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Občina Ribnica objavlja 

J A V N I   N A T E Č A J 

za izbor najboljšega idejnega predloga krasitve krožnega križišča v naselju Hrovača. 

Občina Ribnica razpisuje javni natečaj za izbor najboljšega idejnega predloga krasitve krožnega križišča v naselju Hrovača. 
Namen natečaja je pridobiti najboljši idejni predlog, ki bo krasil krožno križišče, bo izviren, realno izvedljiv in bo odseval 
značilnosti občine Ribnica. 

Občina Ribnica bo po oceni strokovne ocenjevalne komisije tri najbolje ocenjene idejne predloge nagradila z 
denarno nagrado, in sicer; 1. nagrada 300 €, 2. nagrada 150 € in 3. nagrada 100 €.  

Upoštevale se bodo vse prijave, ki bodo na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, prispele do 28.2.2020 
do 13. ure. Prijave se lahko odda po pošti osebno do navedenega datuma in ure, v glavni pisarni Občine Ribnica, Gorenjska 
cesta 3, 1310 Ribnica. Prijave morajo biti dostavljene ali poslane v zaprti kuverti z oznako »NATEČAJ – KROŽNO KRIŽIŠČE 
HROVAČA«. Celotno besedilo javnega natečaja in vloga sta objavljena na spletni strani Občine Ribnica: 
www.ribnica.si. 

1. Naročnik natečaja 
              Občina Ribnica Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica 
 

2. Predmet natečaja 
Predmet natečaja je izbor najboljšega idejnega predloga krasitve krožnega križišča v naselju Hrovača. Najboljši 
predlog, ki bo izbran, bo krasil krožno križišče v naselju Hrovača. 
 

3. Denarno nadomestilo 
Tri najbolje ocenjene idejne predloge bo Občina Ribnica nagradila z denarno nagrado, in sicer; 1. nagrada 300 €, 
2. nagrada 150 € in 3. nagrada 100 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ribnica.  
 

4. Rok za oddajo vloge idejnega predloga 
Prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, najkasneje do 28.2.2020, 
ne glede na vrsto prispetja. Prijava je lahko oddana tudi osebno do navedenega datuma in ure, v glavni pisarni 
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Prijave morajo biti dostavljene ali poslane v zaprti kuverti z 
oznako »NATEČAJ – KROŽNO KRIŽIŠČE HOVAČA«. Celotno besedilo javnega natečaja in vloga sta objavljena 
na spletni strani Občine, www.ribnica.si. 
 
Natečajnih idejnih predlogov, oddanih po prispelem roku, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala. 
 

5. Ocenjevalna komisija 
Idejne predloge ocenjuje komisija, ki jo imenuje župan Občine Ribnica. 
 

6. Število idejnih predlogov 
Posamezni avtor ali skupina avtorjev lahko odda le eno prijavno vlogo, ki lahko vsebuje le en idejni 
predlog. 

 
7. Dopustna udeležba 

Na natečaju lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Med avtorji v posameznimi natečajni skupini ne 
sme nastopati oseba, ki je bila imenovana za člana ocenjevalne komisije. 
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8. Pristanek na pogoje natečaja 

Z oddajo idejnega predloga se prijavitelji strinjajo s pogoji, ki so razvidni iz javnega natečaja. Prijavitelji 
dovoljujejo tudi na javno predstavitev in publiciranje svojih natečajnih predlogov, kakor tudi objavo imen 
avtorjev v publikacijah. 
 

9. Avtorske pravice 
Avtor idejnega predloga prenese na naročnika materialne avtorske pravice za časovno neomejeno 
uporabo za predmetno ureditev krožnega križišča. Naročnik si pridržuje pravico, da idejni predlog 
uporabi kot izhodišče za podrobnejšo zasnovo ureditve krožišča oz. ga ustrezno prilagodi tehničnim 
zahtevam izvedbe projekta oz. pravilom stroke. 
 

10. Oblika in vsebina prijavne vloge 
Vsaka prijavna vloga mora vsebovati vse predpisane sestavne dele in mora biti predložena v naslednji 
obliki: 
 
- PISNI DEL  
- GRAFIČNI DEL (skice, izrisi…) 
- KUVERTO ( prijavni obrazec) 
 
Pisni del: Mora podati obrazložitev in utemeljitev idejnega predloga. Celotna pisna obrazložitev naj bo 
kratka in jasna.  
Grafični del: Skice naj čim bolj nazorno prikazujejo idejni predlog krožišča. 
Kuverta PRIJAVNI OBRAZEC: V kuverti PRIJAVNI OBRAZEC mora biti Priloga 1 izpolnjena in 
podpisana. 
 
 

11. Merila in ocenjevanje 
Ocenjevalna komisija bo ocenjevala vse idejne predloge, ki bodo ustrezali pogojem javnega natečaja. 
 

              Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila predloge po merilih za ocenjevanje ter določila      
              vrstni red. V primeru, da več predlogov prejme enako število točk, se le-te ponovno ocenjuje. 
 
              Merila za vrednotenje idejnih predlogov: 

- do 10 točk za izvirnost predloga,  
- do 10 točk za realno izvedljivost ideje,  
- do 10 točk za skladnost ideje z okoljem in izražanje značilnosti okolja,  
- do 10 točk za kvalitetne grafične in pisne obrazložitve predloga,   
- do 10 točk za ekonomičnost ideje.   

 
Prijavitelji bodo o izidu natečaja obveščeni v pisni obliki na naslov, ki bo priložen v kuverti PRIJAVNI 
OBRAZEC. 
 

12. Dodatne informacije 
Več informacij o javnem natečaju lahko dobite pri Tini Peček na tel. številki 01 837 20 30.                                                                                                                                    

 
 

                                                                                                                                   Župan 
Samo Pogorelc l.r. 


