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Priloga: Izhodišča za oblikovanje idejnih rešitev za grb in zastavo Občine Ankaran, merila za izbor
idejnih rešitev in pravila glasovanja občanov.
1. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE
Izbira novega grba in zastave je priložnost, da se Občina Ankaran predstavi kot obmorska,
sredozemska, do narave odgovorna in trajnostno naravnana občina, ki jo odlikujeta naravna in
kulturna dediščina ter kultura odprtosti.
Kot izhodišča za oblikovanje grba lahko služijo naravne in kulturne znamenitosti, ki se nahajajo na
območju občine in jih navajamo v nadaljevanju. Prav tako lahko kot izhodišče služijo tudi zgodovina
in dejavnosti na ozemlju občine.
Na območju Občine Ankaran je v registru nepremične kulturne dediščine vpisanih 25 takšnih
znamenitosti. Te, med drugim, obsegajo zaščiteno kulturno krajino (območje Debelega rtiča s
klifom in obalo, Ankaranska bonifika), arheološko dediščino (najdišča iz rimske dobe na Sv.
Katarini, zalivu Sv. Jerneja, Debelem rtiču, pri Hotelu Adria, Valdoltri, internistični bolnišnici in na
območju Ankaranske bonifike), sakralno profano stavbno dediščino (benediktinski samostan sv.
Nikolaja) in profano stavbno dediščino (edina v celoti ohranjena stara kmetija na slovenski obali
na Jadranski cesti 33). Pod okriljem Nature 2000, evropskega omrežja posebnih varstvenih
območij, je poleg Debelega rtiča zaščiteno tudi območje Sv. Nikolaja. Klif Debelega rtiča, vključno
z 200-metrskim pasom obalnega morja, pa je zaščiten tudi kot naravni spomenik.
Podana izhodišča ne predstavljajo smernic, ki bi se jih avtorji pri oblikovanju idejnih rešitev morali
držati, niti ne predstavljajo meril, po katerih bo strokovna komisija predložene predloge
ocenjevala. Namen natečaja je, da se pridobijo nove, sveže in neobremenjene idejne rešitve o tem,
kako naj se naša občina predstavlja navzven in kako naj se (simbolno) razlikuje od ostalih občin. K
oddaji predlogov želimo spodbuditi tudi čim več občanov, zato za sodelovanje ni potrebno
predložiti rešitev v digitalni obliki in prav tako ni potrebno izdelati priročnika celostne grafične
podobe. Prijavitelj mora predložiti idejno rešitev v pisni obliki.
V izboru barv je zaželeno, da sta zastopani modra in zelena, kar pa ni obvezujoče.
2. MERILA
Komisija za izbor idejne rešitve grba in zastave Občine Ankaran (v nadaljevanju: Komisija) bo idejne
rešitve grba in zastave ocenjevala na podlagi naslednjih meril:
•

1. merilo: lahka prepoznavnost (izraznost) vsebinskih izhodišč

od 0 do 10 točk

•

2. merilo: lahka prepoznavnost in nezamenljivost

od 0 do 10 točk

•

3. merilo: izvirnost

od 0 do 10 točk

•

4. merilo: vsestranska uporabnost in aplikativnost

od 0 do 10 točk

•

5. merilo: enostavna zapomnljivost

od 0 do 10 točk

V prvi fazi bo Komisija izbrala tri idejne rešitve, ki bodo na podlagi predhodno navedenih meril dosegle
najvišje število točk v seštevku. Če bosta dve ali več idejnih rešitev dobile enako število točk v seštevku,
bo bolje uvrščena tista, ki ima večje število točk pri prvem merilu. Če imajo idejne rešitve enako število
točk tudi pri prvem kriteriju, se kot boljša uvrsti idejna rešitev z večjim številom točk pri drugem merilu
oz. po enakem postopku naprej do merila, kjer se idejni rešitvi razlikujeta. V drugi fazi bodo med tremi
najboljšimi predlogi, ki jih bo določila Komisija, izbirali občani. S strani Komisije izbrane tri idejne rešitve
za grb in zastavo bodo javno objavljene in bodo občani izrazili svojo podporo posamičnemu predlogu
z glasovanjem. Izbrana bo tista idejna rešitev grba in zastave, ki bo prejela največ glasov s strani
občanov.
3. GLASOVANJE OBČANOV
Občani bodo izbiro med tremi najboljšimi rešitvami grba in zastave, ki jih bo izbrala Komisija, izvedli na
način, da bodo svoj glas oddali z izpolnitvijo glasovnice, ki bo skupaj s tremi predlaganimi idejnimi
rešitvami grba in zastave objavljena v občinskem glasilu Amfora in na spletni strani občine
(www.obcina-ankaran.si). V občinskem glasilu in na spletni strani občine bodo objavljena tudi navodila
glede načina glasovanja oz. izpolnitve glasovnice in roka oddaje glasovnice. Za veljavne se bodo štele
le tiste glasovnice, iz katerih bo jasno in nedvoumno razvidno, kdo je glasovnico oddal in za katero
idejno rešitev občan glasuje. Občan bo z eno glasovnico lahko glasoval le za eno idejno rešitev grba in
zastave. Glasovnice, iz katerih bo izhajalo več izbir idejnih rešitev grba in zastave ne bodo veljavne.
Pravočasnost in pravilnost izpolnjenih glasovnic bo preverila Komisija, ki bo na podlagi pravilno
izpolnjenih in pravočasno prejetih glasovnic občanov tudi ugotovila in razglasila končne rezultate
glasovanja.

