


• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Postojna
Alenka Čuk, muzejska svetovalka, dela kot zgodovinarka v Notranjskem 
muzeju Postojna. Njeno delovno področje zajema raziskovanje, zbiranje, 
dokumentiranje in razstavljanje gradiva, ki je nastalo oziroma je bilo 
uporabljeno na območju petih notranjskih občin predvsem od 19. stoletja 
dalje. Raziskuje zlasti zgodovino Postojne, zanimata pa jo tudi družbena in 
šolska zgodovina tega mesta in okolice. Posebno pozornost namenja 
različnim tematikam, povezanim z zgodovino Postojnske jame, in to 
samostojno ali v soavtorstvu. Kot dolgoletna članica Turističnega društva 
Postojna se posveča tudi razvoju turizma na tem območju in zgodovini 
domačega turističnega društva. Je avtorica več besedil, objavljenih ob 
različnih obletnicah Turističnega društva, tako v samostojnih in periodičnih 
publikacijah, kot tudi v lokalnem mesečniku. Ob obletnicah je pripravila 
nekaj razstav, vezanih na zgodovino Turističnega društva in turizma 
nasploh. Prosti čas najraje preživlja v naravi, tudi kot članica Planinskega 
društva Postojna v družbi svojih in prijateljev, predvsem v slovenskih 
hribih.





• PREDLAGATELJ: Jamarsko društvo Sežana
Jordan Guštin, dolgoletni predsednik Jamarskega društva Sežana je 
oseba, ki si zasluži naziv prostovoljca s srcem. V razvoj jamarskega 
društva in jame Vilenice vlaga veliko svojega časa, članom je vedno 
na razpolago in s svojo mirnostjo in treznim razmišljanjem skrbi, da je 
društvo stabilno. Nešteto ur na leto skrbi, da sta okolica jame 
Vilenice in jamarski dom urejena in vzdrževana. Velikokrat se člani 
društev ne zavedamo količine prostovoljskega dela, ki je potrebna, da 
stvari stojijo na svojem mestu in da sploh društvo obstane. Taki ljudje 
z velikim srcem so nam lahko vzor pri našem lastnem delovanju.





• PREDLAGATELJ: Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska
Jerica Strle je s turizmom povezana na najrazličnejše načine že več kot 40 let, in 
sicer kot dolgoletna aktivna članica IO Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska 
vse od ustanovitve leta 2001, lokalna turistična vodnica, mentorica turističnega 
krožka na osnovni šoli, dolgoletna predsednica Kulturno-turistično-športnega 
društva Prem, aktivna kulturna delavka in kot nekdanja samozaposlena 
organizatorka kulturno-turističnih dogodkov. Ker ji ni vseeno za slovensko ljudsko 
dediščino, se je kot izdelovalka papirnatega cvetja udeleževala raznih kulturno-
turističnih dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu ter znanje s tega področja širila 
tako na mlade kot na nekoliko manj mlade. Gostili so jo v številnih slovenskih 
muzejih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, galerijah, v domih starejših občanov, 
knjižnicah itd. Ker se zaveda, da je človek s svojo osebnostjo oziroma z odnosom 
do turista najpomembnejši promotor slovenskega turizma, ob vsaki priložnosti 
tudi na tem področju živi rek: kar želiš, da tebi naredijo drugi, naredi ti njim. Živi 
angažirano življenje in z vsako svojo javno aktivnostjo (petjem, fotografijami, 
likovnimi izdelki, aranžmaji, kratkimi zgodbami in pesmimi) slavi lepote Slovenije 
in njeno bogato snovno in nesnovno kulturno dediščino.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Suha Krajina
Renata Pršina je članica turističnega društva že od leta 1999. Aktivna 
je na vseh področjih delovanja društva, od viteškega reda, pustne in 
pohodne sekcije ter vseh delovnih akcijah pri katerih je izjemno 
požrtvovalna in poprime za vsako prostovoljno delo. V letu 2019 je z 
svojo izjemno angažiranostjo za ureditev brežin pod žužemberškim 
gradom in aktivnim ter požrtvovalnim delom prispevala k urejanju 
strmine pod gradom. Renata Pršina je s svojo pozitivnostjo, 
prizadevnostjo, aktivnostjo, delavnostjo ter voljo, da zmeraj priskoči 
na pomoč, vzgled ostalim članom ter tudi občanom. Zato si za 
izjemno požrtvovalno delo pri urejanju brežin pod žužemberškim 
gradom in večletno požrtvovalno in prostovoljno delo v društvu v več 
sekcijah, na prireditvah in nastopih zasluži priznanje.





