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RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA BOVŠKEM
Izvleček:
Diplomsko delo poskuša podati čim bolj kompleksno geografsko obravnavo omenjenega
območja z vidika turistične dejavnosti. Pred odprtjem smučišča Kanin leta 1974 so turisti
Bovško obiskovali le v času kratkega poletja, po tem letu se začne vedno bolj uveljavljati
zimski turizem. Izredno velik udarec zada turizmu osamosvojitvena vojna leta 1991.
Ravno ko se začne turistični obisk zopet povečevati, Bovško leta 1998 strese močan potres,
naravne nesreče ne prizanesejo niti leta 2000 in 2004. Število nočitev se v zadnjih letih
sicer dokaj enakomerno povečuje, pri tem pa prevladuje poletni rekreacijski turizem s
poudarkom na vodnih športih. Za zmanjšanje sezonskosti in povečanje konkurenčnosti so
nujno potrebna vlaganja v programsko infrastrukturo in infrastrukturo za zimske športe,
kar bi hkrati vplivalo tudi na povečanje izkoriščenosti ležišč. V okviru razširjene Evrope
ponuja lega ob meji Bovškemu tudi nekaj priložnosti v okviru prekomejnega sodelovanja
in s tem pridobitev denarja iz različnih evropskih programov.
Ključne besede: Bovško, turistična geografija

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE BOVEC AREA
Abstract:
This final thesis tries to offer an overall geographic discussion of the above mentioned area
in the light of tourism. Before the Kanin ski resort was opened in 1974, tourists had visited
the Bovec area merely during the short summer period. After that point, winter tourism
started to play a more and more important role. However, the War for Slovenian
independence in 1991 was a severe blow for tourism. Futhermore, when the number of
tourists finally started to rise again, a strong earthquake in 1998 shook this area and natural
disasters happened twice more, in the years 2000 and 2004. Although, the number of overnight stays has risen steadily in the last years, this rise is mostly due to the summer
recreational tourism based on water sports. To reduce season tourism and to increase
competition, investment into programme infrastructure and winter sports infrastructure is
essential. At the same time a more balanced dispersal of over-night stays throughout the
year would take place. Through the frame of the expanded Europe, the position of Bovec
close to Italian border provides this area with some additional possibilities, e.g. crossborder cooperation which could result in gaining funds from various European
programmes.
Key words: Bovec area, tourist geography
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1. UVOD
1.1. NAMEN DIPLOMSKEGA DELA IN CILJI
Namen diplomskega dela je raziskati razvojne možnosti turizma z vidika
naravnogeografskih in družbenogeografskih pogojev, ugotoviti dosedanji razvoj in orisati
ter ovrednotiti razvojne načrte za prihodnost.
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri tematske sklope. V prvem sklopu so predstavljene
naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Bovškega z vidika primernosti za
razvoj turistične dejavnosti. V drugem sklopu je predstavljena celotna turistična ponudba,
od turističnega potenciala, turistične opremljenosti do turističnih organizacij. V tretjem
sklopu gre za pregled in analizo turističnega prometa ter analizo turističnih potreb in
motivov turistov, ki sem jo naredila na osnovi izvedenih anket v poletnem času. V zadnjem
sklopu so predstavljeni razvojni načrti bovškega turizma, ki izhajajo predvsem iz Strategije
razvoja turizma, ki je bila izdelana in sprejeta v tem letu. Obmejna lega nudi Bovškemu
tudi več možnosti črpanja denarja iz skladov EU ter številne možnosti čezmejnega
sodelovanja, zato sem predstavila tudi nekaj projektov, ki so bili oz. so na tem področju
aktualni.
Glavni cilji diplomskega dela so:
- prikazati naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti in njihovo
ovrednotenje z vidika primernosti za razvoj turistične dejavnosti
- analizirati prednosti in pomanjkljivosti turistične ponudbe
- analizirati turistični promet (vpliv različnih dejavnikov: vojna 1991, naravne
nesreče, vstop v EU, itd.), motive in potrebe anketiranih gostov v poletni sezoni
- proučiti nadaljnje načrte v turizmu na Bovškem in njihovo ovrednotenje s strani
domačega prebivalstva
- orisati priložnosti Bovškega na podlagi mednarodnih sodelovanj v okviru razširjene
Evrope
1.2. METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je bilo izdelano na osnovi študije obstoječe literature, ki se nanaša na
obravnavano območje, na osnovi analize statističnih podatkov in izdelave grafov in tabel
na podlagi le-teh, na osnovi raznih razgovorov ter na osnovi anketiranj in analize anket. V
avgustu 2005 sem med naključnimi turisti (slovenskimi in tujimi) naredila 46 anket, s
katerimi sem poleg turističnih motivov in potreb anketirancev želela ugotoviti tudi
nekatere druge parametre (povprečna doba bivanja - razlike med slovenskimi in tujimi
gosti, način potovanja, pogostost prihodov ter kako so prišli do informacij o turistični
ponudbi Bovškega). Da bi se pobližje seznanila s trenutnim stanjem v turizmu na Bovškem
in pridobila mnenje lokalnega prebivalstva o investicijskih projektih v načrtu (navedenimi
v Strategiji razvoja turizma na Bovškem), sem med domačini naredila 25 anket. Na tem
mestu bi se rada zahvalila prav vsem, ki so mi s svojim mnenjem kakorkoli pomagali.
Posebna zahvala velja zaposlenim na LTO in TIC Bovec, ki so mi poleg vsestranske
pomoči pomagali pri oblikovanju obeh anket. Zahvala tudi g. Ž. Mlekužu in F. Kašci, ki
sta mi "nesebično" posodila razna gradiva.
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2. GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV BOVŠKEGA
2.1. OPREDELITEV IN POIMENOVANJE POKRAJINE
Bovško leži v zahodnem delu slovenskega alpskega sveta. Z izjemo Jerebice in Kanina, ki
ju prištevamo k Zahodnim Julijskim Alpam, pripada Bovško Osrednjim Julijskim Alpam.
Ponekod najdemo tudi poimenovanje Posoške Julijske Alpe, h katerim pa prištevamo tudi
robna območja Tolminskega in Kobariškega. Obe pokrajini z Bovškim vred imenujemo
Zgornje Posočje. (Kunaver, 2004)
K Bovškemu delu Zgornjega Posočja kot najbolj zahodnemu slovenskemu alpskemu
visokogorskemu svetu spadajo dolina Soče nad Bovcem (Trenta, dolina Zadnjice, Vrsnik
in Lepena) in stranske doline: Koritnica z Bavšico, Možnica in Loška Koritnica, Bovška
kotlina z dolinama Slatenik in Učja ter dolina Soče med Žago in Kobaridom.
(Enciklopedija Slovenije, 1995) Bovško torej obsega vse ozemlje do povirja Soče,
Koritnice in Učje ter do vrhov, prelazov oziroma grebenov, ki mejijo na sosednje
slovenske in druge pokrajine. (Kunaver, 2004)
Karta 1: Fizični prikaz Bovškega

Vir: Geografski atlas Slovenije za osnovno in srednje šole, 2004, str. 24
Bovška kotlina je največji plani svet v osrčju Julijskih Alp. Obdana je z visokimi gorami
od vseh strani: na severu Rombon (2.208 m), na jugu Polovnik (1.482 m), na vzhodu
Javoršček (1.557 m), na severovzhodu Svinjak (1.653 m) in na zahodu Kaninsko pogorje
(2.587 m). V kotlino pritečeta med Javorščkom in Svinjakom reka Soča ter med Svinjakom
in Rombonom reka Koritnica. Majhno mestno naselje Bovec, ki predstavlja središče
obravnavane regije, leži na najvišji soški terasi, ob severnem robu Bovške kotline, na le
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460 m nadmorske višine. Je centralni kraj Bovškega, tako v upravnem, zaposlitvenem kot
tudi turističnem pogledu. (Orožen Adamič, Perko, Kladnik, 1996)
Ozemlje Bovškega sovpada z ozemljem občine Bovec, ki meri 367 km². (Kunaver, 2004)
Občina Bovec je del nekdanje občine Tolmin, iz katere so leta 1994 nastale 3 nove občine:
Tolmin, Kobarid in Bovec, ki se danes združujejo v upravno enoto Tolmin.
2.2. GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN PROMETNA LEGA
Spreminjanje upravno-politične pripadnosti Bovškega v preteklosti je v regionalnem
razvoju pokrajine ter v razvoju poselitve igralo pomembno vlogo, saj je skozi vso
zgodovino oviralo njen razvoj. Posočje in z njim Bovško je vedno predstavljalo obmejno
ter v zvezi s tem tudi gospodarsko zaostalo in prometno periferno območje. Tako je bilo do
prve svetovne vojne obmejni del nekdanje Avstro-Ogrske, v obdobju med obema vojnama
del obmejnega območja Italije, po drugi svetovni vojni je do devetdesetih let predstavljalo
obmejno območje Socialistične Republike Slovenije v sklopu bivše Jugoslavije, po letu
1991 pa obmejno območje nove neodvisne države, Republike Slovenije. Zaradi obmejne
lege, politične labilnosti državnih meja ter gospodarske nerazvitosti in perifernosti območij
se Posočje kljub prvorazrednim pogojem za razvoj turizma in bližini nekaterih večjih in
srednje velikih mest v sosednji severni Italiji, v Avstriji ali Sloveniji v turističnem smislu
ni moglo razvijati po zgledu ostalega razvitega alpskega sveta. (Klemenčič, 1994)
Od vsega sosedstva je zaradi gorskih pregrad Bovško izrazito fizično ločeno, a vendar ima
cestne zveze v pet smeri: proti Tolminu, proti Predelu (1.156 m) v Italijo in proti Avstriji, v
Trento in čez Vršič (1.611 m) v Zgornjesavsko dolino, po dolini Učje čez preval Tanamea
(851 m) in čez prelaz Krnica v dolino Rezije. (Kunaver, 1994) Na prvi pogled je torej
Bovško vse prej kot prometno odročno in nepovezano, a poudariti je potrebno, da je cestna
infrastruktura v slabem stanju, da so tri cestne zveze od petih prekinjene z mejnimi prehodi
in, da je cesta čez Vršič zaradi snega ter nevarnosti snežnih plazov odprta le okrog pol leta.
Prometna povezanost z razvito osrednjo Slovenijo je torej slaba, izmed vseh povezav je
nekoliko ugodnejša le prometna prehodnost po dolini navzdol proti jugu, to je proti
primorskemu delu Slovenije ter sosednje Italije. Čeprav predstavlja ta prometnica za
Avstrijce in Nemce najkrajšo pot do Jadranskega morja, jo le-ti redko izkoristijo, saj so
zanje ugodnejše sicer daljše hitre ceste, ki vodijo proti Jadranu preko Italije. (Jurič, 1991)
Meja med Slovenijo in Italijo dolgo časa ni bila enostavna razmejitvena črta med eno
državo in drugo, temveč je bila meja med dvema različnima gospodarskima in političnima
sistemoma. Padec socialističnih režimov in razglasitev neodvisnosti Slovenije leta 1991 sta
pripeljala do normalizacije odnosov med državama. (Mlekuž, 2004) Z današnjega vidika,
ko se zaradi sproščenih političnih in gospodarskih razmer v Evropi ponujajo nove možnosti
in smeri gospodarskega razvoja, se kaže stanje zaradi neposredne obmejne lege tudi v
drugačni luči. Alpski prostor Posočja je bil že od nekdaj privlačen za turistične tokove iz
mest Julijske krajine (Trst, Gorica, Videm) pa tudi širšega območja Furlanije-Julijske
krajine. (Klemenčič, 1994) Bližina Italije in Avstrije je torej velika prednost tako za
nadaljnji razvoj počitniškega kot tudi izletniškega turizma. Poleg turističnih tokov se bodo
mogoče v prihodnje (kot posledica članstva Slovenije v EU) okrepili tudi gospodarski.
Nenazadnje ponuja obmejna lega številne možnosti čezmejnega sodelovanja v okviru
različnih programov EU.
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2.3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.3.1. Geološka zgradba in reliefne značilnosti
Dolinski in gorski svet Bovškega je zgrajen povečini iz mezozojskih kamnin med katerimi
prevladujejo zlasti debele plasti apnenca, ki se menjavajo z dolomiti. Ves gorski obod
Bovške kotline je tako zgrajen iz zgornjetriasnih in deloma jurskih apnencev, med katerimi
je najpomembnejši dachsteinski apnenec, ki zaradi čiste karbonatne sestave omogoča
nastajanje visokogorskih kraških pojavov in ustvarja svet povsem brez vode. Iz tega
apnenca so zgrajeni tudi mnogi najvišji deli gora, zlasti obsežno območje Kaninskega
pogorja je skoraj v celoti sestavljeno iz debelo skladovitega dachsteinskega apnenca.
(Kunaver, 2004) Velika sinklinala Bovške kotline (tako dno, kot tudi njeni robovi) je
zapolnjena s flišem kredne starosti. To kamninsko podlago kotline prekrivajo pleistocenski
sedimenti. (Enciklopedija Slovenije, 1987) Predvsem od Bovške kotline navzdol so v
nižjih pobočjih na široko zastopane tudi jurske ter kredne vododržne kamnine s peščenjaki
in flišem. (Šifrer, Kunaver, 1978)
Karta 2: Geološka karta okolice Bovca

Vir: Buser, 2004, str. 85
Tako kot velja za površje celotnih Julijskih Alp je tudi površje Bovškega razmeroma
mlado, kar dokazuje močna razčlenjenost reliefa z globoko vrezanimi dolinami, ki so
pogosto tektonsko zasnovane in zato marsikje premočrtne. Pri utiranju poti je Soča namreč
sledila alpskim prelomom (V-Z), dinarskim prelomom (JV-SZ) in prečnim prelomom (SVJZ) in tako že na kratke razdalje spreminjala svojo smer (npr. zavoj Soče pri Trenti, pri
Žagi). Zaradi poteka glavnih grebenov Julijskih Alp v smeri vzhod-zahod sta prevladujoči
legi severna in južna. Jugovzhodna pobočja vrhov so običajno skladna in položnejša,
severozahodna pa neskladna, strma, izoblikovana večinoma kot stene. Nad dolinami se
dviga splet grebenov in slemen s priostrenimi vrhovi. (Slovenija, 1999)
Današnji relief Julijskih Alp je predvsem posledica medsebojnega vplivanja kamninske in
tektonske zgradbe ter zunanjih preoblikovalnih sil in procesov, ki so se po svoji naravi in
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moči v zadnjem geološkem obdobju močno menjavali. Voda z erozijo in kemičnim
raztapljanjem, led z mehaničnimi in transportnim delovanjem ter mehanično preperevanje
žive skale so bili glavni oblikovalci gora in dolin. Človek je k temu dodal še kulturne
prvine. (Slovenija, 1999)
Zaradi prevlade karbonatnih kamnin je gorski svet Bovškega ponekod močno zakrasel.
Pojavlja se značilni visokogorski kraški svet s številnimi površinskimi in podzemeljskimi
oblikami. Visokogorski kras je na Bovškem najbolj izrazit na Kaninskih, Kriških in
Krnskih podih ter na Goričici pod Rombonom. (Slovenija, 1999) Kaninsko pogorje je eno
naših najbolj značilnih območij visokogorskega krasa. V Kaninskem pogorju se začne
pravi visokogorski kras med 1.600 do 2.300 m, saj se na tej višini površje nekoliko zravna
v planote. Kaninske pode odlikuje izredna raznolikost površinskih in podzemeljskih
kraških pojavov, mikro-, mezo- in makrokraških oblik (npr. mikrožlebiči, korozijske
stopničke, žlebiči, škraplje, lašti, kraške mize, kotliči, konte, itd.), ki se prepletajo z ostanki
delovanja ledenikov (Krnica). Tu leži tudi več čez tisoč metrov globokih brezen; med njimi
je najglobje Čehi 2 z 1.533 m, svetovni rekord predstavlja 643 m globoka Vrtiglavica, saj
gre pri tej za enotno vhodno brezno brez ene same stopnje. (Kunaver, 2004) Na
severozahodnem delu Prestreljenika se odpira 6 m široko in 7 m visoko Prestreljeniško
okno, ki je znano kot eno največjih naravnih oken v Julijskih Alpah. (Rojšek, 1991) Ena od
posebnosti Kaninskega pogorja je tudi podzemeljsko vodno pretakanje z močnimi kraškimi
izviri ob podnožju (Boka, Gljun, Srnica, itd.). (Kunaver, 2004) Obilica kraških pojavov in
velika kraška razjedenost nudita veliko užitkov za jamarje, hkrati pa ponuja relief
Kaninskih podov s svojo obsežnostjo in razgibanostjo smučarske terene in spuste tudi do 5
km. Na žalost je velika zakraselost (predvsem jame in brezna) za smučarje in planince
pogosto tudi ovira. (Kunaver, Žagar, 1978) Kriški podi so valovita s kontami, kotliči,
brezni in škrapljami razčlenjena kraška uravnava, ki leži na višini med 1.800 in 2.200 m
nad morjem. So poseben primer visokogorskega krasa, saj najdemo na njih tri majhna
ledeniška jezera. Zgornje Kriško jezero na 2.158 m nadmorske višine je naše najvišje
ležeče jezero. (Rojšek, 1991)
Bovško kaže močno ledeniško preoblikovanost površja. Največ ledeniških ostankov se je
ohranilo iz zadnje ledene dobe, ko je Zgornje Posočje prekrival Soški ledenik. Posledica
ledenika so ledeniško poglobljene in preoblikovane doline, fluvioglacialne terase, balvani,
čelne in bočne morene, itd. Najmočnejše ledeniško preoblikovanje so doživele rečne
doline, medtem ko so njihova pobočja manj razčlenjena in bolj strma ter v višjih delih
večinoma brez erozijskih teras. Izpod ledenikov so tekle ledeniške vode, ki so nižje v
dolini odlagale prod in vanj nato vrezovale prodne terase. (Slovenija, 1999) Velikost in
število teras je precej odvisno od lokalnih razmer, običajno pa imajo nižji kraji več teras
kot višji (Čezsoča ima sedem teras, Trenta tri). Fluvioglacialne terase predstavljajo
glavnino ravnega sveta za obdelovanje in poselitev. Bovška terasa ali bovško polje je z
debelim slojem mladopleistocenskih sedimentov ena največjih prodnih nasipin v vsej Soški
dolini. (Kunaver, 2004)
Globinska erozija je v holocenu izoblikovala celo vrsto slikovitih in turistično zanimivih
vintgarskih sotesk ali korit. Na Bovškem so korita nastala zaradi premagovanja skalnih
pragov v dnu doline (Kršovska Soča, Velika korita Soče, Mala korita Soče, itd.) ali
premagovanja višinske razlike med stransko in glavno dolino (Koritnica pod Klužami).
(Slovenija, 1999)
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Pomembni preoblikovalci površja so tudi potresi, številni podori in plazovi. Veliko
nevarnost in oviro predstavljajo tudi snežni plazovi, ki predvsem v Krnici in Tihi dolini na
Kaninskih podih onemogočajo smuko. Hkrati vplivajo na večjo prometno zaprtost cele
doline v zimskem času. (Lipušček, 1988)
Izjemna slikovitost in pestrost pokrajine sta nedvomno glavna aduta turizma na Bovškem.
Med pokrajinskimi vrednotami je na prvem mestu reliefna raznolikost, ki nudi turistični
dejavnosti zelo veliko možnosti. Ozke alpske doline se pri Bovcu razširijo v prostorno
kotlino, ki nudi na travnatih terasah mnogo priložnosti za sprehode, kolesarjenje, tek na
smučeh, tenis, golf, jahanje, letalski šport, iznad dolin pa se strmo dvigajo pobočja gora, ki
so primerna za manjše ali večje pohode, planinske ture in alpinizem. Na pokrajinsko
raznolikost je vezan tudi vizualni element, kamor lahko prištevamo že samo pestrost
razgledov, drobno razgibanost pokrajine s terasami, morenami, bregovi rek, itd. (Žagar,
Kunaver, 1978)
2.3.1.1. Potresi
V tektonskem pogledu pripada Bovško veliki geotektonski enoti Južnih Alp oz.
Dinaridom, ki v smislu velikih litosferskih plošč pripadajo nekdanji Afriški litosferski
plošči. Le-ta pritiska na Evrazijsko litosfersko ploščo, kar je v geološki zgodovini
povzročilo dvig Alp. Plošči loči periadriatski šiv. Bovško ozemlje je razkosano s številnimi
prelomi, ki potekajo tako v dinarski (severozahod-jugovzhod) kot tudi prečno dinarski
smeri (severovzhod-jugozahod). Učinek zdrsov med prelomi, ki nastajajo zaradi premikov
Afriške, Evroazijske in vmesne manjše Jadaranske litosferske plošče, zaznamo v obliki
potresov. Na Bovškem je mogoče pričakovati potrese z učinki od 7. do 9. stopnje po
evropski potresni lestvici oz. EMS-lestvici. (Buser, 2004) Medtem ko predstavljajo
karbonatna tla, predvsem apnenci in dolomiti, v seizmološkem pogledu ugodno podlago,
so kvartarni in ledeniški sedimenti v seizmološkem smislu manj primerni, kar se kaže tudi
v razprostranjenosti poškodb objektov in narave.
Leta 1976 je Posočje prizadel potres, katerega žarišča so nastala v Furlaniji v Italiji. Glavna
potresna sunka sta bila v maju in septembru, prvi 6. maja zvečer z magnitudo 6.5, drugi pa
15. septembra dopoldne z magnitudo 6.1. Učinki potresa so dosegli 8. stopnjo po EMSlestvici v Breginjskem kotu, v Kobaridu med 7. in 8. stopnjo, v Tolminu 8. stopnjo. V vasi
Srpenica je ostalo brez strehe nad glavo več kot 80% prebivalcev, v naselju Žaga in
Čezsoča je bilo takih od 50 do 80%. Skupaj je bilo v Posočju poškodovanih 12.000 zgradb,
od tega je bilo močno poškodovanih (porušeni med potresom in tisti, ki so jih morali
podreti pozneje) približno 4.000. (Vidrih, Ribičič, 2002)
Na velikonočno nedeljo 12. aprila 1998 ob 12. uri in 55 minut je nastal v Zgornjem
Posočju najmočnejši potres v 20. stoletju z žariščem na slovenskih tleh. Njegova lokalna
magnituda je bila 5.6, največje učinke 7. in 8. stopnje po EMS-lestvici je dosegel v Bovcu,
Lepeni ter na drugi strani Krnskega pogorja v Magozdu, Spodnjih Drežniških Ravnah ter
Tolminskih Ravnah. Žarišče je nastalo v Krnskem pogorju, v globini okoli 8 km. Največ
gmotne škode je povzročil v Bovcu, Čezsoči, Kal-Koritnici in Lepeni. Poškodovani so bili
številni stanovanjski objekti, pri čemer je bilo največ poškodb starejših objektov (zgrajenih
pred letom 1945), ki so bili po tem letu sicer obnovljeni oz. sanirani (po potresu leta 1976),
a ne tako, da bi bili potresno varni. Ker je bilo žarišče potresa v hribovitem svetu, so
nastale tudi številne poškodbe v naravi, od nastankov razpok do podorov in zdrsov blokov
hribin. (Vidrih, Ribičič, 2002)
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Zadnji večji potres z magnitudo 4.9 je Bovško prizadel 12. julija 2004 ob 15. uri in 4
minute. Epicenter je bil 4 km severno od Kobarida, blizu Drežniških Raven. Po intenziteti
je bil ta potres nekajkrat šibkejši kot potres leta 1998, vendar je na določenih območjih
dosegal lokalne učinke za celo stopnjo višje kot leta 1998 (v Čezsoči in delu Bovca).
Najbolj prizadeta je bila vas Čezsoča, kjer je potres dosegel intenziteto 6. do 7. po EMSlestvici. Poškodbe so bile prisotne na večini objektov, ki so se nahajali v tem območju.
Stopnja poškodb je bila veliko manjša na saniranih objektih iz leta 1998, čeprav se je
pokazalo, da ponekod dela niso bila strokovno izvedena. (www.gov.si)
Na turistični obisk imajo tovrstne naravne nesreče velik in dolgoročen vpliv, poleg tega
dobiva Bovško z leti prizvok nevarne turistične destinacije. Potres leta 1976 na turizem ni
imel večjih negativnih vplivov, prav tako potres leta 2004, čeprav se je ravno v tistem času
turistični obisk ponovno začel povečevati po potresu leta 1998. Najbolj so se negativni
učinki pokazali leta 1998. Zmanjšal se je delež prenočitvenih kapacitet, saj je bilo
poškodovanih kar nekaj stanovanjskih hiš, kjer so oddajali sobe oz. apartmaje, določen čas
so v depandansi hotela Alp prebivali oškodovani domačini, določena slovenska podjetja so
dala na razpolago za bivanje domačinov nekaj svojih apartmajev v Kaninski vasi.
Predvsem domači gostje se zaradi strahu pred ponovnimi potresnimi sunki tisto ali pa tudi
naslednja leta niso odločili za dopustovanje na Bovškem, medtem ko na obisk tujih turistov
potres ni imel večjega vpliva, saj se je njihov obisk še naprej povečeval.
2.3.1.2. Mangrtski plaz
Oktobra in novembra leta 2000 je v Posočju padlo preko 1.800 mm padavin, kar
predstavlja tri četrtine običajne letne količine padavin. Velika količina padavin in strm
relief sta povzročila, da se je 15. novembra 2000 zahodno od Mangrta, na Stožah, v
nadmorskih višinah 1.340-1.580 m sprožil eden izmed največjih plazov v Sloveniji.
Splazneli material se je nato skoraj dva dneva napajal z vodo obilnih padavin in potokov
ter v noči s 16. na 17. november kot drobirski oz. murasti tok stekel po dolini navzdol. Pri
Logu pod Mangrtom se je na površini 15 ha odložilo več kot 700.000 m³ materiala. Če ne
bi prišlo do vtekočinjenja plazovine, bi se mogoče ta ogromna količina blokov apnenca,
dolomita, grušča, peska, melja in gline ustavila na Mangrtski planini, tako pa je zdrsela
navzdol po precej položnem dnu doline. (Komac, 2001) Na osnovi izvedenih raziskav je
ocenjeno, da je na plazišču še približno 3 milijone mas potencialno nevarnih za nastanek
novih plazov. (Majes, 2001)
Ujma je zahtevala sedem življenj, porušenih je bilo šest stanovanjskih in gospodarskih
objektov ter bolj ali manj poškodovanih še triindvajset objektov v Gornjem Logu. Večja
škoda je bila narejena tudi na energetskih objektih.
Na bovški turizem Mangrtski plaz ni imel večjih negativnih učinkov, le-ti so bili veliko
bolj izraziti v samem Logu pod Mangrtom, saj se je tisto leto turistični obisk precej
zmanjšal. Močno je bila preoblikovana podoba pokrajine, cesta preko Predela, ki je za to
območje vitalnega pomena, je bila na dveh mestih pretrgana. Vas Strmec je bila nekaj časa
odrezana od sveta, naselje Predel je bilo dostopno samo z italijanske strani. Zasuta in delno
uničena je bila tudi cesta na Mangrt.
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2.3.2. Klimatske značilnosti
Za Bovško so značilne nekatere klimatske poteze, zaradi katerih ta del Slovenije močno
izstopa od ostale Slovenije. Najbolj značilna je velika količina padavin, ki v povprečju
dosega 3.400 mm, kar je največ v naši državi. Druga značilnost je blagodejni vpliv
bližnjega Sredozemlja vse do povirja reke Soče, posledica česar so višje temperature, večja
količina padavin jeseni v primerjavi s pomladjo, rast kraških in submediteranskih rastlin ter
celo rast trte v Trenti in Soči.
Podnebje Bovškega uvrščamo v dva različna podnebna tipa. Soška dolina vse do Trente ter
dolina Koritnice imata zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije za katerega je
značilno, da so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, da je povprečna letna
količina padavin od 1.300 do 2.800 mm padavin ter submediteranski padavinski režim.
Višji deli Bovškega imajo gorsko podnebje, ki se deli na podnebje višjega gorskega sveta
ter na podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji. Ločnica med tema dvema
podtipoma je gozdna meja ter povprečna temperatura najtoplejšega meseca 10ºC.
(Geografski atlas Slovenije, 1998)
Najtoplejši mesec je julij (srednja mesečna temperatura 18.7ºC), najhladnejši januar
(srednja mesečna temperatura -0.7ºC). Najtoplejši letni čas je poletje (srednja temperatura
17.7ºC), najhladnejši zima (srednja temperatura 0.3ºC). Pomlad (srednja temperatura
9.1ºC) in jesen (srednja temperatura 9.7ºC) sta prehodna letna časa, vendar je jesen toplejša
od pomladi, kar dokazuje, da sega blagodejni vpliv Sredozemskega morja skoraj do konca
Soške doline. Srednja letna in srednje mesečne temperature so v Bovcu nižje kot v
Tolminu, kar nakazuje na to, da temperatura zraka narašča v smeri toka Soče. Podobne
temperaturne razmere se pojavljajo tudi v stranskih dolinah.
Maksimalne temperature zraka nad 30ºC v poletnih mesecih niso redkost; doslej najtoplejši
dan je bil v Bovcu 6. julija 1957, ko so namerili 35.9ºC, v istem času so v Tolminu izmerili
38.5ºC. Absolutne mesečne minimalne temperature se samo med junijem in septembrom
ne spustijo pod ledišče. Le-te so v Tolminu večkrat nižje kot v Bovcu, kar dokazuje obstoj
temperaturne inverzije v tem delu Soške doline. Tako je bila najnižja izmerjena
temperatura zraka v Tolminu -18.1ºC 15. februarja 1956, v Bovcu so izmerili 11. januarja
1968 leta -17.3ºC. V stranskih dolinah Zgornjega Posočja, še zlasti v senčnih legah, npr. v
Čezsoči, ki nima sonca od 8. novembra do 2. februarja, so temperature v istem času
zagotovo še nižje. Temperature pod lediščem je na Bovškem mogoče pričakovati vse leto
nekako nad 1.000 m (Kunaver, 2004) Pogostejše ohladitve v poletnem času so značilne
zlasti za mesec avgust.
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Tabela 1: Podatki o temperaturah in padavinah za meteorološko postajo Bovec (460
m.n.v.) v obdobju 1961-1990
Mesec
Temperatura zraka (ºC)
Srednja višina
padavin (mm)
Srednja
Srednja
Srednja
maksimalna
minimalna
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Leto
Zima
Pomlad
Poletje
Jesen

