Sporočilo za javnost: Znani so najlepši in najgostoljubnejši v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2017
Spoštovani,
sklenjena je letošnja odmevna vseslovenska akcija Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela – lepa in gostoljubna pod
častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. TZS je v torek zvečer v Kranjski Gori podelila priznanja
najboljšim v akciji.
Tudi letos so se vsi pomembnejši turistični dogodki v Sloveniji združili pod eno streho – na Dnevih slovenskega turizma v
Kranjski Gori , ki so se začeli v torek, 17. oktobra, in se končujejo v četrtek, 19. oktobra. Turistična zveza Slovenije je na tem
osrednjem turističnem dogodku v Sloveniji med drugim podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru
tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna, letos že 26. zapovrstjo. Začela ga je leta 1991, v osamosvojitvenem letu, ko
je postala Slovenija nova destinacija na svetovnem turističnem zemljevidu.
V akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki je v dobrih dveh desetletjih prerasla v vseslovensko gibanje, sodeluje že več
kot dve tretjini slovenskih občin, tudi v najbolj odmaknjenih delih države. Projekt omogoča tudi sodelovanje na
mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih evropskih mest in vasi Entente Florale. Slovenija je iz leta v leto čedalje bolj
urejena, k čemur zelo prispevajo prav turistična društva z več kot 40.000 člani in drugi sodelavci s prostovoljnim delom.
Na državno tekmovanje akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna se je letos uvrstilo 86 mest in krajev, deset kampov in šest
mladinskih prenočišč, 26 tematskih poti in Petrolovi bencinski servisi. Letos so se ponovno ocenjevale tudi vojašnice
Slovenske vojske.
Na torkovem večernem dogodku so podelili priznanja najbolje ocenjenim mestom, turističnim, zdraviliškim in izletniškim
krajem, tematskim potem, kampom, Petrolovim bencinskim servisom, mladinskim prenočiščem, vojašnicam, jedrom ter
zmagovalcem spletnega glasovanja. Izjemno pomembnost prostovoljnega dela za uspešen razvoj turizma v Sloveniji sta
poudarila tudi slavnostna govorca na prireditvi Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo in Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije.
»Turizem je ena najhitreje rastočih panog – tudi v Sloveniji. Nekateri menijo, da gre letošnjo izjemno turistično rast pripisati
predvsem migracijskim tokovom, a prepričan sem, da jo je spodbudila tudi promocija Slovenske turistične organizacije.
Novo strateško vizijo slovenskega turizma bo mogoče doseči samo s skupnim delom; in prostovoljci igrajo pri tem
pomembno vlogo. Turistična društva so marsikje ključna za razvoj turizma. Urejenost slovenskih krajev je iz leta v leto
boljša, kar dokazujejo tudi priznanja na tekmovanju Entente Florale; Žalec je letos prejel zlato priznanje« je dejal Peter
Misja.
»Zavedati se moramo pomembnosti turističnih društev za slovenski turizem. Slovenska turistična društvena organizacija
ima več kot 40.000 članov – malce manj, kot je zaposlenih v turizmu. Po novi strategiji slovenskega turizma bo Slovenija
zelena, zdrava, aktivna, butična in petzvezdična država; a za pet zvezdic so ključni ljudje, ključna je urejenost države. In tudi
zato je akcija Moja dežela – lepa in gostoljubna, tako pomembna« pa je dejala Eva Štravs Podlogar.

Letošnji zmagovalci akcije so: med večjimi mesti Koper, srednjimi Postojna in manjšimi Žalec. Med turističnimi kraji je prvo
mesto pripadlo Izoli, med zdraviliškimi Rogaški Slatini, med izletniškimi Veliki Polani. Nagrajenca v kategoriji jeder sta
Mojstrana kot vaško jedro in Grad Rače kot urbano jedro. Prvo mesto med mladinskimi prenočišči je zasedel Hostel Pekarna
v Mariboru, med kampi Kamp Menina v Logarski dolini, naj tematska pot je postala pot Živi muzej Krasa , najbolje ocenjen
Petrolov servis je BS Lesce. Glas ljudstva (po spletu) pa je presodil, da prvo mesto za urejenost med večjimi mesti pripada
Kopru, Podčetrtku med zdraviliškimi kraji ter Izoli med turističnimi kraji.
Najbolje ocenjeni v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2017 v posameznih kategorijah:
Večja mesta: Koper, Kranj, Velenje
Srednja mesta: Postojna, Ptuj, Zagorje ob Savi
Manjša mesta: Žalec, Radlje ob Dravi, Cerklje na Gorenjskem
Turistični kraji: Izola, Bovec, Bohinj
Zdraviliški kraji: Rogaška Slatina, Podčetrtek, Dobrna
Izletniški kraji: Velika Polana, Olimje, Šentjernej z Drčo
Vaško jedro: Mojstrana
Urbano jedro:Grad Rače
Mladinska prenočišča: Hostel Pekarna - Maribor, Hostel Tresor - Ljubljana, Mladinski center Krško
Kampi: Kamp Menina, Kamp Tura, Kamp Podzemelj ob Kolpi
Naj tematska pot: Živi muzej Krasa, Škratova učna pot na Rogli, Pot kulturne dediščine Žirovnica
Bencinski servisi Petrol: BS Lesce, BS Mozirje, BS Črnomelj
Spletno glasovanje: Koper (večja mesta), Podčetrtek (zdraviliški kraji), Izola (turistični kraji)
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