AKTIVNOSTI TURISTIČNE ZVEZE TIC NOVA GORICA V LETU 2013
PRETEKLE AKTIVNOSTI:

Aktivnost: Županovo vino Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
Datum: oktober - december 2013
Turistična zveza TIC Nova Gorica je v oktobru 2013 pozvala vinarje za prijavo na izbor
županovega vina za leto 2014 in novembra 2013 organizirala strokovno ocenjevanje prispelih
vin. Gre za skupni projekt TZ TIC Nova Gorica in MONG, ki je potekal že tretje leto
zapovrstjo. Namen izbora vin je bil razvoj kulture pitja vina ter predvsem pospeševanje
promocije vina in vinarjev novogoriške občine. Svečana razglasitev je potekala na Gradu
Kromberk, 2. decembra 2013. Županovo vino za leto 2014 je postalo Fantasia belo 2009 –
Vina Colja, Davorin Colja iz Stesk pri Braniku. Več o županovem vinu si preberite tukaj.

Aktivnost: Predstavitev knjige Goriški radič
Datum: 5. november
Kraj: Solkan
Turistična zveza TIC Nova Gorica je predstavila knjigo, ki je bila izdana v okviru projekta Od
vrtnine do umetnine - Goriški radič.
več: www.goriskiradic.si

Aktivnost: Razglednice
Turistična zveza TIC Nova Gorica je pripravila nove razglednice z motivi: Nova Gorica,
Vipavska dolina in Preserje. Razglednice lahko kupite v TIC-u Nova Gorica (Delpinova 18b).

Aktivnost: Turistično-informacijske table
Kraj: Solkan, Branik
Turistična zveza TIC Nova Gorica je postavila dve turistični-informacijski tabli. Na tabli se
nahajajo: zemljevid MONG z vsemi turističnimi zanimivostmi in informacijami, kratek tekst
v slovenščini in angleščini ter privlačna ilustracija na temo značilnosti kraja, kjer se lahko
mimoidoči fotografirajo (v tabli je odprtina za obraz). Vse table so oblikovane v turistični
celostni grafični podobi "Nova Gorica Nova doživetja". V letošnjem letu bodo postavljene še
druge informacijske table na območju MONG.

Aktivnost: Odprtje prenovljenega kala na Preserju nad Branikom (Krševanska vas)
Datum: 11.10.2013 ob 17.00
Kraj: Preserje nad Branikom
V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Branik, Moški pevski zbor Franc Zgonik
Branik, Marinka Lisjak in Danjel Zalesjak. Dogodek organizira Turistična zveza - TIC Nova
Gorica v sodelovanju z Osnovno šolo Branik ter Krajevno skupnostjo Branik. Vabilo in
program si preberite tukaj.
Projekt LivingFountains - Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju (20132014). Projekt LivingFoutnains, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007-2013, predvideva obnovo in ureditev 32 vodnjakov in kalov kot
spomenikov kulturne dediščine. Cilj projekta je poleg obnove vodnjakov kot spomenikov
kulturne dediščine tudi oživitev dogajanja, povezanega z zgodovinsko kulturno dediščino
vodnjakov, ter poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v
urbanem prostoru. Sofinanciran je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Na slovenski strani se izvaja na območju občin: Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in
Šempeter-Vrtojba; na italijanski strani pa občine Sovodnje ob Soči, Doberdob in
Portomaggiore. Trajal bo do novembra 2014. Turistična zveza TIC Nova Gorica kot partner v
projektu izvaja aktivnosti ob odprtju obnovljenih vodnjakov oz. kalov.
Več: www.livingfountains.eu

Aktivnost: Gusti di Frontiera 2013 – Obmejni okusi
Datum: 26.-29.9.2013
Kraj: Gorica (Italija)
Tradicionalna kulinarična prireditev poteka po ulicah in trgih centra mesta Gorica (Italija).
Privabi veliko število obiskovalcev iz Italije in Slovenije. Na njej se predstavljajo kulinarične
dobrote iz različnih držav: Srbija, Albanija, Avstrija, Francija, Madžarska … Slovenija se bo
predstavila na trgu Travnik (Piazza Vittoria) skupaj z ostalimi obmejnimi občinami: Brda,
Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Kanal, Renče-Vogrsko. Turistična zveza TIC Nova
Gorica bo koordinirala predstavitev novogoriške turistične ponudbe.