• PREDLAGATELJ: Kulturno tehnično turistično Društvo Baška 
dediščina

Ivan Vojko Lesjak aktivno podarja svoj prosti čas Kulturno tehnično turističnemu društvu Baška 
dediščina od ustanovitve leta 2005. V letih 2006 – 2010 in 2018 – 2022 je bil kot predstavnik ene 
od petih krajevnih skupnosti, kjer društvo deluje, član upravnega odbora. V tem času je kot 
predsednik delovnega predsedstva vodil več občnih zborov. Že od leta 2007, ko je vzniknila ideja 
o vzpostavitvi tematske poti Na svoji zemlji, je kot eden od predstavnikov društva sodeloval pri 
njenem snovanju. Leta 2011 pa je postal član sedemčlanske projektne skupine za vzpostavitev 
poti, ki je kot največji projekt društva doslej zaživela leta 2012. A s tem se njegovo delo v zvezi s 
tematsko potjo ni zaključilo. Društvo Baška dediščina je postalo njen upravljalec, Ivan Vojko 
Lesjak pa je bil vseh deset let nepogrešljiv člen pri vzdrževanju, zlasti ko se ji je zoperstavila 
narava, ki je lomila informacijske table in uničevala dostope do njih. S svojim znanjem, 
izkušnjami, iznajdljivostjo in odgovornim ravnanjem je poskrbel, da je bila tematska pot za 
turiste »vedno čudovito doživetje«. Leta 2014 je ob 100. obletnici izgradnje vetrovalne naprave 
predora Bukovo po zasnovi člana upravnega odbora Društva Baška dediščina, ki upravlja objekt, 
samoiniciativno izdelal obeležje, s katerim mu je utrdil sloves turistično privlačnega objekta v 
Baški grapi. Že pred tem je zanj izdelal varovalne kovinske okenske mreže. Prostovoljstvo Ivana 
Vojka Lesjaka je vrednota, ki daje občutek, da se nanj lahko vedno zanesemo, zato v KTT društvu 
Baška dediščina menimo, da ga je vredno nagraditi. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Most na Soči
Aleksandra Leban je že več kot dve desetletji aktivna članica TD Most 
na Soči. Sodelovala je pri najrazličnejših društvenih prostovoljnih 
dejavnostih. Je predsednica hortikulturni sekciji v turističnem 
društvu. Pri številnih projektih je svojim prostovoljnim delom 
pripomogla k urejenost okolja in kraja. Zaslužna je, da je sprehajalna 
pot ob jezeru Most na Soči tudi pravno formalno in lastniško urejena. 
Sandra je še danes nepogrešljiva pri pravnih vprašanjih, organizaciji 
turističnih prireditev društva in čistilnih akcijah. S svojimi predlogi, 
pobudami, delom in zgledom je vzor vsem mlajšim članom društva. 
Vsa ta leta pa je veliko prispevala za prepoznavnost mostarskega 
turističnega društva in kraja Mosta na Soči z okolico.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Tuhinjska dolina
Matevž Hribar je ustanovni član TD Tuhinjska dolina, vsa leta je 
podpredsednik TD in vodja sekcije za urejenost Tuhinjske doline. 
Organiziral je številna izobraževanja o okrasnih zasaditvah in urejanju 
okolice, izvaja projekt 10000 sončnic, vodi hortikulturno delavnico 
pletenja iz vrbovih vej, je pobudnik nagradnega natečaja za najlepši 
balkon oziroma naj urejena hiša, domačija, ustanova, organizira 
pohod Terme Snovik – Menina planina. S svojimi predlogi, pobudami 
in lastnim zgledom je vzor članom, s prostovoljnim delom pa veliko 
prispeva k privlačnosti in prepoznavnosti Tuhinjske doline.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Trbovlje
Gospo Marjeto Ravnikar predlagamo na podlagi njega prizadevnega 
dela v društvo. Z njenim ustvarjalnim pristopom smo izboljšali 
prepoznavnost društva. Veseli smo njenih pobud, idej in vztrajnosti 
pri delovanja društva. Njena udeležba na izobraževanjih in 
seminarjih, je nam v veliko pomoč pri vsakodnevnem delu društva, 
kot mlajša oseba je bolj dovzetna za vse spremembe in novosti z 
novo tehnologijo, njen pristop se izraža tudi pri prijavljanju na 
razpise, kjer doda osebno noto.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Ambrus
Marjeta Baša je ustvarjalka in gonilno kolo kulturnega življenja v 
Ambrusu. Je avtorica Ambruškega parka kulture - ustvarila je 
inštalacijo s polhovimi škatlami, trajno razstavo na prostem z 
naslovom Življenje po življenju, pod njenim mentorstvom so otroci 
ustvarili keramične ploščice z odtisi rok, ki krasijo zid v parku kulture, 
kamor sodi tudi inštalacija Med dvema stoloma, ki je posvečena 
romanu Josipa Jurčiča. V teku je projekt ohranjanja nesnovne 
kulturne dediščine–ohranjanje hišnih imen za celotno KS, kjer bo iz 
gline izdelala več kot 250 tablic s hišnimi imeni. S svojimi izdelki 
gostuje na domačih in tujih razstavah, udeležuje se sejmov. Živi in 
diha s skupnostjo, spodbuja in daje nove ideje. Z njeno zaslugo je 
Ambrus že dvakrat prejel tretjo nagrado za najlepše vaško jedro v 
Sloveniji. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Zadvor
G. Jože Bitenc se je v TD Zadvor včlanil leta 2016. Kljub temu, da ni 
dolgo član društva, pa je že od vsega začetka pripravljen poprijeti za 
vsako nalogo. Redno sodeluje s skupino "jasličarjev", ki vsako leto 
postavijo jaslice v Zadvoru. Na vseh prireditvah se izkaže kot 
profesionalen redar, pri čistilni akciji v spomladanskem času pa 
poskrbi za odvoz odpadkov s svojim traktorjem. Zelo rad ima 
pohodništvo in tako je stalni udeleženec na organiziranih pohodih, 
kot tudi na tedenskih pohodih v sekciji pohodništvo pri društvu 
upokojencev. Za sodelovanje v društvu je navdušil tudi ženo, v 
letošnjem letu tudi hči in zeta. V društvu smo veseli za tako aktivnega 
člana in verjamemo, da bo še dolgo bil vzor vsem ostalim. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Zagradec
G. Jože Erjavec je član TD Zagradec že preko 20 let. Kot aktiven član 
sodeluje pri oblikovanju in izvajanju vsakoletnega programa društva. 
Je nepogrešljiv pri izvedbi prireditev, ki jih organizira turistično 
društvo, kulturno društvo ali pa gasilci. V še tako težkih situacijah zna 
poprijeti za krmilo, strniti vrste svojih somišljenikov in z umirjeno in 
preudarno besedo pognati stvari naprej. Tudi kot donator ima 
izredno odprte dlani, saj s svojimi donacijami podpira projekte, ki so 
pomembni tako za turizem, kulturo, gasilstvo, kot za širšo skupnost. 
Je aktiven v organih upravljanja TD saj je že tretji mandat član 
nadzornega odbora Turističnega društva. Še najbolj hvalevredno pa je 
to, da je za delo v društvih angažiral celotno svojo družino. Zato mu 
za njegovo dosedanje delo izrekamo iskreno zahvalo. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Šmarna Gora – Tacen
Marija Hladnik že 30 let aktivno sodeluje v TD Šmarna gora Tacen. Pri 
vseh društvenih dogodkih se vključuje v organizacijo in s svojo 
pozitivno energijo privablja številne obiskovalce na naše prireditve, 
še posebej je zavzeta pri delu z mladimi. Kot izkušena geografinja 
vsako leto organizira strokovno ekskurzijo članov. S svojo 
natančnostjo ter znanjem daje pečat društvu in je naša najbolj 
vzorna članica.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Dobrepolje
Dušica Hočevar uspešno vodi društvo od leta 2008 in daje velik 
poudarek prepoznavnosti kraja. Aktivni delež članstva v društvu pod 
njenim vodstvom raste, kar je v veliki meri zasluga njenega 
požrtvovalnega dela in zelo pozornega, korektnega in vzpodbudnega 
odnosa do prav vsakega člana. Društvo aktivno povezuje z drugimi 
društvi in posamezniki v lokalnem okolju. Zna prisluhniti pobudam 
članov in jih podpreti do realizacije. Je skromna, a neutrudna 
prostovoljka, gonilna sila pri vseh dejavnostih društva. Velik 
poudarek na področju turizma daje vzgajanju mladih. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Višnja Gora
Janez Kastelic je vse od včlanitve aktiven član Turističnega društva 
Višnja Gora. Praktično od vstopa v društvo pa do leta 2016 je bil tudi 
član upravnega odbora društva. Vendar Janez Kastelic ni samo 
aktivno sodeloval pri vseh akcijah društva, njegovo delo je pomembo 
zaznamovalo društvo in Višnjo Goro. Kot slikar samouk ima tako v 
društvu kot v Višnji Gori posebno mesto. Mnoge njegove slike z 
motivi iz Višnje Gore in višnjanskim polžem krasijo več javnih 
objektov in tudi več stanovanj, V društvenem arhivu pa hranimo tudi 
njegove podarjene ilustracije Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori, 
ki jih je izdelal za grški prevod. Za društvo je ustvaril in podaril tudi 
veliko priložnostnih ilustracij in panojev, oblikoval je žig društva in še 
bi lahko naštevali. Poleg njegovih likovnih aktivnosti pa društvene 
dogodke popestri tudi z igranjem na harmoniko.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Zbilje
Uroš Košir je zadnjih 30 let gonilna sila vseh prostovoljskih in ostalih 
akcij ob Zbiljskem jezeru. Kot gospodar TD Zbilje skrbi za čolnarno, 
urejeno okolico jezera, predvsem pa je izjemno njegovo delo pri 
vključevanju in animiranju mladih za delo v društvu. Številna 
objezerska turistična društva in občine so mu hvaležna tudi za 
konkretne informacije o izgradnji in vzdrževanju plovil ter upravljanju 
voda. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Smlednik
OlgaMali je članica TD Smlednik že 25 let. V vseh teh letih je je sodelovala 
na prireditvah in dogodkih, ki jih je organiziralo turistično društvo 
Smlednik. Zadnjih deset let pa je dejavna ne samo na prireditvah ampak 
tudi na sejmih kot je turizem v Ljubljani, Celju, Bohinju, nepogrešljiva je na 
vseh prireditvah TD Smlednika. Njen vloga v društvu je neprecenljiva, 
čeprav je morda ni opaziti v ospredju, vendar je povsod prisotna. Za 
pohod po poteh spominov in prijateljstva je njena vloga pri organizaciji 
nepogrešljiva , pri prireditvi Grajski lonec pripravlja in sortira vsa leta vse 
sestavine za kuhanje, Vedno se z veseljem odzove na povabila ostalih 
društev za sodelovanje, naj bo to na Katarini, v Pirničah. Prav tako pa kot 
lastnica originalno izdelane Smleške narodne noše predstavljata skupaj z 
možem naše turistično društvo, naš kraj, našo občino na različnih 
prireditvah in dogodkih tako v naši občini, kot tudi zunaj nje. Zaradi vsega 
napisanega jo predlagamo za priznanje Najzaslužnejši društveni delavec -
prostovoljko leta, saj se iskreno predaja delu v našem turističnem društvu 
in je lahko zgled marsikateremu mlademu prostovoljcu.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Cer Cerovo
Ga. Jožica Rus je ena najbolj dejavnih članov društva. Poleg tega, da s 
svojim znanjem in izkušnjami bogati delovanje društva in pomaga pri 
vseh dejavnostih, so njen največji ponos Mladi varuhi narave. Kot 
njihova mentorica vodi skupino mladih članov našega društva in jih 
vzgaja v spoštljivem odnosu do narave. Dejavna je tudi kot vodnica 
po tematski poti Zelene rege, v svoj foto objektiv pa rada ujame 
predvsem lepoto narave in njene prebivalce. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Tabor - Št. Jurij
Jože Trontelj je ustanovni član Turističnega društva Tabor Št- Jurij. Od 
