
KAMPANJA ZDAJ JE ČAS. MOJA SLOVENIJA.  

 
Slovenija – moja dežela se po dolgih, skorajda predolgih tednih vaje v ostajanju doma končno 
izvija iz epidemije korona virusa in se košček za koščkom osvobaja v neko novo sedanjost, ki 
ji gremo naproti in s katero se že in se še bomo seznanjali. Nekaj starih navad bomo seveda 
morali opustiti, bomo pa zato pridobili nekaj novih, ki nam bodo pomagale zaživeti v novem -
starem okolju na nov, varen, a kljub vsemu prijazen način.  
 
Turistična zveza Slovenije z vsemi svojimi Turističnimi organizacijami in Turističnimi 
društvi, ki kot povezovalna mreža skrbijo za domače turiste ter njihovo udobje in radovednost 
pri odkrivanju še neznanih delčkov naše dežele – lepe in gostoljubne, že desetletja bdi nad 
vsemi lepotami, zanimivostmi, skrivnostmi in presenečenji, ki jih je za nas ustvarila in nam 
jih ponuja dežela, v kateri smo doma.  
 
Zato smo z navdušenjem sprejeli vabilo za sodelovanje v kampanji Zdaj je čas. Moja 
Slovenija. Kot turistično orientirana organizacija z velikim številom navdušenih 
prostovoljcev, ki radi predstavljajo svoje kraje vsem radovednim turistom, smo pripravili 
nekaj prireditev, vrednih udeležbe in ogledov, seveda z upoštevanjem socialne distance, ki 
smo jo doslej že zgledno osvojili. Tudi zaščitne maske in rokavice bodo odigrale svoje 
varovalno vlogo, zato da bodo dogodki lahko bolj brezskrbni in prijetni. Ob takih 
samozaščitnih ukrepih je uspeh vseh naših akcij nedvomno zagotovljen, veselje ob na novo 
pridobljeni svobodi v naravnem okolju pa bo zato toliko večje in pristnejše.  
 
Turistična zveza Slovenije se bo v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija. predstavila z 
bogatim izborom »javnih prireditev na socialni distanci«, a blizu srcem naših ljudi, ki po 
tednih samoosamitev hrepenijo po odkrivanju tega koščka zemeljske krogle, na kateri 
poganjajo naše korenine. Če bo višja sila dovolila in bodo zaščitni ukrepi ukinjeni, bo že  23. 
maja 2020 potekalo srečanje slovenskih oglarjev s prižigom kope v občini Škocjan, seveda z 
upoštevanjem socialne distance in drugih zaščitnih ukrepov, ki bodo še veljali. Ogled in 
predstavitev bo popestrila svetloba ognja, ki bo pregnal še zadnje turobne korona-misli.  
 
Praznovanju svetovnega dneva turizma bomo dva meseca pozneje posvetili kar dva dni, in 
sicer 25. in 26. september 2020, ko bomo v eno prireditev zajeli peščico dogodkov, kot so 
EVRORANDO 2021 - srečanje evropopotnikov in srečanje Turističnih društev podeželja, ki 
bodo prevzela ključno vlogo pri pokoronskem odpiranju turističnih dejavnosti v Sloveniji. 
Organiziran bo tudi 25. pohod iz Dolenjskih toplic do Dobrniča, pospremila pa ga bo razstava 
o evropskih pešpoteh v Žužemberku. 26. septembra 2020 se bo pohod iz Dobrniča nadaljeval 
proti Žužemberku, kjer bo srečanje vseh Turističnih društev podeželja v Sloveniji, spet seveda 
z upoštevanjem socialne distance. Tam bo tudi množica predstavitvenih stojnic, organizirana 
bodo strokovna posvetovanja na temo turizma na podeželju in zabavni del, ki bo izveden na 
primerni razdalji med sodelujočimi. Plesali bomo skupinske plese na 2 metrih razdalje. 
Začnite vaditi! 
 
