanin je s krajšimi prekinitvami od odprtja obratovalo ves
čas in beležilo svoj največji obisk v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa vse do
osamosvojitve Slovenije leta 1991.
Smučišče je skozi zgodovino obratovanja pestilo več težav, kot so poškodbe mehanizacije
zaradi snežnih plazov, pojav zelenih zim ipd. Ob snežnih zimah lahko debelina snežne odeje
na smučišču v začetku pomladi presega 4 m. Po drugi strani so klimatske spremembe postale
današnja realnost, ki bodo v prihodnosti zagotovo krojile usodo slovenskih smučišč. Prednost
kaninskega smučišča je njegova nadmorska višina, kar pa ob morebitnem pogostejšem
pojavljanju zelenih zim še vedno ne bo zagotovilo za snežno odejo, ki je za smučišče nujna.
Kljub nizkim temperaturam bo lahko dodatna ovira obratovanja smučišča odvisnost od
naravnih snežnih padavin, saj na smučišču ni sistema za umetno zasneževanje prog. S tem
lahko potrdimo prvo hipotezo, postavljeno na začetku naloge, da v času podnebnih sprememb
samo ponudba smučišča v Bovcu ne bo dovolj za večje zanimanje tujih oziroma večdnevnih
turistov v zimskih mesecih.
Znano slabo vzdrževanje žičniških naprav ter potreba po visokih finančnih vložkih sta vodila
v počasno propadanje smučišča, po nesreči na žičnici pa je bilo zaprtje smučišča neizogibno.
Z zaprtjem smučišča v letu 2013 so v Bovcu izgubili pomembno dodatno turistično ponudbo,
zaradi katere je turistično povpraševanje v zimski turistični sezoni močno upadlo. Ker do
takojšnje obnove žičnice ni prišlo, je sledilo zaprtje nastanitvenih ter ostalih turističnih
objektov, ki so odvisni od zimske sezone. Nekateri turistični ponudniki so se manjšemu
povpraševanju prilagodili z zaprtjem v slabo obiskanih zimskih mesecih. Vse našteto potrdi
drugo hipotezo, da so po zaprtju smučišča v Bovcu ostali brez zimske turistične sezone.
Obnova kaninskega smučišča je trajala dolga štiri leta. V tem času so razmišljali o več načinih
obnove smučišča ter o prizadevanjih za odkup smučišča, vendar brezuspešno. Konec leta
2016 je bil pod okriljem občine Bovec ustanovljen javni zavod za upravljanje žičniških
naprav na smučišču Kanin, ki so ga poimenovali Sončni Kanin. Pod vodstvom le-tega so
smučišče ponovno odprli v začetku leta 2017. Ob velikem turističnem povpraševanju poleti
2017 v Bovcu je krožno-kabinska žičnica pokazala svojo pomembnost tudi v poletni turistični
sezoni, saj je z več kot tisoč prepeljanimi potniki presegla svoj dnevni rekord. S tem lahko
potrdimo tretjo hipotezo, da je infrastruktura smučišča pomembna dodatna dejavnost pri
zagotavljanju celoletnega turizma v Bovcu.
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Da bi v Bovec privabili večdnevne turiste tudi v zimski sezoni, pa zgolj ponudba smučišča ter
nekaterih drugih turističnih dejavnosti ne bo dovolj. Že zaradi zaprtosti območja in posledično
težje prometne dostopnosti, bi morala biti turistična ponudba Bovca toliko večja, da bi lahko
zagotavljala večje ter daljše turistično povpraševanje. Bogata ponudba različnih turističnih
storitev, kot so bazen, kino, pokrito drsališče, bowling, savne, wellness, spa ipd., bi lahko
turiste v Bovcu zadržala daljši čas kljub slabim vremenskim razmeram.