-0.7

3.3

-4.2

192

1.2

6.0

-2.8

160

4.8

10.1

0.2

192

9.1

14.3

4.1

240

13.3

18.9

7.7

248

16.5

22.4

11

226

18.7

24.9

12.9

188

18.0

24.5

12.5

209

14.7

21.0

9.8

247

10.0

16.1

5.5

262

4.6

9.1

0.9

356

0.4

4.4

-2.9

214

9.2

14.6

4.6

2735

0.3

4.6

-3.3

585

9.1

14.5

4.0

680

17.7

23.9

12.1

623

9.7

15.4

5.4

865

Vir: Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka in količina padavin : 1961-1990,
1995
Kljub legi v osrčju alpskega sveta prevladuje na Bovškem omiljen tip alpskega podnebja,
kar je za razvoj turizma, predvsem letnega, zelo dobrodošlo. Medtem ko se lahko zrak
poleti zaradi vplivov bližine morja precej segreje, so zime v gorah ostre. V Bovški kotlini
je srednja mesečna temperatura samo januarja pod lediščem (-0.7ºC), zato so bile za
turistični razvoj Bovca kot zimsko-športnega središča izredno pomembne klimatske
razmere na Kaninskem pogorju. Na osnovi podatkov za Kredarico (2.515 m.n.v.) in Bovec
(460 m.n.v.) je Bernot za postajo D na Kaninskih podih (2.200 m.n.v.) ugotovil, da so
povprečne mesečne temperaturne pol leta nad (maj-oktober) in pol leta pod lediščem.
Najtoplejši mesec je julij (srednja mesečna temperatura 7.6ºC), najhladnejši pa januar
(srednja mesečna temperatura –7.0ºC). Skupaj z zadostno količino snega je smuka možna
štiri do pet mesec na leto, od decembra do prvomajskih počitnic.
Tabela 2: Srednje mesečne temperature na Kaninskih podih 2.200 m za obdobje 1955-1974
Januar
-7.0
April
-1.2
Julij
7.6
Oktober
1.4
Februar
-6.5
Maj
2.6
Avgust
6.7
November
-1.9
Marec
-4.5
Junij
6.0
September
5.5
December
-4.9
Vir: Bernot, 1978, str. 86
Bovško je znano po precej izdatnejših padavinah v primerjavi z ostalimi deli Slovenije, saj
v letnem povprečju dosegajo kar 3.400 mm, kar je največ v naši državi. Izredne so tudi
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maksimalne dnevne količine padavin; 14. novembra 1969 je v Bovcu padlo kar 362 mm
padavin. Količina padavin se povečuje po soški dolini navzgor (Tolmin 2.254 mm,
Kobarid 2.880 mm, Bovec 2.936 mm), gorski masivi, ki doline in kotline obdajajo, pa
prejmejo preko 3.000 mm padavin v letu. V notranjosti Julijskih Alp količina padavin
počasi upada, kar dokazujejo podatki za Sočo 2.482 mm, izvir Soče 2.511 mm in Trento
2.358 mm. (Bernot, 1978)
Največ padavin pade spomladi in jeseni, vendar so jesenski meseci zaradi bližine
Sredozemlja (865 mm) bolj namočeni kot pomladanski (680 mm). Najmanj padavin pade
pozimi (585 mm); februar je z le 160 mm padavin najbolj suh mesec v letu. Poleti se
Bovška kotlina precej segreje (srednja maksimalna julijska temperatura je 24.9ºC), za
osvežitev poskrbijo pogoste popoldanske nevihte in nalivi. Tako je tudi za poletne mesece
značilna sorazmerno visoka količina padavin (623 mm).
Grafikon 1: Klimogram Bovca za obdobje 1961-1990
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Vir: Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka in količina padavin : 1961-1990,
1995
V Zgornjem Posočju sneži prvič v oktobru oz. novembru, zadnjič pa v aprilu oz. maju.
Izjema je Predel, kjer lahko računamo s snežnimi padavinami tudi poleti, kar dokazuje, da
se lahko na nadmorski višini nad 1.000 m sneg pojavlja kadarkoli v letu. Število dni s
snežnimi padavinami narašča od jeseni do januarja, potem pa upada. Trajanje snežne odeje
se povečuje z nadmorsko višino ter po dolini Soče navzgor (Bovec 72.6 dni, izvir Soče
130.8 dni) in ob Koritnici proti Predelu (151.3 dni) ter je hkrati odvisno od ekspozicije
samih pobočij. Podatki o debelini snežne odeje so manj zanesljivi. Maksimalna debelina
snega se spreminja od 60 cm v Tolminu do 250 cm pri izviru Soče oz. 260 cm na Predelu.
Snežna odeja je zlasti v zadnjih letih nesklenjena oz. večkrat prekinjena, tako da bi bilo
treba govoriti o številu in trajanju obdobij s snežno odejo. Razlike se pojavljajo že v sami
Bovški kotlini, kjer so razmere drugačne na osojni in prisojni strani. Obdobij s snežno
odejo je na prisojni strani skoraj toliko, kolikor je obdobij z novo zapadlim snegom, ker ga
vmes pogosto pobere sonce. Na osojni strani, na območju Čezsoče, se sneg iz različnih

14

obdobij lahko kopiči. O pogostejši sklenjeni snežni odeji je mogoče govoriti šele v dolinah
nad Bovško kotlino. (Bernot, 1978)
Ker so snežne razmere v nižjih delih Bovškega zelo nepredvidljive, je bilo za razvoj
zimskega turizma nujno potrebno razmisliti o ureditvi visokogorskega smučišča in njegovi
povezavi z nižjimi deli. Kaninsko pogorje se odlikuje po dolgotrajni in debeli snežni odeji,
ki je zaradi večje namočenosti območja navadno enkrat debelejša od osrednjih Julijskih
Alp. Le-ta nastane ob prvih izdatnejših sneženjih že v oktobru. Prva snežna odeja sicer še
skopni (srednja mesečna temperatura v oktobru je še pozitivna), vendar nekaj snega le
dočaka naslednje sneženje. Snežna odeja se postopoma krepi in doseže v normalnih zimah
na postaji D, na Kaninskih podih, po podatkih upravljalcev smučišč, debelino nad 4 m in to
navadno v zgodnjih pomladanskih mesecih. V kraških depresijah se lahko v ekstremnih
primerih in zimah nabere do 8 in več metrov snega. (Kunaver, 2004) Na Kaninskih podih
skopni snežna odeja med aprilom in junijem, odvisno od debeline snežne odeje ter zimskih
in pomladnih temperatur.
Glede na kriterije o primernosti snežne odeje, potrebne za smučanje, spadajo vse
najpomembnejše proge na Kaninu v I. (nad 2.200 m) in II. (1.500-2.200 m) coni, ki sta za
razvoj smučarskega turizma zelo ugodni. Tudi najnižje ležeče proge imajo ugodno snežno
odejo (več kot 100 cm) vsaj 90 dni v letu. (ATC Bovec, 1972) Malo padavinskih dni
pozimi in visoka nadmorska višina omogočata smuko v jasnem in sončnem vremenu tudi
takrat, ko je Bovška kotlina prekrita z oblaki ali meglo. Močan negativni vpliv na zimsko
smučarsko sezono ima pogost močan veter, ki onemogoča obratovanje gondolske žičnice
iz Bovca na Kanin ter občasne suhe zime.
Manjši in lažji smučišči sta na voljo na Ravelniku pri Bovcu in v Čezsoči, kjer se zaradi
senčne lege sneg dolgo časa obdrži. Ker pa gre za nižinska smučišča, sneg ob prvih
otoplitvah zelo hitro skopni. V Logu pod Mangartom se nahaja manjše smučišče, ki je
primerno predvsem za otroke. Občasno oz. ko so za to primerne snežne razmere uredijo v
Bovcu, Logu pod Mangrtom in Čezsoči tudi tekaške proge, katerih skupna dolžina je
približno 15 km. Obstajajo pa tudi načrti o novih tekaških progah v dolini Trente
(Zadnjica, Zapoden, itd.), kjer se snežna odeja obdrži dalj časa kot v Bovcu.
2.3.3. Hidrografske značilnosti
Soča in Koritnica sta za koriščenje v turistične namene najpomembnejši, zato sem se v tem
poglavju osredotočila na hidrografske značilnosti le teh dveh rek ob predpostavki, da imajo
druge manjše reke oz. potoki podobne značilnosti. V gornjem toku ima Soča prehodni
nivalni režim, v srednjem nivo-pluvialnega in v spodnjem toku pluvio-nivalnega. Te tri
vrste vodnega kolebanja se ob toku navzdol razmeroma hitro zvrstijo, saj segajo po Soči
komaj 40 km, ko se že spremenijo. Glede na padavinski in temperaturni režim alpskega
Posočja je očitno, da se v odtočnem kolebanju zgornje Soče prepletata dva osnovna vpliva:
temperaturni, ki z debelo snežno odejo ustvarja dolgotrajen, izrazit odtočni minimum, ob
topljenju te odeje pa odtočni višek spomladi, ki se raztegne še na začetek poletja. Drugi
osnovni vpliv je padavinski, ki prevladuje v drugi polovici leta. Ta se sicer od leta do leta
bolj spreminja in je tudi manj zanesljiv, a v povprečju pomembno okrepi jesenski
nadpovprečni vodni odtok, ki je sicer krajši od pomladnega, vendar izrazit. Jesenski
padavinski višek je pomemben tudi zato, ker s pomočjo kraške retinence omili zimski
odtočni minimum. Kraška retinenca je tudi sicer pomembna za oblikovanje odtočnega
režima Soče, saj pripomore, da se zaradi tiste snežnice, ki doseže Sočo skozi kraško
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podzemlje po daljši poti, pomladni višek zavleče daleč v poletje. Počasen podzemeljski
odtok tudi pripomore, da sekundarni poletni minimum oslabi, čeprav je poletno
izhlapevanje zaradi vplivov bližine Mediterana veliko. Karbonatna sestava tal je torej tretji
dejavnik pri oblikovanju soškega odtočnega režima. (Radinja, 1978)
Grafikon 2: Povprečni mesečni pretoki (m³/sek) Soče pri Kršovcu v obdobju 1957-1971
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Vir: Radinja, 1978, str. 103
V zgornjem toku Soče se poleg gorskega nivalnega vpliva kaže jeseni tudi že sekundarni
padavinski vpliv. Povprečno najvišja voda je maja, pa tudi junija je voda višja kot aprila.
Zima ustvarja tipični alpski minimum s podpovprečno vodo od decembra do marca z
najnižjim stanjem februarja. Sekundarni minimum, ki se pojavlja avgusta in septembra, je
le malo pod povprečjem. Učinkovitost jesenskega dežja se kaže na Soči tudi v tem, da je
novembrska voda že višja od aprilske in julijske, čeprav je maja še močno nad
novembrsko. Kolebanje zgornje Soče je Ilešič tako označil za mediteransko pobarvan
prehodni nivalni režim. (Radinja, 1987)
Največji vodni odtok je spomladi, natančneje na prehodu v poletje, ko imajo trije meseci
nadpovprečno vodo (april, maj, junij). Največji povprečni mesečni odtok je maja, sledita
junij in april. V času pomladnih naraslih voda odteče pri Kršovcu 37% celoletnega
vodnega odtoka (Radinja, 1978). Drugi odtočni višek je na koncu jeseni. Je šibkejši in
kratkotrajnejši. Glavni mesec je november, drugi mesec jesenskega viška je oktober, ki pa
je le malo nad povprečjem in zaostaja tudi za aprilskim.
Soča najbolj splahni pozimi, ko se podpovprečna voda drži sklenjeno od decembra do
februarja in sega z marcem še v pomlad. V teh štirih mesecih odteče po Soči komaj 18.8%
letnega vodnega odtoka v Kršovcu. (Radinja, 1978) Najmanj vodnat je februar, sledijo mu
januar, marec in december. Sekundarni, poletni minimum ni izrazit. Podpovprečni odtok
imata le dva meseca: avgust in september, vendar je vodni odtok v avgustu večji od
kateregakoli meseca zimskega minimuma.
Reka Koritnica kaže zelo podobne odtočne poteze kot Soča, le s to razliko, da poletnega
minimuma skoraj ni, saj je le avgust pod povprečjem, zato pa novembrski pluvialni višek
prekaša nivalnega, majskega.
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Za turiste je nedvomno privlačna že sama Soča s svojo značilno turkizno barvo in čistostjo
ter njena slikovita dolina, kjer se reka ponekod razliva preko obširnih prodov, drugod pa je
globoko vrezana v ozka korita. Zanimive so tudi doline njenih pritokov ter številni kraški
izviri (Gljun, Boka, Srnica) kot posledica kamninske sestave in tektonike na Bovškem.
Glede primernosti reke Soče za razne športne dejavnosti kot so kajakaštvo, rafting, itd.
lahko rečem, da je zaradi najvišjega vodostaja v pomladnem in deloma poletnem času, ko
so tudi temperature zraka ugodne za njihovo izvajanje, zelo primerna. Visoke temperature
pomladi povzročijo zgodnje taljenje snega, kar pomeni, da so že aprila lahko ugodni pogoji
za kajakaštvo, pogoste poletne nevihte in nalivi pa pozitivno vplivajo na dvig gladine Soče
in pritokov. Plovba po Soči in Koritnici je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra. Zaradi
različnih težavnostnih stopenj v katere spadajo posamezni odseki, sta reki primerni tako za
začetnike kot tudi za profesionalne kajakaše. Kljub poletnemu minimumu je plovba možna
tudi poleti, vendar ne v celotnem toku. Primarni minimum, ki se pojavi pozimi, na vodne
športe nima nobenega vpliva, saj so temperature zraka in vode prenizke.
Soča s pritoki pa je zanimiva tudi za ribiče. Ribolov na postrvi, šarenko in lipane je
dovoljen od 1. aprila do 31. oktobra, odvisno od vrste. Med najpomembnejšimi ribjimi
vrstami je nedvomno soška postrv, ki je največja evropska postrv in endemit severnega
Sredozemlja.
Nekateri domačini in turisti izkoriščajo poleti obširna prodišča tudi za kopanje, čeprav je
temperatura vode precej nizka.
Pomemben dejavnik je tudi čistost vode Soče in Koritnice. Obe reki sta še dovolj čisti, tako
da onesnaženost ne ovira vodnih športov niti ribolova. Do Čezsoče je Soča v 1. - 2.
kakovostnem razredu, od tu naprej pade v 2. kakovostni razred, kar je predvsem zasluga
Koritnice, ki je zaradi onesnaževanja iz rabeljskega rudnika svinca na italijanski strani
padla v 2. kakovostni razred.
2.3.4. Prst in vegetacija
Na terasah, vršajih in morenah iz karbonatnega gradiva, ki so ga nasuli ledeniki in reke v
zadnjih obdobjih ledene dobe, so se razvile rendzine in evtrične rjave prsti, na starejših
nanosih pa izprane prsti. Na večjem delu Bovškega torej prevladujejo rendzine na
karbonatnih kamninah, v Bovški kotlini pa poleg rendzin še rjave kisle prsti ter izprane
prsti na karbonatnem produ in pesku. Na obsežnem območju bovškega visokogorja
prevladujejo kamnišča na karbonatnih kamninah. (Geografski atlas Slovenije, 1998)
Obsežna območja v nižjih nadmorskih višinah poraščajo mlajši bukovi gozdovi; med
gozdnimi združbami prevladuje bukov gozd s trilistno vetrnico. Ponekod v dolinah je
značilen tudi črni bor. V višjih nadmorskih višinah s slabšimi podnebnimi razmerami, še
posebej na strmih pobočjih s plitvo rendzino, bukev vedno bolj zaostaja v rasti in se ji v
drevesnem sloju pridružita še macesen in smreka. Z naraščajočo nadmorsko višino se
razmere za rast smreke in macesna slabšajo, zato jih zamenja pas grmovnatega rastja z
rušjem in slečnikom. Posamezna drevesa vztrajajo le še kot "viharniki". Zaradi širjenja
planinskih pašnikov so že v preteklosti grmovni pas marsikje odstranili. Ker so planine
segle tudi nižje v gozdni pas, je bil tudi ta marsikje povsem izkrčen. Zato je dejanska
gozdna meja v zelo različnih višinah, od 1.200 do 1.800 m. Najvišje, predvsem v prisojnih
legah, segajo alpska travišča z mnogimi cvetočimi rastlinami, med katerimi so nekatere
endemične za Julijske Alpe. V visokogorju nekje nad 2.100 m prevladuje vegetacija
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skalnih razpok, alpskih melišč in podišč, kjer so možnosti za rast zelo skromne.
(Slovenija, 1999)
Alpinum Julijana v Trenti je naš edini alpski botanični vrt. Razteza se na površini 2.570 m²
in predstavlja rastlinski svet Alp in Krasa. Leta 1926 ga je s strokovno pomočjo botanikov
in poznavalcev Julijcev uredil Tržačan Albert Bois de Chesne. Danes ga upravlja
Prirodoslovni muzej Slovenije. V njem uspeva okoli 1.000 vrst rastlin, predvsem iz
Julijskih Alp, nekaj pa je takšnih, ki v Julijcih in Sloveniji ne uspevajo. Alpinum je de
Chesne poskušal urediti po združbah, vendar mu zasnova ni popolnoma uspela, kajti vrt
leži prenizko na prisojni legi, zato visokogorske rastline ne uspevajo najbolje. Razmere so
ugodnejše za kraške vrste - te najdemo zaradi ugodnih vplivov sredozemskega podnebja
tudi v Trenti. Zasnovo vrta so morali prilagoditi novim spoznanjem in prvotno zasaditev
precej spremeniti. Občutljive visokogorske rastline so nasadili po krajih, kjer lahko
obdržijo naravno lepoto v umetno urejenih rastiščih. Vrt je najlepši v pozni pomladi, ko
cvete večina alpskih rastlin. (Rojšek, 1991)
Zanimivi so tudi Čezsoški Prodi in Vrbovje. Pri vasi Čezsoča se namreč Soča široko
razliva po obsežnih Prodih in se razcepi v številne rokave z vmesnimi rečnimi otoki.
Obrežja in nekateri otoki so porasli s pionirsko vegetacijo in naplavljenimi višinskimi
rastlinskimi vrstami. Največja posebnost je združba berninijevega jajčarja in alpske
hrustavke. (Rojšek, 1991)
V zadnjih desetletjih se kulturna krajina na Bovškem močno spreminja. Kmetovanje se
zaradi različnih vzrokov opušča (zemljišča so večinoma v zasebni lasti, velika
razparceliranost in lastniška razdrobljenost, večina lastnikov ni kmetov oz. ti ne živijo na
Bovškem, povečevanje neaktivnega prebivalstva), gozdna vegetacija je zaradi
dolgotrajnega in močnega gospodarskega vpliva zelo spremenjena, gozdnatost Bovškega
pa se iz leta v leto povečuje, kar dokazuje tudi podatek, da je leta 2002 gozd pokrival že
52%. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bodo zarasla vsa zemljišča v dolini, ki jih ni
mogoče strojno obdelovati, gozd pa bo počasi osvajal tudi neizkoriščene površine v
visokogorju do zgornje gozdne meje, tako da se bo zarasla večina planin. (Mlekuž, 2002)
Propadanja planin ter opuščanja kmetij oz. spreminjanje le-teh v počitniške hiše pomeni
korenito geografsko preobrazbo zunanje pokrajinske podobe in poslabšanje pokrajinskega
videza.
Poleg različnih funkcij, ki jih ima rastje (npr. hidrološko, klimatsko, zaščitno, gospodarsko,
itd.), so za turizem zelo pomembne tudi doživljajska, rekreacijska, zdravstvena in
izobraževalna funkcija. Kljub temu, da je gozd skoraj vedno samo okolje oz. kulisa
različnih oblik rekreacije, so gozdovi pomemben pokrajinski element, ki skupaj s kulturno
krajino delujejo kot estetska vrednota. Problem predstavljajo le območja, ki se zaraščajo z
gozdom, saj s tem izgubljajo na privlačnosti.
Ker se na Bovškem vedno bolj uveljavljajo tudi zračni športi, so visokogorski predeli nad
zgornjo gozdno mejo zaradi lahkega dostopa (predvsem Kanin in Mangrt) idealna vzletna
točka za jadralce in padalce.
2.3.5. Triglavski narodni park
Triglavski narodni park spada med najstarejše parke v Alpah in je edini narodni park v
Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1961, čeprav so se napori za njegovo ustanovitev pričeli
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že leta 1908, leta 1924 pa je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Površina parka leta
1961 je znašala komaj 2.000 ha in je obsegala steno Komarče, Dolino Triglavskih jezer in
Kanjavec, ne pa samega Triglava, po katerem je park dobil ime. To se je spremenilo leta
1981, ko se je narodni park z zakonom razširil na površino 84.807 ha in se je Triglav
dobesedno premaknil v sredino parka. (Guhl, 2002)
Osnovno poslanstvo narodnega parka je varovanje narave. Zaradi poselitve in različnih
gospodarskih dejavnosti je nemogoče vpeljati in uresničiti enotno zaščito, zato je park
razdeljen na osrednje in robno območje, pri čemer meri osrednje območje 55.332 ha, robno
pa 28.475 ha. V osrednjem delu so glavni cilji varovanje narave, zagotavljanje možnosti za
raziskovanje, doživljanje, vzgojo in izobraževanje ter primerno rekreacijo. V robnem
območju so cilji, poleg vzdrževanja in nege kulturne krajine, tudi spodbujanje
tradicionalnih dejavnosti. (Šolar, Lukan Klavžer, 1996)
Zaradi izjemne naravne in kulturne dediščine pripada Triglavskemu narodnemu parku tudi
precejšen del Bovškega. Vanj so vključena naselja Strmec, Log pod Mangrtom, Bavšica,
Lepena, Soča in Trenta. Problem vseh teh krajev je izseljevanje prebivalstva in s tem
opuščanje kmetijskih površin. Na spreminjanje kulturne krajine ima precejšen vpliv tudi
gradnja vikendov iz opuščenih kmetijskih objektov, saj le-ti dobivajo popolnoma drugačno
funkcijo in podobo. S tem vasi izgubljajo svojo identiteto in tipološke značilnosti. Za
vzdrževanje kulturne krajine bi veliko dosegli že z ohranitvijo poselitve in s tem
obdelovanje skromnih gorskih travnikov in njiv. Zaščititi bi morali kmetijske proizvode
(npr. pod skupno zaščitno znamko proizvoda Triglavskega narodnega parka) in kmetom
dati določene subvencije. Glavna dopolnilna dejavnost naj bi bil kmečki turizem. (Šolar,
Lukan Klavžer, 1996)
V Triglavskem narodnem parku prihaja do konfliktov med različnimi gospodarskimi
dejavnostmi kot so lov, ribolov, gozdarstvo, kmetijstvo, vodno gospodarstvo, turizem, itd.
Turizem, obisk in rekreacija so med seboj zelo povezani in vsakdanji pojav v Triglavskem
narodnem parku. Dejavnost turizma ločimo na gospodarsko (profitno) in individualno;
športno-rekreacijske dejavnosti delimo na klasične (izletništvo, nabiralništvo, planinstvo,
alpinizem, smučanje, turno smučanje in kajakaštvo) in nove alternativne (športno plezanje,
gorsko kolesarjenje, vožnja s terenskimi motornimi vozili, pasja vprega, rafting, kanjoning,
letenje z jadralnimi padali in zmaji). Rekreacija na zavarovanih območjih bi morala biti
povsem podrejena varstvu narave, a vse več športno-rekreacijskih dejavnosti je takih, ki so
zasnovane na turistični ponudbi in trženju. Tudi sami posegi v prostor zaradi urejanja
infrastrukture za potrebe teh dejavnosti so večinoma izsiljeni in neprimerni za tovrstno
naravno okolje. Poleg kupov smeti, ki ji turisti puščajo za seboj, škodljivo vpliva na naravo
tudi promet. Preko parka poteka čez prelaz Vršič pomembna cestna povezava med Trento
in Kranjsko Goro, ki je čez poletje (čez zimo je neprevozna) močno preobremenjena; v
soškem porečju parka je turistično zanimiva tudi cesta na Mangrtsko sedlo. Ker zaradi
pomanjkanja parkirnih prostorov turisti pogosto parkirajo kar na travnih površinah ter
zaradi onesnaževanja zraka in tal, naj bi bili nekateri predeli dostopni le z javnimi
prevoznimi sredstvi (od leta 1996 je uvedena čez poletje redna avtobusna povezava med
Bovcem in Kranjsko Goro) ali celo samo peš. Turizem ima torej za naravo, ki je v alpskem
svetu še posebej ranljiva, številne negativne posledice, zato bi moralo biti glavno vodilo pri
nadaljnjih posegih v Triglavskem narodnem parku varovanje narave in s tem povezan
trajnostni sonaravni razvoj. (Šolar, Lukan Klavžer, 1996)
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2.4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
2.4.1. Gibanje števila prebivalstva
Občina Bovec obsega območje 367.3 km², kar predstavlja 1.85% površine Slovenije. Na
Bovškem prevladuje strm, visokogorski relief, zato so obsežna območja neposeljena. Ob
popisu prebivalstva leta 2002 je imela občina Bovec 3.138 prebivalcev, kar predstavlja
15.8% prebivalstva Posočja (19.808 prebivalcev) in 0.15% prebivalstva Slovenije.
Poselitev je zelo redka, saj znaša le 8.5 preb./km² (Posočje 21 preb./km², Slovenija 96.9
preb./km²) ter strnjena v trinajst naselij (Bovec, Plužna, Log Čezsoški, Čezsoča, Žaga,
Srpenica, Bavšica, Log pod Mangartom, Strmec, Kal-Koritnica, Soča, Lepena, Trenta), ki
ležijo v dolini Soče in dolinah njenih pritokov. Najštevilčnejše je območje ožjega
Bovškega (naselja Bovec, Čezsoča, Plužna) s 1.929 prebivalci. Območje Srpenica, Žaga z
Logom Čezsoškim je drugo najštevilčnejše s 569 prebivalci. Dolina Trente z naselji KalKoritnica, Soča in Trenta je imela ob zadnjem popisu 403 prebivalce, številčno
najskromnejša pa je dolina Koritnice (Log pod Mangrtom, Strmec) s 139 prebivalci.
Bovec, največji in hkrati središčni kraj občine Bovec, je imel ob popisu leta 2002 1.612
prebivalcev; med večja naselja prištevamo še Žago (336 prebivalcev) in Čezsočo (317
prebivalcev).
Bovško je izrazito depopulacijsko območje. Prebivalstvo se je začelo zmanjševati že v
drugi polovici, še bolj pa ob koncu 19. stoletja, kar so povzročile slabe naravne možnosti
za kmetijstvo in razmeroma velike družine. Ljudje so se že zelo zgodaj navadili odhajati na
delo v tujino zlasti kot krošnjarji, suknarji, tesarski delavci, gozdarji ter rudarji. Od 1.
svetovne vojne naprej je prebivalstvo doživljalo hude pretrese. Najprej je moralo preživeti
nasilno begunstvo zaradi fronte, ki je tu potekala med letoma 1915 in 1917. Sledila so leta
italijanske okupacije z veliko agrarno prenaseljenostjo, ko ni bilo nobenih možnosti za
zaposlitev in so se ljudje množično izseljevali v notranjost Italije, v Francijo, Nemčijo, na
Nizozemsko in v Belgijo. Ekonomskim emigracijam so se pridružile še politične, zato niso
bile redke ilegalne emigracije v Jugoslavijo. V tem času se je v Posočje priselilo tudi
približno 3.000 Italijanov, kar je statistično prikrilo odseljevanje domačega prebivalstva, a
le-ti so se po drugi svetovni vojni skoraj v celoti znova izselili. Prebivalstvo se je zaradi
izseljevanja zdesetkalo. Kot posledica industrializacije Slovenije je prišlo do selitev v
Tolmin, Novo Gorico, Koper, Ljubljano. (Slovenija, 1999)
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Grafikon 3: Gibanje števila prebivalstva v občini Bovec in v naselju Bovec od 1869 do
2002
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Število prebivalstva se po velikem padcu po drugi svetovni vojni umirja, vendar zaradi
ostarelosti prebivalstva še pada. Politika policentrizma je z odpiranjem industrijskih
obratov v območnih središčih (Bovec) delno sicer zaustavila izseljevanje, po drugi strani
pa je pospešila izseljevanje iz odmaknjenih in slabo dostopnih krajev v nižinska naselja,
bližje delovnemu mestu. Na eni strani se je tako oblikovalo območje koncentracije, na
drugi pa območje praznjenja. (Klemenčič, 1994) Na Bovškem je edino v samem naselju
Bovec prebivalstvo od petdesetih let naprej naraščalo, v vseh ostalih krajih pa upada. Po
letu 1991 se je tudi v Bovcu demografska rast ustavila; leta 1991 je v njem živelo 1.670
prebivalcev, 2001. leta 1.646 prebivalcev, leta 2002 že samo 1.612 prebivalcev. Najmanjši
upad so doživela naselja v bližini Bovca (Čezsoča, Kal-Koritnica, Žaga, Srpenica, Log
Čezsoški), je pa za te kraje značilna močna dnevna migracija. To je povezano z industrijo,
ki je skoncentrirana v Bovški kotlini ter na Srpenici, ter s turizmom, ki je osredotočen na
Bovško kotlino, ostali kraji pa predstavljajo predvsem dodatne izletniške točke.
Demografski zlom je doživela Bavšica, demografsko ogrožena so naselja Plužna, Lepena,
Soča, Trenta, Log pod Mangartom in Strmec. (Klavora, 1994)
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Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002
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Tabela 3: Stanje prebivalstva po naseljih občine Bovec od 1869 do 2002
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Demografske razmere predstavljajo enega izmed ključnih problemov aktivnega razvoja
turizma. Bovško je namreč zelo redko poseljeno, število prebivalcev se zmanjšuje, posledica
tega pa je, da Bovško nikakor ne razpolaga z zadostnimi človeškimi viri za intenziven razvoj,
ki naj bi ga dosegli po načrtih Strategije razvoja turizma na Bovškem. To pomeni, da bi morali
delovno silo pripeljati od drugod, jo ustrezno motivirati in ji poleg tega omogočiti prostor za
bivanje. A gotovo bi se tudi več domačinov odločilo ostati v domačih krajih, če bi bile le
možnosti za to.
2.4.2. Starostna sestava prebivalstva
Celotno Zgornje Posočje in z njim tudi Bovško spada med demografsko najbolj ogrožena
območja Slovenije. Indeks staranja prebivalstva, ki predstavlja razmerje med številom
prebivalstva starejšega od 65 let in številom prebivalstva mlajšega od 14 let, je v občini Bovec
leta 2002 znašal 139.8, kar je precej nad slovenskim povprečjem (94.5) in kaže na izredno
velik delež starejše populacije v občini. Naravni prirastek je negativen že vrsto let; leta 2002 je
znašal -19. Rodnost je leta 2002 v občini Bovec znašala 98, smrtnost 16. (Popis prebivalstva,
2002) Vitalni indeks, ki nam pove, koliko prebivalcev se v povprečju rodi na 100 umrlih v
določenem letu, je leta 2003 za občino Bovec znašal 70. (Statistični urad RS, 2003)
Iz starostne piramide lahko razberemo, da gre za star tip demografskega režima. Starih
prebivalcev (65 in več let) je bilo leta 2002 v občini Bovec 19.2% (Posočje 18.7%, Slovenija
14.7%), prebivalcev mlajših od 14 let pa 13.8% (Posočje 14.3%, Slovenija 15%). Na staranje
prebivalstva kaže tudi povečanje deleža prebivalstva v starostni kategoriji 40 do 64 let; leta
1991 je bil delež te starostne skupine še nižji od deleža starostne skupine 20 do 39 let, leta
2002 je bil že višji in je znašal 34.6%, kar pomeni, da v to kategorijo spada več kot tretjina
prebivalstva občine Bovec. Delež prebivalstva starega od 20 do 39 let, ki je za reprodukcijo
najpomembnejši, se je od leta 1991 zmanjšal in je leta 2002 znašal 26.2%.
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Grafikon 4: Starostna in spolna sestava prebivalstva občine Bovec leta 2002
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Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002
Tabela 4: Starostna sestava prebivalstva naselja Bovec v letih 1981, 1991, 2002
Leta
Leto 1981
Leto 1991
Leto 2002
starosti
Število
%
Število
%
Število
%
0-14
294
18.6
337
20.2
226
14.0
15-24
267
16.9
174
10.4
231
14.3
25-34
269
17.0
300
18.0
190
11.8
35-44
180
11.4
251
15.0
266
16.5
45-54
221
14.0
174
10.4
251
15.6
55-64
151
9.5
210
12.6
187
11.6
65-74
116
7.3
129
7.7
159
9.9
75+
83
5.2
95
5.7
102
6.3
Skupaj
1581
100
1670
100
1612
100
Indeks
67.7
66.5
115.5
staranja
Vir: Popis prebivalstva 1981, 1991 in 2002
Tudi v Bovcu, ki predstavlja industrijsko, zaposlitveno, trgovsko in izobraževalno središče in
je zaradi teh funkcij, ki jih večina okoliških krajev nima, bolj privlačen za priselitve
prebivalstva, starostna sestava ni ugodna. Indeks staranja prebivalstva za naselje Bovec je ob
popisu leta 1991 znašal 66.5; leta 2002 se je njegova vrednost skoraj podvojila in je znašala
115.5. (Popis prebivalstva, 2002)
V primerjavi s slovenskim povprečjem je prebivalstvo Bovškega nadpovprečno staro, kar
pomeni da je aktivnih prebivalcev, primernih za zaposlitev v turizmu, toliko manj. Poleg tega
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se starejši ljudje težje prilagajajo kakršnim koli novostim in spremembam ter težje sprejemajo
drugačnosti v okolju.
2.4.3. Izobrazbena sestava prebivalstva
Za Bovško je v primerjavi s Slovenijo značilna podpovprečna izobrazbena sestava. Največ
prebivalcev, 782 oz. 28.9%, ima dokončano osnovno šolo (Slovenija 26.1%), 733 oseb oz.
27.1% ima dokončano nižjo ali srednjo poklicno šolo, 581 oseb ali 21.5% ima dokončano
strokovno ali splošno srednjo šolo, kar 14.2% oz. 383 oseb ima nedokončano osnovno šolo ali
je brez izobrazbe (Slovenija 7%). Samo 3.4% oz. 91 oseb ima dokončano višjo šolo (Slovenija
5%), 5% oz. 136 oseb pa visoko izobrazbo (Slovenija 9%).
Tabela 5: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi leta 2002
Izobrazba
Visoka

