Na 1. Javnem pozivu za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki
ga je 2017 objavil LAS Vipavska dolina, sta bili izmed sedmih vlog uspešni dve. Ena od obeh je
operacija Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap, katere nosilka je Občine
Vipava. Po sistemu od spodaj navzgor se je oblikovalo projektno partnerstvo, ki ga poleg
nosilke sestavljajo še: Turistična kmetija Majerija Matej Tomažič s.p. in Območna obrtno
podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap ter Društvo upokojencev Ajdovščina.
Partnerji v projektu načrtujejo z izmenjavo lokalnega znanja in izkušenj, z medsebojnim
učenjem in sodelovanjem povečati lokalno dinamiko in pospešiti uravnotežen razvoj zelenega
podjetništva, povečati skrb za kakovost okolja in njegovo privlačnost ter tako ustvariti pogoje
za povečanje števila zelenih delovnih mest (ZDM) s poudarkom na ponudnikih turističnih
storitev. Občina Vipava želi namreč - skladno z usmeritvijo Zelene politike slovenskega turizma
- aktivirati značilne notranje vire in potenciale podeželja, saj so se zavezali k spoštovanju načel
za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Vipavski dolini. Kljub temu, da je nosilka
operacije Občina Vipava, so posamezne aktivnosti znotraj projekta namenjene ciljnim
skupinam (podjetniki, starejši brezposelni, ostali zainteresirani) obeh občin, tudi sosednje
ajdovske. Investicijski del operacije – ureditev tematske poti - se bo izvajal v naselju Slap.
Prednostna vsebina ukrepa je »Spodbujanje podjetniških aktivnosti« z dvema tematskima
področjema: »Ustvarjanje delovnih mest« in »Varstvo okolja in ohranjanje narave.« Slednje je
s prvim povezano s temo operacije, in sicer zelenimi delovnimi mesti, katerih priložnost in
vzpostavitev se bo prikazala s pilotnim projektom (PP), ki ga bo izvajal partner Matej Tomažič
s.p. Operacija sicer vzpostavlja pogoje za ZDM le v manjšem obsegu in daljšem časovnem
obdobju, a pričakujemo, da bo kot pozitivna izkušnja imela posreden vpliv na zaposlovanje v
zelenem gospodarstvu Vipavske doline. Pripomogla bo k spodbujanju povezovanja različnih
akterjev (lokalna politika, obrtno podjetniška zbornica) z namenom vzpostavitve spodbudnih
pogojev za ustvarjanje ZDM ter širjenja znanja in informacij glede priložnosti, ki jih le ta
prinaša. ZDM zapolnjujejo vrzeli med ranljivo skupino, predvsem starejšimi nezaposljivimi
osebami in mladimi upokojenci, ki bodo vanjo vključeni. Z operacijo se želi spodbuditi tudi
podjetnike/gostince in druge turistične delavce, da spoznajo bogastvo divjih užitnih rastlin
Vipavske doline in ga uporabijo v kulinarični ter drugi ponudbi.
Ureditev nove javne turistične infrastrukture - Tematske poti Slap/TP (delovno ime)
predstavlja ogrodje za razvoj novih (turističnih, izobraževalnih) zelenih produktov. TP postane
komunikacijsko orodje, ki uporabnike informira, uči o divjih užitnih rastlinah (sadeži, zelišča,
korenine, divja zelenjava…), jih seznanja z načinom odvzema iz narave in možnostjo njihove
uporabe, saj je območje po kateri poteka, z njimi izredno bogato – prepoznanih je bilo vsaj 32
različnih vrst. Prav Primorska v Sloveniji izstopa tudi po uporabi le-teh v kulinarične namene.
TP bo potekala od središča vasi Slap do Turistične kmetije Majerija. Ustrezno urejena pohodna
tematska pot bo opremljena s tremi izobraževalnimi tablami in dvema počivališčema. Na
osrednjo temo se navezujejo drugi naravni, kulturni in kmetijski segmenti, ki jih pot povezuje,
in sicer naselje Slap, vinogradi, vinarji, druga kulturna dediščina (most), kulturna krajina, ipd.
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Operacija predvideva izvedbo štirih izobraževalnih delavnic. V njih se bodo prepletala znanja
in izkušnje zunanjih strokovnih predavateljev z znanji sodelujočih v projektu in so razdeljene
na dva vsebinska sklopa: Delavnice zelena priložnost – ZDM in Divje užitne rastline Vipavske
doline.
Z začetkom jeseni so se pričele tudi intenzivnejše priprave na izvajanje operacije. Prve
aktivnosti bodo že v novembru, zato vas vabimo, da spremljate spletno stran občine in ostalih
partnerjev ter se seznanjate tako s potekom kot programom operacije.
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