Kaninsko smučišče ima zaradi svojega lepega razgleda ter bližine naravnih znamenitosti
izjemno lego. Z ustreznim vzdrževanjem ter potrebnimi posodobitvami smučišča bi to lahko
postalo veliko bolj konkurenčno ostalim. Z ureditvijo ostale turistične infrastrukture ter
izboljšanjem turistične ponudbe ima Bovec vse možnosti za razvoj celoletnega turističnega
povpraševanja. Za uresničitev te ideje pa bi bilo potrebno večje medsebojno sodelovanje vseh
turističnih ponudnikov v Bovcu. To velja tudi za kaninsko smučišče, saj je vsem skupna želja
po njegovem uspešnem obratovanju. Dodatna vključenost v razvoj smučišča in podpora
turističnih ponudnikov bi lahko tudi v vremensko slabših zimskih sezonah poskrbela za
nemoteno obratovanje in vzdrževanje smučišča.
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SUMMARY

The Bovec basin offers many opportunities for recreation due to its attractive natural
environment and landscape features. Throughout the history this area was difficult to access
with several other factors contributing to its poor development. Job scarcity forced many
young locals to leave the area in search of work. After Bovec was included in the project
Gornji Jadran, ambitious but later failed plans for an alpine tourist centre were initially laid
out. Constructing a cable-ropeway to Prestreljeniški podi in the process meant fulfilling a
long-term dream about building a high-mountain ski resort in Slovenia. Launch of the cable
car brought the Bovec winter tourist season to life and Kanin ski resort operated well since the
opening, with its best period spanning from the 1980s until Slovenia became independent in
1991.
Ski resort struggled with many difficulties throughout the years, such as avalanches
damaging the equipment, lack of snow, etc. Even though the snow depth at the ski slope after
a snowy winter may be well over 4 m at the beginning of the spring, climate change is
becoming a hard reality today and will in the future certainly shape the fate of Slovenian ski
resorts. The advantage of the Kanin ski resort lies in its altitude. That however, does not
guarantee the snow, which is necessary for skiing. Another obstacle for the ski resort could be
the growing dependence on natural snowfall, as the Kanin resort owns no system for artificial
snowmaking. With this in mind we can expect that in times of climate change, the ski resort
alone will not be enough to attract tourists to Bovec in the winter months.
The infamous neglect of the cableway and its high maintenance costs gradually slowed the
progress of the ski resort. After the accident on the cableway, the closure of the ski slope in
2013 was inevitable. Ending the ski resort operation meant a significant loss in the tourist
offer of Bovec and caused the tourist demand to drop in the winter season. As the immediate
rebuilding did not take place in a timely fashion, some accommodations and tourist facilities
decided to shut their doors. Some tourism providers adapted to the lower demand by closing
the business in the winter months. All this confirms that after the ski resort was closed, Bovec
was left without a winter tourist season.
The repairs of the Kanin ski resort lasted for four long years. During this time, they were
considering many futile ways of renovating the ski resort. At the end of 2016 an institution
Sončni Kanin was established with the purpose of overseeing the managament of cableway
installations on the ski slope Kanin. Under their leadership the ski resort was reopened at the
beginning of 2017. The circulating ropeway gondola showed to be very important in the last
high demand summer tourist season of 2017, as it surpassed its previous daily record numbers
and transported thousands of passengers. We can conclude that the ski resort and its
infrastructure is an important additional activity in providing year-round tourism in Bovec.
In order to attract more visitors in the winter season, the offer of the ski resort alone will not
be enough. As a result of the remoteness of the area and, consequently, a more difficult
access, the tourist offer of Bovec should exceed the present one, so that it could satisfy bigger
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tourist demand. Enriching the offer with various tourist services, such as swimming pool,
cinema, covered ice rink, bowling, saunas, wellness, spa etc., could keep tourists in Bovec for
a long time despite the bad weather conditions. Kanin ski resort is exceptionally well
positioned thanks to its beautiful views and proximity to famous natural sights and deserves
proper maintenance and the right upgrades of the ski slope. By improving general tourist
infrastructure and the offer, Bovec has all the possibilities for developing a year-round tourist
demand. In order to realize this idea, greater cooperation between all tourism providers in
Bovec would be needed. This also applies to the Kanin ski resort, as everyone wishes its
successful operation.
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