Nov zagon bo dobila tudi naša ključna in vse bolj priljubljena akcija - tekmovanje krajev v 
urejenosti in gostoljubnosti »Moja dežela lepa in gostoljubna«, ki bo prinesla nove 
zmagovalce najboljših turističnih krajev v Sloveniji. O tej vseobsegajoči akciji vas bomo 
seveda redno in izčrpno obveščali. 
 



Tudi na tekmovanji Turizmu pomaga lastna glava in Zlata kuhalnica nismo pozabili, le 
prilagodili ju bomo vsem zaščitnim ukrepom, ki bodo še veljali in ju izpeljali z vso 
pozornostjo in odgovornostjo do tekmovalcev in sodelujočih. 
 
Na sejmu Agro v Gornji Radgoni bo Turistična zveza Slovenije pripravila predstavitve 
turističnih društev na razstavnih stojnicah, na tem zelo strokovnem sejmu pa bodo pod njenim 
okriljem potekali tudi posveti na temo:  

• kako kakovostno povezati turistična društva z gospodarskimi subjekti in 
• nadgradnje dela turističnih društev v povezavi s turizmom na področju kmetijstva in 

gozdarstva. 
Turistične zveze in društva bodo prav za ta sejem pripravila tudi svoje akcije in predstavitve 
svojega delovanja. Seveda bomo pri vseh teh dogodkih rade volje upoštevali vse zaščitne 
ukrepe, ki bodo takrat še v veljavi in nam bodo omogočali varno in hkrati kakovostno 
opravljanje naših dejavnosti.  
 
Vse večje pozornosti je deležna nova mobilna aplikacija Slovenski turistični vodnik, ki 
domačim (kdaj pozneje pa tudi tujim) turistom predstavlja celovito turistično ponudbo 
Slovenije, popotnike pa kar sproti na poti obvešča o lokalnih znamenitostih, vrednih ogleda, 
in o raznovrstnih dogodkih, ki se odvijajo v neposredni bližini poti in cest, po katerih 
potujejo. S pomočjo te aplikacije, ki vam je na poti vedno na voljo, lahko odkrijete tudi 
kakšen nov delček naše dežele, ki vam je doslej ostajal skrit in neznan. S pomočjo te 
aplikacije se boste lažje odločali o kulinaričnih dobrotah ob poti, po kateri boste potovali, in si 
privoščili najboljše, kar lahko Slovenija ponudi na krožniku in v kozarcu. 
 
Ne smemo pozabiti niti na spletno revijo Lipov list, ki bo domačim turistom še bolj pestro in 
bogato ponujala tedenske namige za izlete in obiske množice dogodkov, ki bodo potekali v 
pokoronskem obdobju, njihove vsebine in načini izvedbe pa bodo seveda zagotavljali varno 
okolje za vse udeležence. 
 
Lotili smo se tudi priprave kratkih filmčkov, v katerih bodo predstavljene lepota, 
raznovrstnost in pestrost slovenskih mest, krajev, vasi in zaselkov, v katerih turistični 
zanesenjaki ustvarjajo pravo bogastvo dogodkov, predstavitev, aktivnosti, oddiha in vsega 
drugega, kar ustvarja nepozabne spomine za vse, ki se z veselim pričakovanjem odpravijo od 
doma z namenom odkrivanja skrivnosti Slovenije – naše lepe, skupne dežele.  
 
In ker smo turizem ljudje, tako tisti, ki nove turistične storitve ustvarjajo, kot tudi tisti, ki v teh 
storitvah uživajo, vas kot prostovoljni predsednik Turistične zveze Slovenije vabim - v 

Slovenijo. Stopite skozi vrata svojega doma, podajte se na izlet ali na počitnice po svoji 
domovini in dovolite lepotam in dobrotam te dežele, da vas očarajo, začarajo in osvojijo tako, 
kot vas ni še nič v življenju. Naj vam odkritja naše skupne dežele sedejo v srce in tam 
ostanejo zato, ker smo ljudje te dežele, prebivalci teh krajev in občudovalci lepot, ki jih je 
stvarstvo namenilo samo nam – prebivalcem najlepše dežele pod svobodnim soncem – 
Slovenije.  
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