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Obdina Zalec. ZKST Zalec in Zveza turistiinih druStev Obdine Zalec

objavljata

I Z B OR

rNajlep5ega kraja, hiSe in kmetije v letu 2014(

v okviru projekta Turistidne zveze Slovenije )Moja deiela - lepa in gostoljubna(

1.

S ciljem izboljiati kakovost iivljenja obiank in obtanov Obtine Zalec ter turistov, prispevati k

trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti za veijo turistiino privlainost na3ih

krajev, za uiinkovitejSo promocijo Obdine Zalec in posledidno Slovenije ter turizma, prispevati k razvoju
turistidne in ekolo5ke zavesti ljudi, organizirata Obdina Zalec, ZKST Zalec in Zveza turistiinih druitev
Obiine Zalec izbor najlep5e urejenega kraja, hi5e, kmetije, Sole, vrtca, poslovne stavbe in obnovljenega
objekta kulturne dediSdine z naslovom

DNajlepii kraj, hisa in kmetija(.

z.

lzbor je zasnovan na projektu Turistidne zveze Slovenije nMoja deZela - lepa in gostoljubna(.

5.

V izbor se vkljudujejo prebivalci, tako da skrbijo za celoletno urejenost bivalnega okolja (objektov, v
katerih stanujejo), okolja, kjer so zaposleni (podjetja, ustanove, zavodi) in kraja, v katerem iivijo in se
druiijo na sploh. Urejanje okolja je najbolj mnoiidna dejavnost prostovolcev. Kraji, zaselki in objekti naj
bodo urejenivsak dan v letu. Urejanje okolja naj bo del kakovosti :ivljenja.

Pobudniki in nosilci izbora na krajevni ravni so turistidna druitva in krajevne skupnosti. Na ravni obdine
organizirata in usmerjata tekmovanje Zavod za kulturo, Sport in turizem Zalec in Zveza turistifnih druitev
Obiine Zalec.

lzbor poteka najprej v okolju krajevne skupnosti, najbolje ocenjeni pa napredujejo v izbor na nivoju
obdine.



4.

Za uspe5no organizacijo izbora so udeleienci razdeljeni v kategorije:

1.. Kraj, zaselek oz. del kraja;
2. HiSa;

3. Kmetija;
4. 5ola, vrtec;
5. Poslovna stavba;
6. Obnovljen objekt kulturne dediSiine.

NAJLEPsI KRAJ, ZASELEK OZ. DEL KRAJA:

V tej kategoriji se ocenjujejo urejenost kraja, zaselka oz. dela kraja kot celote in tudi posameznih

objektov, kakovost turistidne ponudbe, kakovost iivljenja v kraju oz. delu kraja za prebivalce in goste,
varovanje naravne in kulturne dediSdine, varovanje okolja in gostoljubnost. Ocenjuje se ulice in trge,
objekte razliinih dejavnosti, uposteva se naravno in gojeno cvetje ter zelenje, skrb za dedisdino,
turistiino infrastrukturo, itd. Pri ocenjevanju se preverja, kako je s prizadevanjem za zdravo in iisto
okolje (zbiranje, odstranjevanje in deponiranje odpadkov, varovanje vodnih virov in zraka, raba
alternativnih virov energije, itd.)ter s prometno ureditvijo.

NAJLEPSA HI5A:

Ocenjuje se zunanja urejenost hile in njena okolica (urejenost fasade, dvoriSda, vrtov, zelenic, balkonov
in okenskih polic).

NA'LEPSA KMETUA:

Ocenjuje se urejenost kmetije, tako stanovanjskih objektov kot gospodarskih in njene okolice (urejenost
fasad, dvori3f, vrtov, zelenic, balkonov in okenskih polic), ohranjenost elementov kulturne dediiiine
(vodnjals hiSna kapelica).

NAJLEPSA 50LA, VRTEC:

Vsebina tekmovanja Sole in vrtca je urejenost stavbe, okolice, telovadnih in iportnih igriii oz. drugih
povrsin. Pri ocenievaniu se upoiteva tudi skrb za okolisko vzRoio in sodelovanie otrok pri ureianiu
okolice.

