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Župan opatije Ivo Dujmović,
desno, in Tijani Haddat,
predsednik Fijeta

rovinjski župan giovanni Sponza, desno, prejema
zlato jabolko. (FotograFije: drago bulc)

K Županovi jami. V bližini Grosupljega, približno na

polovici poti proti Turjaku, se v podzemlju dolenjskega Krasa očem površinskih pohodnikov po evropski pešpoti E-6
skriva Županova jama. Predel, ki ga je tisočletja ustvarjala
kraška voda in ga je leta 1926 odkril župan takratne občine
Šentjurij pri Grosupljem, vam bodo to soboto razkazali
člani Turističnega in okoljskega društva Grosuplje. Začetek
lahke družinske poti bo ob 8. uri na grosupeljski železniški
postaji ali pa četrt ure pozneje pri mestni knjižnici; hoje
tja in nazaj in ogledov bo za sedem ur, poleg jame pa bo
ogleda vredna vsaj še trdnjavska cerkvica Tabor z obzidjem
iz 15. stoletja. Pohod bo brezplačen, vstopnina v jamo pa
bo po 5 ali 7 evrov. Informacije: 041-407-705, 051-325-219,
www.zupanovajama.si.

rovinj je zgodba o
turističnem uspehu.
Nastarejši hotel v opatiji: Kvarner

Vode Logatca. Če preskočimo nekaj več kot petdeset

Krasu bo povezan z vodo. Tokrat tisto, ki se zaradi deževnice
zbira v plitve kotanje, imenovane kali ali lokve. Ob 12.30
se boste izpred Vaškega doma v Dolu pri Vogljah odpravili
na pohod po Poti sedmih kalov, o kateri bodo izdali tudi
vodnik. Po štirih urah nezahtevne hoje boste na cilju že
lahko malicali in pregledali stojnice z domačo ponudbo,
ob 18. uri pa po podelitvi priznanj najboljšim vinarjem še
zaplesali. Informacije: 041-768-757.

Po Škocjanskih jamah. Po Regijskem parku Škocjan-

ske jame se lahko v nedeljo odpravite na ogled tamkajšnjih
jam in ponorov Notranjske Reke. Start zelo razgibane poti
bo na začetku vasi Matavun, do cilja v Škocjanu pa boste
hodili po robu udorne doline Sokolak in obiskali Mahorčičevo jamo (ta sicer ni odprta za javnost), največji doslej

Svetovno združenje turističnih novinarjev Fijet je za
zgledno povezovanje naravne, zgodovinske, kulturne
in turistične dediščine s sodobnim razvojem Opatiji in
Rovinju podelilo najvišje priznanje zlato jabolko, ki se
ga je zaradi prestižnosti prijelo laskavo ime svetovni
turistični oskar. Naj spomnimo, lani ga je za projekt Poti
miru v Posočju prejela tudi Slovenija.

P

a si poglejmo najprej
prvo zmagovalko. Opatija, najstarejše turistično
mesto na Jadranu, je laskavo
nagrado prejela leto pred častitljivim jubilejem, 170-letnico
turizma. Začetke povezujejo
s postavitvijo vile Angiolina
leta 1844, v kateri so bivali
številni mednarodno ugledni
gostje, po večini modre krvi.
Pravi razmah turizma pa se je
začel s Kvarnerjem 1883., ki
je s kristalno dvorano še zdaj
eden od najlepših hotelov ob
jadranski obali. Potem so v
cvetoči habsburški monarhiji začeli odpirati vrata tudi
drugi hoteli in razkošne vile,
Opatija pa je postala mondeno
letovišče bogatih, vplivnih in
kronanih. Med svetovno znanimi ugledniki tistega časa, ki
so tam preživljali počitnice,
naj najprej omenimo avstroogrskega cesarja Franca Jožefa, po katerem je dobilo ime
tudi slovito 12-kilometrsko sprehajališče

Pešpot k repnicam. Peščene jame, imenovane repni-

ce, se na Bizeljskem pojavljajo v nenavadnih, včasih skoraj
pravljičnih oblikah. Danes jih uporabljajo kot vinske kleti,
vendar je bil njihov namen v preteklosti shranjevanje poljskih pridelkov in sadja, med drugim tudi repe. Nekoč je tam
delovalo 150 repnic, danes se jih uporablja le še kakšnih 30.
V nedeljo, 21. aprila, si jih boste lahko nekaj ogledali, vmes
pa ne bo manjkalo številnih pokušin, spoznavanja pokrajine,
domačinov in njihovega načina življenja. Zbor bo do 10. ure
na parkirišču Vile Istenič v Stari vasi na Bizeljskem, hoje pa
bo za uro in pol. Vsi ste vabljeni tudi na praznovanje zelenega
Jurija v bližnji gozdiček Parkljevec. Informacije: 041-204876, 041-460-286, www.bizeljsko.si.

