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ZADEVA:PONOCN,O O DELOVANJU JA\TNEGA ZAVOOA SONCNI KANIN

Spoitovani svetniki!

Zakljudili smo prvo leto obralovanja po sanaciji smudarskega centra Kanin.Po ustanovitvi Javnega
Zavoda Sondni Kanin, konec leta 2016(15.12.2016) in otvoritvi centra( 23.12.2016), smo v letu
2017 izvedli sprejetje vseh aktov potrebnih za delovanj e zavod4 zaposlili ustrezno Stevilo delavcev
za vamo obratovanje centra Kanin, pridobili vsa manjkajoda ustrezna dovoljenj a za obratovanje
naprav in gostinskih objektov, izvedli vsa ustrezna Solanja za pridobitev licenc, ki jih potrebujemo
zavarno in utrezno obratovanje po predpisih:
-Solanje za pridobitev licence za upravljanje z eksplozivi
-Solanje za pridobitev licence zaproienje plazov
-Solanje za pridobitev licence za streZnike ZidniSkih naprav
-Solanje za pridobitev licence za strojnike- voznike Zidni5kih naprav
-Solanje za pridobitev licence za vodjo obratovanja Zidni5kih naprav
-Solanje za pridobitev licence zanadzornike na smudiSdu
-opravljanj e izpita iz varnosti pri delu
-opravljanje tedaja iz vamosti pred sneZnimi plazovi

V zelo kratkem dasu smo ustvarili ekipo, ki izpolnjuje vse zahteve zaobratovanje smudarskega
centra kot je Kanin, ki je posebnost v slovenskem prostoru.Naprave, tctcZ,skripi,Prevala, Podi so
obratovali celo sezono brez velikih zastojev in nesred.Obiskovalci so nas izbrali kot drugo najbolj5e
smudi5de v kategoriji velikih smudi5d, kar nas je zelo prijetno presenetilo, nas navdalo z ponosom
za opravljeno delo, ter veliko obveznost, da bomo nadaljevali z dobrim in varnim obratovanjem tudi
v prihodnosti.Zimsko sezono smo zakljudili 7. maja.

Poletno sezono smo prideli z velikimi pridakovanji2.6.2017. V dasu med zimsko in letno sezono,
smo servisirali naprave in stroje,uredili sprehajalne poti po Kaninu. Kot novo pridobitev smo
izgradili zavarovano plezalno pot FERAIO, ki je z svojo atraktivnostjo privabljala mnoZice
obiskovalcev dez celo poletje.Prav tako smo nabavili 18 varovalnih kompletov, ki so bili v veliki
vedini izposojeni dez celo sezono. Uredili smo tudi poletno obratovanje sedeZnice Prevala in na njej
prepeljali 12.000 obiskovalcev.Podistili in uredili smo ponovno kolesarske poti, ponovno zadeli
vozitikolesa tako na KKZ , kot sedeZnici in s tem ustvarili pogoje za ponovno kolesarjenje po
Kaninu in iz njega.V tej dejavnosti vidimo precej5en potencial, vendar sami nismo dovolj strokovno
usposobljeni za vodenje tak5ne dejavnosti, zato upamo, da bomo na5li ustrezen strokovni kader, ki
bi bil pripravljen voditi to dejavnost.Skupaj s padalci smo uredili na C postajirKKZ, novo Startno
mesto, kar je pripomoglo k vrnitvi jadralnih padalcev in zmajarjev na Kanin.Celo poletje smo
poiskuiali z atraktivnimi novostmi privabljati turiste k nam, kar nam je v neki meri tudi uspelo.
Tukaj bi ispostavil Ko5arko nad 2000m,Jogo na Kaninu, letni kino na A postajiKKZ.T o so

nevsakdanje prireditve, ki pa so imele velik udinek na obisku, predvsem pa na prepoznavnosti
turistidnega centra.Poletno sezono smo zakljudili 8.10. 20t7.

Zandi izredno ugodnih vremenskih in sneZnih razmer smo novo zimsko sezono prideli Ze

10.T1.2017, kar je bilo najhitrejSe odprtje katererga od smudarskih centrov v Sloveniji v
zgodovini.Prideli smo z odprtjem vlednice Podi in sedeZnice Prevala, dez nekaj dni, ko pa so sneZne

razmere to dovoljevale pa smo odprli 3e sedeZnico Skripi, kar nam je omogodilo zelo uspe5en vstop
v novo zimsko sezono 2017/18.