Aktivnost: Predstavitev knjige Slovenska pisateljska pot
Datum: 13. 9. 2013 ob 18. uri

Kraj: Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici
Turistična zveza TIC Nova Gorica in Slavistično društvo Nova Gorica sta organizirala
predstavitev knjige Slovenska pisateljska pot , ki jo je izdalo Društvo slovenskih pisateljev,
založila Založba Didakta.
Program in vabilo si oglejte tukaj.

Aktivnost: Nazaj v lokvarski raj
Datum: nedelja, 18. avgust 2013, 9.00
Kraj: Lokve
Turistična zveza TIC Nova Gorica že tretje leto zapovrstjo je sodelovala z Gostilno Winkler
pri pripravi posebnega dogodka na Lokvah. Namen je obogatiti prireditveno dejavnost v tem
izletniškem kraju – pripraviti tradicionalni dogodek, ki bi vključeval kulturno dediščino
prostora in kulinariko. Prireditev se je pričela ob 9. uri s pohodom skozi vas in njegovo
obrobje. Sledila je vaška tržnica pri Gostilni s prenočišči Winkler, kjer so se ponujali pridelki
in izdelki s Trnovske in Banjške planote ter okolice. Program je zajemal še: druženje in ples
ob glasbi; delavnico na prostem »Čutna pot«; predstavitev stare domače obrti izdelovanja
škafov; ogled »energijskih točk« in pokušino ekoloških osvežilnih napitkov in čajev.
Celoten program preberi tukaj.

Aktivnost: Poletna polenta
Datum: ponedeljek, 15. julij 2013, 20.00
Kraj: pred cerkvijo sv. Mihaela v Šmihelu
Turistična zveza TIC Nova Gorica in Turistično društvo Ozeljan-Šmihel sta pripravila
kulinarični in kulturni večer. Celoten program in vabilo preberite tukaj.

Aktivnost: Leto Silvana Furlana – Obisk Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači
Datum: sobota, 29. junij 2013
Kraj: Nova Gorica – Divača – Kobjeglava – Nova Gorica
Ob obeležitvi in v počastitev leta Silvana Furlana Turistična zveza TIC Nova Gorica
pripravlja obisk Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači, kjer je na Škrateljnovi
domačiji na ogled stalna razstava posvečena Iti Rini in stalna razstava posvečena slovenskim
filmskim igralcem. V muzeju je na ogled tudi 40-minutni igrano-dokumentarni film »Deklica

s frnikulami« (1997), ki pripoveduje o Iti Rini, režija in scenarij Silvana Furlana. Večer se bo
zaključil z degustacijo in ogledom pršutarne Kraljestvo pršuta v Kobjeglavi.
Informacije in prijave zbiramo v Turistično informacijskem centru Nova Gorica, t: 05 330 46
00 ali tzticng@siol.net.

Aktivnost: Sprejem in predstavitev ob 22. obletnici državnosti Slovenije
Datum: sreda, 19. junij 2013
Kraj: Poreče / Poertschach, Avstrija
Slovenski generalni konzulat v Celovcu in SPIRIT Slovenija s svojim predstavništvom v
Avstriji je priredil ob Vrbskem jezeru veliki sprejem za koroške politike, gospodarstvo,
prijatelje Slovenije, poslovne partnerje, avstrijske novinarje, slovenske medije, organizatorje
potovanj in predstavnike turističnih agencij s ciljem predstaviti Slovenijo kot naravnih in
kulturnih znamenitosti polno turistično destinacijo. K sodelovanju je bila
povabljena Turistična zveza Nova Gorica, ki je na prireditvi predstavljala novogoriško
turistično ponudbo.

