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NATEČAJNO GRADIVO  

 »Ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči« 
 

1. SPLOŠNO O NATEČAJU 

1.1 NAMEN IN PREDMET NATEČAJA  

Namen natečaja, ki ga razpisuje naročnik je  pridobiti najustreznejšo projektno arhitekturno 
rešitev za  »Ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči«. 

 

 
1.2 NAROČNIK IN RAZPISOVALEC NATEČAJA  

Naročnik in razpisovalec natečaja je:  

OBČINA VRANSKO 
VRANSKO 59 
3305  VRANSKO 

Natečajni elaborat mora na naslov razpisovalca natečaja prispeti po pošti, v zaprti kuverti, 
označeni z oznako "NATEČAJ – UREDITEV OSREDNJEGA DELA TRGA VRANSKO S 
PARKIRIŠČI – NE ODPIRAJ !", najkasneje do petka, 25. oktobra 2013. 
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1.3 VRSTA NATEČAJA  

Projektni, arhitekturni natečaj. 
  

1.4 JEZIK NATEČAJA  

Jezik, v katerem mora biti izdelan natečajni elaborat, je slovenščina.  

 
1.5 DOPUSTNOST UDELEŽBE IN POGOJI GLEDE USPOSOBLJENOSTI  

Na natečaju lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem 
natečajnem gradivu.  

Med avtorji v posamezni natečajni ekipi ne sme nastopati oseba, ki:  

1. je naročnik oziroma razpisovalec natečaja (ali je pri njem zaposlen);  

2. je izdelala ali sodelovala pri izdelavi natečajnega gradiva;  

3. je bila imenovana za člana ocenjevalne komisije (žirije);  

4. je v času natečaja delodajalec članu ocenjevalne komisije; 

5. je v času javnega natečaja lastnik ali solastnik družbe, v kateri dela član ocenjevalne 
komisije ali ki ima s tako družbo kakšno drugačno kapitalsko povezavo;  

6. je s članom ocenjevalne komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vključno drugega 
kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski zvezi, kot tudi tisti, ki bi z udeležbo na natečaju kršili 
načelo neodvisnosti med natečajniki in imenovano ocenjevalno komisijo v smislu 102. člena 
ZJN-2C2.  

Če je natečajnik fizična oseba, se taka oseba šteje za avtorja natečajnega elaborata.  

Če je natečajnik pravna oseba, mora le-ta določiti, kdo je avtor natečajnega elaborata.  

Če je natečajnik skupina fizičnih oseb, mora taka skupina določiti predstavnika skupine, 
opredeliti medsebojna avtorska razmerja in določiti, kdo izmed njih je avtor posameznih 
sestavin natečajnega elaborata.  

Posamezni avtor arhitekture lahko sodeluje le v eni avtorski skupini.  

Vse zgoraj navedene pogoje mora avtor izpolnjevati v času oddaje natečajnega elaborata.  

 
1.6  PRISTANEK  NA  POGOJE NATEČAJA  

Z oddajo natečajnega elaborata natečajniki pristanejo na vse pogoje natečaja, ki so razvidni iz 
natečajnega gradiva ali pa je na podlagi natečajnega gradiva o njih moč sklepati. Hkrati 
natečajniki pristanejo tudi na javno predstavitev in publiciranje svojih natečajnih del (na 
razstavi, na spletni strani občine, v glasilu občine  ter v strokovnih in drugih medijih).  
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Kakršnakoli javna objava natečajne rešitve s strani avtorja pred javno objavo končnega 
poročila oz. rezultatov natečaja pomeni kršitev načela anonimnosti in posledično izločitev 
predčasno objavljenega natečajnega elaborata iz natečaja/ocenjevanja, avtor pa ne more 
prejeti nagrade.  

Natečajniki pristajajo, da so na razstavi in v publikacijah poleg rešitve objavljena tudi imena 
avtorjev.  

S prevzemom natečajnega gradiva se natečajniki zavezujejo, da bodo uporabljali natečajno 
gradivo izključno za pripravo natečajnih rešitev.  

 
1.7 ČLANI OCENJEVALNE KOMISIJE 

Predsednica ocenjevalne komisije: Marija Jerman 

Člani ocenjevalne komisije: 

- Jadranka Kramar 
- Marko Krajnc 
- Rudolf Pušnik 

 
1.8 NAGRADE  

Nagrada predstavlja priznanje avtorjem najboljših natečajnih rešitev in hkrati predstavlja 
plačilo avtorskega honorarja za odkupljeno avtorsko delo in prenos materialnih avtorskih 
pravic. 

