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Pravilnik za ocenjevanje: 
MOJA DEŽELA-LEPA IN GOSTOLJUBNA 

TEKMOVANJE NA PODROČJU TURIZMA TER UREJANJA IN VARSTVA OKOLJA 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. 

V cilju izboljšanja kakovosti življenja v svoji okolici, prispevka k večji urejenosti kraja, 
razvoju turizma in gostinstva ter spodbujanja ekološke zavesti prebivalcev za 
urejenost bivalne okolice v občini Medvode, se vsako leto organizira posebna  
akcija–tekmovanje pod imenom: MOJA DEŽELA-LEPA IN GOSTOLJUBNA, pri kateri se 
lahko končnica imena spreminja oz. dopolnjuje. 

 
 
 

2. 
Organizator vsakoletne akcije je Turistična zveza Medvode, ki celotno akcijo 
operativno izvede skupaj z zaključno prireditvijo. 
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3. 
Predlagatelji ocenjevanja, ki pri pripravi prijav sodelujejo, so: 

 Turistična društva 

 Krajevne in vaške skupnosti 

 Vsi javni zavodi (OŠ, VIZ, ZD, MC…) 

 TVM 

 Občinske zveze /gasilska, kulturna, športna …/ 

 Odbori občinskega sveta  

 Kmetijsko svetovalna služba Medvode 

 Ostala društva delujoča v občini Medvode 

 Posamezniki  
 

 
4. 

Organizator vsako leto objavi razpis za omenjeno tekmovanje v lokalnih medijih 
/Sotočje, TVM, FB / na spletni strani TZM /www.tzm.si/ in na spletni strani Zavoda za 
šport in turizem Medvode /www.zstmedvode.si/ in na /www.medvode.info/  
Prijave za tekmovanje se zbirajo preko prijavne pole, kjer lastnik s podpisom potrdi 
strinjanje s pravilnikom o ocenjevanju Moja dežela lepa in gostoljubna. Prijavne pole 
so na razpolago: v TIC-u Medvode, Občina Medvode in na spletni strani Turistične 
zveze Medvode. /www.tzm.si/, Zavoda za šport in turizem Medvode 
/www.zstmedvode.si/ in /www.medvode.info/  
V tekmovanje so vključeni vsi javni zavodi, gostinski objekti s hrano in prenočišči ter 
objekti s turistično ponudbo v občini Medvode. 
Predlagatelji so pozvani za prijave udeležencev iz njihovega območja, ki jih morajo 
oddati do datuma, ki ga za vsako leto naknadno predlaga oz. določi Turistična zveza 
Medvode. Predlogi oddani na pošti isti dan (kot je določen) se štejejo kot pravočasni. 

 
5. 

Organizator vsako leto imenuje posebno 3 člansko komisijo, ki vse prispele prijave - 
predloge in vse tiste, ki jih določa pravilnik, pregleda in opravi ocenjevanje na terenu.  
Komisija lahko opravi tudi vlogo predlagatelja ocenjevanja v posamezni kategoriji, 
lahko pa kategorije razširi. Komisija lahko kateri izmed kategorij ne podeli priznanja. 
Komisija pripravi predloge za priznanja, pohvale, zahvale in morebitne nagrade, ki jih 
utemelji. 
 
Strokovni servis komisiji opravijo v Turistično informacijskem centru Medvode. 
Komisija uporablja ocenjevalne pole za posamezne kategorije, ki jih izda Turistična 
zveza Medvode. 
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6. 
Ocenjevanje se opravi v naslednjih kategorijah: 

 zasebne hiše 
 balkoni /hiše, objekti, poslopja …. / 
 vrtovi /cvetlični, zelenjavni, zeliščni/ 
 tematske poti /naravoslovne, …./ 
 gostinski objekti s hrano in prenočišči (lahko samo s hrano)  
 turistični objekti  
 javni objekti /kulturni, športni, gasilski…./ 
 javne površine /zelenice, parki …/ 
 infrastrukturni objekti /križišča, krožišče, mostovi, drogovi/ 
 šole in zavodi 
 kmetijski objekti-kmetije 
 industrijsko-podjetniški objekti 
 izletniški kraji 
 naravna in kulturna dediščina 
 posebno priznanje na področju turizma in gostinstva v občini 
 prenočitveni objekti 

 
 
 