Aktivnost: Svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah - spust
Datum: petek, 14. junij, in sobota, 15. junij
Kraj: Solkan
Turistična zveza Nova Gorica je predstavljala novogoriško turistično ponudbo na svetovnem
prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah - spust 13. - 16. junij 2013. Dva dni je bil za vse
obiskovalce dostopen informator na prizorišču, ki je nudil vse informacije o Novi Gorici in
okolici.

Aktivnost: Pohod po energijski pešpoti Od Lijaka do Sekulaka
Kraj: Šempas, Ozeljan, Vitovlje, Osek, Šmihel
Tradicionalni vsakoletni pohod organizira Turistična zveza TIC Nova Gorica skupaj s
krajevnimi skupnostmi in turističnimi društvi območja vasi Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje
in Osek. Start je bil predviden na prireditvenem prostoru pri Kulturnem domu v Šempasu. Od
tu bi se pohodniki odpravili na raziskovanje poti po slikovitih vaseh Šmihel, Ozeljan, Šempas,
Vitovlje in Osek. Pohod je zaradi slabega vremena odpadel tako 26.5. kot tudi 2.6.2013.
Več: www.novagorica-turizem.com/koledar_dogodkov/1369519200/2013042313545946/

Aktivnost: 16. Slovenska turistična borza - SIW 2013
Datum: 18. do 20. april 2013
Kraj: Portorož
Predstavnik Turistične zveze TIC Nova Gorica se je udeležil največjega poslovnega dogodka
slovenskega turizma - SIW (Slovenian Incoming Workshop) v Portorožu, kjer je predstavil
organizatorjem potovanj novogoriško turistično ponudbo. Na borzi se z vnaprej
dogovorjenimi sestanki med slovenskimi turističnimi ponudniki in tujimi organizatorji
potovanj krepijo uspešna partnerstva in spodbujajo nove povezave.
Več informacij: http://www.slovenia.info/?siw_portoroz=0

Aktivnost: Ekskurzija v okviru projekta Kupujmo goriško
Datum: 5.4.2013
Turistična zveza TIC Nova Gorica je organizirala strokovno ekskurzijo za partnerje in
ponudnike v okviru projekta Kupujmo goriško. Enodnevni izlet je zajemal ogled
Kozjanskega. Uvodoma je skupino sprejela Razvojna agencija Kozjansko, ki je udeležencem
predstavila projekte in aktivnosti na področju turizma in podeželja. Sledil je obisk Ipavčeve
hiše, kozjanske domačije z aromaterapijo, žičke kartuzije, Gastuža ter Kulturnega središča
evropskih vesoljskih tehnologij.
Spletna stran projekta Kupujmo goriško:http://kupujmogorisko.rra-sp.si/

Aktivnost: Festival vin Šempas – 7. Festival vin
Datum: 24.3.2013 (15h – 21h) - 25.3.2013 (15h – 20h)
Kraj: Šempas pri Novi Gorici
Tradicionalna dvodnevna prireditev festival vin Žlahtna dediščina Slovenije – druženje z
domačimi, udomačenimi in avtohtonimi sortami privablja v Šempas številne obiskovalce,
ljubitelje zlate kapljice, od blizu in daleč. Predstavljali so se vinarji iz vse Slovenije in
zamejstva pa tudi oljkarji. Poleg degustacij so potekale tri strokovne delavnice. Posebno
predstavitev je imela gostinska sekcija OOZ Nova Gorica.
Spletna stran festivala: www.festival-vin.si
Facebook skupina: Festival vin Šempas

