Sporočilo za javnost: Znani so najlepši in najgostoljubnejši v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018
Spoštovani,
končana je letošnja vseslovenska akcija Turistične zveze Slovenije (TZS) Moja dežela – lepa in gostoljubna
pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. TZS je v ponedeljek zvečer v Portorožu
podelila priznanja najboljšim v akciji.
Tudi letos so se vsi pomembnejši turistični dogodki v Sloveniji združili pod eno streho – na Dnevih
slovenskega turizma v Portorožu, ki so se začeli v ponedeljek, 8. oktobra, in se končujejo v sredo, 10.
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 27. 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 več kot dve tretjini slovenskih občin, je na prireditvi uvodoma poudaril Peter Misja, predsednik
Turistične zveze Slovenije. Slovenija je iz leta v leto čedalje bolj urejena, k čemur zelo pripomorejo prav
turistična društva z več kot 32.000 člani in drugi sodelavci s prostovoljnim delom.
Letos se je na državno tekmovanje akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna uvrstilo 105 mest in krajev, 20
kampov in glampingov, šest mladinskih prenočišč, 21 tematskih poti in vsi Petrolovi bencinski servisi. Na
ponedeljkovem večernem dogodku so podelili priznanja najbolje ocenjenim mestom, turističnim,
zdraviliškim in izletniškim krajem, kampom, glampingom, mladinskim prenočiščem, mestnim, vaškim in
trškim jedrom, tematskim potem in Petrolovim bencinskim servisom ter zmagovalcem spletnega
glasovanja.
Izjemno pomembnost prostovoljnega dela za urejenost države in s tem za uspešen razvoj turizma v
Sloveniji je na prireditvi poudaril tudi Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je
med drugim dejal, da s prizadevanji, kakršna je akcija Moja dežela – lepa in gostoljubna, ne krepimo turizma
le kot poslovne priložnosti, temveč tudi izboljšujemo kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. »Današnji
dogodek je nedvomno eden pomembnejših projektov Turistične zveze Slovenije. Turistične ustvarjalce,
župane, turistična podjetja, kmetije in druge subjekte na lokalni ravni motivira k usmerjanju pozornosti na
skrb za urejenost svojega kraja.« Minister je na prireditvi poudaril tudi skupni (strateški) cilj slovenskega
turizma: ustvariti zeleno, aktivno, zdravo, butično in globalno prepoznavno turistično destinacijo za
petzvezdična doživetja za zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne
koristi. K temu cilju bodo pripomogli tudi odlični projekti, kot je Moja dežela – lepa in gostoljubna, je dejal.

Zmagovalci akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018
Letošnji zmagovalci akcije so: med večjimi mesti Celje, srednjimi Nova Gorica in manjšimi Slovenske Konjice.
Med turističnimi kraji je prvo mesto pripadlo Kranjski Gori, med zdraviliškimi Podčetrtku, med izletniškimi
Predjami. Priznanje za najlepše urejeno jedro so prejeli: Ljubljana za Gallusovo nabrežje (mestno jedro),
Zagorje na Kozjanskem (vaško jedro) in Sveta Ana (trško jedro). Najboljši kamp je Kamp Danica v Bohinjski
Bistrici, glamping pa Herbal glamping resort Ljubno. Prvo mesto med mladinskimi prenočišči je zasedel MC
Hostel Brežice. Naj tematska pot je postala Kneippova bosonoga pot v Termah Snovik. Najbolje ocenjen
Petrolov servis je BS Cerkno. Glas ljudstva (po spletu) pa je presodil, da prvo mesto za urejenost med večjimi
mesti pripada Kranju, Podčetrtku med zdraviliškimi kraji ter Bovcu med turističnimi kraji.
Najbolje ocenjeni v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018 v posameznih kategorijah:
Večja mesta: Celje, Velenje, Maribor
Srednja mesta: Nova Gorica, Ptuj, Medvode
Manjša mesta: Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi, Ljutomer
Turistični kraji: Kranjska Gora, Bovec, Ankaran
Zdraviliški kraji: Podčetrtek, Laško, Dobrna
Izletniški kraji: Predjama, Kostanjevica na Krki, Šentanel
Mestno jedro: Ljubljana (Gallusovo nabrežje), Koper (Titov trg), Slovenj Gradec
Vaško jedro: Zagorje (Kozjansko), Griže, Ambrus
Trško jedro: Sveta Ana, Vitanje, Mozirje
Mladinska prenočišča: MC Hostel Brežice, MCC Hostel Celje, MH Ajdovščina
Kampi: Kamp Danica Bohinjska Bistrica, Kamp Koren Kobarid, Camping Bela krajina
Naj tematska pot: Kneippova bosonoga pot, Naravoslovna učna pot »Po sledeh vodomca«, Pot pastirskih
škratov, A8 – Zdraviliška pot
Bencinski servisi Petrol: BS Cerkno, BS Pragersko, BS Domžale
Spletno glasovanje: Kranj (večja mesta), Podčetrtek (zdraviliški kraji), Bovec (turistični kraji)
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