Za nagrade so predvideni naslednji zneski v bruto vrednostih:  

 1. nagrada: 400,00 EUR  
 2. nagrada: 100,00 EUR 

Do nagrade bodo upravičeni samo tisti natečajniki, ki bodo opravili naknadni preizkus 
dopustnosti udeležbe v skladu s točko 1.5.. 

Natečajniki, ki ne bodo prejeli nagrade, niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine. 

V primeru neustreznih rešitev natečaja si razpisovalec natečaja pridržuje pravico, da ne podeli 
nobene nagrade, kar se šteje, da natečaj ni uspel.  

 

1.9 MEDSEBOJNE PRAVICE  

1.9.1 AVTORSKE PRAVICE  

Avtorske pravice se zagotavljajo v skladu s 53. členom Pravilnika o javnih natečajih in v 
skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. 
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2. NATEČAJNI ELABORATI  

2.1. OBLIKA NATEČAJNEGA ELABORATA  

Vsak natečajni elaborat mora vsebovati arhitekturno rešitev kar pomeni: 

- projekt oz. idejno rešitev v pisni obliki  
- projekt oz. idejno rešitev v grafični obliki  
- šifra avtorja, ki se prijavlja na natečaj – zagotovljena mora biti anonimnost avtorja do 

objave končnega poročila oz. rezultatov natečaja) 

 
2.2 VSEBINA NATEČAJNEGA ELABORATA  

Obravnavano območje je osrednji del trga Vransko (glej grafični prikaz območja urejanja). 

Natečajni elaborat mora vsebovati pisni in grafični del.  

Pisni del mora vsebovati arhitekturnokrajinsko rešitev, kar pomeni ureditev zgoraj 
določenega območja v smislu:  

- ureditve zelenih površin; 
- ureditve prometa, smiselno in v povezavi z OPN Občine Vransko (Uradni list RS, št. 

38/08), ter  obstoječimi priključki do stanovanjskih hiš na območju urejanja;  
- ureditve pešpoti. 

Ureditev mora upoštevati naslednje akte: 

- Odlok o razglasitvi naselja Braslovče, historičnega jedra Petrovče, naselja Vransko in 
starega trškega jedra naselja Žalec za kulturne spomenike (Ur.l. SRS, št. 20/89) 

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec (Ur.l. RS, 
št. 89/98) 

- Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v občini Vransko (Ur.l. RS, št. 135/03). 
 

Pisni del se izdela v skladu s cilji, usmeritvami in pričakovanimi rezultati tako, da ga je 
možno vrednotiti z merili za ocenjevanje. Pisni del natečajnega dela lahko vsebuje tudi 
fotografije, fotomontaže in druge prikaze za učinkovitejšo obrazložitev in utemeljitev 
natečajne rešitve. Celotna pisna obrazložitev naj bo kratka in jasna.  

Grafični del (skica izdelana ročno ali z računalniškim programom v merilu 1:500 ali večjem) 
mora vsebovati grafični prikaz območja urejanja in vseh konceptov oz. rešitev, navedenih v 
pisnem delu.  
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3. JAVNA PREDSTAVITEV 

Vsi natečajni elaborati bodo javnosti predstavljeni na javni predstavitvi, ki bo predvidoma 
meseca novembra 2013 (po predhodni najavi v uradnem glasilu občine - Občinski informator 
in na uradni spletni strani občine - www.vransko.si). Udeleženci javne predstavitve se bodo 
lahko opredelili do predloženih natečajnih elaboratov. Ocena javnosti predstavlja eno izmed 
meril za izbor najboljšega natečajnega elaborata oz. podelitev 1. in 2. nagrade. 

 

4. MERILA ZA OCENJEVANJE  

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, 
podanih v natečajnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh 
pogojev, ne bo ocenjevala.  

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih 
merilih:  

- celovitost arhitekturno projektne rešitve – 40 točk 
- ocena javnosti – 10 točk 
- programska pestrost – 10 točk 
- kakovostni odprti javni prostor – 10 točk 
- prepoznavnost in identiteta območja – 10 točk 
- trajnostno prometno omrežje, koncept trajnostne mobilnosti – 10 točk 
- zdravo in varno okolje za občane z nizkimi obremenitvami za okolje – 10 točk 
 

 


