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Dogaja se

Milan Belec, predsednik Etnološkega društva Künštni Prleki in Republike Prlekije (na fotografiji) je prejel najvišje priznanje Pomurske
turistične zveze – kip štorklje. Nagrajenec je z družino in prijatelji
začel oživljati krajevno tradicijo na območju Železnih dveri in Jeruzalemskih goric. Začetek njegovega delovanja sega v 80. leta
prejšnjega stoletja, skupaj z družino pa med drugim upravlja
izletniško kmetijo na 350 let stari in obnovljeni vinski domačiji.
»Prav s te kmetije je čudovit razgled na šest držav: Avstrijo, vse do
Češke in Slovaške Tatre, na Madžarsko, Hrvaško in seveda Slovenijo,«
obiskovalcem obvezno pove Milan Belec. Je pa na tej kmetiji tudi
sedež Naše republike Prlekije, ki ima svojo vlado, parlament, potni list
in denar - cicero. In svoji ambasadi v Kranju in v Srbiji, o tretji se sliši,
da naj bi bila v Združenih državah Amerike. Začasne ambasade so na
vseh sejemskih predstavitvah, ki se jih skupaj z društvom udeležujejo
v Sloveniji in tujini. In koliko Evropejcev že ima potni list Naše republike Prlekije? Približno 800, med njimi predsednik Slovenije Borut Pahor, Miran Stanovnik, Rok Perko, Karl Vernik, Duša Podbevšek - Bedrač,
Pavle Hevka in še kar nekaj znanih Slovenk in Slovencev.
Besedilo in foto: Duša Podbevšek – Bedrač

Tini ušla kristalna krona v Ameriko
V začetku januarja, ko se je veliko Hrvatov tradicionalno odpravilo na
naša smučišča, saj so se začele zimske šolske počitnice, se je veliko
Slovencev odpravilo v njihovo metropolo. A ne samo zato, ker je bil
Zagreb v adventno-novoletnem času resnično pravljično mesto z
dva tisoč kvadratnih metrov velikim umetnim drsališčem (prekosili so
Dunaj!), ampak predvsem zaradi tekme za svetovni pokal v alpskem
smučanju, na katerem so se v slalomu pomerile najboljše smučarke
na svetu, tudi Tina Maze. In prav Tina je na Sljeme, kjer je bila 10.

Snežna kraljica, privabila na tisoče navijačev, tudi iz Hrvaške. Odkar
ne tekmuje več Janica Kostelić, ji naši sosedje iskreno in glasno želijo,
da bi osvojila kristalno krono Snežne kraljice. Tini tudi letos ni uspelo
osvojiti te prestižne trofeje, prismučala si jo je namreč Američanka
Mikaela Shiffrin, Tina pa se je uvrstila na peto mesto. A so jo njeni
zvesti navijači v ciljni areni kljub temu srčno in bučno pozdravili.


Besedilo in foto: Duša Podbevšek - Bedrač

Na tisoče navijačev je stiskalo pesti za Tino Maze.
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Republiški turistični drobnogled TZS napoveduje obiske TIC
42
Drobnogled

Kjer sta doma
lep radič in vrtnica
Preživeti lep dan v urejenem in čistem mestu s številnimi turističnimi
znamenitostmi, tudi starih kultur, čeprav je mesto mlado, republiški
Turistični drobnogled (TD) Turistične zveze Slovenije na svojih popotovanjih po naši deželi le redko doživi. Če je še tako naprezal poglede, na nečistočo ni naletel. Obiskal je Novo Gorico, prijazno mesto,
za katero so temeljni kamen položili šele leta 1948, ko je zaradi
razmejitve tedanje dežele središče Gorice pripadlo Italiji.
Vprašanje, kdaj bi jo TD sploh mahnil v upravno središče zahodne
Slovenije, če ne bi v enem od slovenskih tiskanih medijev zasledil
nevšečnega pripetljaja v zvezi s tamkajšnjim Turistično informacijskim centrom. Doživeli sta ga obiskovalki, tujki, ki so ju v TIC-u na
ogled znamenitosti poslali kar v sosednjo Italijo … »Sploh bodo
obiski TIC-ev v prihodnje pogosto na našem programu,« pa
napoveduje Karl Vernik, predsednik TD.
Tako je TD ob prihodu v Novo Gorico najprej vstopil v TIC, ne da bi se

predstavil, kaj je in kakšno poslanstvo opravlja. In bil zelo prijetno
presenečen, saj je dobil vse potrebne turistične informacije in še več:
zgovorne in pregledne brošure in zemljevid mesta. Uslužbenki sta TD
povedali tudi kratko zgodovino mesta in njegove okolice, natančno sta
povzeli, kdaj je kje kaj odprto, denimo samostanska knjižnica v fran
čiškanskem samostanu na Kostanjevici, kjer hranijo izvod prve slovenske
slovnice Adama Bohoriča, ki je bila natisnjena daljnega leta 1584. Spomnili sta celo na znameniti goriški radič (»lep je kot rdeča vrtnica«), torej
okusno kulinarično dobroto, ki prav v tem času pestri tamkajšnje zimske
jedilnike. In še pridali, v kateri gostilni gostom postrežejo z obedi, kot so
jih jedli vojaki med prvo svetovno vojno. »Turistični obisk Nove Gorice je
zanesljivo odlična odločitev!« meni Pavle Hevka, podpredsednik TD.



Duša Podbevšek - Bedrač
Foto: G. B., D. P. B.
V središču mesta ne smemo prezreti spomenika slovenskemu
Ikarusu – Edvardu Rusjanu! Z letalom Eda I, ki je razstavljen v
notranjosti poslovne zgradbe za spomenikom, pa se je na Malih
Rojcah pri Gorici Rusjan prvič dvignil v zrak in poletel 60 metrov.

Na Trgu Evrope, najmlajšem trgu v Novi Gorici, ki je dobil ime po
vstopu Slovenije v EU, je TD pogrešal turistično-informativno
tablo. Tabla pa stoji le meter stran, na italijanski strani, z
vsemi pomembnimi in zanimivimi točkami v stari Gorici. Na
fotografiji: TD v sestavi novinarke Duše Podbevšek - Bedrač,
podpredsednika Pavla Hevke in predsednika Karla Vernika.

Čudovita stavba, ena najlepših v mestu, je stavba železniške
postaje. Turisti od blizu in daleč (zadnjih je čedalje več) se
vselej fotografirajo pred njo.
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Med vsemi znamenitostmi Nove Gorice je pogled predsednika
TD Karla Vernika najbolj pritegnil Solkanski most čez reko Sočo
(odprli so ga julija 1906) s 85-metrskim lokom, zaradi česar
je največji kamniti železniški most na svetu! »Je prvovrstna
svetovna gradbena zanimivost,« je komentiral Karel Vernik.