Modernistični Design Hotel
lone v rovinju

Lungomare ob opatijski rivieri. Med pomembnimi gosti
iz sveta glasbe in kulture pa
omenimo skladatelja Giacoma Puccinija in
Gustava Mahlerja
ter svetovno znane književnike
Jamesa Joyecea, Henryka
Sienkiewicza
in Antona Pavloviča Čehova.
V slogu bogate turistične tradicije iz Avstro-Ogrske so priredili tudi
veličastno prireditev ob podelitvi priznanja zlato jabolko, ki
so ga prejeli iz rok predsednika
združenja Tijanija Haddada.
Po tradiciji si vsak nagrajeni
kraj izbere podlago, na katero
potem položijo kipec:
Opatijčani so se

odločili za umetelno izdelano školjko iz kostanja maroni, značilnega za kvarnersko
obalo.
Rovinj, že tretje leto
šampion hrvaškega turizma,
je bil včasih
otok in je bil
morda tudi
zato vedno
bolj usmerjen
proti morju kot
pa k istrskemu
zaledju. Stoletja
je bil znan predvsem
kot ribiško mesto, zato je
v skladu s tradicijo za simbol
izbral stare ribiške čolne batane in batinide, pesmi, ki so
jih ribiči prepevali med ribolovom in krpanjem mrež. Skrb
za tradicijo v
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znani podzemski kanjon na svetu, ostanke vodnih mlinov
in gradu Školj ter cerkev sv. Helene (znana je po freskah, ki
jih je naslikal Janez iz Kastva, bolj znan po hrastoveljskih
freskah – Mrtvaškem plesu). Start bo med 8. in 12. uro.
Informacije: 041-811-634, www.td-skocjan.si.

Hrvaški dva
turistična oskarja
Mesto
batan
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batinid
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Spoznajmo Repentabor. Tudi nedeljski pohod po

obujanje tradicije
iz avstro-ogrskega
obdobja

TurisTic

rekreativnih dogodkov za soboto, 20. aprila, ogledate si jih
lahko na www.rekreacija.si, se znajdemo med nedeljskimi
izleti: 21. aprila boste lahko med drugim raziskovali vode in
vodne poti po mestu, ki se je razvilo iz več vasi, Dolenje vasi,
Čevice, Martinjega Hriba, Broda, Blekove vasi, Cerkovske
vasi, Gorenje vasi. Ogledali si boste potok Reka, ki izvira
v bližini naselja Žibrše, Črni potok v Gorenjem Logatcu in
Logaščico, ki ponikne sredi Logatca v obzidanem ponoru,
imenovanem Jačka. Začetek bo ob 9. uri pri šoli Tabor v
Gornjem Logatcu, lahka pot pa bo, s postanki za malico
in razlage, dolga za šest do sedem ur hoje. Informacije:
040-468-648.

mestu, kjer živi najmočnejša
italijanska manjšinska skupnost v slogi z večinskim hrvaškim prebivalstvom, so prenesli v vse pore življenja tega
slikovitega mesta pod cerkvijo
sv. Evfemije, ki je zavetnica
Rovinja. Staro mesto v zadnjih
letih obnavljajo v skladu s spomeniškimi načeli, zato je ena
najprivlačnejših turističnih
točk v Istri. Pomembnega priznanja zlato jabolko pa kraj ni
dobil le zaradi zaščite zgodovinske dediščine in ohranjanja
tradicije, temveč tudi zaradi
trajnostnega razvoja in uspešnega turizma. Rovinj je tudi
najboljši dokaz splošno znanega dejstva, da v turizmu brez
sodelovanja ni uspeha, zato
je lahko občina zgled vsem
drugim turističnim krajem ne
le na Hrvaškem, temveč tudi
drugje, predvsem pri gradnji
novih hotelov, ki so kljub velikosti z izjemnim občutkom
spretno vključeni v naravno
okolje.
Resnično zasluženo zlato
jabolko so na osrednji prireditveni prostor v starem mestu, kjer se je zbral skoraj ves
Rovinj, pripeljali z batano in
ga tudi simbolično položili na
model barke. Mimogrede, ob
spremljanju obeh prireditev
se je težko izogniti občutku,
da nas predvsem v obmorskem turizmu naši
sosedje pred vstopom
v EU prehitevajo po
desni ...
Drago Bulc