Aktivnost: ITB – Internationale Tourismus Börze Berlin 2013

Datum: 3.-10.3.2013
Kraj: Berlin (Nemčija)
Letos smo se prvič predstavili na največji svetovni borzi ITB v Berlinu. Na svojem pultu smo
predstavili novogoriško turistično ponudbo. Največ je bilo povpraševanja po naravni in
kulturni dediščini, pešpoteh in drugih aktivnostih na prostem, vinu in kulinariki, prenočitvenih
kapacitetah, prometnih povezavah in podnebju. Prve tri dni so bile namenjeni poslovni
javnosti, obiskale so nas agencije iz Nemčije, drugih države Evrope in tudi od drugod. Zadnja
dva dni sta bila namenjena splošni javnosti. Borza je bila zelo dobro obiskana.
Uradna spletna stran borze ITB Berlin: www.itb-berlin.de

Aktivnost: Promocijski film
Datum: januar 2013
Istočasno z nastankom nove predstavitvene stojnice, ki smo jo prvič uporabili in predstavili na
sejmih v Ljubljani (Turizem in prosti čas) in Gorici (Expomego), je bil izdelan tudi
promocijski predstavitveni film. V času obeh sejmov je bil na ogled na dveh LCD zaslonih na
našem predstavitvenem prostoru. Projekcija fotografij iz arhiva Turistične zveze TIC Nova
Gorica, ki so posnete na različnih lokacijah v Mestni občini Nova Gorica, je na ogled od
februarja 2013 na YouTubu, priljubljeni spletni strani z videoposnetki, kjer jih uporabniki
lahko pregledujejo, komentirajo in ocenjujejo.
Ogled projekcije: http://www.youtube.com/watch?v=eDZykLuBUaA

Aktivnost: Kulinarična delavnica o goriškem radiču
Datum: 19.02.2013
Kraj: Restavracija Grad Kromberk, Kromberk pri Novi Gorici
Mestna občina Nova Gorica in Turistična zveza TIC Nova Gorica sta v okviru projekta Od
vrtnine do umetnine (goriški radič) pripravila kulinarično delavnico »Boljše, najboljše, radič –
uporaba goriškega radiča v pripravi toplih predjedi in kot priloga glavni jedi. Izbrane jedi iz
radiča je pripravljal kuhar Aleš Šibav iz Restavracije Grad Kromberk. Okušali smo vina: Vina
Saksida iz Zalošč, Slavček iz Potoka pri Dornberku in J&M iz Solkana. Na kulinarično
delavnico so bili povabljeni gostinski delavci iz Slovenije in zamejstva. Kulinarična delavnica
je potekala v okviru projekta Od vrtnine do umetnine (Goriški radič), ki je sofinanciran iz
sredstev ukrepov LEADER.
Več o goriškem radiču: www.goriskiradic.si

Aktivnost: Expomego 2013
Datum: 21.-24.2.2013
Kje: Gorica (Italija)
Turistična zveza TIC Nova Gorica se je predstavila na sejmu Expomego na sejmišču v Gorici
(I) z novo promocijsko stojnico in novimi promocijskimi materiali Nova Gorica Nova
doživetja. Na naši stojnici so bili prisotni naslednji ponudniki: Turistično društvo Nova
Gorica, Turistična kmetija Rjavčevi, Domačija Čebron, Ošterija iz Branika, Bizjak Radivoj in
Tomaž – Kmetija Bizjak, Kmetija Slavček, Vina Colja in Soča Fun Park. V petek, 22.
februarja, se bodo v okviru Goriškega dne ob 17.00, predstavil Aktiv mestnih žena, potekala
pa bo tudi predstavitev in pokušina goriškega radiča. Na naši stojnici boste hkrati ta dan lahko
okušali županovo vino Kmetije Slavček in dobrote Domačije Čebron.