Ze poleti smo se lotili obnove tovorn6' iidnice proti planinskemu domu Petra Skalarj a in 8.8.2017 z
deli kondali in tako omogodili zadetek obnove planinske kode, ki bo sigurno popestrila turistidno
ponudbo na Kaninu.
Prav tako smo se lotili obnove 5e sedeZnice Veliki Graben, kjer smo do sedaj uredili razstavitev
celotne naprave, zaradi celostne posodobitve, zamenjali vse sornike, leZaje, gume na kolesih,
pregledali in sanirali betonske temelje na stebrih, namestili nazalbatenje na stebre, pridobili nove
sedeZe, pregledali vse osi in pridobili ustrezna dovoljenja o uporabnosti le teh, pregledali vse
zvare,pridobili certifikate o ustreznosti priZemk in lokov sedeiev, nabavili ustrezno jekleno vrv, jo s

helikopterjem transportirali na mesto. Prav tako smo nabavili in zamenjali pogonski motor, ki je
nov in ustreza vsem najnovej5im standadom, urejamo kompletno novo elektro opremo,signalno
varnostne naprave, zgradili novo hi5o v kateri upravljalski del naprave, tako, da bo naprava skoraj
nova in pripravljena za obratovanje.Trenutno smo v zakljudnih delih, vendar nas moti zelo slabo
vreme,vendar ocenjujem, da bomo dela dokondali do zadetka februarja.
V oktobru smo se z predstavniki podjetja POMA,lotili povedanja hitrosti naKKL, ki smo jo
povedali na 3,5 mls iz prejSnje hitrosti 2,8ntls, s dimer smo zmanj5ali das voZnje na32 minut. Po
povedanju hitrosti smo opravili ponovno strokovno tehnidni pregled in pridobili novo obratovalno
dovoljenj za KKZ,zanaslednj i dve leti
Povedali smo Stevilo parkimih mest na parkiriSdu na A postaj i za cca. 60 avtomobilov in prevzeli v
upravljanje Postaj ali5de za a'vtodomove.
Izvedli smo predprodajo smudarskih vozovnic, s katero smo zadovoljni/priloga/, sklenili nove
pogodbe z sobodajalci, kampi in gostinskimi obrati v Bovcu in oklici,ter naiimi dobavitelji.

Leto 20t7 smo zaklju(:ili z 50574 prepeljanimi potniki v 170 obratovanih dnevih, kar je v povpredju
297,5 obiskovalcev na obratovalni dan, kar ocenjuj em za prvo leto ponovnega obratovanja za dober
rezultat.Mislim, da smo z izku5njami ,ki smo jih pridobili v preteklem letu dobili bolj jasno sliko,
kako moramo poslovati v prihodnosti in v kaj moramo razvijati ponudbo na Kaninu.

Zaleto 2018, moramo v prvi vrsti skrbeti, da bomo obratovali varno in v skladu z zakonskimi
predpisi.Zelje so, da bi v prihajajodem letu dokondali in zadeli z obratovanjem dvosedeZnico Veliki
Graben,zamenjavo brunarice Ski Boom Bar,izgradnjo nove, malo teZje zavarovane plezalne poti
Ferate, izgradnjo poletnega otro5kega parka,sanacijo smudarske proge Graben,ureditve novih
poudnih in pohodni5kih poti po Kaninu, nabave novega teptalnega stroja in ureditev otro5kega
smudi5da pri zgornji postaji KY.j zustrezno napravo.

Gostinstvo je v letu 2017 delovalo neprekinjeno in z svojo ponudbo zadostilo potrebam po
gostinskih uslugah. Spomladi smo prevzeli v obratovanje lokal naA postaji in zaokroZili gostinsko
ponudbo na celem centru.Problemi so z dotrajanimi prostori in opremo, kar poiskuiamo z nenehnim
posodabljanjem in dopolniwijo ponudbe,kar pa zal'tteva velika sredstva zavzdrilevat4e,

Leto smo zakljudili brez veliko zastojev, izjema je zastoj in re5evanje potnikov izKKi.,v pomladnih
dasih, kar je bila posledica nevihtnih vplivov, vendar se je re5evanje zakljudilo brez problemov in
dokazalo, da smo pripravljenitudi zatakine dogodke.Imeli smo veliko in5pekcijskih pregledov,
tako na napravah, smudi5dih, gostinsfvu,davdnih pregledov,delovnih in trZnih in5pektodev, ter vse
prestali brez velikih ugotovljenih napak in nepravilnosti. Sodelovali smo z lastnikom Obdino
in upamo da je sodelovanje zadovoljivo za obe strani.

S spo5tovanjem!

Bovec 10.1.2017
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