Pomembni novci
iz turizma

O

bisk in pregled 74 mest in
krajev, 45 dni na terenu,
prevoenih deset tisoè
kilometrov in za nekaj deset
tisoè evrov ovrednotenega
prostovoljnega dela so opravile
strokovne komisije Turistiène zveze
Slovenije (TZS) v letonjem
tekmovanju Moja deela  lepa in
gostoljubna.
Pomemben prispevek k tradicionalni
akciji je dodal e Republiki turistièni
drobnogled TZS in v Radencih, kjer je
hkrati potekal 59. Gostinsko turistièni

zbor, so najbolji prejeli priznanja. Za
ivljenjsko delo ga je ob tej prilonosti
dobil dr. Marjan Roiè, ki je nedavno
praznoval svojo 80. obletnico, turistièni
zanesenjak, ki je skoraj dve desetletji
predsednikoval TZS in ki ima
»nedvomno neprecenljive zasluge za
razvoj turistiène drutvene dejavnosti
in razvoj slovenskega turizma«, kot je
poudaril Peter Misja, predsednik TZS.

 Besedilo in fotografije:
Dua Podbevek - Bedraè

Dr. Danilo Türk, predsednik Slovenije: »Lepote nae
domovine niso samo boji dar, ampak tudi dobrih ljudi!«
Peter Misja, predsednik TZS: »Turizem daje veliko
zaposlitev, prinaa dodano vrednost in zelo pomemben
denar!«

Prvaki 2012
Koper, Postojna, Metlika, Piran, Lako,
Podboèje, kamp Danica, hostel
Pliskovica, Slovenj Gradec, Braslovèe,
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Barbara Vajda, direktorica javnega
zavoda Turizem Ljubljana, je po
izboru Drutva slovenskih turistiènih
novinarjev (Fijet) prejela priznanje za
vrhunske doseke v slovenskem
turizmu  kristalni Triglav.

Karl Vernik, predsednik Republikega turistiènega
drobnogleda TZS, Karmen Grebenc Burger, generalna
sekretarka TZS, in Pavle Hevka, podpredsednik RTD TZS
z ministrstva za infrastrukturo in prostor, so izrazili
zadovoljstvo nad obirnim prostovoljnim delom po irni
Sloveniji za lepo in gostoljubno deelo na sonèni strani
Alp.

Hrastov Dol, Pot kulturne dedièine
irovnica, gasilski domovi otanj  mesto,
Smolnik in Seèovlje ter bencinski servisi
Podèetrtek, Selnica ob Dravi in abja vas
(vsi Petrolovi) so po oceni strokovnih

komisij TZS osvojili prva mesta v
posameznih kategorijah. Glas ljudstva
(spletno glasovanje) pa je prinesel prva
mesta Velenju, Podèetrtku in Kobaridu.

Dejan Podgorek, lastnik drube PortoAlpe, in Duan
Boiènik, prokurist Zdruenja iènièarstva Slovenije, sta
veliki turistièni dogodek v Radencih izkoristila za promocijo
slovenskih smuèiè in prihajajoèe smuèarske sezone.

V Radencih smo obèudovali veliko okrasnih aranmajev.
Izstopal je jesenski v hotelu Radin  delo gostitelja,
Zdravilièa Radenci.

Stroga komisija s predsednikom
Botjanom Humskim je v tekmovanju
ekip v pripravi in postrebi menija
natakarje ljubljanskega Grand hotela
Union uvrstila med najbolje v Sloveniji.

Po slavnostni podelitvi priznanj
najbolj urejenim in najbolj
gostoljubnim krajem je nastala
»gasilska« fotografija z dr. Danilom
Türkom.
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