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Občina Ig in Odbor za turizem in gostinstvo
v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna
OBJAVLJATA
izbor za

Najlepši kraj in najlepšo hišo, kmetijo v občini Ig v letu 2008
1.
S ciljem izboljšati kakovost življenja občank in občanov Občine Ig
in turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem
okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev, za
učinkovito promocijo Občine Ig in posledično Slovenije ter turizma
in prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi, organizirata Občina Ig in Odbor za turizem in gostinstvo izbor najlepše
urejenega kraja, hiše, kmetije, obnovljenega objekta kulturne dediščine z naslovom:

NAJLEPŠA HIŠA
Vsebina ocenjevanja je zunanja urejenost hiše in njene okolice (fasada, dvorišče, vrt, zelenice, balkon, okenske police).
NAJLEPŠA KMETIJA
Ocenjuje se urejenost kmetije, tako stanovanjskih kot gospodarskih poslopij, okolice in ohranjenost elementov kulturne dediščine.
NAJLEPŠE OBNOVLJEN OBJEKT KULTURNE DEDIŠČINE
Ocenjuje se obnova objektov kulturne dediščine (stanovanjski, sakralni, gospodarski objekti) z upoštevanjem arhitekturne tipičnosti,
tradicije, etnologije ter skladnost s pokrajino in zasnovo naselja.

Najlepši kraj, hiša in kmetija v občini Ig
Pokrovitelj projekta Najlepši kraj, hiša, in kmetija občine Ig je Občina Ig.

5.
Na predlog Odbora za turizem in gostinstvo bo župan Občine Ig
imenoval ocenjevalno komisijo, ki bo ocenjevala urejenost krajev,
hiš, kmetij, objektov kulturne dediščine.
Ocenjevalna komisija na ravni občine opravi oglede dvakrat v letu
(junij, september) in se pri svojem delu opira na dogovorjene kriterije.
K sodelovanju v izboru se lahko prijavijo tudi lastniki sami z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobijo v lokalnem časopisu, na spletni strani
Občine Ig ali pri TD v svojem kraju.
Udeležence v izbor lahko prijavijo, seveda s soglasjem lastnika,
tudi TD in vaške skupnosti.

2.
Projekt spodbuja sodelovanje prebivalstva pri varovanju in urejanju
krajev in okolice njihovih bivalnih površin ter pripomore k uresničevanju projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in
gostoljubna.
3.
V izbor se vključujejo vsi prebivalci, tako da skrbijo za celotno urejenost bivalnega okolja, okolja, kjer so zaposleni, in kraja, v katerem živijo. Kraji, zaselki in objekti naj bodo urejeni vsak dan v letu.
Urejanje okolja naj bo del kakovosti življenja.
Pobudniki izbora na krajevni oz. vaški ravni so vaški sveti in turistična društva, ki tudi zbirajo predhodne prijave in predlagajo občini
kandidate za izbor. Na ravni občine vodi ocenjevanje komisija iz
Odbora za turizem in gostinstvo.

Trem najlepšim v vsaki kategoriji, razen v kategoriji kraji in objekti
kulturne dediščine (samo eden), bodo na zaključni prireditvi meseca septembra podeljena priznanje in nagrade. O prejemnikih priznanj in nagrad bo Občina Ig obvestila občane preko občinskega
glasila Mostiščar.

4.
NAJLEPŠI KRAJ ali ZASELEK
Vsebina tekmovanja je urejenost kraja oz. dela kraja kot celote kot
tudi posameznih objektov, kakovost življenja v kraju za prebivalce
in obiskovalce (turistična ponudba), varovanje naravne in kulturne
dediščine, varovanje okolja. Pri ocenjevanju se upošteva naravno
in gojeno cvetje in zelenje ter skrb za okolico.
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