
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Grablovičeva ulica 14, Ljubljana,  
 
v sodelovanju z  
 
Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 
 
 
na podlagi 207. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št., 83/2001 s spremembami, v nadaljevanju: 
OZ), razpisuje: 
 
 

ODPRTI MEDNARODNI ANONIMNI ARHITEKTURNI NATEČAJ 
 

ZA IDEJNO PROJEKTNO REŠITEV  
 

ISLAMSKEGA VERSKO KULTURNEGA CENTRA  (IVKC)  
 

V LJUBLJANI 
 

Ljubljana, 30.06.2011 
 

__________________________________________________________________________ 
 
BESEDILO ZA RAZPIS (OBJAVO) NATEČAJA*  
*(objavlja se poleg preambule in naslova, zgoraj) 
 
1. Naročnik in razpisovalec natečaja: 

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Grablovičeva ulica 14, Ljubljana v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 
2. Naslov naročnika in razpisovalca natečaja (poštni naslov, telefon, faks, elektronski naslov): 

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji,  Grablovičeva ulica 14, Ljubljana, tel.: +386(1)2313625, 
fax: +386(1)2313626, e-mail: mesihat@islamska-skupnost.si. 

  
3. Predmet in vrsta natečaja: 

Odprti mednarodni anonimni natečaj za izbiro najprimernejše idejne projektne rešitve Islamskega 
versko kulturnega centra (IVKC) v Ljubljani. 

 
4. Podatki o nagradnem skladu: 

• 1. nagrada 30.000,00 EUR,  
• 2. nagrada 15.000,00 EUR, 
• 3. nagrada 10.000,00 EUR, 
• trije odkupi po 6.000,00 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: Haris Muratagić, Islamska skupnost v RS, Grablovičeva ulica 14, Ljubljana, tel.: 
+386(1)2313625, fax: +386(1)2313626, e-mail: haris.muratagic@islamska-skupnost.si. 

 
6. Prevzem natečajnega gradiva in čas dostopnosti dodatnih informacij: 

Natečajno gradivo se prevzame osebno v prostorih naročnika in razpisovalca, Grablovičeva ulica 
14, Ljubljana, v času uradnih ur,  t.j. ob delovnih dnevih, od 9-16h ali po pošti po predhodni pisni 
zahtevi poslani skrbniku natečaja ob navedbi točnega naslova prejema; oboje proti plačilu 
pristojbine v višini 100,00 EUR (vključno z DDV), ki mora biti plačana v celoti pred prevzemom 
natečajnega gradiva, plačilo pa mora biti do prevzema natečajnega gradiva ustrezno izkazano.   

 



 
7. Znesek in način plačila za natečajno gradivo (št. transakcijskega računa za nakazilo 

zneska): 
Znesek 100,00 EUR (vključno z DDV) se nakaže na transakcijski račun naročnika in razpisovalca 
št. 2900-0005 5620 821, odprt pri Unicredit banka Slovenija d.d., s pripisom: "Natečaj – IVKC".  Za 
vplačila iz tujine je treba navesti IBAN: SI56 2900 0005 5620 821, SWIFT BIC KODA: BACXSI22. 

 
8. Rok za oddajo natečajnega elaborata:  

Rok za oddajo natečajnega elaborata je ponedeljek, 03.10.2011. 
 

Kot pravočasno prispele elaborate se upošteva tiste, ki so najkasneje na dan roka do 12. ure 
oddani osebno na naslovu naročnika in razpisovalca ali poslani po pošti na naslov naročnika in 
razpisovalca, najkasneje na dan roka do polnoči (velja le datum poštnega žiga oziroma potrdila o 
oddaji). Hkrati je o oddaji po pošti potrebno pisno obvestiti naročnika (skrbnika po elektronski pošti 
ali faksu). V sporočilu o oddaji po pošti je potrebno navesti šifro elaborata, poštno številko in 
številko pošiljke, zapisane nad črtno kodo. 

 
9. Naslov za oddajo natečajnih elaboratov: 

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji,  Grablovičeva ulica 14, Ljubljana,  
s pripisom: »Natečajni elaborat – natečaj IVKC – NE ODPIRAJ«. 

 
10. Imena članov ocenjevalne komisije in poročevalca: 
 

Predsednik:  prof. Janez Koželj, univ.dipl.ing.arh, podžupan Mestne občine Ljubljana 
 

Podpredsednik: dr. Nedžad Grabus, Mufti, Islamska skupnost v RS 
 
         Člani/ce:  mag. Miran Gajšek, univ.dipl.ing.arh., načelnik Oddelka za urejanje prostora MOL,  
   Darja Pergovnik, univ.dipl.ing.kraj.arh., ZVKDS, OE Ljubljana, 
   Matevž Čelik, univ.dipl.inž.arh., direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, 
   prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh., dekan Fakultete za arhitekturo v LJ,  
   prof. dr. Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh., dekan Fakultete za arhitekturo v Sarajevu, 
   dr. Stojan Pelko, doktor soc. znanost, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS, 
   Nevzet Porić, tajnik Islamske skupnosti v RS. 
 
         Poročevalec: Urša Vrhunc, univ. dipl.inž.arh., MArch (UCLA), Maechtig Vrhunc Arhitekti,     
                                                Ljubljana. 
 
 
11. Izbira nagrajencev in upravičencev za odkup: 

Ocenjevalna komisija bo ocenjevala prispele natečajne elaborate skladno z orientacijskimi 
merili, določenimi v natečajnem gradivu. Ostale pogoje natečaja vsebuje natečajno gradivo. 

 
Natečaj oz. obljubo nagrade predstavlja celotno natečajno gradivo z vsemi pogoji, merili in 
drugimi sestavinami, ki so vsebovani v natečajnem gradivu. Predmetna objava ima naravo 
obvestitve zainteresiranih oseb za sodelovanje na natečaju. 

 
 
        Islamska skupnost v RS 
        dr. Nedžad Grabus, Mufti 
 
        v sodelovanju z:  
 

                   Mestno občino Ljubljana 
        Zoran Janković, župan   
 

Ljubljana, 30. junij 2011 
 

 


