
1.

Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije 
in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v ureje-
nem in zdravem okolju, večjo turistično privlačnost naših 
mest in vasi, učinkovitejšo promocijo države in turizma 
ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi 
Turistična zveza Slovenije v letu 2022 organizira že 31. 
tekmovanje v urejenosti slovenskih krajev pod geslom 
Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Kjer je zdravje doma je rdeča nit letošnjega natečaja, s 
čimer želimo poleg slovenskih lepot in gostoljubnosti po-
udariti tudi dejstvo, da je Slovenija država, v kateri velik 
pomen posvečamo zdravemu načinu življenja in spoštova-
nju načel trajnostne interakcije z naravo. Zdravilni turi-
zem postaja čedalje bolj uveljavljen turistični trend, ki ga 
strokovnjaki utemeljujejo z epidemijo covida, ki ni priza-
dela samo gospodarstva in fizičnega zdravja ljudi, pač pa 
je negativno vplivala tudi na psihično in duševno zdravje 
posameznikov. 
Vse prijavljene tako pozivamo, da v prijavi posebej izpo-
stavijo en primer oziroma prakso iz lokalnega okolja, ki je 
osredotočena na zdravje in dobro počutje, pa najsi gre za 
apiterapijo, zeliščarstvo, zdravo hrano in pijačo, klimatsko 
terapijo, zdravilno masažo, gozdno kopel, program čuječ-
nosti, zdravilne gaje in izvire, naravne kopeli in podobno. 
V prihodnosti si želimo zdravo Slovenijo kot podpisni-
ki zaveze MANJ plastike, VEČ trajnosti pa vse sodelujo-
če spodbujamo tudi k izločanju izdelkov iz plastike iz na-
šega vsakdana.

2.

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelo-
vanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranja-
nju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s 
turizmom. Projekt je pomembna sestavina celovitega upra-
vljanja s turistično destinacijo kot tudi integralnega turi-
stičnega proizvoda.

3.

Udeleženci tekmovanja so vsi kraji v Sloveniji. Tekmovanje 
v urejenosti se začne v kraju samem in nadaljuje na ob-
činski ravni. Najbolje ocenjeni kraji v občini tekmujejo v 
okviru regije, najbolje ocenjeni v regijah pa tekmujejo za 
laskavi naziv najlepše urejeni kraj v Sloveniji. Za uspešno 
organizacijo tekmovanja so na državni ravni kraji razdelje-
ni v kategorije:
1 Večja mesta – nad 20.000 prebivalcev
2 Srednja mesta – od 5.000 do 20.000 prebivalcev
3 Manjša mesta – od 2.000 do 5.000 prebivalcev
4 Izletniški kraji do 2.000 prebivalcev
5 Izletniške točke
6 Zdraviliški kraji 
7 Turistični kraji 
8 Jedra – mestna, vaška in trška
Poleg krajev tekmujejo tudi kampi, glampingi, mla-
dinska prenočišča, tematske poti in bencinski servi-
si Petrol.
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4.

Na tekmovalnem situ so turistična ponudba in urejenost 
kraja (kot celote, pa tudi posameznih okolij in objektov), 
kakovost turistične ponudbe, kakovost življenja v kraju za 
prebivalce in goste, varovanje naravne in kulturne dedišči-
ne, varovanje okolja in gostoljubnost. Ocenjuje se ulice in 
trge, objekte različnih dejavnosti, hortikulturo, skrb za de-
diščino, komunalno in turistično infrastrukturo, itd.
Med najpomembnejšimi prizadevanji za kakovost v zdra-
vem – čistem okolju je skrb za pravilno zbiranje, odstra-
njevanje in deponiranje odpadkov ter skrb za ohranjanje 
in varovanje čiste vode in zraka. 
Nosilci tekmovanj v kraju, občini, regiji lahko vodijo in 
usmerjajo tudi druga, podobna in vzporedna tekmovanja 
in ocenjevanja, npr. za najlepše urejene hiše, vrtove, kmeti-
je, balkone, javne objekte, izložbe, gostilne, hotele, trgovi-
ne, športne objekte in podobno.

5.

Prijave na MDLG 2022 sprejemamo  
preko spletne aplikacije na spletni strani 
www.turisticna-zveza.si do 15. junija 2022.