Aktivnost: F.re.e München
Datum: 20.-24.2.2013
Kraj: München (Nemčija)
Drugo leto zapored se predstavljamo na sejmu F.re.e v Münchnu. Predstavili smo se v okviru
slovenskega predstavitvenega prostora Agencije SPITRIT na pultu, ki je bil naslovljen Soča
Tal (Dolina Soče). Nosilna tema slovenske predstavitve na stojnici so bile Julijske Alpe.
Obiskovalci so se predvsem zanimali za aktivne počitnice (pohodništvo, kolesarske poti,
vodni športi), ceste za motoriste, vino in kulinariko ter naravne in kulturne znamenitosti.
Spletna stran sejma F.re.e: www.free-muenchen.de

Aktivnost: Serata slovena 2013
Datum: 5.2.2013
Kraj: Milan (Italija)
Slovenski večer je v Milanu v Hotelu Principe di Savoia organizirala Agencija SPIRIT skupaj
s podjetjem Hit d.d. in s Turistično zvezo TIC Nova Gorica. Dogodek je bil namenjen
promociji slovenskega turizma. Predstavili so bogato kulturno in naravno dediščino ter
številne možnosti zabave. Hit d.d., ki že 28 let deluje na področju igralniškega turizma, je
odprl novo pisarno v Milanu. Večer je potekal v znamenju vrtnice, simbola mesta.

Aktivnost: Vakantiesalon Brusseles
Datum: 30.1. – 4.2.2013

Kraj: Bruselj, Belgija
Četrto leto zapored smo se predstavili na sejmu Vakantie Salon v Bruslju. To je eden
največjih evropskih sejmov. Pod okriljem Agencije SPIRIT smo se predstavljali na slovenski
stojnici kot Smaragdna pot. Belgijci Slovenijo precej dobro poznajo in so nad našo državo
navdušeni.
Spletna stran sejma Vakantiesalon v Bruslju: www.vakantiesalon.eu/nl

Aktivnost: Fitur Madrid
Datum: 30.1. – 3.2.2013
Kraj: Madrid, Španija
Že drugo leto zapovrstjo smo se predstavili na sejmu v Madridu - Fitur Madrid 2013 (Feria
Internacional de Turismo). Ena največjih poslovnih borz v mednarodni turistični industriji je
že 33-krat odprla svoja vrata. Turistična zveza TIC Nova Gorica se je predstavila na skupnem
pultu pod imenom Smaragdna pot (Sendero Esmeralda). Pult je bil sestavni del slovenskega
razstavnega prostora, ki je pod okriljem Agencije SPIRIT. Nosilna tema je bila Eurobasket
2013.
Spletna stran sejma Fitur v Madridu: www.ifema.es/fitur_06/

Aktivnost: Novinarska konferenca - leto Silvana Furlana
Datum: 28.01.2013
Kraj: Nova Gorica, zelena dvorana mestne hiše
Mestna občina Nova Gorica posamezno leto posveča enemu od domačinov, ki so na svojem
področju pomembno prispevali k prepoznavnosti goriškega prostora. Letošnje leto posvečamo
Silvanu Furlanu (1953 - 2005), filmskemu kritiku, scenaristu in režiserju, ki je močno vplival
na razvoj filmske kulture na Goriškem, pa tudi v širšem slovenskem in mednarodnem
prostoru (častni občan francoskega mesta Montpellier). Letos mineva 60 let od njegovega
rojstva. Silvan Furlan bo kot osebnost leta rdeča nit številnih dogodkov, ki bodo vzpodbujali
filmsko ozaveščenost in obeležili njegovo delovanje na področju filmske kulture. Pri projektu
"Leto Silvana Furlana" so združili moči: Ustanova Silvana Furlana, Mestna občina Nova
Gorica, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica in Turistična
zveza Nova Gorica ter številni soorganizatorji: Hiša Filma – Palazzo del cinema Gorizia
(Kinoatelje, Transmedia, Mediateca.GO, Premio Sergio Amidei), Slovenska kinoteka, Kino
Otok, Kinodvor, Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe, Slovenski filmski center idr.
Na novinarski konferenci se je podrobneje predstavil program projekta "Leto Silvana
Furlana". Na novinarski konferenci so sodelovali:
- Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica,
- mag. Miranda Brataševec, predsednica Ustanove Silvana Furlana in Silvanova sestra,

- Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica,
- mag. Jožko Čuk, direktor Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica,
- Dejana Baša, sekretarka Turistične zveze Nova Gorica in vodja TIC-a Nova Gorica,
- Mateja Zorn, koordinatorka programa "Leta Silvana Furlana", sodelavka Kinoateljeja.

