PRAVILNIK O MERILIH IN KRITERIJIH OCENJEVANJA UREJENOSTI
STANOVANJSKIH HIŠ, POČITNIŠKIH HIŠ IN KMETIJ V KRAJU RAKITNA
1. člen
Turistično društvo Rakitna v okviru projekta TZ Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna izvaja
ocenjevanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij. Urejeno okolje je eden od
dejavnikov, ki vpliva na kakovost življenja v lokalni skupnosti. K celotni podobi urejenega okolja
pripomorejo tako urejene stavbe v zasebni lasti kot obnovljeni objekti kulturne in naravne
dediščine. Namen sodelovanja v tem projektu je izboljšati kakovost življenja prebivalcev, poskrbeti
za večjo turistično privlačnost našega kraja ter prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti.
Ni okolje tisto, ki naredi človeka lepega, ampak je človek tisti, ki naredi okolje lepo.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
• pripravo, kriterije in izvedbo ocenjevanja,
• število dobitnikov priznanj (zlato, srebrno, bronasto) v vseh ocenjevalnih kategorijah,
• morebitna priporočila, pohvale ali zahvale
3. Člen
Ocenjevalna komisija društva na podlagi tega pravilnika vsako leto podeli zlato, srebrno in
bronasto priznanje za najbolj urejeno:
• stanovanjsko hišo z okolico
• počitniško hišo z okolico
• kmetijo
4. člen
Upravni odbor društva na začetku vsakoletnega ocenjevanja razpiše pogoje za prijavo na
ocenjevanje in podelitev priznanj ter ga objavi na spletni strani Turističnega društva Rakitna in
spletni strani Občine Brezovica ter v občinskem glasilu. Sestavni del objave je tudi prijavnica za
ocenjevanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij v kraju Rakitna.
STANOVANJSKA HIŠA Z OKOLICO
Ocenjuje se: Urejenost objekta (fasada, streha, arhitekturna in barvna skladnost z okolico).
Urejenost pomožnih objektov (garaže, drvarnice, itd.), urejenost okolice (dostopna pot, dvorišče,
ograja, vrt, zelenice, gredice,vodno obrežje, ocvetličenje balkonov, teras in vhodov, ocvetličenje
okenskih polic). Splošen vtis – vzdrževanje, red čistoča.
POČITNIŠKA HIŠA Z OKOLICO
Ocenjuje se: Urejenost objekta (fasada, streha, arhitekturna in barvna skladnost z okolico).
Urejenost pomožnih objektov (garaže, drvarnice, itd.), urejenost okolice (dostopna pot, dvorišče,
ograja, vrt, zelenice, gredice,vodno obrežje, ocvetličenje balkonov, teras in vhodov, ocvetličenje
okenskih polic). Splošen vtis – vzdrževanje, red čistoča.
KMETIJA
Ocenjuje se: Urejenost stanovanjskega objekta (fasada,streha, arhitekturna in barvna skladnost z
okolico), urejenost gospodarskih objektov (hlev, kozolec, itd. ter urejenost okolice teh objektov).
Urejenost okolice in dvorišča (dostopna pot, dvorišče, ograja, vrt, zelenice, gredice,vodno obrežje,

ocvetličenje balkonov, teras in vhodov, ocvetličenje okenskih polic). Splošen vtis – vzdrževanje,
red, čistoča.
POHVALE se podeli tudi tistim, ki niso prišli v ožji izbor, ampak zaslužijo, da se jih imenuje za
njihov trud.
5 . člen
PRIJAVA:
Udeleženci se prijavijo z izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki jo dobijo v občinskem glasilu kot
sestavni del razpisa, na spletni strani Turističnega društva Rakitna in spletni strani Občine
Brezovica. Izpolnjeno prijavnico lahko oddajo v nabiralnik Turističnega društva Rakitna - Rakitna
66 - za trgovino pri vhodu v Krajevno skupnost Rakitna, pošljejo po pošti na naslov Turističnega
društva Rakitna ali se prijavijo na objavljen elektronski naslov do 15. 6. tekočega leta.
Komisija bo vsakega prijavitelja ocenila na enem dogovorjenem terenskem ogledu. Predmet
ocenjevanja bo tudi fotografirala. Predmet ocenjevanja se mora nahajati v Rakitni.

6 . člen
Ocenjevalno komisijo imenuje upravni odbor TD Rakitna za vsako leto posebej. Sestavlja jo tri do
pet članov. Ocenjevanje poteka od 1. julija do 1. septembra. Predlogi se slikovno dokumentirajo.
Komisija ocenjuje po kategorijah in kriterijih navedenih v 4. členu tega pravilnika. Podčrtajo ali
obkljukajo se vsi kriteriji na ocenjevalnemu listu, ki jih ima objekt ocenjevanja. Vsak označen
kriterij se točkuje z eno točko. Do 10. 9. komisija poda predlog za podelitev priznanj z obrazložitvijo
Upravnemu odboru Turističnega društva Rakitna. Nagrade in priznanja se podelijo do 30.9.
Komisija pripravi tudi predloge za morebitne pohvale, zahvale in priporočila z utemeljitvami.
Priznanja in pohvale se podeljujejo na posebej za to organiziranem dogodku, na seji upravnega
odbora, ali drugače v soglasju z Upravnim odborom Turističnega društva Rakitna. Finančna
sredstva za izvedbo vsakoletne podelitve priznanj se črpajo iz sredstev društva in s pomočjo
sponzorjev. Dobitniki priznanj so objavljeni na spletni strani Turističnega društva Rakitna, na
spletni strani Občine Brezovica in v občinskem glasilu.
7 . člen
Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne. V primeru nestrinjanja z rezultati pritožba ni
možna.
8. člen
Dopolnitve pravilnika o merilih in kriterijih ocenjevanja urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških
hiš in kmetij v kraju Rakitna (ki je bil sprejet na občnem zboru Turističnega društva Rakitna
16.3.2019) je sprejel Upravni odbor Turističnega društva Rakitna na seji 25.2. 2021 in Občni zbor
Turističnega društva dne 6.4. 2022.
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