
Revitalizacija smučišča Kanin je ena izmed ključnih operacij za preboj 

slovenskega turističnega gospodarstva  

 
Ljubljana, 7. oktobra 2015 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z občino Bovec 

na podlagi odločbe o dodelitvi evropskih sredstev včeraj podpisalo pogodbo o sofinanciranju 

projekta "Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin".  

 
Revitalizacija smučišča Kanin je po mnenju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 nacionalnega pomena tako za razvoj žičniškega in zimskega turizma, kot tudi za razvoj celotne 

Severno-primorske regije in za spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov v Posočju.  

 
Smučišče Kanin je zaradi svoje specifične geografske značilnosti edino visokogorsko smučišče v 

Sloveniji, ki presega višino 2.000 metrov in dolgoročno še lahko zagotavlja garancijo naravnega 

snega. To dejstvo je pomembno predvsem z vidika pozicioniranja turističnega produkta zimskega 

športnega turizma v Sloveniji, kot tudi z vidika zagotavljanja primerljive turistične ponudbe z državami, 

ki ob podobnih naravnih danostih omogočajo dodatno ponudbo in posledično višjo dodano vrednost.  

 
Obnova smučišča Kanin ima prav tako izreden gospodarski in razvojni pomen, saj neposredno in 

posredno zagotavlja približno 70 novih delovnih mest, na daljši rok pa skozi razvoj smučišča in 

projekte v dolini tudi več sto novih zaposlitev. Tako za občino kot za celotno Posočje in celotno 

Severno-primorsko regijo je ključnega pomena dejstvo, da bo obnova smučišča zagotovila pogoje za 

nov naložbeni ciklus in investicije v turistično dejavnost, saj naložb sicer ni mogoče povrniti zgolj skozi 

poletno sezono.  

 
Pomen revitalizacije smučišča Kanin se kaže tudi v zaskrbljujočih socio-ekonomskih dejavnikih. V 

povojnih desetletjih se je iz doline Soče namreč odselila več kot polovica aktivnega prebivalstva. 

Spodbuda turizmu, ki bi lahko postal nosilna dejavnost območja, lahko pomeni ponovno aktivacijo 

dejavnosti lokalnih iniciativ in lokalne ponudbe. Slednje bi ustvarilo predvsem priložnosti za mlade in 

za razvoj njihovih podjetniških aktivnosti ter bi prispevalo k zmanjšanju njihovega odseljevanja.  

 
Pri omenjeni obnovi gre za eno tistih operacij, ki bo omogočila preboj na področju turističnega 

gospodarstva, s tem pa tudi gospodarstva na ravni države kot celote. Za projekt je bilo dodeljenih  3,8 

mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 0,67 mio EUR nacionalnega 

sofinanciranja ter 1,6 mio EUR nacionalnih proračunskih sredstev, preostali del investicije pa se 

financira iz lastnih virov občine Bovec.  


