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Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran – Ancarano
Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, razpisuje javni anonimni natečaj za oblikovanje idejne rešitve
grba in zastave, ki bosta predstavljala Občino Ankaran kot njena uradna simbola.
1. VSEBINA NATEČAJA
Vsebina natečaja so idejne rešitve za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran, ki bosta
predstavljala Občino Ankaran kot njena uradna simbola. Pri izdelavi in oblikovanju idejne
rešitve grba in zastave je potrebno upoštevati naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti
kraja in prebivalcev na območju Občine Ankaran ter splošne norme s področja grboslovja z
vidika barv, grbovnih elementov in elemente ščita. Podrobnejša navodila z izhodišči za pripravo
idejnih rešitev so podana v Prilogi, ki je sestavni del te natečajne dokumentacije.
2. UDELEŽENCI NATEČAJA
Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne
rešitve pod pogoji natečaja. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije,
njihovi ožji družinski člani, zaposleni na Občinski upravi Občine Ankaran in njihovi ožji družinski
člani.
3. POGOJI NATEČAJA
Udeleženec natečaja lahko idejno rešitev poda le za grb in zastavo skupaj, tako da je idejna
rešitev poenotena (zastava lahko vsebuje grb ali elemente grba).
Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z več rešitvami.
Prispele predloge bo pregledovala Komisija za izbor idejne rešitve grba in zastave Občine
Ankaran (v nadaljevanju: Komisija), v kateri bodo tudi predstavniki oblikovalske, heraldične in
komunikacijske stroke.
Najboljši trije predlogi, ki jih bo izbrala Komisija, bodo nagrajeni z denarno nagrado. O končni
izbiri, med tremi predlaganimi idejnimi rešitvami bodo odločali občani z glasovanjem. Izbran
prijavitelj bo prejel nagrado v višini 600 evrov, neizbrana prijavitelja pa bosta prejela nagrado
v višini 300 evrov vsak.
Izhodišča za oblikovanje idejnih rešitev za grb in zastavo Občine Ankaran, merila za izbor idejnih
rešitev in pravila glasovanja občanov so predstavljena v Prilogi, ki je sestavni del te natečajne
dokumentacije.
Občina si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali
meril tega natečaja. Nagrada in izbira najboljše idejne rešitve se lahko izključujeta. S podelitvijo
nagrade naročnik odkupi vse materialne avtorske pravice, odkupljene idejne rešitve pa bodo
kasneje lahko uporabljene kot končne rešitve za oblikovanje grba in zastave Občine Ankaran.

Fizična ali pravna oseba, ki pošlje svojo vlogo na javni natečaj, izrecno izjavlja, da je
seznanjena in se v celoti strinja s pogoji javnega natečaja.
4. NAČIN IN ROK PRIJAVE
Interesenti naj svoje predloge z obrazložitvijo rešitev posredujejo na naslov: Občina Ankaran,
Jadranska cesta 66, p. p. 24, 6280 Ankaran – Ancarano, s pripisom: Javni anonimni natečaj
za oblikovanje grba in zastave.
V primeru, da avtor na natečaj prijavlja več rešitev, mora podati obrazložitev za vsako rešitev
posebej.
Prijava mora vsebovati tudi zaprto ovojnico z napisom: Podatki o avtorju. V njej naj bodo
podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčna številka, številka
transakcijskega računa) in izjava o izvirnosti dela. Vsak sestavni del prijave naj bo označen s
šifro avtorja.
Ker je natečaj anonimen, morajo ponudniki svojo ponudbo oddati v zaprti ovojnici, na kateri ni
nobenih oznak, na podlagi katerih bi naročnik lahko razbral identiteto ponudnika. Ovojnice, na
katerih bo razvidna identiteta ponudnika, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Javni natečaj bo odprt do 30.4.2018. Za predloge, poslane po pošti velja poštni žig z datumom oddaje
pošiljke.
5. ODPIRANJE PRIJAV
Odpiranje prijav na natečaj se bo izvedlo 10.5.2018 in ne bo javno. O izbiri bodo avtorji
obveščeni osebno, javnost pa preko spletne strani občine (www.obcina-ankaran.si).
6. INFORMACIJE
Več informacij v zvezi s postopkom natečaja in načinom prijave lahko dobite na telefonski
številki +386 (0)5 66 53 000 ali po elektronski pošti na naslovu info@obcina-ankaran.si
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