Srednja

Skupaj
Brez izobrazbe

Nepopolna
osnovna

Osnovna

Višja

Skupaj

Nižja in
srednja
poklicna

Strokovna in
splošna

Dodiplomska Podiplomska

Slovenija

1663869

11337

104219

433910

8993
41

452292

447049

84044

114630

16388

Bovec

2706

16

367

782

1314

733

581

91

129

7

Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
Grafikon 5: Izobrazbena sestava prebivalstva občine Bovec leta 2002
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Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002
Z namenom izboljšati izobrazbeno strukturo prebivalstva so v sklopu policentričnega razvoja
Slovenije po letu 1960 v Posočju pričeli z načrtnim štipendiranjem za različne poklice s
srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo. Ker po končanem štipendiranju večina
teh štipendistov ni mogla dobiti primerne zaposlitve v svojem domačem kraju, je ta akcija
štipendiranja dosegla ravno nasprotni učinek, saj je velika večina štipendistov sledila
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selitvenim tokovom predhodnih generacij z nižjo izobrazbo. (Klemenčič, 1994) Tudi danes je
zaradi majhnih potreb po višje izobraženih kadrih odseljevanje mladega, zlasti izobraženega
prebivalstva, velik razvojni problem. Na Bovškem namreč novih delovnih mest izven
industrije, ki zaposluje večinoma nižje kvalificirano delovno silo, skorajda ni, gostinstvo in
turizem pa prav tako nudita predvsem manj zahtevna delovna mesta. V primeru uresničitve
razvojnih programov, predvsem na področju turizma kot tudi proizvodnih in drugih
dejavnosti, se bo povpraševanje po višje in visoko izobraženih kadrov gotovo povečalo. Nova
Strategija razvoja turizma na Bovškem napoveduje vrsto izobraževanj za povečanje
usposobljenosti zaposlenih v turizmu ter izobraževanja za ključne – vodilne in vodstvene
kadre na področju turistične in gostinske dejavnosti. S tem bi se dvignila izobrazbena struktura
prebivalstva in se posredno vplivalo tudi na študijske odločitve mlajše generacije.
2.4.4. Zaposlitvena sestava prebivalstva
Na področju zaposlovanja ima občina Bovec razmeroma ugodno stanje, kar je rezultat
uspešnega poslovanja največjih proizvodnih gospodarskih družb na eni strani in posebne
demografske strukture na drugi strani. Leta 2002 je bilo v občini Bovec 1.374 aktivnih
prebivalcev, od tega je bilo delovno aktivnih 1.293. Stopnja brezposelnosti je znašala 6.4%.
Starostna struktura prebivalstva pogojuje nižjo stopnjo aktivnosti, ki je leta 2002 znašala
60.2%. (Statistični urad RS, 2002)
Dodana vrednost na zaposlenega, kot dober pokazatelj uspešnosti gospodarstva, je v občini
Bovec najvišja v Posočju, a je kljub 3.808.000 SIT ustvarjene dodane vrednosti na
zaposlenega, ta še vedno 30% nižji od slovenskega povprečja. Povprečne plače na zaposlenega
so v občini Bovec leta 2001 znašale 161.000 SIT, kar je bilo več kot v občini Kobarid in
Tolmin, a kar 30.000 SIT oz 15.5% manj kot je bilo slovensko povprečje. Čisti dobiček na
zaposlenega je znašal leta 2001 le 39.5% slovenskega povprečja. (Mlekuž, 2004) Primerjave z
državo kažejo torej na veliko zaostajanje gospodarstva občine Bovec.
Tabela 6: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti v občini Bovec leta 2002
Vrsta dejavnosti
Število zaposlenih
Delež v %
Kmetijske
43
2.4
Nekmetijske
588
48.8
Storitvene
549
41.8
Neznano
113
7
Skupaj
1293
100
Vir: Statistični urad RS, 2002
Za zaposlovanje v občini Bovec so ključnega pomena proizvodne dejavnosti. Lokalna
industrija se je pričela razvijati kmalu po koncu druge svetovne vojne, torej še preden je
Bovec postal turistični kraj. Kljub razvoju turizma je še vedno daleč najpomembnejša
gospodarska panoga, saj je leta 2002 zaposlovala preko 40% delovno aktivnih prebivalcev. V
občini Bovec so štiri večje gospodarske družbe s področja proizvodnih dejavnosti: Iskra
Avtoelektrika Avto deli d.o.o. Bovec, TKK Srpenica d.d., Lesna Bovec, Stilno pohištvo d.o.o.
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Bovec in Oblačila ČIB-2000 d.o.o. Glede na to, da je Bovec turistični kraj, proizvodne
dejavnosti pa poleg turizma in kmetijstva najbolj posegajo v prostor, so zavezani, da skrbijo za
ohranjanje čistega okolja. Splošno gledano so njihovi posegi zaenkrat minimalni in nimajo
večjega vpliva na kvaliteto naravnega okolja.
Delež kmetijskih dejavnosti je leta 2002 znašal 2.4%; isti delež je leta 1953 znašal 4%, leta
1991 pa 1.2% (Mlekuž, 2004) in kaže na to, da je kmetijstvo v zadnjih letih ponovno pričelo
pridobivati na pomenu. Bovška občina je tipično živinorejsko, predvsem ovčerejsko območje.
Naravne razmere, razmeroma malo za kmetovanje primernih površin v dolini ter obširne
travne površine v višjih legah največkrat nad gozdno mejo, so ljudje v teh krajih izkoristili
tako, da so vpeljali sistem planinskega pašništva. Bovško je tako ne le v slovenskem, temveč
tudi v evropskem merilu eno izmed redkih območij, kjer sistem organiziranega planinskega
pašništva (znana je avtohtona bovška ovca) in predelave ovčjega mleka (bovški sir in skuta) še
živi in s tem predstavlja najboljši primer tradicionalnega pašništva. (Mlekuž, 2004) Obstaja
več idej, da bi se vloga in ponudba nekaterih planin (na Bovškem se nahajajo štiri ovčje
planine: Mangrt, Krnica, Duplje, Koritniška planina) razširili, pri čemer dobiva planina
Mangrt najbolj konkretno podobo. Že danes si lahko turisti ogledajo samo planino in kupijo
sir, v prihodnosti pa se nameravajo člani te pašne skupnosti ukvarjati tudi z organiziranim
sprejemom skupin, seznanitev z osnovnimi značilnostmi dela na planini, pogostitev z lokalno
tipičnimi jedmi ter možnostjo prenočevanja gostov. Tudi v Strategiji razvoja turizma na
Bovškem predstavlja izgradnja oz. vzpostavitev tematskega muzeja (ovčja planina) z
doživljajsko predstavitvijo (pastirske igre, itd.) enega ključnih investicijskih projektov.
Na Bovškem sta trenutno dve kmetiji, ki kmetijsko dejavnost kombinirata s turistično
ponudbo; glede na to, da je večina kmetij v občini manjših in s tem ne zadoščajo za poklicno
ukvarjanje s kmetijstvom, se bo njihovo število v prihodnosti gotovo še povečalo. V povezavi
s turizmom se lahko namreč izboljša ekonomski položaj kmetov in hkrati poveča turistična
ponudba, poleg tega pa se prispeva še h ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
V začetku je bil vpliv turistov na življenje lokalnega prebivalstva minimalen, tako da je bilo v
turizmu zaposlenih zelo malo domačinov. Z razvojem turizma v sedemdesetih letih se je
število in delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pričelo povečevati. Leta 1981 je terciarni
sektor predstavljal 24.3% vseh delovnih mest v samem naselju Bovec, leta 1991 se je njihov
delež povečal in je znašal 28.9%, predvsem na račun povečanja delovnih mest v turizmu in
gostinstvu. (Popis prebivalstva, 1981, 1991) Leta 1991 je znašal delež zaposlenih v turizmu na
celotnem Bovškem 13.9%; leto 2004 kaže na zmanjšanje, saj je ta dejavnost zaposlovala
11.3% delovno aktivnega prebivalstva. Skupaj je bilo leta 2004 v gostinstvu zaposlenih 122
oseb, posredno pa še okoli dodatnih 100, zaposlenih v trgovini in obrtniških dejavnostih.
(Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, 2004) Večina ponudnikov turističnih
storitev se s turizmom namreč ukvarja samo v obliki dopolnilne dejavnosti, saj so zaradi
sezonskosti poslovanja prihodki prenizki za celoletno preživetje. Prav zmanjšanje sezonskosti
je eden izmed temeljnih načrtov Strategije razvoja turizma na Bovškem, kar naj bi posledično
vplivalo na povečanje zaposlovanja v turistični dejavnosti. Glede na izbiro scenarija razvoja
(porazdeljen ali intenziven razvoj) naj bi se do 2017. leta število zaposlenih neposredno v
turistični dejavnosti povečalo za 255 do 360 oseb, število zaposlenih v posredno s turizmom
povezanimi dejavnostmi pa za 105 do 125. (Strategija razvoja turizma na Bovškem, 2005)
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3. TURISTIČNA PONUDBA
"Pojem turistična ponudba zajema tri poglavitne sestavine in sicer: turistični potencial,
turistično opremljenost ter prebivalstvo turističnih območij." (Jeršič, 1985, str. 31)
3.1. TURISTIČNI POTENCIAL
"Pod pojmom turistični potencial razumemo vse tiste sestavine, ki sicer nimajo neposredne
zveze s turizmom, zaradi svoje izvorne privlačne moči na turiste pa lahko postanejo turistični
objekti; delimo jih na naravne, družbene in kulturne prvine ter na splošno infrastrukturo."
(Jeršič, 1985, str. 31)
3.1.1. Naravne prvine
"Med naravne prvine prištevamo geološko sestavo, topografijo, klimo, vode, živalski in
rastlinski svet." (Jeršič, 1985, str. 32) Naravnogeografske značilnosti Bovškega sem
predstavila že v poglavju o naravnogeografskih značilnostih, v tem poglavju se bom zaradi
velikega števila naravnih znamenitosti Bovškega omejila samo na najpomembnejše.
Vodni izviri, slapovi, jezera:
 Izvir Soče sodi med najlepše izvire v Alpah. Pri tem prelivnem kraškem izviru, pritekata
visoka in srednja voda iz brezna, nizka pa iz razpok v podnožju sten; ob suši presahne.
Izvirno brezno leži 1.050 m nad morjem. (Rojšek, 1991)
 Izvir potoka Gljun je eden najbolj stalnih kraških izvirov v Zgornjem Posočju. (Komac,
Kunaver, 2002) Kmalu pod najmočnejšim izvirom, ki je zajet za hidroelektrarno Plužna, je
nastal 10 m visok dvopramenski slap Virje.
 Slap Boka je drugi najvišji, a gotovo najbolj mogočen slap v Sloveniji. Od izvira iz podora
pod visoko prepadno steno teče Boka približno 60 m daleč v brzicah, nato pade v slapu
106 m globoko. Pod slapom je še približno 25 m brzic, nato pa si voda utira pot prek
velikih skal v slapovih in brzicah proti sotočju s Sočo. Njen pretok zelo niha, najvišji pa
znaša preko 100 m³/s. (Rojšek, 1991)
 Slapovi v dolini Koritnice (slapovi Predelice, Nemčlje, Mangrtskega potoka, itd.)
 V okolici Krna so se ohranila tri ledeniška jezera: Krnsko, Dupeljsko ter jezero v Lužnici.
Krnsko jezero je naše največje visokogorsko jezero, njegova površina se giblje med 4.35
in 4.58 ha, največja globina pa med 14.5 in 16.5 m. (Rojšek, 1991)
 Jezera na Kriških podih so se ohranila zaradi finega neprepustnega drobirja, ki je zamašil
kraški odtok. Zgornje Kriško jezero je naše najvišje ležeče jezero, nahaja se na 2.158 m,
meri 1.3 ha. (Rojšek, 1991)
Korita:
 Soča je na svoji poti izoblikovala celo vrsto korit, med katerimi so najznamenitejša Velika
in Mala korita Soče. Velika korita je Soča izjedla v skladovitem apnencu in so dolga 750
m, globoka 10-15 m in ponekod široka le okoli 1 m. V njihovem iztočnem ustju lahko
opazujemo škavnice in številne okamenine školjk megalodontid. Mala korita so dolga
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okoli 100 m, globoka so od 4-6 m in v povprečju široka 2 m. Imajo zelo velik strmec, saj
se na razdalji 10 m poglobijo za 4 m. (Rojšek, 1991)
Izpod Razorja in Planje priteka v Sočo potok Mlinarica. Ob zgornjem teku je izoblikovana
široka ledeniška dolina, ki se v spodnjem teku zoži v ena izmed najimenitnejših korit na
Slovenskem. Največja globina korit je ocenjena na 70-80 m. (Rojšek, 1991) Potres leta
1998 je pot do korit precej poškodoval.
Korita Koritnice pri Klužah so približno kilometer dolga soteska reke Koritnice med
Rombonom (2.208 m) in vrhom Krnice (2.234 m), ki se pri trdnjavi Kluže konča v 60 m
globokih in okoli 200 m dolgih koritih. (Rojšek, 1991)