Aktivnost: Alpe-Adrija. Turizem in prosti čas
Datum: 24.-27.01.2013
Kraj: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče
Na največjem slovenskem turističnem sejmu, ki poteka vsako leto v mesecu januarju, smo se
predstavili z novo promocijsko stojnico in novimi prospekti, vse v enotni podobi »Nova
Gorica nova doživetja«. Predvsem je bilo veliko zanimanja in povpraševanja po goriškem
radiču. Na stojnici so se predstavili naslednji ponudniki: predstavitev in pokušina jedi iz
goriškega radiča, Ošterija iz Branika, Ošterija Žogica, Soča fun park, Hit d.d., Kmetija
Slavček in Gostilna Winkler.
Več o sejmu Alpe-Adrija: Turizem in prosti čas v Ljubljani: www.alpeadria-tip.si

Aktivnost: Ferienmesse Wien 2013
Datum: 10.1.-13.1.2013
Kraj: Dunaj, Avstrija
Na dunajskem razstavišču smo že vrsto let prisotni s svojo promocijo. Obiskovalce je
predvsem zanimalo vino in kulinarika, saj smo tokrat, imeli kot popestritev predstavitev
nekaterih vin spodnje Vipavske doline. Povpraševali so po aktivnih počitnicah, prevozih,
naravnih in kulturnih znamenitostih, … Predstavili smo se v okviru Smaragdne poti. Poleg
prospektov iz posameznih območij, smo ponujali nov prospekt Dolina Soče. Sejem je bil
dobro obiskan, predvsem v soboto. Pult je bil sestavni del slovenskega razstavnega prostora,
ki je pod okriljem Agencije SPIRIT.
Spletna stran sejma: www.ferien-messe.at

Aktivnost: Strokovni posvet in razstava o goriškem radiču
Datum: 09.01.2013
Kraj: Solkan, Stara karavla v Solkanu (Ulica IX. korpusa 112)
Mestna občina Nova Gorica in Turistična zveza TIC Nova Gorica sta pripravili Strokovni
posvet in razstavo o goriškem radiču, ki je bila v sredo, 9. 1. 2013, ob 17. uri v Stari karavli v

Solkanu (Ulica IX. korpusa 112).
Program posveta je bil slednji: • Pozdravni govor – Matej Arčon, župan Mestne občine Nova
Gorica
• Pozdravni govor – Jožko Leban, predsednik KS Solkan
• Pomen pridobitev evropskih sredstev iz ukrepa LEADER – Črtomir Špacapan, RRA
severne Primorske d.o.o.
• Goriški radič na pladnju turistične ponudbe Goriške – Dejana Baša, vodja projekta Od
vrtnine do umetnine (goriški radič)
• Goriški radič skozi čas – Toni Gomišček, publicist
• Prenašanje znanja gojenja in bledenja radiča iz roda v rod – Joško Kancler, pridelovalec
• Goriški radič med starimi in novimi recepti – Saša Golob, Ošterija Žogica
• Krajevni pridelek kot navdih za kuharske šefe – Boštjan Tadel, novinar
Spremljajoči dogodki:
• Predstavitev koledarja “Goriški radič” s slikami Aleša Srnovršnika
• Fotografska razstava “Radičevo leto”
• Razstava goriškega radiča s pokušino dobrot, ki jih bodo pripravile Kmečke žene in
kuhar Matej Vodan (Ošterija Žogica)
• Tržnica (odprta tudi 10. 1.)
Prireditev je potekala v okviru projekta Od vrtnine do umetnine (Goriški radič), ki je
sofinanciran iz sredstev ukrepov LEADER. Več o goriškem radiču: www.goriskiradic.si