vsega začetka v društvu deluje zelo predano, marljivo in vstrajno. S 
svojim delovanjem na vzgleden in nevsiljiv način deluje na ostale 
člane zelo stimulativno. Vse zaupane in iz njegove strani sprejete 
naloge opravi zanesljivo in natančno. Ko gre za dejavnosti v društvu, 
besede "ne ", ne pozna. Je pobudnik večih dejavnosti, katere je 
društvo izvedlo. Poleg rednih dejavnosti v društvu zadnjih pet let 
opravlja tudi funkcijo blagajnika, ki jo opravlja zelo vestno in 
transparentno. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Tržišče
Milena Knez je predsednica Turističnega društva od leta 2014. 
Uspešno nadaljuje delo svojih predhodnikov, hkrati pa je vpeljala 
nove prireditve in pristope k delu. S svojo pozitivno energijo in 
srčnostjo vlije prireditvam dušo, ki jo obiskovalci začutijo in se tudi 
zato radi vračajo. Uspešna je pri oglaševanju in promociji Tržišča in 
naših prireditev širom Slovenije. O dogodkih pridno obvešča 
novinarje, ki o njih poročajo tako v tiskanih medijih, na spletu kot 
tudi v radijskih oddajah. Milena je bila letos že tretjič izvoljena za 
štiriletni mandat predsednice Turističnega društva Tržišče. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Sromlje
Gospod Janko Krošelj je aktiven na vseh področjih društvenega 
življenja v domači krajevni skupnosti in širše. Je dolgoletni član 
Moškega pevskega zbora Sromlje, njegovo angažiranje pa je še 
posebej pomembno v Turističnem društvu Sromlje, kjer je že preko 
20 let, zadnjih 12 let pa tudi član Upravnega odbora TD Sromlje. S 
svojim prostovoljnim delom se ves čas angažira pri vseh akcijah v 
krajevni skupnosti, promociji kraja, posebej pa ga odlikuje njegov 
izostren čut pri varovanju okolja in pri vseh ekoloških prizadevanjih. 
Svojih prostovoljskih ur ne šteje. Prostovoljstvo je zanj del 
vsakdanjika. Ker vse te njegove aktivnosti temeljijo na prostovoljnem 
delu smatramo, da si zasluži predlagano priznanje. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Pišece
Irena Markovič deluje kot tajnica Turističnega društva Pišece že dve 
desetletji. Vendar to ni njena glavna in edina naloga v društvu, saj je 
aktivna na delovnih in čistilnih akcijah ter v inovativnih projektih. 
Zelo dobro pozna naravno in kulturno dediščino Pišec, ima izreden 
smisel za estetiko, zato oboje spretno vpleta v predstavitvene 
priložnosti društva in kraja. Irena je glavna oblikovalka turističnih 
produktov in promocijskega materiala našega društva. Vestno skrbi 
za predstavitev dogodkov društva na facebook strani. Njeno široko 
delovanje v društvu pokaže tudi mnogo ur opravljenega 
prostovoljnega dela.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Dobova
Kljub temu, da v TD Dobova deluje šele 5 let, pa je bila Zdenka Petelinc že 
prej dejavna, kot prostovoljka. Ker ima precej spretne in vestne roke že 
nekaj let skrbi v vasi Sela pri Dobovi za hortikulturno urejenost platoja pri 
križu. Zasaditev s pušpanom napisa vasi Sela ter nadaljnja skrb za ostale 
zasaditve so realizacija njenih idej. Bila je pobudnica obnove raspela na 
križu, zato je tudi poiskala ustrezno strokovnjakinjo s področja obnove 
sakralnih objektov. Zdenka je članica ocenjevalne komisije v projektu 
MDLG v TD Dobova in OTZ Brežice. Zanemarljiv pa ni niti njen prispevek na 
prireditvah v organizaciji TD Dobova, kjer so ji zaupane različne naloge 
(vodenje blagajne, dekoracija stojnic, odra ter sodelovanje v ekipah s 
kulinaričnimi spretnostmi, pomoč na mladinskih delavnicah) ter promocija 
na sejmih, prireditvah drugih organizatorjev in ob drugih priložnostih.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Šentjanž
Milan Sotlar je ustanovni član Turističnega društva Šentjanž. Že od 
samega začetka delovanja društva je član upravnega odbora in dve 
letu je društvo tudi vodil. Ni akcije, dogodka, ki bi minila brez 
Milanovega sodelovanja. Tako je Milan nepogrešljiv skrbnik vseh 
pohodnih poti, ki jih vzdržuje Turistično društvo Šentjanž. V lanskem 
letu je bil nepogrešljivi pri trasiranju Krekove poti, letos pa se je 
izjemno izkazal, ko je skrbel za realizacijo obnovitvenih del dvignjene 
lesene poti čez močvaro na Tk pavu. Kljub temu, da ni več rosno 
mlad, poprime za vsako fizično delo pa čeprav na račun svojega 
zdravja. Milan je tudi član uredniškega odbora Šentjanškega glasa in 
član nekaterih drugih društev v naši krajevni skupnosti.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Kapele
Prostovoljno delo Franca Vranetič se je pričelo leta 1981, ko se je priselil v Kapele in ustvaril družino, 
začel graditi dom. Pridružil se skupini krajanov – prostovoljcev in pričeli so z zasaditvijo dreves, 
ustvarjanjem paka na Kapelskem placu. Člani gasilskega društva so ga spoznavali in spodbudili da je 
odcepil iz njihovega kroga Turistično društvo in ga ponovno zaživel. Leta 1990 je prevzel vodenje 
društva in ga vodil do leta 2017. Znal je voditi društvo in prisluhniti članom in tako so kraj Kapele 
pripeljali v sam vrh urejenosti krajev Posavja, spodbujal in aktivno delal v različnih projektih, ki so 
kraju dali turistično prepoznavnost, infrastrukturo s poudarkom na razvoju turizma v naravnem okolju 
in turistično društvenem delu z mladimi. Pa naj bo to raziskovanje z mladimi na področju ornitologije –
nekajkrat državni prvaki; zaščita Naravnega spomenika Jovsi in Koščeve poti z opazovalnico, 
organizacijo prvih večjih prireditev, kot so: Posavske kmečke igre, kolesarski maraton po Bizeljsko 
sremiški vinsko turistični cesti, številni pohodi in posveti na temo turizem v naravnem okolju. 
Spodbudil je vzpostavitev Prve vodna učne poti Slovenije s točkami Dobrava- Jovsi . Je dolgoletni član 
Upravnega odbora OTZ Brežice in nekaj mandatov tudi podpredsednik. Aktiven je tudi na drugih 
področjih v lokalni skupnosti, kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, eko kmetovanju... Zna in zmore 
ustvariti pozitivno energijo na turistično društvenem, prostovoljnem delu med člani in društvi v občini 
in širše. Nekoč aktiven podmladek društva je razvil in navdušil k društvenem delu in tako vodenje 
društva leta 2017 prenesel na mlajšo generacijo. Slednji skrbijo za novi rod z aktivnim delom in 
številnimi mladinskimi delavnicami. Kot aktiven član skrbi tudi za trto, potomko stare trte z Lenta, ki 
raste na parceli TD Kapele. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Vrtnica
Gizela Bagola, rojena 25. avgusta 1957, stanujoča v Beznovcih 4, je članica 
Turističnega društva Vrtnica Beznovci že od ustanovitve, leta 1996 in je ves čas 
predana članica upravnega odbora, opravlja delo tajnice in vodi skupino ljudskih 
pevk. Gizela je bila leta 1997 pobudnica za ustanovitev skupine Ljudskih pevk 
Vrtnica, katera še danes s svojimi nastopi bogati kulturne programe na širšem 
področju. Gizeli je bil lep glas položen že v zibelko. Nastopala je že v osnovni šoli, 
pozneje se je vključila še v cerkveni zbor evangeličanske cerkve v Bodoncih. 
Naravni talent, vedoželjnost, volja do dela in ljubezen do petja so vodila, ki jo 
spremljajo še danes. Bila je gonilna sila pri izdaji zgoščenke z naslovom »San 
lüšna, vesela«, ki je ugledala luč sveta leta 2009. Gizela je prav tako nepogrešljiva 
pri izvedbi in organizaciji vsakoletnih tradicionalnih prireditev društva, rada in z 
veseljem sodeluje v odrskih nastopih in je oseba, ki s svojimi idejami veliko 
prispeva k turistični promociji društva in kraja. Ni dogodka, da bi minil brez 
prisotnosti Gizele. Z vestnim delom prispeva k uspešnemu delovanju društva in 
je zelo dosledna pri izvajanju vseh nalog in društvenih obveznosti na področju 
kulture in turizma. Za dolgoletno delo v društvu in uspešno kulturno ustvarjanje 
ter ohranjanje ljudskega izročila predlagamo, da se ji podeli PRIZNANJE.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Stara cesta
Gaube Ivan je član Turističnega društva Stara Cesta že 21 let. Skozi 
vsa leta je nesebično pomagal našemu društvu pri doseganju 
društvenih ciljev tako moralno, kot tudi in predvsem materialno, 
bodisi z materialom, kakor tudi z neštetimi urami prostovoljnega 
dela. Najbolj aktiven je bil pri delovnih akcijah : pri izgradnji 
balinarske steze, pri ureditvi učnih poti, pri postavitvi zelenega okna, 
ter pri vzdrževalnih delih na objektih turističnega društva Veseli za 
vzgoja buč velikank in vsako leto tekmuje na natečaju za bučo 
velikanko ,ki ga organizira društvu v okvirju projekta Bučarija ter že 
tudi 3x zmagal. Kot najzaslužnejšega društvenega delavca –
prostovoljca ga predlagamo, da prejme priznanje.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Cven
Horvat Dejan rojen 1985, je vstopil v TD CVEN leta 2000.  Je član TD 
CVEN 22 let, toliko let tudi deluje na področju turizma, bil je vodja 
turističnega podmladka šole vrtca Cven 8 let, s svojim delovanjem je 
mladim predstavljal stara ljudska opravila in običaje …. Je 12 let član 
UO TD CVEN ….Sodelovanje na vseh prireditvah TD CVEN ….Urejanje 
dokumentacije za TD … Sodeloval je pri vseh projektih TD …Skozi leto 
ima preko 250 ur prostovoljnega dela. Prevzel je vlogo tajnika TD 
CVEN in skrbi za nemoteno sestankovanje društva in ostale dela … 
plakati za prireditve …spletno stran prireditev na portalu TZS in TD 
CVEN ter vpis prostovoljnih ur v portal TZS pravočasno oddajo vlog za 
razpise TD CVEN … Dejan Horvat sodeluje pri vseh prireditvah TD 
CVEN skozi leto. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Dobrovnik
Ivan Kolenc, ustanovni član TD Dobrovnik in dolgoletni tajnik društva je še vedno 
aktiven v izvajanju programov društva. V mladih letih je kot mladi aktivist 
sodeloval v različnih delovnih akcijah in že takrat spoznaval kako pomembno je 
sodelovanje, druženje in tudi prevzemanje odgovornosti. Nekaj časa je bil 
aktiven kot član KS Dobrovnik, tudi kot tajnik. Sodeloval je pri nastajanju nove 
samostojne dvojezične občine Dobrovnik in tudi bil dober koordinator začetkov 
kreiranja novonastale občine. Zato je logična posledica, da je del svojega 
prostega časa namenil turizmu, okolju in društvenemu delu Turističnega društva 
Dobrovnik. Kot ustanovni član in hkrati tudi član UO društva je pozneje prevzel 
funkcijo tajnika društva in v zadnjih letih je aktiven kot predsednik nadzornega 
odbora. Prvič se omenja ustanovitev društva 1963, leta 1994 pa se je TD 
Dobrovnik preoblikovalo in še z večjim elanom nadaljevalo dobro delo v 
preteklosti. TD Dobrovnik v vsem svojem obdobju delovanja bilo zelo uspešno 
vse do danes tudi po zaslugi Ivana Kolenc. Ni skrivnost, da je svoje del znanja in 
izkušenj na področju turizma prenašal na mladi rod vključno z hčerko Barbaro, ki 
je bila nekaj časa predsednica PTZ za Pomurje in podpredsednica TZS. Za svoje 
delo si Ivan Kolenc gotovo zasluži visoko priznanje v znak zahvale s strani TZS.