NAILEPSA POSLOVNA STAVBA:

V kategorijo poslovne stavbe so vkljufeni objekti podjetij, obrtnikov, zavodov in javnih ustanov (trgovine,
gostiSia, banke, policijske postaje, gasilski domovi, ipd.) na podrodju Obiine Zalec.

Ocenjuje se urejenost objekta, njegove okolice in pripadajotih objektov. Upoiteva se, kako je
poskrbljeno za dostop in oznadenost ter usklajenost z okoljem.

NAJLEPSI OBNOVUEN OBJEKT KULTURNE DEDISCINE

V tej kategoriji se ocenjuje obnova ob,eka kulturne dediSdine (ki je lahko stanovanjski objekti, sakralni
objeld, versko znamenje, gospodarski objekt) z upoitevanjem arhitekturne tipi6nosti, tradicije, etnologije
ter skladnost s pokrajino in zasnove naselja. Vkljuien je lahko objekt, katerega obnova je bila dokoniana
v zadniih treh letih.

5.

lzbor vodi ZKST Zalec, urejenost pa ocenjuje posebna ocenjevalna komisija.



ZKST Zalec zbira in ovrednoti podatke, obveiia sodelujoae in javnost o poteku izbora ter skrbi za

koordinacijo z regijsko ocenjevalno komisijo projekta Turistidne zveze Slovenije, DMoja deiela - lepa in
gostoljubna(. Organizira tudi zakljuino prireditev in podelitev priznanj ter nagrad nalleplim v vseh
kategorijah.

Ocenjevalno komisijo imenuje iupan Obiine Zalec in je petdlanska. Ocenjevalna komisija si dvakrat v letu
ogleda prijavljene iz vsake kategorije. Vse rezultate posreduje v pisni obliki ZKST Zalec, Obiini Zalec in
Tvezi ID O7. Ocenjevalna komisija se pri svojem delu opira na dogovorjene kriterije.

o.

Na krajevni ravni k sodelovanju pri projektu spodbujajo turistifna druitva in krajevne skupnosti. K

sodelovanju v izboru se lahko prijavijo lastniki (pravne in fiziine osebe) sami z izpolnjeno prijavnico, kijo
dobijo pri turistiinem drultvu v svojem kraju in v TIC-u Zalec, objavljena pa je tudi na spletnih straneh
Obdine Zalec in ZfSt Zalec. Udeleience v izboru lahko prijavijo, seveda s soglasjem lastnikov, tudi
turistitna druitva in krajevne skupnosti oz. drugi. Prijavi mora biti priloiena utemeljitev. Prijave zbira
ZK5T Zalec do 20. maja 2014.
Ocenjevalna komisija na ravni obdine opravi prvi ogled v mesecu juniju, drugi ogled pa v mesecu avgustu.
V primeru odstopanja je komisija o tem dolina obvestiti sodelujode.

Trem najlepSim v vsaki kategoriji, razen v kategoriji iol in vrtcev, kjer se nagradita le najlepii, bodo na

zak|judni prireditvi, v mesecu novembru v Domu ll. slovenskega tabora Zalec, podeljena priznanja in
nagrade. Pri kategoriji Dkraji in zaselki oz. deli krajev< so prejemniki turistidna druitva, ki delujejo v
nagrajenih krajih in krajevne skupnosti, pri kategoriji >5ola, vrtec< prejme priznanje in nagrado ravnatelj
oz. ravnateljica, pri kategorijah rhi5a<, rkmetija< in >poslovna stavba( ter Dobnovljen objekt kulturne
dedildine< so prejemniki priznanj in nagrad lastniki.

8.

Udeleienci tekmovanja, ki so razglaieni za najlepie (1. nagrada), izgubijo pravico sodelovanja na

tekmovaniu za tri leta.

Mesto Zalec zaradi specifiinosti (velikost, gospodarstvo, gostinska in druga ponudba) ne sodeluje v
kategoriji )krai(, zato pa se vkljudi v tekmovanje v vseh ostalih kategorijah.
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