
 
 
Odlični obeti za razvoj športnega turizma na Goriškem 
 
Na reki Soči v Kajak centru Solkan so pod okriljem Kajakaške zveze 
Slovenije in v organizaciji Kajak kluba Soške elektrarne prejšnji 
konec tedna izvedli mednarodno tekmovanje »ICF Ranking in Open 
Race« v kajaku in kanuju na divjih vodah. Gre za eno v seriji 
mednarodnih tekem, ki potekajo na vseh kontinentih sveta. 
Prijavljenih je bilo 330 tekmovalcev iz petnajstih držav. Pred 
Hitovim Hotelom Sabotin v Solkanu so dobrodošlico predstavnikom 
kajakaških ekip Češke, Hrvaške, Poljske in Švice zaželeli 
novogoriški podžupan Simon Rosič, direktorica Javnega zavoda za 
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, predsednik 
Kajak kluba Soške elektrarne Ivan Zagožen, vodja Hitovega hotela 
Sabotin Jana Jakin Petejan in vodja prodaje v družbi Hit Suzana 
Pavlin. Ob tem so poudarili pomen tovrstnih odmevnih dogodkov za 
razvoj turizma in okrevanje po epidemiji koronavirusa. 
 

 
Na Goriškem z veseljem gostijo odmevne športne dogodke, ki pozitivno 
vplivajo na športni turizem in gospodarstvo v teh krajih. Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič zato poudarja: »Kajakaštvo 
ima na Goriškem že dolgo tradicijo. Skozi leta smo zaznavali njegov 
potencial, ki sega dlje od športnega udejstvovanja. Zadovoljen sem, da 
se ta potencial zdaj nadgrajuje. Še posebej pa me veseli, da do tega 
izziva pristopamo sistematično in predvsem skupaj vsi tisti akterji, ki 
lahko pripomoremo k razvoju turizma na Goriškem. S povezovanjem in 
združevanjem potencialov, v regiji in tudi čezmejno, smo na Goriškem 
uspeli osvojiti naziv Evropske prestolnice kulture 2025, pred nami je 
etapa kolesarske dirke po Italiji »Gira d'Italia«, kraljeva etapa kolesarske 
dirke Po Sloveniji, Evropsko in Svetovno prvenstvo v slalomu in spustu 
na divjih vodah in mednarodni 9. Mahle Rally Nova Gorica. Odmevni 
dogodki bodo pritegnili pozornost domače in tuje javnosti, prispevali k 
razvoju športnega in kulturnega turizma, pomagali pri okrevanju 



gospodarstva v regiji po epidemiji in nasploh dvigovali kvaliteto življenja v 
naših krajih. Istočasno se na ta način svetu predstavljamo tudi kot 
destinacija, ki premore odlične pogoje za priprave različnih športnih 
panog.«   
 
Novogoriškemu podžupanu pritrjuje tudi direktorica Javnega zavoda za 
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk: »Športni turizem 
predstavlja v naši destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina pomembno 
vejo turizma. Tovrstne športne prireditve so izjemna priložnost tako za 
prepoznavnost destinacije kot tudi za ekonomski vidik naših ponudnikov, 
kar je v trenutnem času epidemije še kako pomembno. Tekmovalci in 
njihove spremljevalne ekipe napolnjujejo nastanitvene zmogljivosti. V 
prostem času, ko seveda ne bo ukrepov povezanih z epidemijo, si bodo 
gostje privoščili odkrivanje okusov pri naših gostinskih ponudnikih ter 
spoznavali kulturne in naravne znamenitosti. Vesela sem, da sem lahko 
v naši destinaciji pozdravila prvo športno ekipo, tokrat kajakašev, ki 
začenjajo pestro paleto letošnjih športnih dogodkov pri nas.» 
 
 
Družba Hit je prav za kajakaše ponovno odpira Hotel Sabotin. Suzana 
Pavlin, vodja prodaje v družbi Hit, je povedala: »Kajakaši so prva 
skupina, ki se je po jesenskem zaprtju zaradi epidemije koronavirusa 
vrnila v Hitove hotele na Goriškem. To nas navdaja z optimizmom, še 
posebej, ker si hkrati obetamo dobro zasedenost tudi v mesecu avgustu, 
ko bosta v Solkanu potekala kajakaško evropsko in svetovno mladinsko 
prvenstvo. Razmere, ki smo jim danes priča na področju turizma, od nas 
terjajo, da se nenehno prilagajamo, se medsebojno povezujemo, 
vztrajno krepimo našo prepoznavnost na trgu ter se intenzivno 
usmerjamo v različne tržne segmente in športni turizem v tem trenutku 
nedvomno predstavlja pomembno priložnost.« 
 
Kajak klub Soške elektrarne je polno zaseden z organizacijo letošnjih 
kajakaških dogodkov. Njegov predsednik Ivan Zagožen napoveduje: 
«Pod okriljem Kajakaške zveze bo avgusta potekalo Evropsko in 
Svetovno prvenstvo v slalomu in spustu na divjih vodah. Poleg že 
omenjenih tekem nas letos na preizkušnjo postavlja tudi organizacija 
drugih velikih tekem: konec junija »ECA Junior Cup«, ki za teden dni 
pripelje 400 tekmovalcev, državno prvenstvo, zbirne tekme, celo sezono 
treningi in kampi državnih in tujih reprezentanc.» Z organizacijo 
dogodkov klub prispeva tudi k razvoju športnega turizma v Vipavski dolini 
in čezmejnem goriškem prostoru, saj tekmovalci in njihovi spremljevalci 
napolnjujejo nastanitvene in gostinske zmogljivosti ter obiskujejo naše 
znamenitosti. 