• PREDLAGATELJ: Turistično kulturno društvo Mak Pristava
Gospa Ivanka je aktivna članica TKD Mak Pristava že od njegove 
ustanovitve. Svojo energijo, znanje in veščine predaja mlajšim 
generacijam, kakor tudi podmladku društva. Je nepogrešljiva pri projektih, 
dogodkih, predstavah ali drugih oblikah dela, ki zaznamuje društvo. Veliko 
ur porabi za šivanje kostumov (skupinska maska za pust, Miklavževanje, 
šivanje prtov za razstave, ...), za izdelavo aranžmajev, jaslic, pogrinjkov, 
razne pogostitve. Vodi delavnice (izdelava adventnih venčkov, izdelava 
gregorčkov, peka krapcev, novoletne delavnice ipd.) ne samo za otroke, 
ampak tudi za ranljive skupine kot so starejši občani in osebe s posebnimi 
potrebami, za katere ima še poseben posluh in pristop. Ga. Ivanka 
odgovorno opravi vse prevzete naloge. Je ustvarjalna in prispeva veliko 
idej, načinu dela v društvu in k zanimivim aktivnostim letnega programa 
dela društva. Je pobudnica in motivatorka za najrazličnejše aktivnosti. UO 
TKD Mak Pristava jo soglasno predlaga za prejemnico priznanja 
prostovoljke v letu 2022.





