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VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 
Razpisna dokumentacija je sestavljena iz naslednjih sklopov:  
Sklop A:  Osnovni podatki o natečaju 
Sklop B: Natečajni pogoji 
Sklop C: Natečajni izdelki 
Sklop D1: Uradna lokacijska informacija, 21.10.2009 
Sklop D2: Vsebinska izhodišča za prenovo plavalnega bazena 
 
Podrobnejša vsebina posameznega sklopa je navedena na začetku vsakega od teh 
delov natečajnega gradiva. 
 
Ponudnik lahko dobi celotno gradivo v digitalni obliki na spletni strani Javnega zavoda 
Ratitovec, lahko pa tudi v pisni obliki po predhodnem naročilu na tel. tel 04/51 00 410. 
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A – OSNOVNI PODATKI O NATEČAJU 
 
1. Naročnik natečaja: 
Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki 
 
2. Naslov naročnika natečaja (poštni naslov, telefon, faks, elektronski naslov): 
Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki 
tel 04/51 00 410, fax 04/51 00 411, e-naslov: info@jzr.si.  
 
3. Predmet in vrsta natečaja: 
Javni, odprti, arhitekturni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve prenove plavalnega 
bazena Železniki z vsemi uporabnimi površinami. 
 
4. Podatki o nagradnem skladu: 

1. nagrada  3.000,00 EUR 
2. nagrada  1.200,00 EUR 
3. nagrada  800,00 EUR 

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih. 
 
5. Podatki o skrbniku natečaja in podatki o prevzemu natečajnega gradiva (ime, poštni 
naslov, telefon, telefaks, elektronski naslov) ter dodatne informacije: 
Skrbnik natečaja: 
Magdalena Rejec, univ.dipl.inž.les. 
Natečajno gradivo je na voljo na spletni strani www.jzr.si in www.zelezniki.si. 
Javni zavod Ratitovec, kontaktna oseba: Magdalena Rejec 
tel 04/51 00 410, fax 04/51 00 411, e-naslov: info@jzr.si.  
 
6. Datum in ura oddaje natečajnega izdelka: 
Natečajni izdelek mora biti oddan v tajništvo Javnega zavoda Ratitovec do vključno 
ponedeljka, 15. februarja 2010 do 12. ure. 
Naročnik bo upošteval kot pravočasno prispele tudi tiste izdelke, ki bodo oddani na 
Pošto Slovenije s priporočeno pošiljko do vključno ponedeljka, 15.02.2010 do 24. ure. 
 
7.  Naslov za oddajo natečajnih izdelkov: 
Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki 
 
8. lmena članov ocenjevalne komisije: 
Predsednik ocenjevalne komisije: Peter Mesec 
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije: Martin Pintar 
Člani imenovani s strani naročnika: Mihael Prevc, Aleš Jensterle, Aleš Markelj 
Skrbnik in poročevalec: Magdalena Rejec 
Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprašanj 
povabi k sodelovanju tudi druge svetovalce ali izvedence za posamezno strokovno 
področje. 
 


