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DRUŠTVO TURISTIČNIH NOVINARJEV 

Nagrada združenju 
Gourmet over Mura 

Neformalno združenje Gourmet over Mura je bilo 
ustanovljeno samoiniciativno po principu od spodaj 

navzgor, še vedno se financira izključno iz lastnih 
sredstev in je plod entuziazma posameznikov 

 
 

ruštvo turističnih novinar- 
jev Slovenije (TNS) vsako 
jesen na Dnevih sloven- 

skega turizma podeli nagrado Kri- 
stalni Triglav za izjemne dosežke 
na področju slovenskega turizma in 
promocijo Slovenije v svetu. Lani je 
društvo priznanje namenilo zdru- 
ženju Gourmet over Mura. Ker pa so 
dnevi slovenskega turizma zaradi 
epidemije covida-19 potekali vir- 
tualno, so člani izvršnega odbora 
združenja Pomurje obiskali šele zdaj 
po sprostitvi ukrepov za omejitev 
epidemije in predstavnikom zdru- 
ženja v živo predali nagrado. 

 
Društvo TNS je združenju Gour- 

met over Mura priznanje podelilo za 
uspešno povezovanje sprva pomur- 
skih ponudnikov vrhunskih kuli- 
naričnih in vinskih zgodb (Gostilna 
Rajh, Šunkarna Kodila in Vinarstvo 
Marof), ki so se jim kasneje pridru- 
žili še ponudniki kakovostnih bu- 
tičnih nastanitev. "Združenje je od 
svojega nastanka pa do danes po- 
stalo blagovna znamka za odličnost. 
Ponudniki, povezani v združenje 
Gourmet over Mura, so  dokazali, 
da je prav povezovanje edina prava 
pot, ki vodi do prepoznavnosti Po- 
murja kot kulinarične regije z bu- 

 
 
 
 
 
 
 
 

tičnimi nastanitvami in do uspeha 
celotne regije v turizmu," je ob po- 
delitvi povedal predsednik Društva 
TNS Drago Bulc. 

Neformalno združenje Gour- 
met over Mura je bilo ustanovlje- 
no samoiniciativno po principu od

 

 
 
 
 
 
 
 

spodaj navzgor, še vedno se finan- 
cira izključno iz lastnih sredstev in 
je plod entuziazma posameznikov 
z Jankom Kodilo na čelu. Spoznal 
je, da en sam ponudnik iz Prekmur- 
ja v Sloveniji ne bo slišan in da se je 
treba povezovati za skupno prodajo,

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podelitev kristalnega Triglava 

združenju Gourmet over Mura 
Foto: Arhiv Društva TNS 

 

 
pokrajinske zgodbe in skupne nasto- 
pe na trgu. (bav) 
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