• PREDLAGATELJ: Turistično kulturno športno društvo Pečarovci
Gospod Jožef Rituper je kot prostovoljec in vzorni član ter večletni 
predsednik Turistično kulturno športnega društva Pečarovci zaslužen 
za prejem priznanja za aktivno delo v društvu na večih področjih. Še 
posebej aktiven je pri organizaciji pohodov v domačem društvu in v 
društvu Za lepše vütro. S svojimi idejami je pripomogel k razvoju in 
doseganju rezultatov TKŠD Pečarovci v domačem kraju in širše. Kot 
pobudnik za ponovno oživitev pohodov po starih romarskih poteh iz 
Pečarovec h Gradu in od Sebeščana k sveti Trojici v Slovenskih 
Goricah je pripomogel za razpoznavnost vasi Pečarovci in občine 
Puconci na področju turizma v celotni Sloveniji. Jožef je vztrajen in 
zvest promotor lanenarstva ter lončarstva, katera sta kot kulturna 
dediščina in največja turistična znamenitost Pečarovec.





• PREDLAGATELJ: Kulturno turistično društvo Puconci
Sonja je oseba, ki jo veseli delo z ljudmi in ustvarjanje. Že vrsto let je zelo aktivna v KTD Puconci, 
kjer je ena izmed nepogrešljivih promotork kuhanja dödolov in osrednjega dogodka 
DÖDOLIJADE. Ni ji težko vstati ob 4 zjutraj, da s članicami skuhajo dödole in jih prepeljejo na 
dogodek po širni Sloveniji. Pogosto pa kuhajo kar na mestu dogodka in s tem privabijo zanimanje 
širše množice. Tam jih razdelijo, hkrati obiskovalce seznanijo z pripravo te pomurske dobrote. 
Sodeluje pri vseh dogodkih v organizaciji KTD Puconci od puconskoga senja, žetve do mlatitve, 
veškoga piknika, dödolijade in martinovanja. Na dödolijadi je od vsega začetka v ekipi, ki pripravi 
dödole za celotni dogodek, kar pomeni za okrog 500 ljudi. Med temi dogodki pa kuhajo dödole
tedensko na različnih lokacijah v Pomurju in drugod odvisno od projektov. Udeleži se vseh 
dogodkov in je nepogrešljiva v ekipi. Njeno znanje velikokrat pomaga razrešiti dileme ali težave. 
Njene ročne spretnosti in dobra mera okusa jo vodita pri ustvarjanju ročnih del. Je uspešna 
dekoraterka in s svojo spretnostjo olepša marsikateri dogodek s postavljeno dekoracijo. Sodeluje 
pri vseh turističnih dogodkih v KTD PUCONCI, KS PUCONCI in OBČINI PUCONCI. Je članica ekipe, 
ki vsako leto sodeluje na svetovnem festivalu praženega krompirja. Le ta se vsako leto odvija v 
drugem kraju. Letos je na Bledu. Na teh dogodkih promocijsko obveščajo o naši Dödolijadi. Sonja 
je tudi športnica. Od mladih let aktivno sodeluje v prvi slovenski ligi v kegljanju. Je tudi članica 
ekipe DU Puconci v kegljanju s kroglo na vrvici. Sonja s svojo energijo in karizmo širi pozitivno 
energijo med ljudmi. Je članica KTD Puconci več kot 13 let.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini
Rosvita Ačkun je že več kot 20 let članica Turističnega društva Šempeter v Savinjski dolini. Njeno 
članstvo se je pričelo kar s prevzemom številnih aktivnosti. Imenovana je bila v upravni odbor društva 
in to funkcijo opravlja že več mandatov. V enem mandatnem obdobju je bila tudi podpredsednica 
društva.. Vseskozi aktivno sodeluje na sejah, predlaga in oblikuje dobre, strokovne ideje, ki omogočajo 
boljše delovanje društva. Pred 20-imi leti je prevzela predsedstvo tričlanske komisije za ocenjevanje 
našega bivalnega okolja v sklopu projekta TZS, Najlepša hiša, kmetija, poslovni in sakralni objekt, ulica, 
vas in posamezni detajl. Vsa ta leta uspešno vodi in usklajuje delo ocenjevalne komisije, ki zbira 
podatke v pisni in slikovni obliki in jih daje v sprejem upravnemu odboru. Pogostokrat jo srečujemo po 
Šempetru in naših vaseh, ker njeno budno oko spremlja in opazi vse, kar je lepega in zanimivega. To 
vestno beleži in posname s fotografskim aparatom, seveda s privolitvijo posameznikov. Na sestankih 
komisije se odločajo koga predlagati, koga izbrati, predloge pa posredujejo upravnemu odboru v 
potrditev. Vsako leto tako na občnem zboru podelimo številna priznanja z obrazložitvijo, ki jih pripravi 
prav ona. Naše predloga posredujemo dalje, ker je že ustaljena praksa, da se tudi ta priznanja 
podeljujejo na občinskem nivoju. Rada se udeleži delovnih akcij, delavnic in prireditev, ker čuti veliko 
društveno pripadnost. Nepogrešljiva je na prireditvah Pot od Petra do Pekla, Pozdrav jeseni v Peklu , 
še posebej pa na Božični skrivnosti v jami Pekel. Skozi njene spretne dlani so šli vsi nastopajoči in 
statisti božične zgodbe, nepogrešljiva pa je tudi pri prodaji na stojnicah. Rada sodeluje na različnih 
promocijskih predstavitvah doma pa tudi širše ( v občini in krajih izven nje). Za vse društvene 
aktivnosti nameni vsako leto veliko svojega prostega časa in tako opravi večje število prostovoljnih ur. 
Če te pomnožimo z leti njenega aktivnega dela, ji opravičeno rečemo, da je v pravem pomenu 
prostovoljka na področju turizma. Upravni odbor TD Šempeter je mnenja, da je za gospo Rosvito 
Ačkun priznanje prostovoljke zasluženo in se ji ga podeli na dnevih slovenskega turizma v Laškem.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Dravograd
Miran Gologranc je prizadeven član Upravnega odbora Turističnega društva 
Dravograd že vrsto let. Aktivno in z veseljem sodeluje na sejah Turističnega 
društva z dobrimi idejami in pri izvedbi zastavljenih planov. Vedno je prisoten pri 
izdelavi velikonočne butare (snopa) adventnega venčka, postavljanja jaslic, 
čistilne akcije, največkrat v letu pa pri pečenju mišk na prireditvah v Občini 
Dravograd kakor tudi izven. Sodeluje pri raznih športnih igrah in tekmovanjih v 
balinanju, kegljanju, vaških igrah...na katerih smo letos prejeli že štiri bokale. 
Zelo rad kuha tudi razne enolončnice, tako, da mu z veseljem prepustimo 
kuhalnico; Letos smo se v mesecu maju udeležili tekmovanja v kuhanju golaža na 
povabilo Športnega društva Ceršak, kjer je skuhal odličen golaž. V mesecu 
oktobru pa smo sodelovali na otvoritvi učne poti OŠ Dravograd, kjer je skuhal 
dobro kislo juho. V društvu opravi veliko prostovoljnih ur saj je skupaj z ženo 
Ireno prisoten na vsaki naši prireditvi. Se zelo trudi, deluje skromno, 
povezovalno, je vedno dobre volje in pripravljen na sodelovanje. Je skrben, 
točen, zanesljiv in nanj se člani TD vedno lahko zanesemo, saj vemo, da bo delo 
dobro opravljeno. Za vso opravljeno delo do sedaj se mu zahvaljujemo, želimo 
mu veliko zdravja in dobre volje za uspešno opravljanje prostovoljskega dela v 
društvu še vnaprej. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Mislinja
GOSPA METKA GROS JE ČLANICA TURISTIČNEGA DRUŠTVA OD LETA 
2009. TAJNIŠKE NALOGE OPRAVLJA OD LETA 2010, PRAV TAKO 
RAČUNOVODSKE NALOGE IN PRIDOBIVA VSA POTREBNA 
DOVOLJENJA ZA PRIREDITVE, KI JIH ORGANIZIRA TURISTIČNO 
DRUŠTVO MISLINJA. AKTIVNO SODELUJE PRI VSEH VEČJIH 
TURISTIČNIH PRIREDITVAH IN NUDI POMOČ PRI UREJANJU 
ZOISOVEGA VRTA , KI JE ENA OD TOČK V OKVIRU ZOISOVE POTI 
INDUSTRIJSKI DEDIŠČINI V OBČINI MISLINJA. JE TUDI ČLANICA IO TD 
MISLINJA ŽE TRETJI MANDAT. ZA NJENO POŽRTVOVALNO DELO V 
TURISTIČNEM DRUŠTVU JO PREDLAGAMO KOT PREJEMNICO 
PRIZNANJA ZA PROSTOVOLSTVO TZS.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Vinska Gora
Katja je že vrsto let prostovoljka in človek akcije! Ko je potrebna 
pomoč, je Katja vedno tukaj. Brez nje, si življenja v Vinski Gori ne 
znamo predstavljati. Skrbi za dogajanje v kraju, kljub materinstvu 4 
otrok, premika gore! Zato smo menja, da si zasluži priznanje 
najzaslužnejše prostovoljke!





