
PODELITEV PLAKET Slovenija je lepa dežela in zakladi so skriti povsod

e pred dobrimi 14 dnevi smo lahko pre-
brali zadnjo zgodbo tujih turistov, ki so v 
sklopu Turistične patrulje obiskali sloven-
ske občine. 

Preteklo soboto pa smo predstavnikom občin v prije-
tno topli jesenski soboti podelili plakete, s katerimi smo 
se jim zahvalili za sodelovanje in trud, ter razglasili in 
uspešno predstavili občine, ki so zasedle prva tri mesta 
po izboru bralcev in turistov, ki so jih obiskali. 

Š

NA ŠPORTNEM SVETU ZBRANI 
TUDI ŽUPANI ŠTEVILNIH OBČIN

Drugo mesto po izboru turistov in 
bralcev si je prislužila občina Izola; na 
fotogra� ji Dean Kocijančič, direktor 
TIC Izola, in sodelavka Taja Šavron.

po izboru bralcev in turistov, ki so jih obiskali. po izboru bralcev in turistov, ki so jih obiskali. 

Občina Solčava je po glasovih bralcev dosegla tretje mesto; na fotogra� ji Blanka Kovačič iz Zavoda za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega.

 PRETEKLO SOBOTO smo uspešno 
organizirali že drugi Športni svet, dogodek, 
ki ga vsakič znova obišče več športnih 
nadobudnežev in v sklopu katerega 
podelimo tudi plakete občinam, ki so 
sodelovale v Turistični patrulji.

POVABILA SO DEŽEVALA
S svojim obiskom so nas počasti-

li predstavniki občine Mirna Peč, žu-
pan Andrej Kastelic, direktorica občin-
ske uprave Sonja Klemenc Križan, višja 
svetovalka za turizem Vladimira Fabjan 
Barbo in vodja Muzeja Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka Ljudmila Bajc, ki so nas 
gostoljubno povabili na obisk in ogled 
muzeja. Iz občine Gorje nas je pozdra-
vila podžupanja Danijela Mandeljc, ki je 
povedala, da jih je v soboto na Poklju-
ki že pozdravil sneg, povabila pa je tudi 
na obisk soteske Vintgar. Župan Anton 
Špeh iz občine Gornji Grad nas je pozval 
na ogled čudovite muzejske zbirke, ki je 
navdušila tuje turiste. Župan Slavko Ve-
trih iz občine Vitanje je povabil na ogled 

centra vesoljskih tehnologij in povedal 
tudi zanimivo zgodbo o Hermanu Po-
točniku - Noordungu, ki je pomembno 
zaznamoval področje raketne tehnolo-
gije. Župan občine Mirna Dušan Skerbiš 
je zbrane povabil na sprehod po ureje-
nih poteh, obenem pa spomnil na pro-
jekt, ki so ga izvedli leta 2014. Takrat so 
naredili mrežo postajališč za avtodome, 
ki nudi turistom čudovito, nekoliko dru-
gačno izkušnjo. Iz občine Izola sta nas 
pozdravila direktor Turističnoinforma-
cijskega centra Izola Dean Kocijančič in 
njegova kolegica Taja Šavron ter nas po-
vabila na čudovito urejene ulice in v mu-
zej Izolana, ki je navdušil tudi naša turi-
sta. Podžupan Matjaž Hočevar iz Velikih 

Lašč je spomnil na kulturno dediščino in 
domačijo Primoža Trubarja, zbrane je po-
vabil tudi na odlično kulinariko, ki jo ima-
jo v občini. Direktorica Zavoda za turizem 
Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk 
iz Nove Gorice je izpostavila ogled muzeja 
in predstavila lepo urejene kolesarske poti. 
Blanka Kovačič iz Zavoda za turizem in traj-
nostni razvoj Solčavskega pa je zbrane pova-
bila na čudovito panoramsko pot.  

DRAŽBA DRESOV 
Župani občin so se udeležili tudi dražbe 

dresov, izkupiček pa bomo namenili 20 dru-
žinam otrok s posebnimi potrebami. Vsak od 
njih je za izbrani dres odštel po 100 evrov. 

Prvo mesto po izboru 
turistov in bralcev si je 
prislužila občina Mirna 
Peč; na fotogra� ji župan 
občine Andrej Kastelic. 
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dres NK Olimpija, župan Mirne 
Peči Andrej Kastelic

dres NK Aluminij, 
župan občine Vitanje 

Slavko Vetrih

dres NK Bravo, župan 
občine Gornji Grad 

Anton Špeh

dres NK Gorica, Erika 
Lojk, direktorica Zavoda 
za turizem in trajnostni 
razvoj Solčavskega

vratarski hokejski dres Olimpije, podžupanja italijanske narodne skupnosti Ankarana Martina Angelini

dres NK Sežana, Blanka 
Kovačič, direktorica 

Zavoda za turizem in 
trajnostni razvoj 

Solčavskega 

dres NK Koper, vodja 
TIC Izola Taja Šavron

Na Športnem svetu zbrani tudi župani številnih občin

dres NK Olimpija, župan 
Mirne Dušan Skerbiš

TURISTICNA PATRULJA26 Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.ČETRTEK, 1. 10. 2020 novice.svet24.si 27Za naročilo pokličite na številko 080 4321.