Visokogorski podi: Kaninski in Kriški
Kraške jame: Mala Boka, Srnica
Naravna okna: Prestreljeniško in Prisojnikovi okni
Flora: Alpski botanični vrt Alpinum Julijana ter Čezsoški prodi in Vrbovje
3.1.2. Družbene in kulturne prvine
"Med družbene in kulturne prvine, ki imajo v posameznih območjih lahko tudi turistični
pomen, uvrščamo zlasti jezik, mentaliteto, gostoljubnost, navade in šege, folkloro, tradicijo in
različne kulturne ter gospodarske objekte, ustanove in prireditve." (Jeršič, 1985, str. 32)
Sakralno dediščino predstavljajo na Bovškem številne cerkve v katerih so freske naslikali
številni znani slovenski umetniki (Jernej iz Loke, Tone Kralj, Ivan Grohar). Najstarejša
cerkev, cerkev Device Marije v Polju v Bovcu, je bila omenjena že 1192. leta. Zanimiva je
tudi majhna rudarska cerkev Marije Lavretanske v Trenti z baročnim kipcem "črne Matere
Božje" v oltarni niši.
V letih 1915-17 je v teh krajih potekala znamenita Soška fronta. Na ta polpretekli čas
spominjajo številna vojaška pokopališča (v Bovcu, Soči, Trenti, Logu pod Mangrtom),
spomeniki in spominska obeležja, ostanki utrdb in bunkerjev, po hribih pa dobro ohranjene
"mulatiere" – vojaške tovorne poti, strelski jarki, kaverne in deli frontne linije. Društvo 13-13,
ki je pred leti obnovilo del prve avstrijske frontne linije na Ravelniku in ga preuredilo v muzej
na prostem, v trdnjavi Kluže že nekaj let za slovenske in tuje skupine pripravlja predstave o
zgodovini Soške fronte, enkrat na leto pa organizirajo tudi menjalno-prodajni sejem vojaške
opreme. V Bovcu so na voljo za ogled tudi tri privatne zbirke orožja in predmetov iz prve
svetovne vojne.
Najpomembnejši zgodovinski objekt na Bovškem je nedvomno trdnjava Kluže. Na današnjem
mestu je že v prvi polovici 15. stoletja stala lesena utrdba, ki naj bi preprečevala turške
plenilske pohode na Koroško. V 17. stoletju je bila sedež bovškega glavarstva. Leta 1797 je
avstrijska posadka branila trdnjavo pred Napoleonovimi četami. Današnjo podobo je trdnjava
dobila leta 1882, kasneje v prvi svetovni vojni je avstrijski vojski namreč služila kot sedež
garnizije. V kompleks objektov sodi tudi "zgornja" trdnjava, imenovana Fort Hermann, ki pa
je bila porušena med prvim topniškim obstreljevanjem italijanske vojske. Dolga leta je
trdnjava propadala, po prehodu v roke občine so se leta 1998 pričela obnovitvena dela. Danes
služi kot prostor za razne kulturne prireditve (Festival Kluže, predstave društva 13-13),
koncerte, poroke, v njej so na ogled različne stalne (zgodovina trdnjave, naravna dediščina
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Bovškega, itd.) in priložnostne razstave. Ob glavni cesti na Predel stoji Predelska trdnjava, ki
je znana predvsem iz bitk med Avstrijci in Francozi leta 1809. V spomin tem žrtvam je ob
cesti postavljen spomenik v podobi ranjenega leva.
Pomembnejši tehnični spomenik na Bovškem predstavlja žičnica Golobar blizu vasi KalKoritnica, ki je bila zgrajena v letih 1931-35, delovala pa je do leta 1969. Namenjena je bila za
prevažanje lesa iz težko dostopnega Golobarja.
Izrednega pomena za turistično ponudbo je Dom Trenta oz. Informacijsko središče
Triglavskega narodnega parka, saj so v njem skozi razstave in številne multivizije
predstavljene naravne posebnosti Julijskih Alp in bogata etnološka in kulturna dediščina
doline Trente in Soče. V stavbi je dobil svoj prostor tudi Trentarski muzej, ki poleg zgodovine
vasi predstavlja tudi bivanjsko kulturo, v sklopu katere sta rekonstrukciji trentarske hiše in
ovčje planine. K etnološki ponudbi prištevamo tudi čebelnjak v Bavšici, imenovan Matijev
čebelnjak, postavljen med letoma 1950 in 1952 in ponovno obnovljen pred dvema letoma, ki
ga krasijo prelepo poslikani čebelji panji.
Ljudsko stavbarstvo je prav tako pomembna družbeno geografska sestavina. Kmečki dom na
Bovškem je povsem samosvoj izraz slovenskega ljudskega stavbarstva, ki je nastal v bovški
kotlini, na stičišču kobariške hiše, ki kaže sredozemske vplive, ter alpske arhitekture, ki si je
semkaj utrla dostop iz Kanalske in Zgornjesavske doline. (Kajzelj, 2002) Bovška hiša je
enonadstropna, zidovi so kamniti, zelo strma dvokapna streha je krita s skrilavci ali skodlami.
Pod stanovanjsko etažo je klet ali hlev, značilno podobo daje bovški hiši "gank" (kratek
zunanji hodnik) obdan z enostavno leseno ograjo, do katerega vodijo s trikotnim zidom
podprte strme lesene ali zidane stopnice, pod katerimi je prostor za skladovnico drv. Potresi so
povzročili na stavbah izjemno veliko škodo, tako da je bilo potrebno precej objektov popraviti,
adaptirati ali celo porušiti. Mnogo hiš je tako izgubilo svoj prvotni izgled, s čimer se
nedvomno še hitreje spreminja slika kulturne krajine Bovškega.
Pomembnejše prireditve na Bovškem so športnega, kulturnega ali zabavnega značaja. Večje
športne prireditve so: Adrenalin Rush na smučišču Kanin (mednarodno tekmovanje v prostem
smučanju), Hoja po bovških stezah, Bovški tek, Kolesarski vzpon na Mangrt, itd. Leta 1991 je
Bovec gostil športnike celega sveta, saj je na Soči potekalo svetovno prvenstvo v kajakkanuju. Večje kulturne prireditve so: Emaus na Kaninu (srečanje starosvetnih smučarjev iz vse
Slovenije na Kaninu), Kmečke igre v Čezsoči (prikaz in tekmovanje v kmečkih opravilih),
Trentarski senjem (prodaja domačih jedi, sladic), Dan trentarske volne (predstavitev predelave
volne in načinov uporabe ter prodaja volnenih izdelkov), Mednarodni glasbeni forum Trenta
(koncerti v okviru mednarodne glasbene šole na godalih), Darilni sejem Društva bovških žena
(predstavitev izdelkov domače obrti), Festival Kluže (gledališke predstave, razstave,
predavanja), gasilski veselici v Bovcu in na Srpenici, itd. Letošnje poletje so potekali vsak
četrtek na osrednjem trgu v Bovcu Bovški četrtkovi večeri, kjer so člani Folklorne skupine Bc
in pevski zbor Buške čeče predstavljali kulturno dediščino domačega kraja, kupiti je bilo
mogoče spominke iz domače ovčje volne ter poizkusiti tipične bovške jedi – čompe (krompir)
s skuto ali bovškim sirom, bovške krafe, itd. Prireditev je bila vodena v štirih jezikih
(slovenski, angleški, nemški in italijanski jezik) in tako primerna tudi za tuje turiste.
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Bovec je že od leta 1994 sedež mednarodne poletne šole za študente univerz v Ljubljani,
Mariboru, Trstu, Vidmu in Celovcu. Glavni namen poletne šole je regionalno sodelovanje
obmejnih regij teh držav ter ukvarjanje z aktualnimi temami tega območja.
3.1.3. Splošna infrastruktura
"Pojem splošna infrastruktura zajema osnovno opremljenost z objekti in napravami, ki so v
skupni rabi in ki omogočajo razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti. Gre za prometne
objekte in naprave, objekte in naprave za oskrbo z vodo in energijo, telekomunikacijske
naprave, objekte za odvajanje odpadnih voda in trdnih odpadkov. Poleg teh sodijo sem tudi
objekti za izobraževanje, zdravstvo, trgovino, upravo in nekatere druge dejavnosti." (Jeršič,
1985, str. 32)
Cestno omrežje na Bovškem je dokaj dobro razvejano, problem predstavlja drago vzdrževanje
prometne mreže ter zimska služba, ki ni ustrezno organizirana in opremljena. Pozimi sta cesti
čez Predel in Vršič zaradi snega in nevarnosti snežnih plazov pogosto neprehodni oz. težje
prevozni, kar še posebej velja za Vršič, ki je odprt le približno polovico leta. Manj za potrebe
prebivalstva in predvsem v turistične namene se vzdržuje najvišjo gorsko cesto na Mangrt.
Glede na to, da je Bovec turistični kraj, bi bila obnova cest za ustreznejši dostop tako s strani
Predela kot s strani Kobarida potrebna, v prihodnosti bi veljalo razmisliti tudi o povezovalnem
predoru z Gorenjsko, za katerega so bile osnovne študije že narejene. V samem Bovcu bi
morali tudi bolje urediti pločnike in z njimi povezano komunalno opremo (razsvetljava, klopi)
ter parkirišča.
Vodna oskrba je zadovoljiva, čeprav črpanje vode iz čezsoške podtalnice ni niti ekonomsko
niti ekološko optimalna rešitev. Leta 2002 so v Bovcu zgradili čistilno napravo, interesi
zaščite Soče bodo ob nadaljnjem razvoju turizma prav gotovo zahtevali gradnjo le-teh tudi v
okoliških naseljih. Bovec dobiva elektriko po daljnovodu iz Kobarida; poleg tega sta na voljo
tudi tri manjše hidroelektrarne Plužna, Možnica in Loška Koritnica. Telekomunikacijsko
omrežje je danes, po dolgih letih čakanja, dobro urejeno.
Zdravstvo zadovoljuje osnovne potrebe lokalnega prebivalstva, čeprav je dostopnost, posebno
z reševalno službo, skromna za tako obsežno območje. Glede na to, da Bovško privlači
številne ljubitelje adrenalinskih športov, je v času večjega turističnega obiska zdravstvena
oskrba nezadovoljiva.
Pomembnejši kulturni objekt je kulturni dom, v katerem je tudi knjižnica, od športnih objektov
je na voljo igrišče za odbojko in nogomet ter športna dvorana, ki pa za koriščenje v turistične
namene zaradi skromnosti in majhnosti ni primerna.
Splošna infrastruktura je za zadovoljevanje potreb domačinov primerna. Problem se pojavlja v
času večjega turističnega obiska, saj je takrat oskrba nezadostna (premalo zdravnikov, dolge
čakalne vrste, slaba živilska ponudba v trgovinah, problemi s parkiranjem, itd.) in bi jo bilo
zato nujno potrebno povečati ali izboljšati.
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3.2. TURISTIČNA OPREMLJENOST
"Ta pojem zajema vse tiste objekte (in storitve) za zadovoljevanje turističnih potreb, ki so
nastali in ki obratujejo ter se vzdržujejo zaradi turizma. Ločimo objekte turistične
infrastrukture in superstrukture." (Jeršič, 1985, str. 32)
3.2.1. Turistična infrastruktura
"Turistična infrastruktura je splošna infrastruktura, ki jo pogojujejo povečane potrebe zaradi
turističnega obiska ali razvoja." (Jeršič, 1985, str. 32) V širšem smislu obsega po Kasparju tisti
dodani del splošne infrastrukture, ki ga pogojuje turizem. Turistična infrastruktura v širšem
smislu je bila predstavljena že v poglavju o splošni infrastrukturi, zato se bom v tem poglavju
posvetila predstavitvi turistične infrastrukture v ožjem smislu. "Pod pojem turistična
infrastruktura v ožjem smislu uvrščamo tisti del infrastrukture, ki je v turističnem kraju
namenjena prvenstveno turizmu (turistična prometna infrastruktura, rekreacijski objekti in
naprave v naseljih in izven njih)." (Jeršič, 1985, str. 134)
Najpomembnejši objekt turistične prometne infrastrukture v zimskem času predstavlja
smučišče Kanin. Je edino smučišče v Sloveniji, kjer smučarski tereni presegajo višino 2.000
m. Njegovi začetki segajo v šestdeseta leta, ko so se z željo, da bi turistično sezono podaljšali
tudi na zimski čas, zaradi neprimernosti terenov v dolini in zaradi nezanesljivih snežnih
razmer odločili za izgradnjo žičnic in ureditev visokogorskega smučišča na Kaninu. V okviru
načrta Alpskega turističnega centra Bovec - ATC Bovec (projekt Gornji Jadran) naj bi se
zgradila naslednja turistična infrastruktura in superstruktura:
- Tri krožnokabinske žičnice z zmogljivostjo 900-1.200 oseb/uro iz Bovca na Kanina, povezan
sistem smučarskih prog s sedmimi sedežnicami in osemnajstimi vlečnicami ter cesta BovecKrnica-Skripi do višine 1.390 m. Po dokončanju vseh del bi lahko na Kaninu smučalo 10.800
smučarjev, ob konicah celo 13.500. V Čezsoči bi delovalo manjše smučišče (primerno za
1.400 smučarjev), ki bi bilo opremljeno z šestimi vlečnicami, sankaško progo in skakalnico.
- Izgradnja številnih športno-rekreacijskih objektov, ki naj bi se nahajali v turistični conah z
raznoliko vrsto prenočitvenih zmogljivosti.
- Izgradnja osrednjega poletnega dolinskega rekreacijskega območja pri vasi Čezsoča s 3 ha
velikim bazenom, ki bi se polnil z vodami potoka Slatenik. Čezsoča bi bila z novim
turističnim centrom v Bovcu povezana z dvosedežno žičnico z zmogljivostjo 1.500 oseb/uro.
- Večji moderen hotel Kanin.
- Obnova in povečanje bovškega letališča.
- Ureditev golf igrišča (9 igralnih polj) ob naselju Bovec. (ATC Bovec, 1972)
Že na začetku je prišlo do finančnih težav (v tistem času je bil odobren kredit za zgraditev
turističnega naselja Bernardin pri Portorožu), zato so od prvotne zasnove ATC Bovec ohranili
le minimalni načrt. Zgrajena je bila glavna kabinska žičnica iz doline do Kaninskih podov, dve
sedežnici, dve vlečnici, dostopna cesta do višine 1.200 m, parkirni prostor ob spodnji postaji
žičnice, restavracija na vrhu s 150 sedeži in ob dotedanjem hotelu Alp še hotel Kanin z
bazenom. Osnovni žičniški kompleks je bil zgrajen leta 1973, uradno odprtje je sledilo leto
kasneje, v marcu 1974, ko so končali z gradnjo hotela Kanin.

32

Leta 1989 je bil pripravljen nov investicijski program obnove in razvoja Kaninskih žičnic, ki
je vseboval investicijska vlaganja v obnovo, modernizacijo in širitev žičnic in smučišč. Glavni
namen je bil zagotoviti konkurenčno smučarsko ponudbo s tem, da se omogoči povezava s
smučišči v Sella Nevei. Doslej se je izvedla modernizacija dostavne žičnice na Kanin, že
letošnjo zimo pa naj bi smučišče s pomočjo novega strateškega partnerja Transmontagne iz
Francije obogatili za novo štirisedežnico Prevala z 853 m dolgo srednje zahtevno smučarsko
progo ter smučarsko progo Skripi III, ki bo dolga 1 km. Sicer se smučišče razteza na nekaj več
kot 30 ha površine, na voljo je 15 km prog (4 km težkih, 5 km srednje težkih, 6 km lahkih).
Zmogljivost smučišča je 5.600 smučarjev na uro, na voljo so tri sedežnice, ena vlečnica in
krožno kabinska žičnica, ki povezuje Bovško kotlino s smučiščem. Smučarsko opremo si
lahko turisti izposodijo v Bovcu, kjer je na voljo tudi servis smuči, na samem smučišču pa
deluje ena šola smučanja, ki nudi šolo alpskega smučanja, karvinga, telemarka in deskanja.
Izkušeni smučarji se lahko odločijo za turno smuko, za popestritev si lahko smučarji privoščijo
spust z rafting čolnom po smučišču - snežni rafting oz. polet z jadralnim padalom v tandemu
in to s smučmi – tandem para-ski. Žičnica Kanin deluje tudi v času poletja (od začetka junija
do konca septembra), ko je Kaninsko pogorje še posebej zanimivo za pohodnike pa tudi za
tiste, ki si želijo doživeti enkratno panoramsko vožnjo.
Poleg smučišča Kanin sta na voljo v Bovcu (ena vlečnica) in Čezsoči (dve vlečnici) manjši
smučišči primerni za smučarje začetnike ali otroke, ki pa se že nekaj let ne koristita najbolje.
Manjše smučišče za otroke z dvema vlečnicama je tudi v Logu pod Mangrtom. Pozimi so v
Bovcu, Logu pod Mangrtom in Čezsoči urejene tekaške proge, katerih skupna dolžina je
približno 15 km.
V zimskem času je izjemno doživetje tudi nočno sankanje na visokogorski cesti na Mangrt,
kjer je kar 7 km dolg odsek ceste urejen za varno sankanje.
Pod infrastrukturo v ožjem smislu za poletni turizem uvrščamo razne rekreacijske objekte in
naprave, ki se običajno nahajajo izven naselij. Na območju Bovškega je na voljo izredno
veliko sprehajalnih, planinskih, pohodniških ter kolesarskih poti, kjer se lahko turisti pobliže
spoznajo z naravnimi znamenitostmi, s kulturno in etnološko dediščino, namenjene pa so tako
tistim z malce manj kondicije kot tudi izkušenim športnim ekstremistom. Letošnje poletje je
odprl svoja vrata gorsko kolesarski park Kanin, kjer se lahko poleg samega adrenalinskega
spusta zainteresirani udeležijo tudi tečaja za izboljšanje gorsko kolesarske tehnike ter tečaja
varne vožnje z gorskim kolesom. V zvezi z ureditvijo in predstavitvijo sprehajalnih in drugih
poti je bila letošnje poletje izdana karta občine Bovec v merilu 1:40.000 in Vodnik po
Bovškem, leta 2003 pa karta Bovec z okolico v merilu 1:25.000. V načrtu je še ureditev več
lažjih in srednje zahtevnih krožnih kolesarskih poti, dopolnitev sedanjih poti ter ureditev učnih
poti (rastlinstvo, živalstvo, geologija, etnologija).
Za športne plezalce je v okolici Bovca (v Trenti, Kal-Koritnici, blizu slapa Boka, itd.) na voljo
več opremljenih plezalnih sten različnih težavnostnih kategorij. V telovadnici osnovne šole v
Bovcu imajo tudi manjšo umetno steno. Za prosto plezanje je v stenah gora na Bovškem
izredno veliko priložnosti.
Za koriščenje Soče in njenih pritokov za izvajanje vodnih športov (spust z raftingom,
kajakom, hidrospeed-om ali rečnim bobom, canyoning ali soteskanje) je bilo potrebno urediti
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dostop do vode oz. vstopno-izstopna mesta na reki Soči in Koritnici. Leta 2001 so pričeli s
prodajo dovolilnic, katerih plačilo služi za pokrivanje stroškov vzdrževanja in varovanja ter
nadzor režima na Soči in Koritnici. Dovolilnice se lahko kupi za en dan, en teden, en mesec ali
za celo leto (odvisno od produkta). Nadzorna služba sicer deluje, a bi jo bilo vsaj v konici
sezone nujno potrebno izboljšati tako, da bi na vstopno-izstopnih mestih delalo več oseb.
Vodni športi (predvsem rafting) so tudi eden izmed vodilnih turističnih proizvodov Bovškega,
tako po dobičku kot tudi po številu gostov.
Soča s pritoki je pomembno ribolovno območje, ki s čistostjo vode in neokrnjeno naravo
privlači številne obiskovalce. V prodaji so enodnevne, tridnevne ter tedenske ribolovne
dovolilnice. Cena je odvisna tudi od tega, ali ribo vzameš (catch) ali jo vrneš nazaj v vodo
(catch&release) ter za katero ribolovno območje (zgornji tok ali spodnji tok reke Soče in
pritokov) karto kupiš. Poleg ribolova je Bovško zanimivo tudi za ljubitelje lova (gamsi,
mufloni, ruševci, srnjad, itd.), za kar so ugodni pogoji preko celega leta in ne samo takrat, ko
je na Bovškem že tako veliko turistov. V okviru tega ima Bovško tudi velik potencial za
razvoj foto lova.
V Bovcu se nahaja manjše športno letališče s 700 m dolgo vzletno-pristajalno stezo, kontrolo
letenja, meteorološko postajo, hangarjem, črpalko za gorivo, prostorom za parkiranje in
prireditve (mitingi, tekmovanja, veselice, itd.) ter manjšim gostinskim lokalom sezonskega
značaja. Turistom ponujajo možnost panoramskih poletov nad doline Soče ter možnost skokov
s padalom. Ljubitelji jadralnega padalstva (paragliding, tandem paragliding) se lahko spustijo
z Mangrta, Kanina in Planje.
V Bovcu je na voljo šest teniških igrišč - dve pri apartmajskem naselju Kaninska vas ter štiri v
neposredni bližini hotela Kanin. Manjši teniški igrišči se nahajata tudi v Logu pod Mangrtom
(motel Encijan) ter v Lepeni (Pristava Lepena), ki pa sta namenjeni samo za goste omenjenih
nastanitvenih objektov.
V neposredni bližini Bovca se nahaja Oaza miru z lokostrelskim poligonom ter manjšim golf
igriščem. Gostje si lahko vso potrebno opremo izposodijo, možne so tudi inštrukcije. Tudi na
Pristavi Lepena imajo za svoje goste urejeno manjše lokostrelsko strelišče.
Jahanje je na Bovškem možno na Pristavi Lepena, kjer imajo več lipicancev in ponijev, ter v
Bovcu, kjer v sklopu hotela Dobra vila nudijo jahanje islandskih konjev. V zvezi s tem je z
namenom razširitve turistične ponudbe tudi v času izven poletne sezone v načrtu ureditev in
signalizacija več konjeniških poti.
V Čezsoči je v poletnih mesecih odprt manjši naravni bazen na prostem, ki se polni z vodo
potoka Slatenik. Čeprav ni znanstveno dokazano, domačini verjamejo, da ima voda zdravilno
moč. Za intenzivnejše izkoriščanje v turistične namene bi bilo potrebno v prihodnje bolje
poskrbeti za čistost bazenske vode.
Nedvomno je Bovško zanimivo tudi za jamarje, saj je obsežno visokogorsko kraško območje
Kaninskega pogorja s svojimi številnimi jamami in brezni eno izmed najbogatejših na svetu.
Za turistične oglede sta primernejši Mala Boka in Srnica, jami ki ležita pod Kaninom, pa tudi
za ogled teh dveh je potrebno najeti vodnika.
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Bovško nudi izjemno veliko različnih oblik aktivnega udejstvovanja, ki pa so vezane
predvsem na naravne danosti okolja, posledica česar je izrazita sezonskost. Prav zaradi tega je
nujno potrebna izgradnja ustrezne programske infrastrukture za aktivnosti, ki niso odvisne oz.
vezane zgolj na naravo in bodo zato znižale sezonskost.
3.2.2. Turistična superstruktura
"Pojem zajema objekte za bivanje in prehrano turistov. Poleg sestavin turističnega potenciala
ima za turistični razvoj poseben pomen." (Jeršič, 1985, str. 32)
Večina ležišč je skoncentrirana na območju ožje Bovške; od tega prevladujejo ležišča v
hotelih, apartmajih, sobah in počitniških stanovanjih. Veliko število ležišč je tudi v dolini
Trente, kjer pa je struktura ležišč izrazito sezonsko naravnana, saj jih je največ v kampih in
kočah. Prav tako je dolina Trente območje z nadpovprečno gostoto vikendov. Dolina Koritnice
je skromneje zastopana z ležišči in ima v primerjavi s Trento strukturo ležišč, ki je bolj
usmerjena h celoletni ponudbi. Manjše število ležišč je tudi na območju Srpenice in Žage; gre
predvsem za gostišča in apartmaje, kampov ni.
Tabela 7: Vrste nastanitvenih objektov in število ležišč v občini Bovec leta 2004
Nastanitveni objekt
hotel
motel
gostišče
penzion
turistična kmetija
sobe
počitniško stanovanje
apartma
kamp
koča
počitniško stanovanje podjetja
vikendi
Skupaj

Ležišča skupaj
542
25
166
63
32
56
72
650
1145
701
300
1500
5252

Vir: Mlekuž, 2004
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Grafikon 6: Struktura ležišč v občini Bovec leta 2004
1600
1400
št. ležišč

1200
1000
800
600
400
200

i
vi
ke
nd

ka
m
p

a
ap
ar
tm

so
be

pe
nz
io
n

m
ot
el

ho
te
l

0

Vir: Mlekuž, 2004
Osnovne turistične nastanitvene kapacitete tvorijo hoteli, moteli, gostišča, penzioni, turistične
kmetije, sobe, počitniška stanovanja in apartmaji. V njih je 1.606 ležišč oz 30.6% vseh ležišč v
občini.
 Hotel Alp*** je bil zgrajen leta 1963; takrat je imel 140 ležišč in 160 restavracijskih
sedežev. Adaptiran je bil leta 1990. Nahaja se v samem središču Bovca in ima na voljo
103 sobe (tudi sobe za kadilce) in 213 ležišč. Nekatere družinske sobe imajo tudi balkon.
Vse sobe so opremljene s telefonom, CATV, radijem in sušilcem za lase. Hotel ima
klimatizirano penzionsko restavracijo z 220 sedišči, slaščičarno, aperitiv bar Rest-a-bar,
konferenčno dvorano z vso potrebno opremo za 200 oseb, plesno dvorano, sobo za biljard
in pikado, ter delno pokrito parkirišče. V sklopu hotela deluje tudi masažni salon, gostje
hotela lahko brezplačno koristijo bazen v hotelu Kanin. Na željo svojih gostov organizirajo
tudi piknike v naravi. Na terasi Rest-a-bara imajo v poletnem času večere z živo glasbo.
 Hotel Kanin*** je bil zgrajen leta 1974 in adaptiran leta 1994. Nahaja se na mirnem kraju,
nedaleč od središča Bovca. Ima 125 sob, večinoma dvoposteljnih in triposteljnih, tri so
hotelski apartmaji, 75 sob ima balkon. Skupaj je na voljo 258 ležišč. Sobe so opremljene s
kopalnico s tušem, fenom, telefonom, CATV. Poleg penzionske restavracije z 260 sedišči
je gostom na voljo tudi aperitiv bar. Hotel ima konferenčno dvorano z opremo za 40 oseb.
Gostom je na voljo savna ter brezplačna uporaba bazena in fitnesa. V sklopu hotela deluje
frizerski in kozmetični salon. Za goste organizirajo piknike v naravi ter razne športne
aktivnosti (sprehode, rafting in druge vodne športe, golf, aerotaxi, padalstvo, jahanje).
 Hotel Dobra vila**** je svoja vrata odprl leta 2003. Od stavbe nekdanje telefonske
centrale iz časa italijanske vladavine na Primorskem so bili ohranjeni najlepši detajli, sicer
pa so objekt preuredili za potrebe hotela. Gostom je na voljo 12 različnih sob, restavracija
z zimskim vrtom s 64 sedeži, 2 vinski kleti, knjižnica, možnost uporabe računalnika, kino
ter observatorij s teleskopom in pomično streho. V sklopu hotela deluje tudi šola jahanja,
organizirajo tudi razne športne in druge dejavnosti.
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Hotelska vas Pristava Lepena**** je zgrajena v starem trentarskem stilu. Gostom je na
voljo 6 apartmajev s 24 ležišči, vsak apartma ima svojo teraso in je opremljen s klasično
pečjo na drva (poleg konvencionalnega ogrevanja). Restavracija s 65 sedeži (in 70 na
terasi) je namenjena tako domačim kot tudi zunanjim gostom. Imajo tudi opremljeno
konferenčno dvorano za 40 oseb, gostom je na voljo bazen, fitnes, savna, namizni tenis,
lokostrelstvo, hokej na travi, izposoja koles, otroško igrišče, otroška soba z igrali. Na
Bovškem je samo pri njih možno jezditi lipicance, za otroke imajo valižanske poni
konjičke. Za goste pogosto pripravijo piknik z dobrotami iz doline Trente, za različne
priložnosti prirejajo slavnostna kosila, organizirajo razne športne dejavnosti.
Apartmajsko naselje Kaninska vas** so pričeli graditi leta 1981 in ga dokončali leta 1983.
Sestavlja ga 23 stavb s skupno 395 apartmaji in okoli 1.600 ležišči. Leta 2005 je bilo na
voljo 160 turističnih ležišč, 140 ležišč je bilo na voljo v apartmajih, ki jih imajo v lasti
posamezna podjetja (sindikalni apartmaji). Število komercialnih ležišč se je zmanjšalo
zlasti po letu 1991, ko so večino apartmajev, ki so bili prej v lasti državljanov drugih
republik bivše Jugoslavije, pokupili predvsem Slovenci za svoja lastna počitniška
stanovanja. Apartmaji imajo kuhinjo, sanitarije, električno ogrevanje, balkon oz. atrij,
CATV, telefon. V bližini sta dve tenis igrišči, na recepciji je možno rezervirati razne
športne programe.
Motel Encijan*** v Logu pod Mangrtom je bil zgrajen leta 1993. Gostom je na voljo 23
ležišč v 10 apartmajih s kopalnico, kuhinjo in CATV. Motel ima bazen, savno, tenis
igrišče, igrišče za košarko in odbojko na mivki, v zimskem času pa tudi manjše smučišče
za otroke. V sklopu motela je okrepčevalnica s 50 sedeži (in 100 na terasi), kjer strežejo
domače specialitete, za skupine pripravijo tudi piknike.
Turistične kmetije na Bovškem so tri, vse se nahajajo v dolini Trente. Turistična kmetija
Jelinčič** v vasi Soča ima na voljo 14 ležišč (in 6 dodatnih ležišč v skupni sobi) ter
jedilnico z 20 sedeži (in 36 sedežev na pokriti verandi). Na kmetiji gojijo mlečne ovce
avtohtone bovške pasme, izdelujejo ovčji sir in skuto, gostom strežejo domačo hrano.
Ekološka turistična kmetija Plajer*** v Trenti ima na voljo počitniške hišice, apartmaje ter
sobe, skupaj 14 ležišč. Osrednja stavba, kjer strežejo s hrano in kjer imajo manjšo
knjižnico in kotiček za otroke, je zgrajena v trentarskem stilu. Na kmetiji gojijo domače
živali, gostom nudijo varovanje otrok (imajo tudi otroško igrišče z igrali), spanje na senu
ter prostor za piknike. Kekčeva domačija**** v bližini izvira Soče nosi ime po filmu
Srečno Kekec, ki je bil posnet prav na tej domačiji leta 1963. Gostom je na voljo 16 ležišč
v apartmajih z balkoni, ki so opremljeni s fenom, radijem, satelitsko TV, koristijo lahko
bazen ter se ukvarjajo s številnimi aktivnostmi (tek na smučeh, vleka s sanmi, gorsko
kolesarstvo, pohodništvo,itd.).
Penzionov in gostišč s prenočišči je na Bovškem 11; nahajajo se v Bovcu, Čezsoči, Logu
pod Mangrtom, Kal-Koritnici, Soči, Lepeni, Trenti in na Srpenici, kjer predstavljajo skoraj
polovico vseh prenočitvenih kapacitet. Večinoma so kategorije **, samo dva (oba v
Bovcu) sta kategorije ***.
Sobe, počitniška stanovanja in apartmaji se oddajajo v Bovcu, Čezsoči, Na Strmcu, V KalKoritnici, Soči, Trenti, Lepeni, Logu Čezsoškem, Na Žagi in na Srpenici. Skupaj je preko
60 zasebnih ponudnikov. Večinoma so namestitve kategorije **, sledijo kategorije ***,
kar nekaj jih je tudi samo kategorije *. Samo en apartma je kategorije ****, nahaja se v
Bovcu.
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Turistična ležišča sezonskega značaja predstavljajo kampi in planinske koče, skupaj 1.846
ležišč oz. 35.1% vseh ležišč. V kampih je 1.145 ležišč, v planinskih kočah 701. Na celotnem
Bovškem je deset kampov. Večina se jih nahaja v neposredni bližini reke Soče ali sotočja Soče
in Koritnice. Izjema je kamp Polovnik, ki leži na obrobju Bovca. Kategorizacija kampov je
zelo nizka, saj so le kategorije * ali **.
V vikendih in počitniških domovih s katerimi upravljajo neturistična podjetja, je na voljo
1.800 ležišč, med katerimi je 1.500 ležišč v vikendih. Skupaj predstavljajo 34.2% vseh ležišč v
občini Bovec. Vseeno ta ležišča ne moremo šteti popolnoma v turistično ponudbo.
Kategorizacija nastanitvenih objektov je na Bovškem relativno nizka. V pozitivnem smislu
izstopajo hotel Dobra vila v Bovcu, Pristava Lepena in Kekčeva domačija, ki se s svojo
ponudbo in ambientom dobro vključujejo v okolje, v katerem se nahajajo. V prihodnje je
nujno potrebna zagotovitev večjega števila kakovostnih nastanitvenih objektov, saj je to pogoj
za pridobitev kvalitetnejših segmentov gostov. Neustrezna je tudi prostorska razporeditev
nastanitvenih objektov, saj je večina ležišč je skoncentrirana v Bovcu in okolici, v dolini
Trente, kjer jih je prav tako veliko, pa so predvsem sezonskega značaja.
Med objekte za prehrano na Bovškem prištevamo picerije, gostilne, restavracije ter gostišča.
Največ jih je v Bovcu (osem), kar sedem jih je v dolini Trente (v Trenti, Soči, Lepeni in KalKoritnici), dva sta v Logu pod Mangrtom, dva v Čezsoči, dva na Žagi ter eden na Srpenici.
Bari se nahajajo samo v Bovcu, drugod so le sezonskega značaja. Menim, da gostinska
ponudba dovolj raznovrstna, problem vidim v tem, da ni dovolj specializirana, saj je v isti
restavraciji mogoče naročiti pico, soško postrv ali pa kakšno tipično bovško jed.
3.3. TURISTIČNE ORGANIZACIJE
"Med turistične organizacije sodijo razne upravne službe, turistične zveze in društva ter
mednarodne organizacije, ki vplivajo na razvoj in delovanje turistične ponudbe." (Jeršič, 1985,
str. 33)
Športnih agencij je na Bovškem devet: Alpe rafting d.o.o., Alpe šport Vančar, Avantura z.o.o.,
Bovec rafting team, Soča rafting, Sport mix-Traft d.o.o., Top d.o.o., Outdoor freaks ter
Športno društvo Planet šport. Ukvarjajo se z izvajanjem raznih športnih dejavnosti (rafting,
kajak, kanu, soteskanje, hidrospeed, gorsko kolesarstvo, jamarstvo, pohodništvo, letenje s
padali, skoki s padalom, itd.) ter izposojo športne opreme. Panoramske polete, skoke s
padalom, šolo letenja in ostale letalske storitve izvajata poleg Avanture z.o.o. ter Alpe šport
Vančar tudi Klub za jadralno padalstvo Bovec ter Posoški aeroklub Tolmin - Letališče Bovec.
Samo Top d.o.o. nudi bungee jumping in sicer s solkanskega mostu. Večina agencij obratuje
samo v poletnih mesecih (od konca aprila do konca oktobra), nekatere se v zimskem času
ukvarjajo z zimskimi športnimi dejavnostmi (šola smučanja, sankanje z Mangrta, Stola,
Polovnika, itd.). Poleg slovenskih agencij so na Bovškem registrirane tudi tri madžarske
agencije, Fritz Roy, Euro raft in Inter raft, ki se ukvarjajo z trženjem vodnih športov. Poleg
naštetih deluje še osem rafting agencij, ki pa niso prijavljene v Sloveniji.
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S posredovanjem sob in apartmajev se na Bovškem ukvarja sedem posrednikov: Dom Trenta,
Turistično društvo Soča-Trenta, Hotel Kanin, Tusi d.o.o. (apartmaji Kaninska vas), Gotour
Bovec, Joffitours ter ATC Kanin.
Z organizacijo poslovnih srečanj se ukvarjajo Hotel Alp, Hotel Kanin, Pristava Lepena, Dom
Trenta ter Kulturni dom Bovec.
Na Bovškem so tri turistična društva in sicer TD Bovec, TD Čezsoča ter TD Soča-Trenta.
Njihov glavni cilj je ohranjanje kulturne dediščine ter skrb za čisto okolje, ukvarjajo se tudi z
organizacijo različnih prireditev. Na področju kulture delujejo pevski zbori, Društvo ARS
(razstave, postavitev jaslic, itd.), Folklorna skupina Bc in Društvo bovških žena.
Leta 2000 je bila ustanovljena Lokalna turistična organizacija Bovec, katere glavna naloga je,
da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s
turizmom povezane akterje ter vzpodbuja in usklajuje njihove aktivnosti. Pod njenim okriljem
deluje od leta 2000 tudi Turistični informacijski center Bovec, ki turistom vsakodnevno nudi
razne turistične informacije.
"Končno pa je sestavina turistične ponudbe tudi domače prebivalstvo, ki je s svojimi šegami,
jezikom, itd. zanimivo za turiste, hkrati pa je njegova vloga pomembna tudi za razvoj ostale
turistične ponudbe, na katero vpliva s svojo neposredno udeležbo v različnih dejavnostih."
(Jeršič, 1985, str. 33)
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4. PREGLED IN ANALIZA
LETOMA 1970 IN 2004