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Mozirje
Robert Klemenak je Mozirjan z dušo in srcem. Bil je predsednik mladinske 
organizacije, v času njegovega predsedovanja so imeli mladinci prvi in zadnji 
mladinski klub v Mozirju z vsebino in programom, v tem času je veliko nastopal v 
recitatorski sekciji Prosvetnega društva Mozirje na vseh proslavah v kraju. V 
srednješolskih letih je sledil očetu v društvu Pust Mozirski. Z leti je v društvu 
postal govornik, napovedovalec in ustvarjalec tradicionalnega programa 
pustovanja v Mozirju. Športno društvo Mozirje pod njegovim vodstvom društvo 
vzorno ureja igrišča za košarko in odbojko na mivki ob Savinji in za dom na trgu. 
Od ustanovitve je aktivni član Etnografskega društva mlajevci Mozirje, sodeluje 
pri vseh aktivnostih društva in vodi tradicionalni program plezanja na mlaj. 
Robert Klemenak je aktivni član Turističnega društva Mozirje že več kot 30 let. 
Udeležuje se akcij društva, vodi pa spomladanske in jesenske društvene pohode 
po okolici Mozirja, predstavlja kraj in turistične znamenitosti na sejmu Alpe 
Adria, organizira izlete društva in pomaga pri organizaciji Svetovnega dneva 
turizma. Vse od začetka delovanja je tudi član EHD Mozirski gaj, nepogrešljiv je v 
času Božične bajke. Kot Božiček razveseljuje otroke in starejše v času božično-
novoletnih praznikov. Je tudi član Društva prijateljev mladine, kjer sodeluje pri 
obdaritvi otrok kot božiček že od leta 1991.





• PREDLAGATELJ: REVIVAS - društvo za oživitev in promocijo vasi 
Škale

Zvone Kodrun se je društvu Revivas Škale pridružil v začetku leta 
2017 in se takoj aktivno vključil v delo. V sklopu društva je ustanovil, 
opremil in vodil pražilsko ekipo, ki je leta 2017 prvič sodelovala na 
svetovnem festivalu praženega krompirja in se odtlej teh festivalov 
redno udeležuje. Zvone je kmalu postal nepogrešljiv pri izvedbi vseh 
prireditev in drugih aktivnosti društva. Poleg fotografiranja in 
logistike, ki sta njegovi stalni nalogi, poskrbi za marsikaj, tudi za 
kakšno okusno jed. Februarja 2022 je prevzel odgovorno funkcijo 
predsednika društva Revivas Škale, ki jo uspešno opravlja.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Šalek
Breda Kolar je predsednica Turističnega društva Šalek in vodja plesne 
skupine »Šaleška gospoda«, ki pleše renesančne plese in obuja oblačilno 
kulturo tistega časa. V društvu nadaljuje začrtano delo predhodnih 
generacij: tradicionalne prireditve - »Na Šaleškem gradu strašiiiii…«, 
»Čarobni december na Šaleškem gradu«, »Sodelovanje s KUD Dudovo
drevo«, »Pokop pusta Pepija«, »O kresi se dan obesi«, »Starotrški dan v 
Šaleku« - so se okrepile, nastalo je nekaj novih, raznih izobraževanj je 
veliko, kulturni nivo društva se je zelo dvignil. Društvo je postalo še bolj 
aktivno in prepoznavno, dobro sodeluje z drugimi društvi, še posebej z 
lokalno skupnostjo. Pridobilo je ugled v Šaleški dolini. Plesna skupina je 
postala prepoznavna tudi v Sloveniji, saj nastopa po vseh slovenskih 
gradovih in krajih, ki pripravljajo srednjeveške prireditve. Odlikujejo jo 
samoiniciativnost, marljivost, zmožnost sodelovanja in predanost pri 
prostovoljnih akcijah našega društva. Breda, hvala ti za opravljeno delo in 
sodeluj v prihodnosti z nami podobno kot si do sedaj.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Šentilj pri Velenju
Slavka vedno poskrbi, da smo pri njihovi hiši dobrodošli. Za 
Martinovo rajžanje od kleti do kleti pripravi domače dobrote in pri 
njih vsako leto zaključimo pohod. Pri Irbarju je tudi vsakoletni 
Blagoslov vina, ki ga pripravi domači župnik. Slavka in njeni prijatelji 
pa poskrbijo, da je ta del prireditve obogaten z domačo pesmijo in 
besedo. Njihovo mlado vino nam razgreje lica in sprosti pogovor. 
Slavka je tudi dober poznavalec vin in rada podeli z nami znanje o 
posamezni vrsti in povabi na degustacijo. Kljub težkemu delu na 
kmetiji nam vedno priskoči na pomoč.





• PREDLAGATELJ: Turistično-kulturno društvo Lemberg
Slavica Lorenčak je članica Turističnega-kulturnega društva Lemberg 
od ustanovitve naprej. S svojim prostovoljnim delom prispeva k 
razvoju turizma v kraju in občini. Deluje na področjih promocije, 
turističnih vodenj, razvoju turističnih spominkov, urejanju okolja, 
organizaciji dogodkov in delavnic ter izvedb le-teh. Odlikujejo jo 
sposobnost za skupno delo, odprtost, prijaznost, zanesljivost, 
poštenost, ustvarjalnost, predvsem pa jo odlikuje zavest o 
odgovornosti za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v kraju. 
Vse to je pomemben prispevek k kakovosti bivanja in udejanja geslo 
dela turistične društvene organizacije Turizem smo ljudje.





