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IZJAVA ZA MEDIJE, NOVINARSKA KONFERENCA, KANIN, 14.5.2020 

 

Danes je na Kaninu potekala novinarska konferenca ob pričetku ponovnega obratovanja smučišča 

Kanin. Po dveh mesecih, odkar je Vlada RS z odlokom prepovedala obratovanje žičniških naprav, je 

Kanin, ki ima še vedno debelo snežno odejo,  od 3,5 – 10 m snega, spet danes ponovno pognalo svoje 

naprave.  

Že zgodaj zjutraj, s prvo vožnjo, se je na Kanin podalo več kot 100 smučarjev, ki so pohvalili proge, 

ponudbo in ponovno obratovanje smučišča.  

Na novinarski konferenci sta župan Občine Bovec Valter Mlekuž in v.d. direktorice Javni zavod Sončni 

Kanin predstavila pričetek poletne sezone na Kaninu, ki se je pravzaprav začela s smučanjem in se bo 

nadaljevala s poletno sezono. Oba sta izpostavila pomembnost smučišča Kanin, ki lahko ponudi 

celoletni turizem, kar se je v preteklosti že pokazalo in v tej zimi bi smučišče Kanin zagotovo zabeležilo 

eno najboljših zim, tako zaradi količine naravnega snega, kakor tudi zaradi lepega vremena. Žal pa je 

to idiličnost letošnje zimske sezone 2019/2020 prekinil odlok o prepovedi obratovanja zaradi 

koronavirusa. Letošnja poletna sezona bo specifična, čimprejšnje odpiranje meja bi lahko deloma 

omililo izpad prihodkov zadnjih dveh mesecev, vsekakor pa se bo potrebno za vsakega gosta potruditi 

in se hitro prilagajati situaciji, je poudarila v.d. direktorica Manula Božič Badalič.  

Župan in v.d. direktorica sta v nadaljevanju izpostavila tudi investicijo v izgradnjo nove gondole na 

Kanin. Poudarila sta, da je investicija v žičniško napravo nujna, slediti ji bo morala tudi izgradnja vse 

ostale potrebne infrastrukture, kar bo razlog, da bo smučišče Kanin,  v povezavi z italijanskim delom 

smučišča Sella – Nevea,  ponovno postalo eno najboljših smučišč  Evrope, kar je Kanin v preteklosti že 

bil. Pri tem je župan izpostavil tudi prizadevanja poslanca DR Danijela Krivca, ki si je in si zelo prizadeva, 

da bi tudi država sofinancirala izgradnjo te infrastrukture.  

Novinarski konferenci se je pridružila še vrhunska smučarka Meta Hrovat, ki je potrdila, da 

trenira na Kaninu. Poudarila je, da je vesela, zadovoljna, da po dveh mesecih spet lahko trenira 

na snegu. Epidemija je namreč ohromila treninge vrhunskih smučarjev, zato sta se obe z Ilko 

Štuhec in vodstvom Javnega zavoda Sončni Kanin dogovorili za treninge na Kaninu. Na Kaninu 

bosta trenirali vse dokler bodo pogoji za trening ugodni.  

V prihodnjih dneh bodo potekali dogovori s Smučarsko zvezo Slovenije o možnosti smučarskih 

treningov na Kaninu še za ostale vrhunske smučarje,  saj je Kanin edino smučišče v Sloveniji, ki 

še ima sneg.   

Glede na debelino snežne odeje in ob ugodnih vremenskih pogojih v prihodnje, bi se lahko 

smučanje potegnilo še v junij 2020.  

Smučišče Kanin bo jutri, 15. 5. 2020,  zaradi napovedanega obilnega dežja, zaprto. Ponovno se 

odpre v soboto in nedeljo, 16. in 17. 5. 2020.  
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