TURISTIČNEGA

PROMETA

MED

Začetki turizma na Bovškem segajo v konec 19. stoletja. A ker se je turizem intenzivneje začel
razvijati šele v sredini 70. let, po izgradnji žičnice na Kanin, sem se odločila za analizo
podatkov od leta 1970 naprej, obdobje pred tem pa sem na kratko predstavila.
Do leta 1984 so podatki objavljeni skupaj za Bovec, Sočo in Trento. Podatki od 1985 do 1991
veljajo za Bovec, h kateremu je priključena tudi Čezsoča. Od leta 1992 naprej so v letnih
pregledih turizma podatki objavljeni za vsak kraj posebej: Bovec (vključena tudi Čezsoča),
Soča, Trenta. Podatki za Log pod Mangrtom so v vseh letnih pregledih turizma navedeni
posebej. Glede na to, da je večina namestitvenih kapacitet v Bovcu in okolici menim, da so
podatki primerljivi, ne glede na to, da so do leta 1984 skupaj za Bovec-Sočo-Trento, po tem
letu pa samo za Bovec s Čezsočo.
4.1. GIBANJE ŠTEVILA GOSTOV IN NOČITEV TER NJIHOVA SEZONSKA
RAZPOREDITEV
Turizem se je na Bovškem začel razvijati konec 19. stoletja, zlasti zaradi planinskega turizma.
Takratni meščani so radi hodili v gore pod vodstvom domačih vodnikov. Tako je tudi Julius
Kugy, alpinist in pisatelj, ki je dolino Trente prvič obiskal 1877, svoje vodnike rad poiskal
med trentarskimi divjimi lovci. Ob zavzetem delovanju društev, ki so označevala gorske in
planinske poti, je vodništvo počasi zamrlo. Planinski turizem je pospeševalo vedno večje
število planinskih koč. Turiste, po poreklu predvsem Tržačane, je v ta konec Slovenije, ki je
takrat pripadal Italiji, privabila predvsem neokrnjena narava, obiskovali pa so večinoma
Bovec, Log pod Mangartom, Trento in Kanin in to večinoma v času kratkega bovškega
poletja. Na začetku druge svetovne vojne je turistična dejavnost zamrla. Po vojni se turizem
dolgo ni prebudil z izjemo planinstva, saj je zaradi nacionalizacije turističnih objektov prišlo
do zloma zasebnega podjetništva v turizmu. (Miklavčič-Brezigar, 1996) Bovško je med obema
vojnama obiskalo povprečno 4.000 turistov letno, v dobi vsesplošnega turističnega porasta, do
leta 1958 pa se je njihovo število komaj podvojilo. Pravi turizem se je začel razvijati šele v
začetku šestdesetih let in to v obliki sindikalnih izletov, ki so začeli počasi razkrivati izjemne
možnosti za razvoj turizma na Bovškem. V Trenti so v petdesetih in šestdesetih letih
prejšnjega stoletja nekdanja gostišča prevzele delovne organizacije za počitnikovanje svojih
delavcev; sindikalni domovi so bili v tudi v Čezsoči, na Plužnah, Logu pod Mangartom in v
Bovcu. Konec šestdesetih in začetek sedemdesetih so jih začeli zaradi predragega vzdrževanja
zapirati. V samem središču Bovca so leta 1963 odprli hotel Alp.
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Tabela 8: Število gostov med letoma 1970 in 1984 – Bovec, Soča, Trenta
Leto

Gosti
Skupaj

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

17424
19484
17028
17426
28909
27472
31130
32631
37270
36245
37301
33919
37324
39777
38687

Slovenija
5828
7644
8034
6408
13974
10993
14975
16272
18136
17109
18217
13597
17084
18858
13338

Druge republike
bivše Jugoslavije
3240
3199
2136
3488
4269
6847
7094
8358
10642
10876
8788
8558
9152
9831
8622

Tujina
8356
8641
6858
7530
10666
9632
9061
8001
8492
8260
10296
11764
11088
11088
16727

Vir: Statistični urad RS
Tabela 9: Število nočitev med letoma 1970 in 1984 – Bovec, Soča, Trenta
Leto
Skupaj
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

41091
45460
37138
39049
71168
93648
100298
84518
95218
104314
101151
111749
123414
138166
167994

Nočitve po sezonah

Nočitve
Slovenija

I.-III.

IV.-VI.

VII.-IX.

X.-XII.

1563
1084
1640
1954
9305
25425
16678
17406
23095
29312
27227
32987
39018
63187
67683

8026
8175
5431
7278
14144
13934
17441
19830
16745
19311
17658
21128
26497
23522
36536

28608
33600
26186
24548
41760
48086
42547
39494
42319
45670
45109
46127
44966
40271
53276

2894
2601
3881
5269
5959
6203
23632
7788
13059
10021
11157
11507
12933
11186
10499

Vir: Statistični urad RS
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11237
14714
13744
10131
25137
25947
33966
29141
31463
37562
35627
30091
39686
54931
45589

Druge republike
bivše Jugoslavije
6767
6416
5815
8980
12084
29324
34335
31870
40537
44225
35102
39217
40175
46099
41066

Tujci
23087
24330
17579
19938
33947
38377
31997
23507
23218
22527
30422
42441
43553
37136
81339

Grafikon 7: Gibanje števila gostov in nočitev v Bovcu-Soči-Trenti od 1970 do 1984
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Vir: glej tabelo št. 8 in 9
V obdobju pred izgradnjo žičniškega sistema Kanin je šlo za izrazito enosezonski turizem, saj
so turisti, večinoma planinci in prehodni gostje, prihajali na Bovško samo v poletnih mesecih.
V letih od 1970 do 1973 je Bovško letno obiskalo približno 18.000 turistov, ki so opravili
povprečno 40.000 nočitev. Med njimi je bilo največ tujcev (44%), sledijo Slovenci (39%),
najmanj je bilo gostov iz ostalih republik bivše Jugoslavije (17%). Skoraj 70% nočitev je bilo
v poletnem času (od julija do septembra), nočitev v zimskem in jesenskem času je bilo skupaj
le 10%. Največ nočitev so opravili tujci (52%), sledijo Slovenci (31%) in državljani drugih
republik bivše Jugoslavije (17%).
Po odprtju smučišča Kanin in pripadajočega hotela Kanin z 258 ležišči se leta 1974 slika
močno spremeni. Število gostov se v prvem letu poveča za 65% na 28.909, število nočitev
narase na 71.168, kar pomeni, da se je v primerjavi s prejšnjim letom skoraj podvojilo. Od
tega leta naprej do leta 1984 se je število gostov in nočitev nelinearno, a konstantno
povečevalo. Povprečno je Bovec-Sočo-Trento obiskalo letno 34.000 gostov, ki so opravili
108.000 nočitev. Spremeni se razmerje med gosti iz Slovenije, gosti iz drugih republik bivše
Jugoslavije in tujine; največ gostov med letoma 1974 in 1984 je bilo iz Slovenije (45%),
sledijo jim tujci (30%), za samo 5% manj je bilo gostov iz ostalih republik bivše Jugoslavije.
Število nočitev se je povečalo v vseh letnih časih, najmanj v jesenskem, najbolj pa v zimskem
času – kar za 376%, ki leta 1983 (in naslednji dve leti) celo presežejo nočitve v poletnem času.
Največ nočitev so opravili tujci (34.3%), kar gre pripisati temu, da so tujci zaradi večje
nedostopnosti (še posebej v zimskem času) in oddaljenosti Bovca primorani prenočiti, medtem
ko lahko naši gosti pridejo v Bovec tudi samo na enodnevni izlet. Kako zelo pomemben je bil
za bovški turizem emitivni trg bivše Jugoslavije pove podatek, da so državljani drugih
republik bivše Jugoslavije opravili kar 33.1% vseh nočitev, ki so jim s 32.6% sledili Slovenci.
Leta 1983, ko so dokončali apartmajsko naselje Kaninska vas s 1.600 ležišči, je bilo
zabeleženo največje število gostov med letoma 1970 in 1984 in sicer 39.777. Prenočitvene
zmogljivosti so se še dodatno povečale, saj se je vedno več zasebnikov odločalo, da bodo
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oddajali sobe oz. apartmaje, v poletnem času je namestitev nudilo tudi že kar nekaj kampov.
Leta 1984 je število nočitev doseglo rekordnih 167.994.
Tabela 10: Število gostov med letoma 1985 in 2004 – Bovec (vključena Čezsoča)
Leto
Skupaj
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

34194
31039
30548
31201
28520
30900
21284
19919
25158
28112
27635
28559
31651
29089
26640
29177
35004
34234
38255
36060

Slovenija
10402
8799
9453
9784
8363
9895
12035
11412
14004
15259
14291
14815
13827
10611
10865
10418
13291
9549
11206
9099

Gosti
Druge republike
bivše Jugoslavije
7152
5858
4652
3806
3305
3758
1366
427
377
1019
753
845
1258
1172
1027
1175
2271
1959
1849
1216

Tujina
16640
16382
16443
17611
16852
17247
7883
8080
10777
11834
12591
12899
16566
17306
14748
17584
19442
22726
25200
25745

Vir: LTO Bovec, Statistični urad RS

43

Tabela 11: Število nočitev med letoma 1985 in 2004 – Bovec (vključena Čezsoča)
Leto

Nočitve
Skupaj

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

166455
164438
154063
152851
146239
147155
83367
64024
82803
89321
92919
92367
102030
94875
78433
85534
105292
93824
100679
107686

Nočitve po sezonah
I.-III.
65662
60744
45815
43286
34008
39166
33558
9009
17848
18856
16566
17503
21719
23520
10697
9422
20353
8426
12507
12237

IV.-VI.
36123
32476
35317
35499
31185
31124
18788
14141
14853
16715
22457
20625
21399
20774
22222
21806
28709
29246
29051
29003

VII.-IX.
54893
61153
64366
65715
71960
66586
24702
34276
41902
42797
47159
46238
51054
43330
40094
47571
49338
50197
53629
58928

Slovenija
X.-XII.
9777
10065
8565
8351
9086
10279
6319
6598
8200
10953
6737
8001
7858
7251
5420
6735
6892
5955
5492
7518

39793
35395
36743
37061
28165
35309
37343
33412
41114
43797
42706
46959
41906
31097
27904
28421
34939
24617
29266
23408

Druge republike
bivše Jugoslavije
34996
33874
24139
18043
17873
18834
7002
1787
1424
5091
3113
3835
4802
4890
3583
4044
6811
5614
7327
4813

Tujci
91666
95169
93181
97747
100201
93012
39022
28825
40265
40433
47100
41573
55322
58888
46946
53069
63542
63593
64086
79465

Vir: LTO Bovec, Statistični urad RS
Grafikon 8: Gibanje števila gostov in nočitev v Bovcu (vključena Čezsoča) od 1985 do 2004
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Vir: glej tabelo št. 10 in 11
Od leta 1985 do leta 1990 število gostov in nočitev v Bovcu počasi upada. Delež slovenskih
gostov in nočitev se zaradi zniževanja življenjskega standarda zmanjšuje, še močneje se
zmanjšuje delež gostov in nočitev državljanov iz drugih republik bivše Jugoslavije. Povečan je
delež tujih gostov, katerih nočitve leta 1989 dosežejo rekordnih 100.201. Sezonska
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razporeditev nočitev leta 1986 kaže na to, da je razmerje med poletno in zimsko sezono skoraj
enako. Od tega leta naprej se začne delež nočitev v poletnem času konstantno povečevati,
delež nočitev v zimskem času pa zmanjševati. Delež nočitev jeseni in spomladi ostaja
približno enak.
Izjemno velik udarec bovškemu turizmu povzroči vojna v Sloveniji in drugih republikah bivše
Jugoslavije leta 1991. Tega leta se je v primerjavi s prejšnjim letom število gostov zmanjšalo
za tretjino na 21.284. Najbolj se je zmanjšalo število gostov iz drugih republik bivše
Jugoslavije (za 64%), število tujih gostov se je zmanjšalo za več kot polovico. Število
slovenskih gostov se leta 1991 celo poveča, vzrok temu je najverjetneje vojna na Hrvaškem in
s tem preusmeritev turističnih tokov Slovencev s hrvaških obalnih letovišč v domače turistične
kraje. Tudi število nočitev se v primerjavi z letom prej skoraj prepolovi in se tako zmanjša na
83.367. Le število nočitev Slovencev tisto leto malo narase, število nočitev državljanov drugih
republik bivše Jugoslavije pade za 63%, nočitve tujcev pa za skoraj 60%.
Leta 1992 je bilo v Bovcu zabeleženo najmanjše število gostov (19.919) in nočitev (64.024),
kar je najmanj odkar so zgradili kaninsko žičnico. Vzrok temu je poleg vojne na Balkanu zelo
malo zapadlega snega na Kaninu ter s tem zmanjšano število obratovalnih dni krožnokabinske
žičnice.
Od leta 1993 do leta 1997 je število gostov počasi naraščalo in leta 1997 s 31.651 gosti celo
preseglo število gostov iz leta 1990. Konstantno je naraščalo število tujih gostov (v petih letih
se je povečalo za 65%), medtem ko je število domačih gostov stalno nihalo in se zmanjšalo za
1.3%. Število gostov iz drugih republik bivše Jugoslavije se je v teh petih letih sicer povečalo
za 30%, a upoštevati je potrebno dejstvo, da je njihovo število močno nihalo in da je bilo leta
1993 le 377 teh gostov, kar je najmanj v vsem obravnavanem obdobju od leta 1970 dalje.
Nočitve so se še vedno najbolj povečevale v poletnem času, povečevale so se tudi spomladi,
za razliko od prejšnjih let se začnejo zopet povečevati tudi pozimi. V jesenskem času se
število nočitev ne spreminja posebno. Najbolj konstantno so se povečevale nočitve tujcev,
nočitve državljanov drugih republik bivše Jugoslavije so se prav tako povečevale, čeprav je
njihov delež minimalen. Nočitve Slovencev dosežejo leta 1996 rekordnih 46.959, a se od tega
leta naprej pričnejo zmanjševati.
Splošno naraščanje turističnega obiska prekine potres aprila 1998. Število gostov je tega leta v
primerjavi z letom 1997 upadlo za 8%; najbolj se je zmanjšalo število slovenskih gostov
(skoraj za 25%), minimalno se je zmanjšalo število gostov iz drugih republik bivše
Jugoslavije. Število gostov iz tujine se je v tem letu celo povečalo za 5%, kar pomeni, da
potres na njihov obisk ni imel večjega vpliva. Število nočitev se je v primerjavi z letom 1997
zmanjšalo za 7% pri čemer se nočitve tujih gostov in državljanov bivše Jugoslavije malo
povečajo, za četrtino se zmanjšajo nočitve slovenskih gostov.
Od leta 1998 do leta 2004 se število gostov in nočitev povečuje skoraj konstantno. Izjemi sta
leto 1999 (zimska sezona 1999/00) in leto 2002 (zimska sezona 2001/02), ko je na Kaninu
zopet zapadlo zelo malo snega. Plaz novembra 2000 v Logu pod Mangrtom na turistični obisk
Bovca ni imel večjih negativnih posledic, saj se je zgodil v novembru - v tistem trimesečju in
tudi v naslednjem trimesečju leta 2001 se število gostov in nočitev ni zmanjšalo. Delež
domačih gostov in nočitev je v upadanju, delež gostov in nočitev državljanov drugih republik
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bivše Jugoslavije počasi narašča, delež tujih gostov se iz leta v leto povečuje in dosega
rekordne številke v primerjavi z vsemi prejšnjimi leti. Največ nočitev se še vedno opravi v
poletnem času, povečujejo se nočitve v pomladnem in jesenskem času. Nočitve nihajo najbolj
v zimski sezoni (vremenske, snežne razmere, nekonkurenčnost zimske ponudbe) in kažejo na
trend upadanja.
Leta 2004 Slovenija vstopi v EU. Število tujih gostov je tega leta doseglo 25.745, kar je največ
v obravnavanem obdobju. Delež tujih gostov je bil leta 2004 72%, delež Slovencev 25%,
delež gostov iz drugih republik bivše Jugoslavije pa 3%. Tako velik obisk tujcev pripisujem
dejstvu, da je Slovenija postala nova članica EU in so si jo mnogi zato želeli pobližje spoznati.
Članstvo Slovenije v EU pa je bilo za številne turiste tudi zagotovilo, da je Slovenija varna
destinacija. Kljub pričakovanjem se je število tujih gostov v primerjavi z letom 2003 povečalo
le za nekaj več kot 2%, se pa kar za četrtino povečajo njihove nočitve. Leta 2004 je bilo
opravljenih 107.686 nočitev, kar je največ v obdobju po vojni leta 1991, a vseeno te nočitve
predstavljajo samo dve tretjini nočitev leta 1985. Leta 2004 so kar 74% vseh nočitev opravili
tujci, z 22% sledijo Slovenci, 4% nočitev so opravili državljani drugih republik bivše
Jugoslavije. To leto je Bovško stresel tudi nov potres, ki je najbolj negativno vplival na
prihode Slovencev. Za zmanjšan obisk državljanov drugih republik bivše Jugoslavije mislim,
da potres ni bil glavni vzrok. Število tujih gostov se je tisto leto povečalo, zato sklepam, da
marsikateri tuji turist za potres ni slišal, pa tudi številni, ki so ravno takrat v Bovcu
počitnikovali, tega niso jemali tako resno.
Grafikon 9: Razporeditev nočitev po sezonah v Bovcu-Soči-Trenti od 1970 do 1984
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Vir: glej tabelo št. 9
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Grafikon 10: Razporeditev nočitev po sezonah v Bovcu (vključena Čezsoča) od 1985 do 2004
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Vir: glej tabelo št. 11
Dolina Trente je ostala po propadu sindikalnega turizma v sedemdesetih letih povsem
zapuščena. Razen lastnikov počitniških hišic in prehodnih turistov, ki so si lahko ogledali
Trentarski muzej in botanični vrt Julijana, so bile turistične možnosti Trente popolnoma
neizrabljene. Od osemdesetih let naprej si turizem ponovno prizadevajo oživiti, tako s
spodbujanjem zasebnih turističnih ponudnikov (dodelitev prostorov za šotorjenje, pomoč pri
odpiranju prenočišč, spodbujanje zasebnih gostincev) kakor tudi z obnovo nekdanje stavbe
muzeja v Informativni center Triglavskega narodnega parka. Ob odprtju zasebnega
gostinskega objekta Pristava Lepena zaživi tudi dolina Lepene. Gibanje števila gostov in
nočitev je bilo po letu 1985 v Soči in Trenti podobno kot v Bovcu (seveda v manjšem merilu).
Log pod Mangrtom so turisti do leta 1978 obiskovali samo v poletnem času. Leta 1979 se po
izgradnji manjšega smučišča pojavi tudi zimska sezona. Tega leta turistični obisk poraste za
več kot 150% (na 812 gostov in 3.878 nočitev), a začne že po letu 1980 upadati. Vojna leta
1991 povzroči izredno velik udarec, saj tisto leto zabeležijo le 76 gostov in 496 nočitev. Po
letu 1992, še posebej po odprtju motela Encijan, se začne turistični obisk ponovno povečevati.
Leta 1994 je bilo v vsem obravnavanem obdobju zabeleženo največje število gostov - 1.262,
leta 1996 pa največje število nočitev - 4.258. Potres leta 1998 je vplival na število gostov in
nočitev tudi v Logu pod Mangrtom. Če na turistični obisk Bovca plaz Stože novembra 2000 ni
imel večjih negativnih posledic, so bile le-te za Log pod Mangrtom izredne. Plaz je porušil del
vasi, cesta preko Predela, ki je za dostop z osrednje Slovenije najkrajša, je bila prekinjena.
Turistična znamenitost – najvišja cesta v Sloveniji (cesta na Mangrt) je bila delno uničena,
izgled pokrajine je bil zelo spremenjen. Leta 2000 so v Logu pod Mangrtom zabeležili 548
gostov in 1.725 nočitev, kar je 25% manj kot leto prej.
Podatki o gibanju števila gostov in nočitev za celotno občino Bovec so precej podobni
podatkom za Bovec. Leta 2004 je bilo v občini Bovec zabeleženih 51.298 gostov, od tega je
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bilo 29% oz. 14.966 Slovencev in 71% oz. 36.332 tujih gostov (skupaj z državljani drugih
republik bivše Jugoslavije). Zabeleženih je bilo 134.423 nočitev; 24% oz 32.572 so jih opravili
Slovenci, 76% oz. 101.851 tujci (skupaj z državljani drugih republik bivše Jugoslavije).
4.2. SESTAVA GOSTOV GLEDE NA NARODNO PRIPADNOST
Izmed tujih gostov, ki so bili pred izgradnjo žičniškega sistema Kanin najpogostejši
obiskovalci Bovca-Soče-Trente, so bili leta 1970 najštevilčnejši Nizozemci, ki so opravili
8.326 nočitev, sledijo jim Italijani z 7.323 in Nemci z 3.399 nočitvami. Skupno so ti trije
narodi opravili več kot 80% vseh tujih nočitev. Nekaj je bilo tudi Avstrijcev, Francozov,
Britancev in Belgijcev. Izmed državljanov republik bivše Jugoslavije so največ nočitev
opravili Hrvati (2.935), ki jim z 752 nočitvami sledijo Srbi in Črnogorci. Slovenci so leta 1970
opravili 11.237 nočitev.
Po letu 1974 pa do leta 1984 so največ nočitev še vedno opravili tujci, na drugo mesto so
poskočili državljani drugih republik bivše Jugoslavije, ki so jim sledili Slovenci. Največ
nočitev so leta 1978 opravili Hrvati (26.896), Srbi in Črnogorci (12.058), Nemci (7.367),
Nizozemci (6.253) in Italijani (3.888). Veliko je bilo tudi Avstrijcev, Belgijcev in Britancev, v
primerjavi z letom 1970 je opaziti porast gostov iz Danske, Švedske ter ZDA. Slovenci so
opravili 31.463 nočitev, kar je četrtina manj kot državljani drugih republik bivše Jugoslavije
skupaj.
Leta 1985 so največ nočitev opravili Britanci (28.494), Hrvati (23.164), Nemci (17.032),
Nizozemci (15.906) ter Srbi in Črnogorci (10.767). Veliko je bilo tudi Italijanov, Dancev,
Čehov in Švedov. Počasi se torej začne zmanjševati število nočitev državljanov drugih
republik bivše Jugoslavije; presežejo jih nočitve Slovencev, ki tega leta narasejo na 39.793. Če
primerjam leti 1985 in 1990 je opaziti upad nočitev slovenskih gostov ter še večji upad nočitev
gostov iz drugih republik bivše Jugoslavije (hrvaških za 43%, srbskih za skoraj 80%), porase
pa število nočitev tujih gostov; največ nočitev so tega leta opravili Britanci (20.795),
Nizozemci (19.431) in Nemci (18.904), kar je skupaj 40% vseh nočitev tega leta. Močno se
povečajo nočitve Italijanov in Francozov.
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Tabela 12: Število nočitev gostov glede na narodnost v Bovcu-Soči-Trenti oz. Bovcu
(vključena Čezsoča) v izbranih letih
Država

Število nočitev po letih
1992²

1997²

1998²

2000²

2003²

2004²

Avstrija
Baltiške države
Belgija
Belorusija
Bolgarija
BIH
Češka republika
Danska
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Srbija in Črna
gora
Luksemburg
Madžarska
Makedonija
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
Slovaška
Španija
Švedska
Švica
Ukrajina
Velika Britanija
Druge evropske
države
Izrael
Japonska
Turčija
Kanada
ZDA
Avstralija
Nova Zelandija
Druge neevropske
države
Skupaj