• PREDLAGATELJ: Kulturno umetniško društvo Galiarda Celje
Brigita je članica 20 let in je od samega začetka obstoja srednjeveške 
plesne skupine Galiarda steber društva kot tudi nadarjena plesalka in 
glavna za vodenje financ in računovodstva. Z menjavo različnih 
predsednikov in vseh viharjev v društvu je ostala zvesta sebi in je 
dobro vodila finančno stanje društva. Do sedaj društvo ni imelo 
nobenih problemov z revizijami. Prav tako vedno učinkovito pomaga 
pri usposabljanju novih članov in vodi plesne delavnice.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Vojnik
Ivanka Plešnik je oseba, ki že dva desetletja brezpogojno razdaja svoj 
čas za pomoč krajanom, za napredek kraja in promocijo Občine širom 
po državi. Aktivno sodeluje v društvu Dobra volja, kjer združujejo 
ljudi in organizirajo različne zabavne, kulturne in športne dogodke. 
Prav tako je članica odbora Turističnega društva Vojnik in tudi vsako 
leto sodeluje na odmevnem dogodku Božični Vojnik. Pomoč 
ogroženim nudi osebno, skozi društva in tudi s članstvom v Rdečem 
križu Vojnik. Je dobitnica zlatega grba Občine Vojnik, ki ga župan 
podarja najzaslužnejšim krajanom.





• PREDLAGATELJ: Turistična zveza Velenje
Verica Pogačar je ena izmed ustanoviteljev REVIVASA- društva za 
oživitev in promocijo vasi Škale. Društvo nadvse uspešno deluje od 
leta 2009 in preko prireditev, razstav, publikacij, okroglih miz ter 
tematskih vodenj društvo ohranja DNK vasi Škale še kako živ. 
Predsedniško mest je Verica sicer pred kratkim zamenjala za 
podpredsedniško, pri tem pa zagotovila neprekinjeno kvalitetno delu 
društva tudi v prihodnje, kar je velik uspeh. Tudi kot članica Izvršnega 
odbora TZ Velenje, je prispevala svojo strokovnost, požrtvovalnost in 
natančnost, da smo lahko zaradi nje postali še boljši. Verica, iskren 
hvala za vse!





• PREDLAGATELJ: Turistična zveza Saška
Dragotin Pogorevc je prostovoljec že 50 let. Večina časa v Mislinji, 
kjer je bil aktiven v raznih društvih in odborih. Predsednik TD Mislinja 
je bil 10 let, od leta 2011 do lani. Leta 2016 je bil organizator projekta 
1000 zlatih zrn za novo tisočletje. Leto kasneje je vodil dela pri 
urejanju Zoisove poti v Mislinji, letos pa tematsko pot - Pot k izvirom 
rek Hudinje, Pake in Mislinje. Član UO RTZ SAŠKE je že drugi mandat, 
član UO TZS pa prvi mandat. Je zelo zaslužen za povezovanje 
Turističnih društev na Koroškem.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Braslovče
Dominik Pongračič, kot član Turističnega društva Braslovče, že skoraj tri 
desetletja aktivno in prostovoljno sodeluje pri organizaciji in izvedbi 
številnih dogodkov in prireditev, ki jih organizira TD Braslovče. Posebej 
aktivno, kot vodja prireditve, izstopa njegovo prostovoljno delo pri 
organizaciji in izvedbi prireditve SALAMIJADA BRASLOVČE za v finale 
slovenskih salamijad, ki bo spomladi izvedena že petindvajsetič in je kot 
prireditev že presegla regijsko mejo. Je eden izmed stebrov organizacije in 
izvedbe prireditve DAN HMELJARJEV, ki je bila letos izvedena že 60. leto. 
Med najbolj aktivnimi udeleženci je tudi pri prostovoljnih dejavnostih, kot 
so Spomladansko urejanje okolja v občini Braslovče, delovne akcije na 
gradu Žovnek in na sejemskih prireditvah, kot so Pomladni sejem v 
Braslovčah, Sejem ALPE ADRIJA, sejem MOS idr... Kot dolgoletni član 
upravnega odbora TD Braslovče je med člani pridobil zaupanje, da opravlja 
delo predsednika nadzornega odbora TD Braslovče. S svojo marljivostjo in 
zglednim prostovoljnim delom aktivno prispeva k prepoznavnosti TD 
Braslovče in celotne občine Braslovče.





• PREDLAGATELJ: Kulturno turistično društvo Bazilika
Danica Praznik je ena izmed ustanoviteljev Kulturno turističnega 
društva Bazilika. S svojo energijo je eden izmed ključnih pogonov za 
dogodke, ki jih organizira KTD Bazilika. Aktivna je tako na turističnem 
področju, kjer promovira Štruklje, življenje upokojencev 
(Penzionistki), kot tudi na zdravstveno-socialnem področju, kjer 
ozavešča o pomembnosti zdravja v obdobju upokojitve. Celotna 
Zgornje savinjska dolina jo pozna kot prijazno osebo, ki je vedno 
pripravljena na pogovor in pomoč in s svojo sproščenostjo in 
odkritosrčnostjo pomiri slehernika. Menimo, da si za svoje dosežke 
Danica Praznik zasluži posebno priznanje. 





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Cirkulane
Anton Bratušek je ustanovni član Turističnega društva Cirkulane, ki je 
bilo ustanovljeno leta 1994. Pod njegovim vodenjem društva, 
koordinacijo med člani in drugimi društvi ter organizacijami v kraju se 
izvajajo številne tradicionalne prireditve, kot so Fašenk v Cirkulanah, 
Postavitev klopotcev, Martinovanje in druge občasne prireditve. Z 
velikim prizadevanjem je pomagal pri vzpostavitvi Etnološkega parka 
dediščine v Cirkulanah, kar je bila dolgoletna želja Turističnega 
društva Cirkulane. V kratkem času je odigral ključno vlogo pri 
vzpostavitvi organiziranega turističnega vodenje po etnološki zbirki v 
parku, kar omogoča organiziran obisk etnološke zbirke za različne 
ciljne skupine turistov.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Destrnik
Franc Brenčič je član Turističnega društva Destrnik že 28 let. Vsa leta je 
član upravnega odbora. Vso delo, ki ga opravi v društvu je prostovoljno. 
Pred kmečkim praznikom se poda po vaseh naše občine (17 vasi), da 
animira skupine za povorko. Pripravlja kulise za naše prireditve. Po njegovi 
zamisli so narejene brajde s potomko najstarejše trte pri viničariji na 
Destrniku. Njegova ideja je bila občinski vinograd, kjer aktivno sodeluje z 
nasveti in fizičnim prostovoljnim delom. Smo prva občina v SLO, ki ima 
vinograd 84 trt vnukinj najstarejše trte. Ogromno svojega prostovoljnega 
dela je vložil pri projektu "Nadstrešnica z lanišnico". Ima izreden občutek 
za ohranjanje kulturne dediščine, po kateri je poznan tudi izven 
turističnega društva. Je vse stranko praktičen in uporaben za različna dela 
na različnih področjih. Na kratko: živi za Turistično društvo Destrnik. 





