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ZADEVA: Pobuda Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo za investiranje v turističen razvoj Vipavske doline
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 6/14, 101/10 in 26/15) predlagam, da Državni svet na Vlado Republike
Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovi naslednjo
pobudo:


Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo naj sprejmeta ustrezne ukrepe za dvig turistične ponudbe in
namenita ustrezna sredstva za turističen razcvet Vipavske doline.
Obrazložitev:

Ena najvplivnejših medijskih hiš na svetu s področja potovalnega založništva in
popotniških vodnikov Lonely Planet je letos že šestič zapored izvedla projekt, v okviru
katerega popotniški strokovnjaki izberejo najbolj vznemirljive, izstopajoče in obetavne
destinacije, ki so spregledane. Z njim želijo popotnike opozoriti na skrite zaklade kot
alternativo obiskom popularnih in pogosto s turisti preobremenjenih destinacij.
Na letošnjo lestvico top desetih destinacij v Evropi, ki jih je priporočila za obisk v tem
poletju, je na deveto mesto umestila tudi Vipavsko dolino z obrazložitvijo, da gre za
odličen primerek skritega zaklada v samem osrčju Evrope. Na lestvico
najatraktivnejših destinacij so se uvrstile še regija Emilija-Romanja v Italiji, Cantabria
v Španiji in Frizija na Nizozemskem, Kosovo, Provansa v Franciji, Dundee na
Škotskem, Mali Kikladi v Grčiji, Vilna v Litvi in Tirana v Albaniji.
Kot so v svoji obrazložitvi napisali pri Lonely Planetu, je Vipavska dolina primerna za
ljubitelje vina in pustolovščin, njene lepote pa je najbolje odkrivati s pomočjo lokalno
vodenih kolesarskih tur. Vipavska dolina je odličen primerek skritega zaklada v
samem osrčju Evrope. Gre za privlačno in šarmantno področje, ki nudi odlična vina,
kulinarična doživetja, vznemirljive avanturistične aktivnosti in osupljivo pokrajino - in
vse to ne prav daleč iz Ljubljane.
Čeprav smo lahko izjemno zadovoljni, da se Slovenija, tudi svojimi ne tako
odmevnimi predeli uvršča med destinacije, ki si zaslužijo pozornost sodobnih
popotnikov, pa smo lahko tudi upravičeno zaskrbljeni, saj razen v turistično razvitejših

predelih Slovenije, turistične kapacitete, ponudba in infrastruktura pogosto ne
zadostijo porastu v povpraševanju.
Dejstvo, da se je Vipavska dolina znašla na seznamu priporočenih destinacij pri tako
vplivnem izdajatelju vsebin, ki mu zaupajo milijoni popotnikov po celem svetu, je
rezultat sodelovanja in truda različnih deležnikov, ki jo razvijajo kot skupno turistično
destinacijo z razvito infrastrukturo in zanimivo ponudbo raznovrstnih produktov. Tako
jim je uspelo opozoriti na del naše države, ki je bil zaradi svoje umeščenosti med
Slovensko Istro, Kras in Brda včasih spregledan pri popotnikih. Prizadevajo si, da
postane turizem na območju Vipavske doline ena pomembnejših gospodarskih
panog. Vendar so poleg naravnih in zgodovinskih danosti doline, vinske in
kulinarične ponudbe ter športnih in adrenalinskih doživetij za turističen razvoj
potrebna predvsem sredstva, kajti dejstvo je, da turistična infrastruktura ne zadošča
trenutnemu povpraševanju in navalu turistov.
Poročilo turistične organizacije World Travel and Tourism Council (WTTC) kaže, da
je turizem v Sloveniji 2017 k BDP neposredno prispeval 1,41 milijarde evrov, kar je
bilo 3,3 odstotka skupnega BDP. Leta 2018 naj bi se ta prispevek povečal za 6,1
odstotka na 1,5 milijarde evrov. Do leta 2028 naj bi bila povprečna letna rast 4,1odstotna, dosežek ob koncu tega obdobja pa 2,24 milijarde evrov oz. štiri odstotke
skupnega BDP.
Iz navedenega sledi, da turizem predstavlja pomemben doprinos k rasti BDP v
Sloveniji in zato je nujno, da je deležen svojega dela pomoči in naložb. Zlasti je to
očitno pri turistično ne tako poznanih destinacijah. V Vipavski dolini so zaradi vse
večjega obiska turistov nočitvene kapacitete (hoteli, sobodajalci, kmečki turizmi)
postale nezadostne. Tudi vzdrževanje in ureditev kolesarskih poti, označevanje
lokalnih znamenitosti, dostopnost internetne povezave, ki je v določenih predelih še
vedno slaba, terjajo dodatna sredstva, ki jih je brez pomoči države težko zagotoviti. S
pomočjo naložb v lokalno turistično ponudbo bi se povečalo število nočitev, prodaja
lokalnih produktov, vse to pa bi pomenilo tudi dodatno zaposlovanje. Nujno je, da
Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo del
vloženih sredstev namenita za turistični razcvet Vipavske doline in s tem pomagata
pri dvigu turistične ponudbe in zmogljivosti v regiji.
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