7. 
Komisija ocenjuje na terenu predvsem naslednje: 
ZASEBNE HIŠE - Ocenjuje se:  

 urejenost objekta: /fasada, streha, arhitektura in barvna skladnost z okolico/ 
 urejenost pomožnih objektov: /garaže, vrtne ute, drvarnice …/ 
 urejenost okolice: /dostopna pot, dvorišče, ograja, vrt, gredice, zelenice, 

gozdni rob, vodno obrežje, ribniki …/ 
 ocvetličenje: /balkoni, okenske police, terase, vhodi …/ 
 splošni vtis: /vzdrževanje, red, čistoča/   

            GOSTINSKI OBJEKTI S HRANO IN PRENOČIŠČI - Ocenjuje se: 
 dostopnost in informacije: /smerokazi, informativne table, dostopna pot, 

spletna stran – informacije in rezervacije/ 
 zunanjost objekta: /osvetlitev, napisi in oznake na objektu, ocvetličenje/ 
 notranjost objekta: /čistoča gostinskega dela, sanitarij in prenočitvenih 

kapacitet, usklajenost notranje opreme z vsebino in usmeritvijo ponudbe, 
gostoljubnost in strokovnost osebja, pestrost in avtohtonost gastronomske 
ponudbe, informiranost in izvirnost jedilnih listov in vinskih kart, dostopnost 
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za funkcionalno ovirane, turistično informativni kotiček, možnost plačila s 
kartico, knjiga pohval in pritožb/ 

 urejenost okolice: /parkiranje in parkirni prostori, smetnjaki, pepelniki-zunaj, 
dvorišče, otroška igrala, zelenice, gredice, gozdni rob, vodno obrežje, 
pripadajoči objekti/ 

 splošni vtis: /vzdrževanje, red, čistoča/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 urejenost objekta /fasada, streha, arhitektura, barvna skladnost z okolico/ 
 urejenost dvorišč in vrtov /opremljenost, dostopnost in vzdrževanje-čistoča …/ 
 urejenost gojenih zelenih površin ter ocvetličenje 
 urejenost objektov komunalne infrastrukture  
 pri šolah, zavodih, javnih gostinskih in turističnih objektih tudi urejenost 

tistega dela, ki je namenjen in dostopen javnosti 
 pri tovarnah in podjetjih: urejenost objektov ter skrb za varno in čisto okolje 
 videz in urejenost krajev ali posameznih delov naselij 
 ocena vzdrževanja naravne in kulturne dediščine 

 
              Za negativno ocenjeno posamezno kategorijo komisija lahko podeli Pelinov cvet.  

 
 

8. 
Komisija po lastni presoji ali po predlogu katerega od predstavnikov turističnih 
društev podeli posebno priznanje za promocijo občine v preteklem letu (se podeli 
posameznikom, društvom, podjetjem ...). 

 
9.  

Čas-termin za ocenjevanje že ob razpisu akcije določi Turistična zveza Medvode, 
(glede na predviden potek in zaključek akcije). Komisija je dolžna organizatorju podati 
končno oceno en teden po ocenjevanju. Komisija je v roku enega tedna po 
ocenjevanju dolžna podkrbeti tudi za obrazložitve nagrajencev. 

 
10. 

Komisija je dolžna vsako leto takoj po uradnem razpisu Turistične zveze Slovenije za 
regijsko odnosno republiško ocenjevanje prijaviti tiste kandidate iz občine Medvode, 
ki jih na podlagi določenih kriterijev oceni za primerne. Prijavljene kandidate s tem 
seznani. TZM vodi evidenco ter pisni in slikovni arhiv v zvezi s to aktivnostjo. 
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        11. 
Organizator pripravi javno zaključno prireditev, na kateri se podelijo priznanja.  
Organizator vodi poseben register dobitnikov priznanj. 
 

 
12. 

Sredstva za organizacijo ocenjevanja in podelitve so predvidena in potrjena v 
finančnem načrtu vsakoletnega občinskega proračuna v postavki TURIZEM 
namenjena rednemu delovanju Turistične zveze Medvode. 

 
                                                                        13. 
Odločitve komisije so dokončne. V primeru nestrinjanja z rezultati pritožba NI možna. 
Namen tekmovanja in ocenjevanja je izboljšati kakovost življenja prebivalcev občine 
in turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti 
za večjo turistično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo promocijo občine in 
turizma ter prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi. 
 

 
14. 

Pravilnik je stopil v veljavo dne: 1. 4. 2015, ko ga je potrdila na delovnem sestanku 
komisija za ocenjevanje.  
 
Pravilnik je sprejel IO TZ Medvode, ki ga tudi tolmači ter po potrebi spreminja in 
dopolnjuje. 
 
 
 

 
 
 
 

Turistična zveza Medvode 
predsednik 

Jure GALIČIČ  
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