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Pravilnik o delu ocenjevalne komisije 
 
1. V 6-članski komisiji so uveljavljene predstavnice oblikovalske stroke in predstavniki 
partnerjev natečaja: 

 Saša Bricman Rantuša, Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, 
 Špela Kobal, vizualna umetnica, 
 Žiga Ozvaldič, Mariborska kolesarska mreža, 
 dr. Kaja Pogačar, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, UM, 
 Josip Rotar, Mariborska kolesarska mreža in 
 Petra Varl, Pedagoška fakulteta, UM. 

 
2. Komisija bo ocenila vsa dela, ki ustrezajo pogojem natečaja, pri svojem delu pa bo 
upoštevala naslednja merila: 

 sporočilnost (skladnost z ustvarjalnimi smernicami), 
 tehnično ustreznost (usklajenost z razpisno dokumentacijo), 
 izvirnost, 
 inovativnost, 
 komunikacijsko jasnost (usmerjenost k akciji), 
 pozitivnost sporočila, 
 koherentnost vseh treh izdelkov. 

 
3. Vsi člani glasujejo in sprejemajo odločitve na podlagi svojega strokovnega znanja in 
integritete. Pri odločanju so suvereni in enakovredni. 
 
4. Ocenjevanje poteka v dveh krogih. 
V prvem krogu komisija na osnovi točkovanja izbere 5 del, ki se uvrstijo v ožji izbor. Za vsak 
kriterij vsak ocenjevalec podeli ustrezno število točk.  To stori na način, da izpolni ocenjevalni 
list, ki sestoji iz 6 kriterijev: 
 
- 30 točk - sporočilnost (skladnost z ustvarjalnimi smernicami), 
- 20 točk - tehnično ustreznost (usklajenost z razpisno dokumentacijo), 
- 10 točk - izvirnost, 
- 10 točk - inovativnost, 
- 10 točk - komunikacijsko jasnost (usmerjenost k akciji), 
- 10 točk - pozitivnost sporočila, 
- 10 točk - koherentnost vseh treh izdelkov. 
 
V drugem krogu komisija izbere zmagovalca. O zmagovalcu komisija odloči s soglasjem. V 
kolikor soglasja ni mogoče doseči, se o zmagovalcu odloči z glasovanjem. 
Če največ glasov prejme več del, so vsa zmagovalna. 
 
5. Člani komisije prijavljenega dela, z nastankom katerega so (ne)posredno kakorkoli povezani, 
ne smejo niti ocenjevati niti komentirati. 
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Takšno izločitev, tako v prvem kot v drugem krogu, je potrebno upoštevati pri ugotavljanju 
povprečne ocene dotičnega dela. 
 
6. Komisija si pridržuje pravico, da izbere več zmagovalnih del. V tem primeru se nagradni fond 
razdeli na enakovredne dele. 
 
7. Odločitev komisije je dokončna, pritožba ni mogoča. 
_ 
Pravilnik o delu ocenjevalne komisije je del RAZPISNE DOKUMENTACIJE. 
 