• PREDLAGATELJ: Rokodelsko, izobraževalno in turistično društvo 
Godi mi

Bernarda Korez skrbi za objave na spletu in v javnih medijih, vodi 
evidence na tzs.link. Izdala je zbornik kulturne dediščine občine, 
organizirala 2. strokovno srečanje Turizem in trajnostni razvoj Občine 
Selnica ob Dravi z zbornikom. Organizirala in izpeljala je strokovno 
ekskurzijo z ogledom dobrih praks, ter sprehod po sakralnih objektih, 
dogodek Noč čarovnic. Ob tem pa je uspešna tudi na javnih razpisih 
tako, da lahko omogočimo brezplačno udeležbo vsem udeležencem 
na vseh naših dogodkih. Uspelo ji je društvo vpisati v register 
prostovoljskih organizacij. Opravila je 186 ur prostovoljnega dela, 
kljub 4 mesecem bolezni.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Limbuš
Gospa Metka Kovačič je dve desetletji vodila pohodniško sekcijo in 
organizirala društvene izlete; Vsa leta je zavzeto sodelovala pri 
društvenih akcijah in prireditvah, zasaditvah rož in urejanju okolja; V 
društvenem domu skrbi za red in čistočo; Leta 2003 je prejela 
priznanje Prostovoljec društva, 2013 društveno pisno zahvalo in leta 
2021 priznanje s srebrnim znakom Občinske turistične zveze.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Pekre
Aleksandra Lovrenčič se je včlanila v TD Pekre leta 2004 in kot aktivno 
delovno članico smo jo izvolil za tajnico društva. To delo opravlja že četrti 
mandat. Je aktivna v organizacijskem odboru vseslovenskega festivala 
komedije amaterskih oziroma ljubiteljskih dramskih skupin, ki ga organizira 
naše društvo, letos že 18. Prav tako je aktivna v organizacijskem odboru 
pekrskih dogodkov pri izvedbi tradicionalnega spominskega pohoda 
"Pekre, 23. maj 1991" v izvedbi našega društva. Poleg tega, da v celoti 
skrbi za vsebine naših družbenih omrežij, profesionalno vodi in moderira 
naše prireditve. Naši Sandri gre velika zasluga pri pridobivanju 
prepotrebne finančne pomoči, saj brez nje ne bi bili uspešni pri prijavah na 
javne razpise na lokalnem in državnem nivoju. Za zasluge udejstvovanja na 
turističnem področju je leta 2018 prejela priznanje OTZ Maribor. Poleg 
dela v našem društvu je že skoraj 30 let aktivna članica v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Radvanje.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Polenšak
Gospod Jože Munda je aktivni član Turističnega društva Polenšak že 
vse od leta 1964. Dolga leta je član ožjega upravnega odbora, med 
leti 1995-2002 pa je društvo zastopal kot predsednik. V času 
predsedovanja so pod njegovim vodstvom potekale številne 
aktivnosti, prenove objekta društva, dopolnitve društvenega statuta, 
razvitje društvene zastave itd. Gospod Munda je veliko let aktiven 
funkcionar tudi v drugih lokalnih društvih. Za društvo in domači kraj 
si prizadeva za ohranitev starih običajev, tradicije za dobro počutje 
krajanov oz. ljudi, ki na Polenšak prihajajo od blizu in daleč.





• PREDLAGATELJ: Turistična zveza Slovenska Bistrica
Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica v letu 2022 predlaga za 
naj zaslužnejšega društvenega delavca - prostovoljca Ivano Pečovnik. Ivana 
že vrsto let skrbno ureja vsa tajniška dela v medobčinski zvezi, skrbi za 
pravočasno obveščanje in podporo turističnim društvom - članom zveze, 
pripravo vlog za razpise ter sodelovanje med različnimi deležniki v turizmu. 
Je zanesljiva, dosledna in zelo aktivna v številnih organizacijah (turistični 
zvezi, društvu vinogradnikov Ritoznoj, društvu kmetic Slovenska Bistrica). 
Je nepogrešljiva pri izvedbi številnih dogodkov v Slovenski Bistrici (pri 
udeležbi društev na tradicionalnem Cvetnem petku, pri organizaciji in 
izvedbi medobčinskega srečanja turističnih podmladkov v Slovenski 
Bistrici, Podob bistriških domačij, Martinovanja, Miklavževanja, prireditev 
tekom prazničnega decembra, idr.). Ivana Pečovnik je polna idej in 
pozitivne energije, velik motivator, vedno optimistična in dostopna, 
dobrosrčna, vedno dobre volje in pripravljena pomagati. Njena pomoč pri 
delovanju zveze je izjemnega značaja.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Miklavž na Dravskem polju
Ga. Milena Roj je od leta 2011, ko smo ponovno vzpostavili delovanje 
turističnega društva v Miklavžu na Dravskem polju, aktivna članica 
društva, ves čas članica upravnega odbora, sekretarka in 
organizatorka izletov. S svojimi idejami, zanosom in predanostjo je 
sledila ciljem društva in poskrbela, da smo jih s skupnimi močmi tudi 
uresničili. Prav tako je s svojim pisanjem in fotografskimi posnetki 
poskrbela za objave naših izvedenih aktivnosti, torej se je angažirala 
tudi na publicističnem področju.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Vitica
Gregor Sajko, deluje v TD Vitica že od same ustanovitve (14 let). 
Njegov prispevek v TD Vitica je nepogrešljiv. Aktivno se udeležuje 
vseh projektov TD Vitica, pomaga pri organizacijskih zadevah 
delovanja društva, predvsem pa se zalaga pri opravilih okoli našega 
"posestva" in kmečke lope, katere je tudi gospodar. Samoiniciativno 
in sprotno rešuje vse nastale težave, boljšega "gospodarje" se ne bi 
mogli želeti. Aktivno deluje pri pridobitvi donatorskih finančnih 
sredstev, kakor tudi pri donaciji raznega materiala. Opravi ogromno 
ur prostovoljnega dela.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Šentilj
Slavko Vrtin se vsa leta aktivno in pridno trudi za prepoznavnost 
našega društva. Ni je prireditve kjer on ne bi aktivno sodeloval. Letos 
pa je se zelo aktivno posvetil obuditvi legende o BOBEKu, ki je del 
zgodovine našega kraja in ves svoj prosti čas posvetil temu, da smo 
lahko pripravili to luknjo v zemlji (BOBEKOV DOMEK) in otrokom ter 
ostalim obiskovalcem ponovno obudili legendo. Za svoje delo si 
zasluži več kot posebno priznanje, saj je to zgodba, ki bo našemu 
kraju prinesla veliko novih obiskovalcev in turistov. Tako naša legenda 
BOBEK živi naprej.





• PREDLAGATELJ: Turistično društvo Ptuj
Branko Zemljič je v zadnjih 25 letih aktiven član TD Ptuj. Pri izvedbi 
letnih aktivnosti TD Ptuj je nepogrešljiv, pripravljen opraviti vsako 
delo pri organizaciji prireditev. Pri vzporednih aktivnostih Ptujskih 
festivalov se vključi pri pripravi pogostitev, kuhanju značilnih jedi, 
razdeljevanju napitkov in drugih logističnih organizacijskih delih. Za 
TD Ptuj opravi vrsto prevozov materialov pri izvedbi prireditev. Na 
festivalu Dobrote slovenskih kmetij poskrbi za predstavitev TD Ptuj. 
Za delo v turističnem društvu pritegne tudi svoje vnukice, ki se z 
veseljem pridružijo pri turističnih aktivnostih. Branko je pripravljen 
žrtvovati veliko prostega časa pri prostovoljnem delu v društvu.





• PREDLAGATELJ: Turistično ribiško društvo Oplotnica
Jožica Žišt je aktivna članica društva že 22let. Sodeluje na vseh 

dogodkih in prireditvah, ki jih pripravi društvo v domačem kraju ali 
drugje po Sloveniji. Je članica upravnega odbora drugi mandat pred 
tem pa dva mandata nadzornega odbora. Ima vse zasluge za vestno 
pobrano vsakoletno članarino društva in prav tako so vsi člani od nje 
obveščeni za strokovne ekskurzije, piknike in prireditve v organizaciji 
društva. Je prava povezovalka pri prijateljevanju s pobratenim TD 
Banovci. Izkaže se tudi pri vseh delovnih akcijah društva. S strani 
društva ji iskreno čestitamo ob zasluženem prejemu priznanja.