1920
0
259
0
0
67
109
69
8
522
4
2935
0
0
7323
752

1970¹

1866
0
1195
0
1
1460
205
244
4
508
0
26896
0
0
3888
12058

1978¹

1470
0
1418
0
0
989
2772
5962
1936
830
27
23164
106
0
9116
10767

1985²

2362
0
2201
0
9
3085
914
246
34
6605
17
13266
10
0
17161
2418

1990²

2307
0
61
0
0
645
78
15
7
145
1
990
11
0
16082
141

5252
85
1905
0
17
185
2305
116
1
657
16
4467
40
7
6680
108

4610
410
661
20
3
178
2470
124
18
710
9
4377
36
3
5398
310

4521
142
1477
5
74
285
3330
148
37
850
5
3565
67
2
5734
106

4921
47
1503
5
38
120
3132
295
55
1100
86
6863
175
2
7126
341

9924
66
2065
0
5
51
4064
298
132
1722
46
4379
627
1
6079
367

0
155
13
3399
8326
18
72
0
4
20
0
0
83
126
0
357
0

0
27
123
7367
6253
20
76
0
0
18
0
0
208
195
0
407
153

0
330
76
17032
15906
637
14
0
0
0
0
11
2461
1184
0
28494
75

0
945
65
18904
19431
699
103
29
12
249
0
310
528
606
0
20795
28

0
910
11
5596
1212
18
116
4
7
110
0
15
40
192
0
1696
2

10
1861
42
24955
5364
69
715
8
67
3021
465
73
80
590
1
393
84

2
3568
25
25262
3521
2
317
3
43
4770
794
95
37
303
373
4622
19

1
4811
88
21715
1811
50
542
18
321
1201
338
105
69
840
190
3546
181

14
7047
3
28038
2562
69
976
18
598
223
1659
260
107
739
153
1379
132

4
7809
16
31446
3170
45
904
9
401
75
1135
580
382
484
23
2359
98

0
1
4
28
191
0
0
54

0
0
1
28
516
0
0
38

11
47
3
122
525
71
5
101

41
53
1
90
392
101
22
114

0
6
0
61
117
7
0
9

11
7
12
69
272
67
10
37

174
2
33
43
208
133
16
76

135
84
118
42
360
81
52
66

3158
30
12
118
398
172
37
89

4553
89
9
84
485
97
39
156

29854

63755

126662

111846

30612

60124

63778

57113

71413

84278

Slovenija

11237

31463

39793

35309

33412

41906

31097

28421

29266

23406

Vir: Statistični urad RS
Legenda: ¹ Bovec-Soča-Trenta ² Bovec (vključena Čezsoča)
Leta 1992, leto po osamosvojitveni vojni v Sloveniji, so največ nočitev opravili Slovenci
(33.412), nočitve državljanov drugih republik bivše Jugoslavije zelo močno upadejo (nočitve
Hrvatov za več kot 90% v primerjavi z letom 1985). Med tujci so največ nočitev opravili
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Italijani (16.082), Nemci (5.596), Avstrijci (2.307); nočitve Britancev, ki so pred vojno
opravili največ tujih nočitev, padejo za 94% na 1.696. Število nočitev Italijanov in Avstrijcev
se je v primerjavi z letom 1990 zelo malo zmanjšalo, kar je najbrž posledica tega, da so naši
najbližji sosedje in so zato vedeli, da je vojna v Slovenija končana, medtem ko so številni
drugi evropski in neevropski turisti mislili, da v Sloveniji vojna še vedno traja.
Največ nočitev so leta 1997 opravili Slovenci (41.906), sledijo Nemci (24.955), Italijani
(6.680), Nizozemci (5.364), Avstrijci (5.252) in Hrvati (4.467), Rusi (3.021). S pojavom
vodnih športov na reki Soči in njenih pritokih se začnejo povečevati nočitve gostov iz Poljske,
Madžarske, Slovaške in Češke. Leta 1998 je slika podobna; na prvem mestu so Slovenci
(31.097), katerih nočitve pa začnejo upadati, sledijo jim Nemci (25.262) in Italijani (5.398).
Ruski gosti tega leta opravijo več nočitev kot Britanci, Avstrijci in Nizozemci.
V letih 2000 in 2003 so največ nočitev še vedno opravili Slovenci, ki so jim sledili Nemci
(katerih nočitve se začnejo močno povečevati), Italijani in Madžari (katerih nočitve prav tako
močno naraščajo). Leta 2003 močno porase število nočitev izraelskih gostov (v primerjavi z
letom 2000 s 135 na 3.158).
Leta 2004, ko Slovenija postane enakopravna članica EU, največ nočitev opravijo Nemci
(31.466), nočitve Slovencev se zmanjšujejo (23.406). Na tretjem mestu so Avstrijci (9.924
nočitev), sledijo jim Madžari in Italijani, Izraelci (44% več nočitev kot prejšnje leto) in Hrvati.
V primerjavi z letom 2003 se je za več kot 100% povečalo število nočitev Fincev, Ircev,
Špancev, Švedov in Japoncev, za več kot 50% se je povečalo število nočitev Francozov,
Britancev ter državljanov drugih neevropskih držav. To gre pripisati včlanitvi v EU in
zanimanju tujcev po spoznavanju nove članice pa tudi nizkocenovnim letalskim družbam, ki
so Slovenijo približale drugim evropskim prestolnicam (za Bovško so pomembna tudi letališča
v sosednjih državah kot npr. Trst, Benetke, Celovec). Z izjemo Madžarske je opaziti
zmanjševanje nočitev državljanov vzhodnoevropskih držav.
4.3. ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET IN POVPREČNA DOBA BIVANJA
GOSTOV
Letna izkoriščenost ležišč v letih od 1970 do 2004 je bila najnižja pred letom 1974, ko so
turisti obiskovali Bovško samo v poletnem času in je bila leta 1973 le 9.2%. Najvišja
izkoriščenost ležišč, kar 37.1%, je bila leta 1982 in 1983, ko je bilo v obravnavanem obdobju
v Bovcu-Soči-Trenti zabeleženih največ gostov in največ opravljenih nočitev. Po letu 1985 se
začne izkoriščenost ležišč zmanjševati. Tudi med letoma 2000 do 2004 ni bilo enakomernega
naraščanja in je izkoriščenost precej nihala (od 17% leta 2000 do 21.1% leta 2001), a v
splošnem znašala 19.1%. Kljub temu, da je ležišč sezonskega značaja (kampi in planinske
koče) več kot ležišč v osnovnih prenočitvenih zmogljivostih (hoteli, moteli, gostišča, penzioni,
turistične kmetije, sobe, počitniška stanovanja in apartmaji), je letna izkoriščenost ležišč v
osnovnih prenočitvenih zmogljivostih vsa leta višja, kar je posledica tega, da so le-ta na voljo
turistom preko celega leta, medtem ko so kampi in koče odprti samo v poletnih mesecih.
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Grafikon 11: Povprečna zasedenost turističnih kapacitet v Bovcu (vključena Čezsoča) leta
2004
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Vir: glej tabelo št. 11
Leta 2004 je izkoriščenost kapacitet znašala 20.7%. Tako kot nekaj zadnjih let je bila najslabša
jeseni (5.8%), samo malce boljša je bila pozimi (9.4%). Kar 22.3% izkoriščenost ležišč je
spomladi, kar pripisujem dejstvu, da smučarska sezona v tem času še vedno traja, izvajati pa
se pričnejo že vodni športi na reki Soči in Koritnici. Največja izkoriščenost je v poletnih
mesecih, in sicer kar 45.3%, kar pomeni, da v treh poletnih mesecih turisti opravijo skoraj
polovico vseh letnih nočitev.
Povprečna doba bivanja turistov je med letoma 1970 in 2004 precej nihala, za celotno
obravnavano obdobje znaša 3.5 dni. Najdaljšo povprečno dobo bivanja so imeli v tem obdobju
državljani drugih republik bivše Jugoslavije (4.1 dni), sledijo tujci z 3.7 dni, najkrajšo so imeli
slovenski gostje (2.7 dni).
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Grafikon 12: Povprečna doba bivanja gostov v Bovcu-Soči-Trenti med letoma 1970 in 1984
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Vir: glej tabelo št. 8 in 9
Grafikon 13: Povprečna doba bivanja gostov v Bovcu (s Čezsočo) med letoma 1985 in 2004
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Vir: glej tabelo št. 10 in 11
Do leta 1974 je bila povprečna doba bivanja najnižja in je znašala le 2.3 dni, po izgradnji
žičnice na Kanin se je začela povečevati in dosegla višek leta 1986, ko je znašala 5.2 dni. Od
tega leta naprej v splošnem upada; od pomembnejših dogodkov je imela nanjo večji vpliv
samo vojna na Balkanu leta 1990, ko se je skrajšala z 4.7 dni na 4.4 dni. V letih, ko so se
dogodile naravne nesreče 1998, 2000 in 2004 se povprečna doba bivanja gostov ni zmanjšala.
Leta 2004 je povprečna doba bivanja slovenskih gostov znašala 2.6 dni, gostov iz drugih
republik bivše Jugoslavije 4 dni, tujih gostov pa 3.1 dni. Kljub slabši zasedenosti turističnih
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kapacitet pozimi v primerjavi s poletjem je v zimskem času število dni bivanja daljše kot
poleti. Najslabše je v pomladnem in jesenskem času, ko je povprečna doba bivanja gostov na
Bovškem najkrajša.
Povprečna doba bivanja turistov v občini Bovec je bila leta 2004 2.6 dni (Statistični urad RS,
2004), kar je nižje od nacionalnega povprečja ter povprečja Julijskih Alp.
Za Bovško, ki naj bi razvijalo stacionarni turizem, je sedanje povprečno število dni bivanja
zelo nizko, posledično je nizka tudi zasedenost nočitvenih kapacitet. Zakaj se povprečna doba
bivanja krajša lahko obrazložim z dvema dejstvoma, in sicer, da si dandanes ljudje privoščijo
v enem letu več različnih potovanj, ki pa zaradi tega trajajo manj časa ter s tem, da je
infrastruktura za zimske športe že zelo zastarela in nekonkurenčna ter zato za turiste
nezanimiva. Velik problem predstavlja tudi sezonskost nočitev, ki je zelo izrazita in je
posledica vezanosti turistične ponudbe zgolj na naravne danosti okolja. Prav zaradi tega
Strategija razvoja turizma na Bovškem poudarja pomen izgradnje ustrezne programske
infrastrukture, s čimer bi se sezonskost zmanjšala.
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5. ANALIZA TURISTIČNIH POTREB IN MOTIVOV ANKETIRANIH
TURISTOV V POLETNEM ČASU
"Poglavitne potrebe po turističnem potovanju so potreba po obnovitvi življenjske moči, po
kompenzaciji, po katarzi, po sprostitvi, po potrošnji in po soglasju. Druga pomembna skupina
potreb po turističnih potovanjih so kulturne potrebe in z njimi spoznavanje naravnih ali
kulturnih pojavov in objektov, življenje različnih človeških skupin in njihovih navad ter
kulturnih ali družbenih prireditev." (Jeršič, 1985, str. 33, 34)
"Turistični motivi so po Kasparju: telesni motivi (želja po telesni sprostitvi in počitku, po
telesni oz. športni dejavnosti ali po posebni medicinski obravnavi), duševni motivi (želja po
duševni sprostitvi in obnovi duševnih moči), kulturni motivi (želja po spremembi okolja zaradi
spoznavanja drugih pokrajin in dežel, njihovih ljudi, njihovih kulturnih in umetniških
stvaritev), statusni ali prestižni motivi (želja po osebnem razvoju, uveljavljanju in ugledu) ter
motivi oz. želje po medosebnih stikih." (Jeršič, 1985, str. 34, 35, 36)
Analizo turističnih potreb in motivov sem naredila na osnovi 46 anket, ki sem jih izvedla v
avgustu med obiskovalci na celotnem Bovškem; večina jih je bila narejenih v Bovcu (glavni
trg, hoteli, apartmaji, kamp, TIC Bovec, itd.), druge sem naredila v dolini Trente (Trenta,
Soča, Lepena) in v Logu pod Mangrtom. Poleg turističnih motivov in potreb anketirancev
sem želela z anketo ugotoviti tudi povprečno dolžino bivanja anketiranih gostov (razlike med
slovenskimi in tujimi), kako potujejo, pogostost prihodov ter kako so prišli do informacij o
turistični ponudbi Bovškega.
Izmed naključno anketiranih gostov je bilo 30 tujcev in 16 Slovencev. Pri obdelavi anket
nisem ločila med gosti iz bivše Jugoslavije in gosti iz tujine, saj menim, da je vzorec za večje
ugotovitve premajhen. Malo več kot polovica anketiranih je bila žensk (25), moških je bilo 21.
Polovica anketiranih gostov je bila stara od 30 do 49 let, 26% oseb je bilo starejših od 50 let,
24% oseb pa mlajših od 30 let.
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Tabela 13: Narodnostna sestava anketiranih gostov
Država
Število oseb
Slovenija
16
Nemčija
5
Avstrija
1
Italija
2
Hrvaška
5
Danska
1
Španija
3
Nizozemska
1
Anglija
5
Irska
1
Madžarska
2
Češka
1
Belgija
1
Izrael
1
Avstralija
1
Skupaj
46
Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Grafikon 14: Sestava anketiranih gostov glede na spol
ženske

moški

Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
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Grafikon 15: Starostna sestava anketiranih gostov
stari 29 let in manj

stari 30-49 let

stari 50 let in več

Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Grafikon 16: Način potovanja anketiranih gostov
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Večina anketiranih gostov je potovala s partnerjem ali v družbi prijateljev (skupaj več kot tri
četrtine). Na drugem mestu so tisti, ki so potovali z družino (takih je med slovenskimi gosti
več kot tistih, ki so potovali s prijatelji). Med anketiranci, ki so potovali sami ali s skupino
slovenskih gostov ni bilo. Izmed tujcev je samo eden potoval sam, saj je prišel delat v Bovec
kot učitelj kajaka za nemške turiste; tisti turisti, ki so prišli s skupino, so prišli na Bovško z
agencijo in so prenočevali v hotelih.
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Grafikon 17: Razmestitev anketiranih gostov po namestitvenih objektih
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Razmestitev anketiranih gostov kaže, da je največ anketirancev prenočevalo v hotelih, sledijo
tisti v apartmajih in sobah ter tisti v kampih. V hotelu so bili nameščeni predvsem starejši
gosti (in starejših od 50 let je bilo med anketiranimi kar četrtina), v kampih pa mlajši. V
penzionu je bil nameščen samo eden slovenski obiskovalec, na turistični kmetiji je prenočeval
po en slovenski in en tuji turist.
Grafikon 18: Pogostost prihodov anketiranih gostov na Bovško
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Kar 76% slovenskih in tujih gostov je bilo na Bovškem prvič (izmed tujcev 80%). Med tistimi,
ki so bili pred tem obiskom na Bovškem že 1 do 3 - krat, je bilo 6.7% tujcev in kar 31.2%
Slovencev. Zanimivo je, da je bilo med tistimi, ki so bili na Bovškem več kot trikrat, več
tujcev (13.3) kot Slovencev (6.2); dve gostji izmed teh sta bili Hrvatici (starejša gospa, ki je
Bovec obiskovala še za časa Jugoslavije in gospa srednjih let, katere mama je kupila apartma v
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Kaninski vasi), dva gosta (eden iz Nemčije in eden iz Avstrije) sta kot kajakaša stalna
obiskovalca in prideta v Bovec celo večkrat na leto.
Grafikon 19: Dolžina bivanja slovenskih in tujih gostov v Bovcu ter tujih gostov v Sloveniji
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Dolžina bivanja tujcev je bila v povprečju višja od dolžine bivanja slovenskih gostov, kar je
glede na daljšo pot, ki jo morajo opraviti, logično. Polovica slovenskih gostov je ostala v
Bovcu le 3 noči in manj (2 anketiranca sta bila na enodnevnem izletu), polovica pa 4 do 6
noči; nihče od Slovencev ni prenočil 7 in več noči. Izmed tujih gostov jih je 40% ostalo na
Bovškem samo tri noči in manj (eden anketiranec iz Italije se je na poti proti Kranjski Gori
ustavil na raftingu v Bovcu), skoraj četrtina je ostala 4 do 6 noči, več kot tretjina oseb pa je na
Bovškem prenočila 7 noči in več. Med tistimi slovenskimi gosti, ki so na Bovškem že bili, jih
je 50% prespalo po dve, 50% pa po štiri noči. Med tujimi gosti, ki so na Bovškem že bili, jih je
16% prenočilo tri noči, 83% pa več kot sedem noči, kar pomeni, da so imeli tisti gosti, ki so
Bovško poznali že od prej, dokaj dolgo povprečno dolžino bivanja. Največ anketiranih tujih
gostov je v Sloveniji prenočilo 7 noči in več (63%), 23% tujcev je prenočilo 3 do 6-krat, samo
14% jih je prenočilo trikrat in manj. Povprečna doba bivanja slovenskih gostov na Bovškem je
bila 3.3 dni, tujih gostov pa 5.0 dni. Povprečna dolžina tujih gostov v Sloveniji je bila 7.4 dni.
Pri odločitvi za prihod na Bovško so bile najpomembnejše izkušnje prijateljev ali znancev,
enak procent gostov je informacije o počitnicah dobilo na internetu, kar kaže na višjo
izobrazbo gostov. 56.2% slovenskih gostov se je odločilo na podlagi izkušenj svojih prijateljev
in znancev, 50% se jih odločilo na podlagi časopisnega članka, 43.7% na podlagi interneta,
sledijo informacije iz prospektov in informacije na turističnih agencijah. Tujci so se za
počitnice na Bovškem v večini primerov odločili na podlagi interneta in turističnih agencij
(skupaj 80%), kar 33.3% tujcev se je odločilo tudi na podlagi pozitivnih izkušenj svojih
prijateljev. V primerjavi s slovenskimi gosti, se je izmed tujcev le 3.3% turistov odločilo na
podlagi časopisnega članka. Vpliv sejmov in razstav je bil zanemarljiv.
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Grafikon 20: Sestava anketiranih gostov glede na vir informacij o počitnicah na Bovškem
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Grafikon 21: Motivi anketirancev za počitnice na Bovškem
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Najpomembnejši motivi, da so se anketiranci odločili za počitnice oz. obisk Bovškega, so bili
narava, naravne znamenitosti, mir. Skoraj 90% slovenskih gostov je prišlo na Bovško zaradi
naravnih lepot, 80% zaradi narave, miru ter 50% zaradi počitka, kar 40% tudi zaradi ogleda
kulturnih znamenitosti. Lahko rečem, da so skoraj vsi prišli z namenom, da bi se rekreirali na
tak ali drugačen način (50% zaradi sprehajanja, 46% zaradi vodnih športov, sledi
planinarjenje, pohodništvo, kolesarjenje, itd.). Le 6.2% slovenskih gostov je prišlo tudi z
namenom obiska lokalnih prireditev, čeprav le-te niso bile njihov glavni cilj. Tuji gosti so
prišli na Bovško predvsem zaradi narave (63.3%), naravnih znamenitosti (50%), sprehodov,
počitka. Veliko jih je prišlo tudi zaradi vodnih športov (Bovec je tudi v tujini znan kot kraj
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adrenalinskih športov) ter seveda ostalih aktivnosti v naravi. V primerjavi s slovenskimi gosti
je le 16.6% tujcev prišlo na ogled kulturnih znamenitosti (čeprav si je na koncu skoraj vsak
ogledal kakšno kulturno znamenitost) in le 3.3% na obiskovanje lokalnih prireditev.
Grafikon 22: Obiskanost določenih kulturnih, tehničnih in naravnih zanimivosti s strani
anketirancev
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
Od vseh anketiranih le trije (en Slovenec in dva tujca) niso obiskali ničesar od zgoraj
navedenega; 18.7% slovenskih gostov si ni ogledalo niti enega kulturnega objekta (muzej
TNP, privatna zbirka 1. svetovne vojne ali trdnjavo Kluže), med tujci je bilo takih 30%.
Največ anketirancev je obiskalo trdnjavo Kluže (62.6 Slovencev, 53.3 tujcev), ki od
ponovnega odprtja leta 2003, beleži vsako leto večje število obiskovalcev. Na drugem mestu
je Kanin (46.6% tujcev, 43.7% Slovencev), ki bi ga v primeru lepšega vremena to poletje,
obiskalo gotovo še več turistov. Sledi cesta na Mangrt, ki je znana kot najvišja cesta v
Sloveniji (50% Slovencev, 40% tujcev). Katerokoli izmed treh privatnih zbirk 1. svetovne
vojne si je ogledalo kar 30% tujcev, ter skoraj 40% Slovencev. Muzej TNP je obiskalo
najmanj anketirancev (31.2 slovenskih gostov in 20% tujcev). Ugotovila sem tudi, da so vsaj
starejši obiskovalci veliko manj pripravljeni na dopustovanje v smislu nepoznavanja naravnih
in kulturnih znamenitosti Bovškega, saj so se nekateri šele na podlagi ankete odločili za obisk
katere od zgoraj naštetih zanimivosti.
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Grafikon 23: Ocena določenih elementov turistične ponudbe
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Vir: Anketiranje turistov na Bovškem, 2005
V splošnem lahko rečem, da so bili anketiranci dokaj zadovoljni z dopustovanjem na
Bovškem. Slovenski gosti so najbolje ocenili svojo namestitev (4.4), urejenost okolice(4.4) upoštevajoč, da se zaradi poškodb ob potresih številni objekti še adaptirajo, ter urejenost
tematskih poti (4.4). Gostinsko ponudbo so ocenili z 4.1. Najslabše je bila ocenjena zabava
(2.5), pa tudi možnost nakupa lokalnih izdelkov (npr. sir, skuta, med, itd.). Tujci so najbolje
ocenili urejenost okolice (4.8), urejenost tematskih poti (4.2), gostinsko ponudbo (4.1) ter
nastanitev (4.1). Dostopnost sicer ni bila tako slabo ocenjena (Slovenci 4.1, tujci 3.6), a veliko
gostov je reklo, da bi bilo treba popraviti ceste, jih razširiti, itd. Tudi tujci so najslabše ocenili
zabavo (2.8). Veliko gostov je dodalo, da v Bovec niti niso prišli z namenom zabavati se,
ampak predvsem spočiti se oz. preživeti čas aktivno; vseeno bi se, če bi bila možnost zabave,
tudi zabavali, saj so prišli na dopust. Menim, da je preko poletja kar dobro poskrbljeno za
zabavo turistov, večji problem predstavlja zabava za mladino, ki bi v Bovcu sicer ostala še
kakšen dan več (pridejo predvsem zaradi vodnih športov, kar traja največ dva dneva), a
odidejo, saj zvečer nimajo kam iti.
Na vprašanje, kaj na Bovškem pogrešate oz. bi spremenili so bili odgovori zelo različni,
največ pa jih je bilo glede zabave (za mlade in starejše) ter ponudbe v času slabega vremena,
ki ga je bilo letošnje poletje še posebej veliko. Ostali odgovori so bili:
-

boljše ceste, boljše avtobusne povezave
boljše označene sprehajalne, planinske in pohodniške poti
več krožnih sprehajalnih in kolesarskih poti
specializirana trgovina s športno opremo
popravljena karta o težavnostnih stopnjah reke Soče in Koritnice
boljša živilska ponudba in nižje cene živil
hostel
nižje cene v planinskih kočah
zastonj koriščenje reke Soče
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-

trgovine s spominki ter lokalnimi produkti
vodeni izleti
welness center
kino
več barov, pubov
zabava zvečer z živo glasbo v stilu "gasilskih veselic" za starejše
boljša gostinska ponudba (kvaliteta restavracij, boljša postrežba)
več informacijskih tabel opremljenih z zemljevidi
boljše informiranje turistov, ki so že v Bovcu, o naravnih lepotah
prostori za parkiranje avtodomov.

Na vprašanje, kaj jim je všeč in bi pohvalili so bili odgovori različni, zelo veliko pa ji je
pohvalilo lepo ohranjeno naravo, mir, veliko možnosti rekreacije ter gostoljubnost ljudi, ki
delajo v turizmu. Všeč jim je bilo tudi:
- urejenost sprehajalnih poti
- založenost s prospekti
- Turistični informacijski center (TIC) Bovec
- hrana v hotelu in restavracijah v Bovcu
- tržnica med vikendi z lokalnimi produkti
- da so jih razumeli v njihovem jeziku (španščina)
- Bovški četrtkovi večeri (ker je bil program tudi v italijanščini).
Vprašanje o tem, kaj menijo, da turisti na Bovškem pogrešajo, sem postavila tudi Bovčanom,
ki se direktno ali posredno ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Vprašanje je bilo postavljeno za
celo leto, tako da se odgovori nanašajo tudi na zimsko sezono ter obdobji med obema
glavnima sezonama. Ker se določeni odgovori pokrivajo z odgovori turistov, bom naštela
samo nove:
- bolj strukturirana ponudba prenočitvenih kapacitet
- zimska infrastruktura, širša ponudba pozimi, apres ski program
- več turističnih kmetij
- več bed&breakfast namestitev
- taxi služba
- cyber cafe
- vodeni izleti (naravne, kulturne znamenitosti)
- boljše vzdrževanje cest pozimi
- boljša zdravstvena oskrba
- večjo odprtost, fleksibilnost ljudi (saj turizem smo ljudje)
- ponudba v primeru slabega vremena (zabavišča, vodni parki, wellness, večja
športna dvorana)
- predavalnice, sejne dvorane, itd. za izvajanje poslovnih srečanj in izobraževanj.
Glede na rezultate anket ugotavljam, da so glavne potrebe turistov, ki prihajajo na Bovško
potreba po obnovitvi življenjskih moči (tako telesnih kot duševnih), po sprostitvi zaradi
čustvenih in duševnih napetosti ter po sprostitvi odvečne energije. Glede kulturnih potreb
ugotavljam, da so prišli anketiranci predvsem zaradi spoznavanja naravnih pojavov oz.
znamenitosti in z njimi povezanih dejavnosti ter manj zaradi spoznavanja kulturnih pojavov in
objektov, spoznavanja življenja ljudi na tem območju, spoznavanja njihovih navad ali
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obiskovanja kulturnih prireditev. Kljub temu, da je le 20% tujcev reklo, da je prišlo na Bovško
tudi z namenom spoznavanja kulturnih znamenitosti in obiskovanja lokalnih prireditev, jih je
kar 36% obiskalo vsaj (na Bovškem je namreč še veliko drugih kulturnih objektov) trdnjavo
Kluže ali muzej TNP v Trenti ali kakšno privatno zbirko 1. svetovne vojne. To pomeni, da
njihov glavni namen sicer ni bil spoznavanje kulturnih znamenitosti, spoznavanje življenja in
navad domačinov, a so se po tem, ko so na Bovškem že bili, vseeno odločili za ogled oz.
spoznavanje le-teh. Tako menim, da bi se na tem področju dalo narediti še zelo veliko, od
večje promocije zanimivih objektov, do vodenih izletov po okolici s spoznavanjem določenih
kulturnih znamenitosti, izletov po poteh Soške fronte, izletov za manjše skupine ljudi, kjer bi
se peš obiskalo kakšno kmetijo, da bi se lahko turisti preizkusili v domačih opravilih grabljenje sena, peki kruha, izdelavi sira, itd. in na koncu pomalicali kaj domačega, itd.
Med poglavitnimi motivi anketiranih gostov so bili po pričakovanjih telesni motivi, predvsem
telesna sprostitev, telesna dejavnost in rekreacija ter duševni motivi, ki temeljijo na želji po
duševni sprostitvi in obnovi duševnih moči – med njimi izstopajo želja po miru, želja po
doživetjih in z njimi povezana zabava. Kulturni motivi, ki so anketirance pripeljali v ta konec
Slovenije so bili predvsem želja po spoznavanju nove pokrajine in njenih naravnih značilnosti.
Kot sem napisala že pri potrebah gostov, jih je manj (izstopajo tuji gosti) prišlo z namenom
spoznavanja družbenih značilnosti, spoznavanja navad, običajev, zanimanja zaradi kulturnih
stvaritev lokalnega prebivalstva. Kljub temu, da so bili ti dejavniki mogoče drugotnega
pomena za odločitev o prihodu na Bovško, je na koncu prav skoraj vsak obiskovalec gotovo
izvedel tudi kaj o kulturi in ostalih družbenih značilnostih Bovškega. Ker uvrščamo med
statusne ali prestižne motive turistov tudi ukvarjanje z različnimi hobiji, so bili motivi
anketirancev tudi ti, saj so vsi športi tudi neke vrste hobiji. Prav gotovo pa so bili motivi
anketirancev tudi želja po medosebnih stikih, pa čeprav je bila ta želja le podzavestna.
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6. RAZVOJNI NAČRTI BOVŠKEGA TURIZMA
V tem poglavju sem se posvetila predstavitvi načrtov v turizmu, ki izhajajo iz Strategije
razvoja turizma na Bovškem. Po več kot 15 letih, ki so bila za bovški turizem zelo težka
(osamosvojitvena vojna, tri naravne nesreče), so se zadeve začele počasi ponovno razvijati in
načrtovati. Podjetje Hosting je po naročilu Lokalne turistične organizacije Bovec izdelalo
obširno Strategijo razvoja turizma na Bovškem, ki je bila v septembru 2005 tudi uradno
sprejeta. Glede na to, da je Slovenija leta 2004 postala enakopravna članica EU, bom v tem
poglavju predstavila nekaj različnih projektov povezanih s turizmom, ki so bili narejeni v
okviru različnih finančnih pobud EU.
Da bi se pobližje seznanila z trenutnim stanjem v turizmu na Bovškem in pridobila mnenje
lokalnega prebivalstva glede projektov v načrtu, sem med domačini naredila 25 anket.
Anketirala sem v Bovcu, v dolini Trente in dolini Koritnice. V anketiranje so bili zajeti
lastniki apartmajev, gostilničarji, športne agencije, direktor Lokalne turistične organizacije,
zaposleni na Turističnem informacijskem centru, direktorji hotelov in žičnice Kanin ter nekaj
zaposlenih na občini. Nekaj anketirancev je bilo tudi takih, ki se s turizmom ne ukvarjajo
prvenstveno, a so mi s svojim mnenjem vseeno zelo pomagali.
Strategija razvoja turizma na Bovškem je razdeljena na dva dela. V prvem delu je najprej
kratka predstavitev trenutnega stanja turizma, ki ji sledi analiza svetovnih in domačih
turističnih trendov ter primerjalna analiza bovške turistične destinacije z Beljakom v Avstriji
in Trbižem na italijanski strani meje, katere glavni namen je ugotoviti primerljivost in
konkurenčnost teh dveh turističnih destinacij v razmerju do Bovca. V drugem delu so opisane
strateške razvojne usmeritve (vizija, cilji ter z njimi povezani nosilni turistični produkti), ki naj
bi predstavljale osnovo nadaljnjemu načrtovanju. Predstavitev razvojnega modela obsega opis
ključnih razvojno investicijskih projektov (ureditev osnovne javne infrastrukture, investicije v
turistično infrastrukturo ter aktivnosti za vzpostavitev konkurenčnega in učinkovitega razvoja
turizma – trženje, tržno komuniciranje, izobraževanje) ter organizacijske predloge in predloge
virov financiranja razvoja turizma. Na koncu je predlagan akcijski plan, ki vsebuje predloge
najpomembnejših aktivnosti, njihovih nosilcev ter predviden čas izvedbe; glavni namen
akcijskega plana je usmeriti akterje te strategije k večji angažiranosti pri izvajanju razvojnih
aktivnosti. V strategiji sta podana dva scenarija razvoja, prvi je bolj porazdeljen, drugi pa
predvideva bolj hiter razvoj s poudarkom na intenzivnem povečevanju prenočitvenih
kapacitet. Oba scenarija sta razdeljena na dve fazi, prva faza predstavlja razvoj do leta 2012,
druga do leta 2017.
Cilji razvoja turizma na Bovškem, ki jih podaja Strategija, temeljijo na načelih trajnostnega
razvoja in zajemajo naslednja področja oziroma aktivnosti:
 vzpostaviti in ohraniti konkurenčnost ponudbe, ki je v primeru Bovca enkratna, dobro
ohranjena narava
 spodbujati vrhunsko kvaliteto vsakovrstne ponudbe na različnih nivojih, vendar v
sožitju s tradicijo okolja in pričakovanji gostov
 ohranjati posebne kulturne, zgodovinske, etnološke in druge značilnosti (bovška
kulinarika, zgodbe, posebnosti, prva svetovna vojna, itd.)
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oblikovati usklajeno turistično ponudbo območja skozi vse letne čase in v vseh
vremenskih prilikah, za kar je pomembno oblikovanje dodatne programske ponudbe in
infrastrukture zanjo
varovati okolje (ekološko, sociološko in ekonomsko), kar pomeni razvijati pristno
ponudbo nastanitvenih kapacitet z urejeno infrastukturo, upoštevanjem tradicije življenja
tega območja in omogočanju ter zagotavljanju ekonomskega preživetja domačinov, ki
bodo svoje izzive našli v turizmu in zato območje demografsko ne bo podvrženo
negativnim trendom. Hkrati se tovrsten razvoj usmerja v skladu s sodobnimi trendi, ki
zagovarjajo pristnost, domačnost in individualen odnos.
imeti zadovoljne gostitelje in zadovoljne goste – brez enih ni drugih. Pomemben
dejavnik uspešnega in trajnostnega razvoja turizma je sodelovanje kraja in njegovih
prebivalcev pri doseganju zastavljenih ciljev. V kolikor do simbioze ne pride, se to slej ali
prej pozna na ravnanju in vzdušju v destinaciji, ki ga gostje opazijo in kar je eden
najpomembnejših razlogov, da se gostje v destinacijo vračajo oziroma izberejo drugo.