Ob registraciji prejmete geslo s katerim dostopate do prija-
ve na MDLG 2022. Prijave ni potrebno oddati takoj, am-
pak jo lahko dopolnjujete, dokler želite oziroma do roka za 
oddajo.
Posamezno mesto/kraj lahko tekmuje le v eni kategoriji.

Večja mesta ter zdraviliški in turistični kraji:
Prijavo odda občina. Večja mesta ter zdraviliški in turi-
stični kraji se s prijavo avtomatično uvrstijo na državno 
tekmovanje. 

Jedra – mestna, vaška in trška:
Prijavo odda občina. Pri ocenjevanju bo posebna komisi-
ja upoštevala strokovna merila kot so tradicija, etnologija, 
skladnost s pokrajino, arhitekturna tipika, značilna zasno-
va vasi v prostoru …

Srednja in manjša mesta ter izletniški kraji:
Prijave za uvrstitev srednjih in manjših mest ter izletniških 
krajev na državno tekmovanje lahko posredujejo tako ob-
čine kot tudi regijski koordinatorji.

Izletniške točke:
Prijavo odda regijski koordinator.

 › regijski koordinatorji tekmovanja
Regijski koordinatorji tekmovanja organizirajo in usmerja-
jo tekmovanje na lokalni in regionalni ravni. Zaželeno je, 
da je izbor kandidatov na regijski/občinski ravni usklajen 
med predstavniki turizma in da v ocenjevalnih komisijah 
sodelujejo različni strokovnjaki: turistični delavci, arhitek-
ti, etnologi, urbanisti, prometni strokovnjaki, zgodovinarji, 
umetnostni zgodovinarji in drugi. Regijsko/občinsko tek-
movanje poteka po dogovorjenem časovnem razporedu in 
po kategorijah krajev, ki jih določi nosilec tekmovanja. 
Regijski koordinatorji, ki pokrivajo:
• do 20 občin, predlagajo največ dve srednji in dve manjši 

mesti ter dva izletniška kraja in dve izletniški točki;
• od 21 do 30 občin, predlagajo največ tri srednja in tri 

manjša mesta ter tri izletniške kraje in izletniške točke;
• več kot 30 občin, predlagajo največ štiri srednja in štiri 

manjša mesta ter štiri izletniške kraje in izletniške točke.
Prijave regijskih koordinatorjev se avtomatično uvrstijo na 
državno tekmovanje!

 › občine 
Posredovane prijave s strani občin bo obravnavala posebna 
komisija in na podlagi strokovnih meril izbrala kandidate, 
ki se uvrstijo naprej na državno tekmovanje. Pobudo obči-
ni lahko poda vsak, tudi turistična društva in zveze.

Tematske poti:
Prijavo tematske poti lahko odda občina, skrbniki, upra-
vljavci ali nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu in 
privlačnosti, upravljanju in vzdrževanju, vodenju in po-
nudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti oz. inter-
pretaciji posamezne poti.
Prejete prijave bo obravnavala posebna komisija in na pod-
lagi strokovnih meril izbrala kandidate, ki se uvrstijo na-
prej na državno tekmovanje.

Kampi, glampingi in mladinska prenočišča:
Prijavo odda lastnik, skrbnik ali upravljalec.

6.

Seznam vseh kandidatov za državno tekmovanje bo obja-
vljen na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
Ocenjevanje na državni ravni se bo pričelo julija in zaklju-
čilo v prvem tednu septembra. Obiski državne komisije 
bodo predhodno najavljeni. 

Vzporedno s strokovnim ocenjevanjem  
bo potekalo tudi spletno glasovanje preko spletne 
strani www.turisticna-zveza.si.
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7.

Na ravni države organizira in usmerja tekmovanje 
Turistična zveza Slovenije. 
Prvim trem iz posameznih kategorij Turistična zveza 
Slovenije podeli priznanja na svečani javni prireditvi. 

8.

Regijski koordinatorji območij 
projekta MDLG 2021 so:

1. Pomursko območje (27)
Občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, 
Grad, Hodoš, Križevci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska 
Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, 
Turnišče, Velika Polana, Veržej
Koordinator: Pomurska turistična zveza  

 info@pt-zveza.si

2. Podravsko območje (41)
Občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, 
Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, 
Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, 
Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, 
Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 
Goricah, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Starše, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale
Koordinator: Štajerska turistična zveza 

 stz@telemach.net

3. Savinjsko-šaleško-koroško-kozjansko 
območje (43)

Občine: Braslovče, Celje, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrna, Dravograd, Gornji Grad, 
Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, 
Podvelka, Prebold, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, 
Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Solčava, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, 
Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zreče, Žalec
Koordinator: Regijska turistična zveza SAŠKA 

 info@tz-velenje.si

4. Območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja 
(21)

Občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Krško, 
Metlika, Mirna, Mirna peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Radeče, Sevnica, Semič, 
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk
Koordinator: Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine 
ter društva Posavja 
  macedoni.janja@siol.net, milena.vranetic@gmail.com

5. Osrednja Slovenija (31)
Občine: Brezovica, Borovnica, Dobrava-Polhov Gradec, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Litija, Log-
Dragomer, Loški potok, Ljubljana, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, 
Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vrhnika, 
Zagorje
Koordinator: Osrednje slovenska regijska turistična zveza 

 interes_city@t-2.net, vanja.locniskar@gmail.com, 
vesna.jerih@gmail.com

6.  Gorenjsko območje (22)
Občine: Bled, Bohinj, Cerklje, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kamnik, 
Komenda, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 
Vodice, Železniki, Žiri, Žirovnica
Koordinator: Gorenjska turistična zveza 

 gtz@t-2.net

7. Severnoprimorsko območje (13)
Občine: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, 
Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava
Koordinator: Severno Primorska regijska  
turistična zveza

 aljosakriznic@gmail.com, dejana.basa@siol.net

8. Notranjsko-kraško-obalno območje (15)
Občine: Ankaran, Bloke, Cerknica, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, 
Koper, Logatec, Loška dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana
Koordinator: Regijska turistična zveza Brkini,  
Kras, Notranjska 

 info@tdpostojna.si, mirela.flego@gmail.com



9.

SEZNAM KATEGORIJ ZA OCENJEVANJE 
vir Statistični urad RS (www.stat.si 2021)

1 Večja mesta nad 20.000 prebivalcev: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Velenje,  
Koper, Novo mesto

2 Srednja mesta od 5.000 do 20.000 prebivalcev: Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Domžale, 
Grosuplje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Krško, Litija, Logatec, Medvode, Mengeš, Murska 
Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi

3 Manjša mesta od 2.000 do 5.000 prebivalcev: Beltinci, Bistrica pri Tržiču, Borovnica, Brezovica 
pri Ljubljani, Cerknica, Črna na Koroškem, Dravograd, Gornja Radgona, Hrastnik, Ig, Ilirska 
Bistrica, Ivančna Gorica, Koroška Bela, Kromberk, Lenart v Slov. goricah, Lesce, Ljutomer, 
Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mozirje, Muta, Pivka, Polzela, Prevalje, Rače, 
Radeče, Radlje ob Dravi, Ribnica, Ruše, Semič, Senovo, Sevnica, Solkan, Spodnje Hoče, Šempeter 
pri Gorici, Šempeter v Savinjski dolini, Šenčur, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentjur, Šoštanj, Štore, 
Trebnje, Trzin, Tržič, Vipava, Vir, Vojnik, Žalec, Železniki, Žiri

4 Zdraviliški kraji: Banovci – Veržej, Brežice – Čatež ob Savi, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, 
Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek – Olimje, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, 
Topolšica, Zreče

5 Turistični kraji: Ankaran, Bled, Bohinj (Ribčev Laz, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica), Bovec – 
Čezsoča, Izola, Kranjska Gora, Kobarid, Piran, Portorož z Lucijo, Radovljica, Tolmin

6 Izletniški kraji do 2.000 prebivalcev, oziroma imajo naravno, kulturno ali drugačno privlačnost, 
ki se izrablja v turistične/izletniške namene

7 Izletniška točka je samostojen element izven urbanega naselja, ki ima upravljalca in/ali skrbnika 
in ima urejen dostop do točke

8 Kampi
9 Glampingi
10 Mladinska prenočišča
11 Tematske poti
12 Bencinski servisi Petrol

 Ljubljana Predsednik TZS
 maj 2022 Pavle Hevka

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna je objavljen na spletni strani www.turisticna-zveza.si/projekti
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