Vizija Strategije je, da (p)ostane Bovško pristna turistična destinacija Julijskih Alp, s pestro,
njej lastno ponudbo doživetij najbolj pristne narave, domačnosti in dobrega počutja.
Destinacija bo v prvi vrsti omogočala podjetniško udejstvovanje in kvaliteto življenja
domačinom ter privlačne možnosti za izbrane investitorje. Razvoj bo sledil načelom trajnosti
in ekološke sprejemljivosti, ponudba pa bo razpoznavna predvsem po individualnem pristopu
do gosta, pristni gostoljubnosti in kvaliteti storitev. Bovško bo cilj gostov, ki želijo občudovati
in aktivno ali pasivno uživati prvobitno naravo, ki iščejo sprostitev v naravnem, domačnem in
gostoljubnem okolju, bogatem z zgodovinskimi, etnološkimi, kulinaričnimi in ustvarjenimi
sprostitvenimi in rekreacijskimi vsebinami primernimi za vse letne čase. (Strategija razvoja
turizma na Bovškem, 2005)
V nadaljevanju sta predstavljena oba scenarija razvoja turizma na Bovškem. Oba sta pogojena
z bolj ali manj intenzivnim razvojem Žaršč (območje starih kasarn v Bovcu), sicer pa
vključujeta tudi razvoj doline Trente, Koritnice in Mangrtske doline, kjer naj bi se razvijalo
predvsem takšne oblike turizma, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja in bodo hkrati
vplivale na obisk tudi v zimski sezoni (smučišča, sankališča, tekaške poti, zaprti rekreativni
prostori, wellness center, itd.). Strategija ne pozablja niti na ljubitelje zračnih, zimskih in
vodnih športov, poslovneže, enodnevne goste, ljubitelje naravne in kulturne dediščine,
prireditev, kulinarike, itd.
Prvi scenarij porazdeljenega intenzivnega razvoja predvideva v prvi fazi (do leta 2012)
povečanje števila ležišč s 3.452 za dodatnih 1.000 postelj (skupaj z ležišči v kampih).
Razvijalo naj bi se predvsem kvalitetnejše nastanitve v obliki manjših hotelov (wellness
hotel), družinskih apartmajev ter turističnih kmetij. Žaršče naj bi postale mondeno
apartmajsko naselje s 300 ležišči. V drugi fazi (to je od 2012 do 2017) naj bi se razvijalo
dodatne namestitve le v skladu s potrebami in nosilno zmogljivostjo okolja. Scenarij torej
upošteva že načrtovane investicije zasebnega kapitala v povečanje turističnih kapacitet in
predvideva pritegnitev strateškega partnerja za večje investicije kot sta Žaršče in wellness
nastanitvene kapacitete ter spremljajoče programske kapacitete (pokrite vodno-rekreacijske
površine, sprostitvene in druge tretmaje, zabavo in poslovnost). Število gostov naj bi se
povečalo s 57.057 (stanje leta 2003) na 120.888 v prvi fazi oz. na 145.100 v drugi fazi, število
nočitev pa z 132.454 (stanje leta 2003) na 362.664 v prvi fazi oz. na 435.299 v drugi fazi, s
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tem da bi bila povprečna stopnja izkoriščenosti obstoječih stalnih kapacitet 40% in da bi bile
nove kapacitete izkoriščene 55% na leto. Število neposredno zaposlenih v turizmu bi se
povečalo že v prvih sedmih letih za 155 oseb, do leta 2017 pa še za dodatnih 100 oseb.
(Strategija razvoja turizma na Bovškem, 2005)
Prednost tega scenarija je postopno intenziven razvoj, ki dopušča ustrezen ritem sprejemanja
turistov v lokalno okolje in lažjo prilagoditev domačega prebivalstva na intenzivnejšo uporabo
njihovega okolja in skupnih storitev (trgovine, banke, parkirna mesa, itd.). A nujno je, da se
programsko ponudbo zasnuje tako, da bo omogočala čim boljšo razporeditev gostov skozi vse
leto in bo tako ublažila sezonske viške turističnega povpraševanja, ki bodo ostali v poletnem
času in se ponovno pojavili v zimski sezoni.
Drugi scenarij predvideva že v prvi fazi (to je do leta 2012) hiter razvoj prenočitvenih
kapacitet – skupaj z ležišči v kampih 1.580 ležišč (večja koncentracija, kar 870 ležišč, v
Žarščah) in ob tem tudi vlaganje sredstev v ureditev programske infrastrukture v okviru
apartmajskega kompleksa Žaršče ter zimske infrastrukture na okoliških smučiščih. Tako kot
predvideva prvi scenarij, naj bi se razvijale predvsem kvalitetnejše namestitvene kapacitete. V
drugi fazi, to je od leta 2012 do 2017, naj bi se dodatne namestitve razvijale le v skladu s
potrebami in nosilno zmogljivostjo okolja. Število gostov bi se s 57.057 (stanje leta 2003) že v
prvi fazi povečalo na 156.171 oz. v drugi na 159.943; število nočitev pa s 132.454 (stanje leta
2003) na 468.514 v prvi oz. 479.829 v drugi fazi. Število neposredno zaposlenih v turizmu bi
se povečalo že v prvih sedmih letih za 270 oseb, do leta 2017 pa še za dodatnih 90 oseb.
(Strategija razvoja turizma na Bovškem, 2005)
Nevarnost drugega scenarija je, da bi zaradi povečanega števila turistov Bovško postalo
preobremenjeno in bi zaradi tega kot turistična destinacija močno izgubilo na kvaliteti izvedbe
in udobju. To bi nedvomno negativno vplivalo na dojemanje destinacije in pričakovanja
turistov ter s tem na zmanjšanje turističnega povpraševanja, kar bi se v končni fazi odražalo
tudi v znižanju cen ponudbe na turističnem trgu. Prav zaradi tega bi bilo ob kapacitetah nujno
potrebno razvijati in povečevati vse ostale storitve in ponudbo.
Pri obeh scenarijih razvoja se pojavlja problem zadostnosti človeških virov. Glede na to, da je
bilo leta 2004 v občini Bovec 91 brezposelnih in ob predpostavki, da so vsi brezposelni tudi
primerno izobraženi in želijo delati v turizmu, njihovo število ne zadošča niti za razvoj
turizma po prvem scenariju, kar pomeni, da bi bilo potrebno delovno silo "uvažati" iz drugih
področij, jo ustrezno motivirati in ji omogočiti prostor za bivanje. Ker pa Bovško ni
tradicionalno turistično območje, je zaslediti tudi pomanjkanje interesa udejstvovanja in
podpore turističnemu razvoju, kar lahko, v kolikor se prebivalcev s primerno in realno
predstavitvijo in pomenom načrtov ne pritegne k razvoju, ogrozi oz. ovira uspeh načrtovanih
razvojnih aktivnosti. (Strategija razvoja turizma na Bovškem, 2005) Velik problem vidim tudi
v tem, da lahko postanejo vplivi na okolje zaradi prekomernega razvoja in množičnega
turizma preveliki, zaenkrat idilično naravno okolje (ki je hkrati glavni adut turistične ponudbe)
pa s tem izgubi vso vrednosti.
Z anketo, ki sem jo izvedla med 25 Bovčani, sem želela, da mi poleg njihovega mnenja oz.
ocene ključnih investicijskih projektov povedo tudi mnenje o dveh novih projektov občine
Bovec, in sicer glede mladinskega hotela oz. hostla s 50 ležišči ter glede obnove Stergulčeve
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hiše. Stergulčeva hiša je stavba na glavnem trgu v Bovcu, kamor namerava občina preseliti
prostore LTO-a in TIC-a Bovec, v isti stavbi naj bi bile še dvorane, muzej ter manjši lokal.
Projekt je bil javno predstavljen domačinom. Ocena 1 je pomenila, da se jim zdi projekt
nepotreben, ocena 5 pa nujen.
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Tabela 14: Opredelitev ključnih investicijskih projektov v turistično infrastrukturo, kapacitete,
in programsko ponudbo
INVESTICIJE V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO
obnova športne (žičničarske) infrastrukture

obnova zimske športne
infrastrukture in povezava s Sello
Neveo
ureditev tematskih poti

vzdrževanje obstoječih in ureditev novih kolesarskih,
pohodniških, konjeniških, učnih poti

INVESTICIJE V NASTANITVENO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO
obnova obstoječih nastanitvenih
objektov (hotel Alp, Kanin,
Kaninske vasi, itd.)

dvig kvalitete nastanitev in storitev, bogatejša programska
ponudba (wellness, poslovni dogodki, kultura, šport, zabava,
itd.); ureditev Kaninske vasi z dvigom kakovosti urejenosti
okolja, objektov in opreme apartmajev

wellness hotel kakovosti 4+
zvezdic

ureditev infrastrukture za hotelski kompleks
(70-90 sob) in podporno pestro programsko ponudbo (wellness,
gostinska ponudba, beauty, animacija)

obnova in preureditev Žaršč

ureditev dodatnega app.naselja Žaršče v Bovcu
(300-870 novih ležišč)

kamp

družinski nastanitveni gostinski
obrati (hotel, app, penzion, tur.
kmetije, zasebne sobe, itd.)

obnova in dopolnitev infrastrukture za kamp in prostor za
avtodome (30 kampirnih mest Trenta in 50 Bovec) s podporno
gostinsko ponudbo
dvig kakovosti obstoječih in ureditev dodatnih

INVESTICIJE V PROGRAMSKO PONUDBO
programska dopolnitev in dvig
kakovosti obstoječih hotelskih
kapacitet

dvig kakovosti opreme in storitev obstoječih hotelskih objektov,
dopolnitev s programsko ponudbo manjših bazenov, wellnessa,
zdravstvenih programov, seminarskih prostorov, itd.

vodni športi

ureditev dostopa do Soče in zagotovitev nadzora med izvajanjem
športnih dejavnosti na reki

oživitev tradicionalnih obrti

spodbujanje domače obrti na kmetijah, odkupovanje določenih
izdelkov, prikaz izdelave turistom, promocija izdelkov, možnost
prodaje na kmetijah in butične prodaje v trgovinicah (predvsem v
Bovcu)

ureditev tematskega doživljajskega
muzeja
gostinska ponudba

izgradnja oz. vzpostavitev tematskega (ovčje planine, itd.)
muzeja z doživljajsko (pastirske igre, itd.) predstavitvijo
infrastrukturna in vsebinska obnova oz. dopolnitev obstoječe
ponudbe in v skladu z razvojem ponudbe, izgradnja novih gostiln

Vir: Strategija razvoja turizma na Bovškem, 2005
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Grafikon 24: Ocena predvidenih investicijskih projektov

Vir: Anketiranje Bovčanov, 2005
Legenda: 1-žičnica Kanin, 2-tematske poti, 3-obnova obstoječih namestitvenih objektov, 4-wellness
hotel, 5-Žaršče, 6-kamp, 7-dvig kakovosti družinskih objektov, 8-hostel, 9-bazenski kompleks,
10-smučišče Čezsoča, 11-obnova gostinske ponudbe, 12-oživitev tradicionalnih obrti,
13-tematski muzej, 14-Stergulčeva hiša

Projekt številka 1 je obnova žičniškega sistema Kanin. Večina anketiranih je nujnost tega
projekta ocenila z oceno 5 (76%), drugi so ocenili z oceno 2 ali 3. Povprečna ocena je bila 4.6.
Na vprašanje ali se vam zdi žičniška povezava z Italijo smiselna, so čisto vsi anketirani
odgovorili pozitivno. Odgovore so utemeljevali z dejstvi, da je povezava in obnova izredno
pomembna za usodo celotnega turizma na Bovškem, da je nujna za obstanek zimske sezone,
da se s povezavo nedvomno poveča pestrost destinacije in da je vse skupaj predpogoj, da
postane smučišče Kanin zopet konkurenčno. Nekaj pomislekov se je pojavilo za kakšno ceno,
saj razvoj ne sme in ne more biti vezan le na en projekt, ki nikakor ne bo mogel rešiti vseh
problemov bovškega turizma.
Obnovitvena dela in nadaljnji razvoj Kaninskih žičnic se je pričel izvajati s prihodom
strateškega partnerja leta 2005, francoske družbe Transmontagne. Francoska družba, ki že ima
prakso pri oživljanju podobnih območij, se zavzema za najrazličnejše oblike povezovanja in
skupnega trženja na tromeji (Kanin-Sella Nevea, Mokrin-Pontebba, Trbiž), s čimer bi se na
dolgi rok odprlo celotno regijo, tako kot je to praksa pri francoskih smučarskih centrih. Kanin
bo že to sezono bogatejši za skoraj 2 km novih prog (proga Prevala proti italijanski meji ter
proga Skripi III), za novo štirisedežnico, poskrbeli pa naj bi tudi za nov sistem proženja
plazov. V načrtu so še naprave za dodatno zasneževanje, obnova restavracije Prestreljenik ter
izgradnja čistilne naprave. Del denarja za trenutne investicije so ATC Kanin zagotovili z
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lastnimi sredstvi oziroma s pomočjo francoskega partnerja družbe Transmontagne, Slovenske
odškodninske družbe in s pomočjo evropskih strukturnih skladov.
Projekt številka 2 se nanaša na ureditev tematskih poti za pohodništvo, planinarjenje,
kolesarjenje. Nujnost tega projekta so anketiranci ocenili s povprečno oceno 4.1 (52% ocena 5,
40% oceno 3 in 4 ter 8% oceno 1). Tisti, ki so dali oceno 1 so svoje odgovore utemeljevali s
tem, da je teh poti zaenkrat dovolj in da naj se raje vzdržujejo obstoječe.
Projekt številka 3 je obnova obstoječih nastanitvenih objektov (hotel Alp, Kanin, apartmajsko
naselje Kaninska vas). Anketiranci so ta projekt ocenili s povprečno oceno 3.7, pri čemer jih je
40% dalo oceno 3, skoraj polovica jih je dala oceno 4 ali 5, le 12% pa je menilo, da je obnova
nepotrebna ali skoraj nepotrebna.
Glede manjšega wellness hotela je 64 % anketiranih menilo, da je izgradnja nujno ali zelo
potrebna, 20% jih je dalo oceno 3, le 16% oceno 2 ali 1. Povprečna ocena tega projekta je bila
3.8. Eden anketiranec je rekel, da bi se wellness ponudba lahko vključila tudi v ponudbo enega
izmed že zgrajenih hotelov (ob hkratni obnovi seveda) namesto gradnje novega hotela.
Projekt številka 5 je obnova in preureditev bivših vojašnic, območje katerih domačini
imenujemo Žaršče. Nujnost tega projekta je bila ocenjena s povprečno oceno 3.3. 48% je
podalo oceno 4 ali 5, 24% oceno 3, 28% je projekt ocenilo z oceno 1 ali 2. Med tistimi za
gradnjo so bili predvsem taki, ki s turizmom niso direktno povezani, ki imajo v lasti zelo
kvalitetne namestitvene kapacitete oz. taki, ki upravljajo z namestitvenimi objekti z velikim
število postelj. Francoska družba Transmontagne namerava namreč (poleg investicij na
Kaninu) v sodelovanju z občino Bovec ter neimenovanim angleškim partnerjem na Žarščah
zgraditi razkošno in sodobno opremljeno apartmajsko naselje z bazeni, savnami,
rekreacijskimi površinami in zabavišči. Prihod Francozov pomeni tudi vključitev v njihovo
tržno mrežo, pri čemer pa bi Francozi seveda prednostno tržili svoje zmogljivosti v Žarščah.
Na podvprašanje, ki sem ga postavila anketirancem, ali se jim zdi gradnja dodatnih apartmajev
s strani tujih investitorjev smiselna, je 44% anketiranih odgovorilo pozitivno, 56% pa
negativno. Med temi, ki so odgovorili negativno, je bilo 36% takih, ki se z gradnjo popolnoma
ne strinjajo, ker se jim zdi glede na trenutno zasedenost apartmajev nepotrebna, za izgled pa
celo škodljiva, saj se tako veliki kompleksi nikakor ne vklapljajo v okolico. Poleg tega je
gradnja velikih apartmajskih naselij v neskladju s sodobnimi turističnimi trendi. Med temi, ki
so odgovorili negativno je bilo največ takih, ki imajo v lasti več apartmajev in se z zaslužkom
od oddajanja le-teh preživljajo oz. taki, ki so se za oddajanjem apartmajev ali sob odločili pred
kratkim. Mnogi prizadeti v zadnjih dveh potresih so namreč obnove hiš izrabili za naložbe v
turistične kapacitete, tako da je bilo leta 2005 kar 300 postelj več, kot jih je bilo pred začetkom
dveh popotresnih obnov. 56% tistih, ki so odgovorili negativno, je reklo, da trenutno ne vidijo
potrebe po dodatnih apartmajih, če pa se bo ponudba resnično razširila, niso proti gradnji.
Tisti, ki se z gradnjo strinjajo menijo, da je struktura sedanjih apartmajev neugodna (največ jih
je kategorije** in ***), ti bi bili višjih kategorij, tako da konkurenca v bistvu ne bi bila
direktna, poleg tega pa naj bi lastniki kompleksa goste pripeljali sami s svojih trgov (ki jih mi
tako ali tako ne bi mogli pritegniti sami). Drugi trdijo, da je vsakršna investicija dobrodošla,
saj pritegne tudi druge dejavnosti in s tem več delovnih mest za domačine, ker se poveča
kritična masa turistov, se lahko pojavi nov investitor in kraj se razvija naprej. Poudarjali so
tudi pomen dodatne ponudbe, ki bi obogatila trenutno skromno programsko ponudbo.
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Projekt številka 6 se nanaša na obnovo in dopolnitev infrastrukture za kamp ter prostor za
avtodome. Mnenja so bila precej različna (44% ocena 4 ali 5, 32% ocena 1 ali 2 ter 24% ocena
3), končna povprečna ocena nujnosti tega projekta je bila 3.2. Mnogi med njimi so rekli, da so
kampi relativno dobro opremljeni in tako ne vidijo nujnosti tega projekta, večji problem
predstavljajo prostori za avtodome, ki jih primanjkuje.
Projekt številka 7 se nanaša na dvig kakovosti družinskih nastanitvenih gostinskih obratov
(zasebne sobe, turistične kmetije, apartmaji, penzioni, hoteli) in je bil ocenjen s povprečno
oceno 3.7. 72% je ta projekt ocenilo z oceno 4 ali 5, z oceno 1 ni ocenil nihče od anketiranih.
Nekaj ji je poudarilo, da bi morali nekateri predvsem dopolniti trenutno ponudbo, saj je veliko
povpraševanje po sobah z zajtrkom, ki pa ga številni ne morejo izvajati, saj se ukvarjajo z
oddajanjem sob/apartmajev le dopolnilno in ob jutrih večinoma delajo.
Projekt številka 8 je izgradnja hostla in je bil ocenjen s povprečno oceno 2.6. Le 28% je
podalo oceno 4 ali 5, 24% oceno 3, kar 48% je podalo oceno 1 ali 2. Razlogov za in proti
gradnji hostla je bilo podanih veliko, na to temo je bilo narejenih v Bovcu tudi več delavnic.
Poleg tega, da naj bi bila neprimerna že sama okolica objekta (objekt je fizično utesnjen med
stanovanjskimi hišami, možnosti povečanja parkirnih prostorov so minimalne, gradnji
nasprotujejo občani v neposredni bližini), so številni mnenja, da projekt nikakor ne spodbuja
domačinov, saj kot glavni investitor nastopa občina Bovec. Občina bi v turizmu morala
odigrati predvsem vlogo spodbujevalca, promotorja in povezovalca turističnih ponudnikov,
vlagati bi morala v turistično infrastrukturo (bazeni, igrišča, drsališče, termalna vrtina, itd.), ne
pa da na tak način celo konkurira domačinom. Prav zaradi tega nekateri pravijo, da nimajo
proti izgradnji nič, le da bi bil hostel v privatni lasti. Nekateri so bili tudi mnenja, da Bovec
kot turistična destinacija, ki sloni predvsem na poletnih vodnih športih, ne omogoča preživetja
samo z eno ciljno skupino - mladina. Zato bi bilo potrebno narediti boljši programski načrt oz.
pred vsem tem izdelati tržno analizo. Dejali so tudi, da je zaradi vedno večje konkurence že
zdaj več kot dovolj cenene ponudbe apartmajev/sob, ki so ugodni tudi za študentski žep.
Anketirancem sem postavila tudi vprašanje, ali menijo, da občina zagotavlja dovolj ugodne
pogoje za razvoj malega gospodarstva med domačini (npr. odpiranje novih namestitvenih
kapacitet, odpiranje manjših prodajaln s spominki, lokalnimi izdelki, itd.). Več kot tri četrtine
(76%) jih je odgovorilo negativno, češ da bi morala občina v prvi vrsti pri državi izposlovati
ugodnejše kreditne pogoje pri gradnji turističnih kapacitet (še posebej, ker gre na Bovškem za
obmejno in potresno ogroženo območje), da ne ustvarja stimulativnih pogojev za razvoj
turizma, čeprav ima za to na voljo kar nekaj možnih ukrepov (zmanjšanje občinskih davkov,
odpis oz. zmanjšanje komunalnega prispevka v primeru novogradnje namenjene za poslovne
dejavnosti, brezplačna dodelitev občinskih stavbnih zemljišč namenjenih za poslovno
dejavnost, subvencionirane obrestne mere). Bolj bi morala poskrbeti za mladino in zaščititi
domače športne (rafting) agencije, motivirati, pomagati domačinom pri pripravi
dokumentacije, poslovnih načrtov, itd. 24% jih je odgovorilo pozitivno, kar so utemeljevali z
dejstvi, da občina naredi dovolj, da pa ne more biti podjetna namesto samih prebivalcev, da
pogosto ni odziva med domačini in da morajo le-ti tudi sami priti z idejami na plan.
Projekt številka 9 je izgradnja bazenskega kompleksa. Z oceno 1 ali 2 ni ocenil nihče, oceno 3
je dalo 8% anketiranih, z oceno 4 ali 5 je ovrednotilo ta projekt 92% anketirancev. Povprečna
ocena nujnosti tega projekta je bila 4.6, kar pomeni, da se velika večina zaveda, da se mora
turistična ponudba Bovškega razširiti, saj Bovec (z izjemo lepe narave in z njo povezanimi
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dejavnostmi) turistom ne more skoraj nič ponuditi. Poleg tega se pojavljajo veliki problemi, ko
je slabo vreme (poleti dež, pozimi veter) in nimajo turisti kaj početi.
Projekt zagon smučišča z umetnim zasneževanjem v Čezsoči je bil ocenjen s povprečno oceno
2.8. 56% je podalo oceno 1 ali 2 in to predvsem zaradi tega, ker so to smučišče že večkrat
poskušali oživiti, pa jim to nikoli ni uspelo. Poleg tega gre za nižinsko smučišče, tako da se ob
povišanju temperatur sneg zelo hitro stopi. 44% je menilo da je zagon nujen (ocena 4 ali 5),
odgovor pa so utemeljevali s tem, da potrebujemo tudi drugo alternativo Kaninu ter, da bi se
lahko tam izvajala nočna smuka.
Projekt številka 11, ki se nanaša na obnovo in dopolnitev obstoječe gostinske ponudbe je bil
ocenjen s povprečno oceno 3.9. Kar 64% anketirancev je podalo oceno 4 ali 5, 28% je podalo
oceno 3, 8% je menilo, da je to popolnoma nepotrebno. Pozitiven odgovor so utemeljevali s
tem, da je na Bovškem premalo gostinskih lokalov, ki bi nudili tipično bovško hrano ter da
ponudba ni dovolj specializirana.
Projekt oživitve tradicionalnih obrti je bil ocenjen z oceno 4.4, od tega jih je bilo kar 84%, ki
so podali oceno 4 ali 5, drugi so menili, da je ta projekt sicer zanimiv, a trenutno ni nujen. Z
isto oceno je bil ocenjen tudi projekt tematskega muzeja (ovčja planina), 88% jih je podalo
oceno 4 ali 5, takih, ki bi menili, da je to popolnoma nepotrebno (ocena 1) ni bilo.
Projekt Stergulčeva hiša je bil ocenjen s povprečno oceno 4, kar pomeni, da anketiranci
podpirajo predstavljeni projekt občine Bovec. 64% anketirancev je podalo oceno 4 ali 5, 28%
oceno 3 ter 8% oceno 2.
Menim, da je Strategija razvoja turizma na Bovškem dobro narejena in vsebinsko primerna.
Mogoče je le preveč splošna (npr. razdelava akcijskih investicijskih projektov je preskromna),
a vseeno je iz nje mogoče potegniti več dobrih podprojektov. Kljub temu imam glede njene
izdelave nekaj pripomb. Navaja namreč, da tako Strategija turizma v Sloveniji kot tudi
Strategija turizma v Julijskih Alpah težita h gradnji manjših kvalitetnejših prenočitvenih
objektov, oba scenarija razvoja turizma na Bovškem, ki sta v tej strategiji podana, pa sta
pogojena z izgradnjo ogromnega mondenega apartmajskega kompleksa. Pozabljajo namreč, da
v Bovcu apartmajsko naselje že imamo in da se le to prav nič lepo ne vklaplja v pristno
bovško okolje. Hkrati navaja podatek, da ima Bovec v primerjavi z drugimi gorskimi kraji v
Sloveniji (Kranjska Gora, Bled, Bohinj) najbolj skromen turistični obisk, vendar pa ima
razmerje stalnih ležišč na prebivalca primerljivo z drugimi, kar je nedvomno posledica slabe
izkoriščenosti. Zaradi tega bi se morala bolj opredeliti proti gradnji novih in podati predvsem
več idej in načinov, kako doseči večjo zasedenost, kako podaljšati povprečno dobo bivanja
turistov in kako zmanjšati sezonskost. Kljub temu, da je v Strategiji napisano, da je potrebno
hkrati z dodatnimi kapacitetami graditi tudi programsko infrastrukturo, mislim, da bi se v prvi
vrsti morala doseči čim boljša izkoriščenost obstoječih kapacitet (kar je pomembno tudi zaradi
ekonomike njihovega poslovanja), kar pa se lahko doseže le z vlaganji v programsko
infrastrukturo (wellness ponudba, pokrita rekreacijska infrastruktura, zabava). Pred
kakršnimikoli novimi gradbenimi posegi bi morali najprej dvigniti kakovost obstoječih
namestitvenih kapacitet in šele po tem, ko oz. če bi se povpraševanje povečalo, začeti
razmišljati gradnji dodatnih.
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6.1. PREKOMEJNA SODELOVANJA V OKVIRU KOMUNITARNIH PROGRAMOV
EU
V okviru razširjene Evropske skupnosti se tudi Sloveniji odpira paleta različnih finančnih
programov, ki so za različna področja dosegljiva za javni in zasebni sektor. Pogoj za
pridobitev teh sredstev je sposobnost pripraviti projektno dokumentacijo in obvladovanje
zapletenih postopkov prijav na razpise. Prav zaradi tega, ker je papirna vojna tako zahtevna, se
marsikateri domačin, kljub mogoče dobri ideji, ne upa oz. ne ve kako izkoristiti te številne
priložnosti. Zato je na tem področju svetovanje še toliko bolj potrebno.
Za Bovško so trenutno najbolj zanimivi projekti v okviru Programa pobude skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija (prej PHARE), ki nudi številne možnosti čezmejnega
sodelovanja in povezovanja. INTERREG III je največja pobuda Skupnosti Evropske unije v
obdobju 2000-2006, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V Sloveniji
opravlja naloge osrednjega koordinatorja programov pobude Skupnosti INTERREG III
Agencija republike Slovenije za regionalni razvoj.
Skupni cilj Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija je odpravljanje
obstoječih socialno-kulturnih ovir in obrobnega položaja obmejnih regij ter spodbujanje
trajnostnega razvoja in integracije čezmejne regije z namenom, da se zagotovi trajna rast
območja. Prednostne naloge so torej trajnostni razvoj čezmejnega območja (natančneje
varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora) in gospodarsko sodelovanje na področju
turizma in na področju primarnega sektorja. V Sloveniji sodelujejo Obalno kraška in Goriška
statistična regija ter občina Kranjska Gora, v Italiji pa Tržaška, Goriška, Videmska pokrajina
ter pokrajina Pordenone v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini, ter pokrajini Benetke in
Rovigo v deželi Veneto. (http://www.gov.si/arr/4eu-p/1p-8-interreg-b-new-a.html)
V nadaljevanju bom predstavila nekaj projektov, s katerimi je Lokalna turistična organizacija
Bovec sodelovala na razpisih PHARE in INTERREG IIIA Slovenija-Italija. Občina Bovec
meji na italijanske občine Tarvisio (Trbiž), Chiusaforte (Kluže) in Resia (Rezija). Turistično
sodelovanje in povezovanje je trenutno najbolj razvito s prvima dvema. Gre predvsem za
sodelovanje v okviru zimskega turizma na območju smučišča Kanin in smučišča Sella Nevea,
območje Kaninskega pogorja pa je znano tudi po planinskih poteh, ki združujejo obe strani v
dokaj enotno planinsko področje. Na področju turizma in rekreativnih dejavnosti kot so
pohodništvo, planinarjenje in alpinizem sta pomembni tudi območji Mangrtske doline in
območje Belopeških jezer; območje na slovenski strani se nahaja v ožjem območju
Triglavskega narodnega parka, na italijanski strani pa je naravni park Parco Naturale di
Fusine. (Mlekuž, 2004) Bovško in njeni čezmejni sosedi imajo velik potencial prav na
področju sodelovanja, saj so doslej vlagali predvsem individualne napore v promocijo in
razvoj turističnih produktov. Z razvojem sodelovanja se odpirajo številne možnosti za
izboljšanje kvalitete življenja predvsem z razvojem novih sodobnih turističnih produktov
(gorsko kolesarstvo, avtodomni turizem, jadralno padalstvo, itd.), komplementarnostjo
produktov (npr. Trbiž – smučanje, Bovec – Soča, itd.) ter skupno in medsebojno promocijo na
širšem EU območju (izdaja enotnih vodnikov/zemljevidov, izmenjava gostov, skupne
promocijske akcije). Poleg tega da se krepi čezmejno sodelovanje, je pomemben tudi doprinos
k razvoju človeških virov (nove zaposlitvene možnosti) ter trajnostni razvoj območja (gre
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namreč predvsem za izboljšanje kvalitete obstoječe infrastrukture z minimalnimi vplivi na
okolje).
Leta 2004 je bil v okviru programa PHARE predstavljen projekt "Bovec-Predel-Rabelj, od
bronaste dobe do bovških rudarjev". Gre za mednarodno naravoslovno-zgodovinsko učno pot,
ki bi bila namenjena preglednemu spoznavanju zgodovine, a tudi materialne kulture Bovškega
v povezavi s sosednjo Rabeljsko dolino. Vzdolž te poti so se zgodili izjemno pomembni
zgodovinski dogodki, ki pričajo o najmanj tri tisoč letih sklenjene naselitve, kot tudi o
izjemnem prometnem in strateškem pomenu soške doline. Posebna zanimivost pa je seveda
Rabelj s svojim rudarskim muzejem na italijanski strani. Ob poti se bo obiskovalec lahko
pobližje spoznal tudi z bogastvom naravoslovnih posebnosti. Obiskovalec bo lahko na poti
med Bovcem in Rabljem izbiral in spoznaval bodisi njene posamezne dele bodisi vso pot
hkrati, in to ob pomoči informativnih tabel, opremljenih z besedo in risbo v slovenskem in
enem tujem jeziku, ter s sočasno uporabo vodnika v enakih jezikih. Učna pot naj bi omogočila
bogatejšo turistično ponudbo na Bovškem, daljše bivanje obiskovalcev v tem kraju ter timsko
povezovanje domačih in strokovnjakov onstran meje s področij naravoslovja, zgodovine,
kulture in gospodarstva. Učna pot se bo navezovala tudi na druge poti na istem območju.
(www.bovec.si/ARHIV/cezmejne_prireditve)
Konec leta 2004 je bil v okviru programa INTERREG IIIA predstavljen projekt "Čezmejna
turistična destinacija Bovec, Trbiž, Rezija, Rabelj: Čezmejni splet rekreativno, kulturnozgodovinskih, naravoslovnih povezav in poti". Namen tega projekta je bil povezati turistično
ponudbo na območju Bovca, Trbiža, Rezije, Rablja, Kluž, razviti nove čezmejne turistične
produkte s poudarkom na naravnih vrednotah in okoljski dediščini ter hkrati podaljšati nizko
ter okrepiti glavno turistično sezono. Šlo bi za čezmejni splet tematskih poti (pohodniške poti,
kolesarska parka, mulatiere, tekaške in sankaške proge, itd.), promocijske aktivnosti bi izvajali
obe strani skupaj (promocijsko gradivo, prireditve, internetna predstavitev čezmejnega
območja, itd.). (Dašič, 2005)
Projekt letošnjega leta "Po sledeh Juliusa Kugya", ki je bil narejen v okviru programa
INTERREG IIIA z namenom pospešiti enotni turistični produkt preko zgodovinskega simbola
povezovanja tega prostora: alpinista, botanika, pisatelja in strokovnjaka Juliusa Kugya.
Človek, ki je v sebi poosebljal mednarodnost, saj je bil sin koroškega očeta in slovenske
matere ter je odraščal v Italiji, je za Julijske Alpe in območje ob meji vedno predstavljal
simbol povezovanja med različnimi etničnimi skupinami in prisotnimi kulturami. Glavni cilji
tega projekta so bili: povezati turistično ponudbo z namenom, da postane ta obmejni del
pomembna turistična destinacija v zahodnem delu Julijskih Alp, razviti turistične proizvode na
mejnem gorskem področju, oživiti neizkoriščeno infrastrukturo, ki ima turistični potencial ter
z vsem tem podaljšati dobo bivanja turistov, podaljšati nizko in okrepiti glavno sezono. V
okviru tega projekta bi oblikovali tudi vodniško službo, ki bi zaposlovala predvsem bolj
zapostavljene socialne strukture kot so mladi, študenti, brezposelni, glede na to, da so med
njimi tudi številni dobri poznavalci obravnavanega območja. (Dašič, 2005)
V okviru programa Phare je bil leta 2005 odobren projekt "Gorsko kolesarstvo – razvoj
novega turističnega produkta". Gorsko kolesarstvo je v zadnjih letih v izjemnem vzponu. Z
novimi potmi na Bovškem in v povezavi z aktualnimi potmi na področju Rezije in Trbiža bo
na voljo več celodnevnih tur in možnost razvoja podprodukta v treking izvedbo npr. v trajanju
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treh dni. V produkt bo vključena tudi obstoječa visokogorska žičnica na Kanin, tako da se bo
povečala tudi njena rentabilnost. Konkurenčna prednost Bovca v primerjavi npr. z Avstrijo je
ta, da je kolesarjenje zaradi vplivov Sredozemlja spomladi dva meseca pred avstrijskimi
gorskimi kolesarskimi parki. Z razvojem tega novega turističnega produkta bi se hkrati
razbremenilo Sočo, ki je v poletnem času zaradi vodnih športov močno preobremenjena.
(Dašič, 2005)
Fundacija Poti miru je bila ustanovljena leta 2000. Njen razvoj podpirajo EU (program
PHARE), slovenska država ter tri posoške občine (Bovec, Kobarid, Tolmin). Osnovno
poslanstvo fundacije je obnova in predstavitev odsekov frontne linije vse od Rombona do
Mengor. V ta namen so na svojem sedežu v Kobaridu vzpostavili specializirano knjižnico in
arhiv 1. svetovne vojne, razna turistična in zgodovinska društva pa so na terenu obnovila
številne frontne jarke, kaverne, kapele in druge ostanke Soške fronte in tako uredila nekaj
muzejev na prostem. Dediščino 1. svetovne vojne predstavljajo s pomočjo vodniške službe in
promocijskega materiala. Vsekakor gre za velik doprinos h zgodovinskemu turizmu v Posočju.
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7. ZAKLJUČEK
Bovško, katerega ozemlje pripada Osrednjim Julijskim Alpam in sovpada z ozemljem občine
Bovec, leži na skrajnem severozahodu Slovenije, na meji z Italijo.
Bovško je od nekdaj predstavljalo obmejno ozemlje ter v zvezi s tem gospodarsko zaostalo in
prometno periferno območje. Dostopno je iz različnih smeri, a cestna infrastruktura je v
slabem stanju, tri cestne zveze od petih so prekinjene z mejnimi prehodi, prometna povezanost
z razvito osrednjo Slovenijo je izredno slaba.
Demografske razmere kažejo na izjemno neugodno stanje: število prebivalstva upada,
prebivalstvo se stara, mladi se zaradi majhnih potreb po novi delovni sili izseljujejo.
Gospodarstvo kaže na zaostajanje v primerjavi z državo, predelovalne dejavnosti, ki so v
občini ključne za zaposlovanje, zaposlujejo predvsem nižje kvalificirano delovno silo. Tudi
gostinstvo in turizem, ki sta v letu 2004 zaposlovala 11.3% delovno aktivnega prebivalstva,
nudita predvsem manj zahtevna delovna mesta. Demografske razmere zaradi pomanjkanja
človeških virov torej predstavljajo enega ključnih problemov aktivnega razvoja turizma.
Bovško se ponaša z izjemno pristnostjo narave, ki omogoča številne možnosti aktivnega
udejstvovanja. Prav lepota narave je na Bovško pritegnila prve popotnike planince, ki pa so v
te kraje prihajali predvsem v času kratkega poletja. Po letu 1974, ko so odprli visokogorsko
smučišče Kanin, se začne močno uveljavljati tudi zimski turizem, nočitve v zimskem času v
določenih letih celo presežejo nočitve v poletnem času. Bovško v osemdesetih letih postane
vodilna turistična destinacija v Posočju; leta 1983 je bilo v Bovcu zabeleženo največje število
gostov (39.777), leto kasneje pa največje število nočitev (167.994). Izmed vseh nočitev v letih
1974 do 1984 so približno tretjino opravili tujci, tretjino državljani drugih republik bivše
Jugoslavije in tretjino Slovenci. Izredno velik udarec zada bovškemu turizmu osamosvojitvena
vojna in vojna na Balkanu leta 1991, saj se v primerjavi s prejšnjim letom število gostov
zmanjša za tretjino, število nočitev pa za več kot polovico. Leta 1992 je bilo v Bovcu
zabeleženo najmanjše število gostov (19.919) in nočitev (64.024), kar je najmanj odkar so
zgradili kaninsko žičnico in je posledica vojne na Balkanu ter suhe zime na Kaninu. Ko se
začne turistični obisk ponovno povečevati, Bovško leta 1998 strese močan potres. Največji
vpliv ima na obisk Slovencev, saj se njihovo število in število njihovih nočitev v Bovcu
zmanjša za četrtino, za približno 8% se zmanjša skupno število gostov in nočitev. Od leta
1998 do leta 2004 se število gostov in nočitev povečuje skoraj konstantno. Izjemi sta leto 1999
in leto 2002, ko je na Kaninu zopet zapadlo zelo malo snega. Plaz Stože novembra 2000 na
turistični obisk Bovca ni imel večjega vpliva, so pa v samem Logu pod Mangrtom zabeležili
kar 25% manj gostov in nočitev kot leto prej. Leta 2004 Bovško v času glavne turistične
sezone ponovno strese potres, ki pa na turistični obisk ni imel večjih negativnih posledic.
Delež domačih gostov in nočitev je v upadanju, delež tujih gostov se iz leta v leto povečuje,
delež turistov iz drugih republik bivše Jugoslavije sicer narašča, a ti gosti predstavljajo le
majhen delež vseh. Vstop Slovenije v EU ima za bovški turizem številne pozitivne posledice,
saj pomeni vstop na enoten trg večji pretok turistov, povečala se je tudi narodna pestrost
obiskovalcev. Največ tujih nočitev so leta 2004 opravili Nemci, Avstrijci, Madžari in Italijani.
Največ nočitev se še vedno opravi v poletnem času, minimalno se povečujejo nočitve v

76

pomladnem in jesenskem času. Nočitve nihajo najbolj v zimski sezoni (vremenske, snežne
razmere, konkurenčnost zimske ponudbe) in kažejo na trend upadanja.
Zaradi zastarelosti je infrastruktura za zimske športe nekonkurenčna, vodilni turistični
proizvod predstavljajo vodni športi (predvsem rafting). Tudi ostale aktivnosti, ki jih nudi
Bovško in zaradi katerih turisti obiskujejo Bovško, so vezane predvsem na naravne danosti. V
prvi vrsti je zato potrebna obnovitev infrastrukture za zimske športe (žičnica Kanin, tekaške
proge, sankališča) ter dopolnitev programske infrastrukture (pokriti rekreacijski prostori,
wellness ponudba, zabava, itd.). S prihodom novega partnerja iz Francije je ATC Kanin letos
že pričel z obnavljanjem žičniškega sistema.
Urejena programska infrastruktura in infrastruktura na splošno bi povečali atraktivnost sedanje
ponudbe, znižal bi se vpliv sezonskosti ter podaljšala povprečna doba bivanja turistov, ki
znaša trenutno le 2.6 dni. Glede na izredno nizko zasedenost turističnih kapacitet, ki znaša v
povprečju skromnih 20.7%, menim, da Bovec trenutno ne potrebuje novih namestitvenih
kapacitet, predvsem pa sem proti gradnji velikih apartmajskih kompleksov, ki so navedeni v
Strategiji razvoja turizma na Bovškem. Glede na to, da je kategorizacija namestitvenih
kapacitet relativno nizka (večinoma gre za objekte ** in ***), mislim, da bi morali dvigniti
njihovo kakovost. Ko se bo dosegla dobra zasedenost le-teh, naj se gradi le manjše in
kvalitetnejše namestitvene objekte (penzioni, hoteli, kmečki turizem, itd.). Problem vidim v
tem, da gospodarstvo zaradi reševanja posledic naravnih nesreč spi, vse skupaj (z
institucionalnim delom vred) pa domačemu prebivalstvu ter drugim potencialnim vlagateljem
ponuja izredno nestimulativne pogoje za nadaljnja vlaganja in z njimi povezan razvoj.
Bovško ima še veliko neizkoriščenih potencialov: vodništvo, zgodovinski turizem, etnologija,
tradicionalne obrti, kmečki turizem, kulinarika, fotolov, itd. Izjemne priložnosti se kažejo tudi
v obliki čezmejnega sodelovanja v okviru določenih evropskih programov.
Razvoj turizma na Bovškem je ključnega pomena za nadaljnji razvoj tega demografsko
ogroženega območja, saj zagotavlja poselitev, preživetje in boljši življenjski standard
prebivalstva. Odločitve, ki jih bo potrebno sprejeti v bližnji prihodnosti, bodo imele na
nadaljnjo usodo celotnega Bovškega izjemen vpliv, zato je za njihovo sprejetje potreben dober
premislek. Zaenkrat je Bovško še pristna destinacija, ki pa lahko prav hitro postane
"skomercializirana" ali v najslabšem primeru mesto-dežela duhov. Če smo namreč vso lepoto
naravne pokrajine Bovškega uspeli rešiti pred vsemi možnimi načrtovanimi posegi (HE
Trnovo, itd.), jo tudi danes, ko se njene vrednosti še posebej zavedamo, ne smemo uničiti.
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8. SUMMARY
Bovec and its surrounding area is part of the Central Julian Alps and lies within the boundaries
of Bovec municipality, in the most northwestern part of Slovenia, near the border with Italy.
This has always been a border area and as such economically under-developed and peripheral
in terms of traffic. It is accessible from different directions, but the road infrastructure is in
poor condition, three out of five road lines are interrupted by border-crossings, traffic
connection with better developed central Slovenia is extremely bad.
Demographic picture is negative: the number of population is decreasing, population is getting
older, young people are moving out due to lack of employment. Economy is under-developed
in comparison with the state's average, secondary industry, which plays a key role in the
employment in this municipality, mostly employs lower qualified work force. Hotel trade and
tourism, which employed 11.3% of active population in 2004, only offer work to semi-skilled
workers. Demographic conditions with unsufficient human resources thus present one of the
main problems for the active development of tourism.
Bovec area is quite unique for its nature's purity which enables numerous posibilities for active
participation. It was the nature's beauty that drew first traveller mountaineers to this area,
although they only came during the short summer period. After opening the cable-car to Kanin
in 1974, the winter tourism started to develop. Bovec area became the leading tourist
destination in the Soča region in the eighties. A severe blow for tourism was the War for
independence in 1991 and the Balkan war in the following years. The number of guests
lowered by one third and the number of over-night stays by more than a half. When tourism
started to pick up again, a strong earthquake shook this area in 1998. This mostly influenced
the visit of Slovenian guests. From 1998 to 2004 the number of guests and over-night stays
were almost constantly increasing. The land-slip Stože in 2000 did not have a significant
impact on the number of tourists in Bovec, but 25% less guests than the previous year have
been registered in Log pod Mangrtom. In 2004 another earthquake happened in Bovec but it
did not have a severe negative influence on the tourist visit. Slovenia joining the EU has
countless positive effects on Bovec tourism as entering unitary market means greater flow of
tourists and a greater diversity of visitors' nationalities. In 2004, guests from Germany,
Austria, Hungary and Italy have made the most over-night foreign stays. The majority of overnight stays is still made during the summer period, the number of these stays is slightly
increasing during spring and autumn period. The number of over-night stays is the least stable
during the winter period and is showing a slightly decreasing trend.
The leading tourist products are at present water sports (mostly rafting). The majority of other
activities that attract tourists to come to Bovec area are also connected with nature. What has
to be taken care of first is a thorough reconstruction of winter sports infrastructure as well as
complementing program infrastructure. Works on reconstructing ATC Kanin have already
started in 2005 under the supervision of the newly arrived French partner.
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A well set infrastructure would increase the attraction of current tourist offer, the influence of
seasonal visit would reduce and the average stay of tourists would prolong (at the moment the
average stay is 2.6 days). In my opinion and taking into consideration the unusually low full
up capacity, which is in average only 20.7%, Bovec does not need any new accomodation
capacities. Because accomodation capacities' categories are relatively low (mostly ** and ***
accomodation), I think that their standards should be higher. When they will be reasonably full
up throughout the year, only smaller appartments of higher standards should be built.
Bovec area has a number of not yet utilized potentials: history tourism, etnology, traditional
crafts, farm tourism, cuisine, photo hunt, etc. Exceptional new opportunities also arise in the
form of cross-border cooperation within certain European programs.
Development of tourism in Bovec area is of key importance for further development of this
demographically endangered area because it ensures population, survival and better living
standard for the people living in this area. The decisions that will have to be made in near
future will affect the future of Bovec area and must be thoroughly thought through. For the
time being, Bovec and the surrounding area still is very natural but it can quickly become
commercialized, or in the worst case scenario, the town/country of ghosts. If we have
managed to save the natural beauty of Bovec area until present moment when we are well
aware of its value, we should not destroy it in future either.
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Grafikon 24: Ocena predvidenih investicijskih projektov



Karta 1: Fizični prikaz Bovškega



Karta 2: Geološka karta okolice Bovca
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ANKETA: TURIZEM NA BOVŠKEM, avgust 2005
Spol:

Ž M

Kako potujete?
 sami

Starost: __________

 z družino

 s partnerjem

 s prijatelji

 s skupino

Koliko noči boste preživeli v Bovcu? __________
Če ne štejete tega bivanja, kolikokrat ste že bili v Bovcu? _____________
Kje ste nastanjeni?
 hotel
 penzion

 apartma/sobe

 turistična kmetija

 kamp

Kako ste prišli do informacij o turistični ponudbi Bovca?
 prijatelji
 prospekti
 internet
 turistični sejmi
 turistična agencija
 časopisni članek

 drugo: __________

Iz katerih razlogov ste se odločili za obisk Bovca?
 neokrnjena narava  planinarjenje  jahanje
 mir
 pohodništvo  ogled naravnih znamenitosti
 vodni športi
 kolesarjenje  ogled kulturnih znamenitosti
 sprehodi
 padalstvo
 obisk lokalnih prireditev

 počitek
 obisk prijateljev
 drugo: ________

Kako bi od 1 (-) do 5 (+) ocenili?
 bivanje
 zabava
izdelkov
 gostinska ponudba  urejenost okolice

Ali ste obiskali…?
 trdnjavo Kluže
 Kanin
 muzej TNP v Trenti

 urejenost tematskih poti  nakup lokalnih
 dostopnost

 kakšno zbirko 1. svetovne vojne
 najvišjo cesto v Sloveniji - cesto na Mangrt

Kaj na Bovškem pogrešate oziroma bi spremenili?
_______________________________________________________________________________
Kaj vam je všeč in bi pohvalili?
_______________________________________________________________________________
Hvala! Anja Košmrl
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QUESTIONNAIRE: TOURISM IN BOVEC, august 2005
Sex: F M

Age: _______

How do you travel?
 alone
 with family

Country: _______________

 with my partner

 with friends

 as part of
group

How many nights will you stay in Bovec? ________
Is this you first stay in Bovec? ________

Where are you staying?
 hotel
 pension

…… in Slovenia? __________

If no, how many times have you been here? _______

 appartment/room

 farm house

 camping

How did you get information about Bovec tourist offer?
 friends
 brochures
 internet
 tourist fair
 tourist agency
 newspaper article

 other: ____________

Which were the reasons for you to come to Bovec?
 nature
 hiking
 horse riding
 calmness
 mountaineering
 nature sightsseeing
 water sports
 cycling
 culture sightseeing
 walking
 paragliding
 visiting local events

 rest
 visiting friends
 other: ________________

How would you evaluate from 1 (-) to 5 (+) the following offer?
 accomodation
 entertainment
 arangement of hiking trails  food &
 buying local products
baverage  nature & environment  accesibility

Did you visit…?
 fortress Kluže
 Kanin mountain
 museum TNP in Trenta

 collection of the 1. world war
 the highest road in Slovenia – road on Mangrt

What do you think is missing in Bovec or what would you change?

What do you like the most?

Hvala! Thank you! Gracie! Danke schőn! Gracias! Merci! Anja Košmrl
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TURIZEM NA BOVŠKEM
1. Zakaj se po vašem mnenju ljudje odločajo za dopustovanje na Bovškem?
_________________________________________________________________________
2. Kaj mislite, da turisti na Bovškem pogrešajo oz. bi bilo potrebno spremeniti?
_________________________________________________________________________
3. Ali menite, da občina zagotavlja dovolj ugodne pogoje za razvoj malega
gospodarstva med domačini (odpiranje manjših prodajaln s spominki, lokalnimi
izdelki, hrano in pijačo, odpiranje drugih namestitvenih kapacitet…)? Kaj bi občina
morala narediti?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Menite da je gradnja dodatnih apartmajev, ki niso v lasti domačinov, potrebna?
_________________________________________________________________________
5. Mislite, da je žičniška povezava z Italijo smiselna?
_________________________________________________________________________
6. Od 1 (nepotrebno) do 5 (nujno potrebno) ovrednotite predvidene investicijske
projekte!

 obnova obstoječih nastanitvenih obratov (hotel Kanin, Alp, Kaninska vas,…)
 investicije v obnovo in preureditev Žaršč (apartmajsko naselje)
 nov wellness hotel (4+ zvezdic)
 izgradnja hostla (predstavljeni projekt občine Bovec)
 dvig kakovosti družinskih nastanitvenih gostinskih obratov (zasebne sobe, tur. kmetije,
apartmaji, penzioni, hoteli)
 obnova in dopolnitev infrastrukture za kamp in prostor za avtodome

 izgradnja bazenskega kompleksa
 obnova žičniškega sistema na Kanin
 zagon smučišča z umetnim zasneževanjem v Čezsoči
 ureditev tematskih poti (pohodništvo, planinarjenje, kolesarjenje)
 obnova in dopolnitev obstoječe gostinske ponudbe
 oživitev tradicionalnih obrti (odkupovanje izdelkov, prikaz izdelave turistom, možnost
prodaje,…)
 ureditev tematskega doživljajskega muzeja (ovčja planina)

 obnovitev Stergulčeve hiše (predstavljeni projekt občine Bovec)
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7. Ali mislite, da je ustanovitev LTO in TIC Bovec pripomogla k boljši turistični
ponudbi Bovškega?
_________________________________________________________________________
8. Menite, da bi morali domače športne agencije bolj spodbujati kot tiste, kjer njihovi
lastniki samo sezonsko izkoriščajo danosti Bovškega?
_________________________________________________________________________
9. Kaj bi obiskovalcem naših krajev še lahko ponudili, pokazali, itd. pa mogoče na to
pozabljamo?
_________________________________________________________________________

Hvala! Anja Košmrl

September, 2005
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