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I. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAGRAD NA PODROČJU 
UREJANJA PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV V LETU 2021

1. SOFINANCER

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih 
sredstev poziva potencialne vlagatelje, da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje nagrad na 
področju urejanja prostora in graditve objektov.

2. PRAVNA PODLAGA

Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) in 12. poglavja 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne 
in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim 
strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju 
urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije.

Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih 
materialov ob podelitvi nagrade oz. povezanih z nagrado.

4. NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je prispevati:
 k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 

ZUreP-2) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17-popr. in 65/20);
 k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega 

raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
 k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
 h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
 k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
 h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in 

prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.

5. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE IN MERILA ZA IZBIRO PREJEMNIKOV SREDSTEV

5.1. Prejemniki sredstev

Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev

Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. Sofinancirani delež sredstev, 
namenjen nagradnemu fondu, je določen v točki 9. tega razpisa. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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5.3. Formalno uvedene nagrade

Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republiki 
Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade. Ta 
ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju 
Republike Slovenije. 

5.4. Rok za podelitev nagrad 

Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da morajo biti nagrade podeljene v letu 2021. 

5.5. Vrsta nagrad

Nagrade so lahko denarne ali/in nedenarne, na področjih iz 3. točke razpisa.

5.6. Prejemniki nagrad

Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in 
drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti.

5.7. Vrste izjemnih dosežkov

Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja 
predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov).

5.8. Izločitveni pogoj

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in 7. točke tega razpisa, bodo s sklepom zavržene in se ne bodo 
ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.

5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev 

Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. reference podeljevalca nagrad, 2. pomen nagrade, 3. mednarodna 
umestitev nagrade in 4. ustreznost finančne konstrukcije.

Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov sredstev je zapisana v razpisni dokumentaciji (točka IV). 

Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno označeno in popolno vlogo ter jo točkovala na podlagi meril 
iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 80 točk, niso upravičene do 
sofinanciranja. 

6. PREDVIDENA SREDSTVA RAZPISA 

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 20.000,00 EUR. 

7. ROK ZA PREJEM VLOGE

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 15. 2. 2021, do 12.00 ure. Vloga se šteje za pravočasno, če jo 
sofinancer, ne glede na vrsto prenosa, prejme v zaprti ovojnici v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor 
do te ure, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – Glavna pisarna.

8. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG 

Odpiranje vlog bo potekalo dne16. 2. 2021, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer v I. nadstropju. Odpiranje vlog ne bo javno.
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Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. Dopolnitev vlog ni dopustna v delu, ki se nanaša na merila za ocenjevanje in 
vrednotenje vloge. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, bo zavržena.

9. DODELITEV SREDSTEV
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)  

Če bo upravičencev do sofinanciranja več, kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem 
upravičencem, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno 
enakem odstotku. Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je 
možna do 50 % celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 
EUR. Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenjevanja doseže najmanj 80 točk.
V primeru, da vlagatelj zaprosi za sofinanciranje višji znesek od 50% celotne vrednosti nagradnega sklada ali za 
znesek višji od 5.000,00 EUR, bo vlagatelj zaprošen za spremembo finančne konstrukcije, pri čemer bo pri 
merilu »4 Ustreznost finančne konstrukcije« prejel 0 točk.

10. SKLEP O DODELITVI SREDSTEV, PRAVNO VARSTVO IN PODPIS POGODBE 

O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva 
odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oz. obvestila o neizboru na 
ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.

Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v 
osmih (8) dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi 
določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje 
zahteve za pridobitev denarnih sredstev. 

11. ROKI 

Rok za prejem vloge na javni razpis: 15. 2. 2021
Rok za fizično podelitev nagrad: 31. 12. 2021
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po podelitvi nagrade. 

12. INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-
okolje-in-prostor/.

Vlagatelji lahko vprašanja, v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa,posredujejo na e-
naslov: prostor.mop@gov.si.

Sofinancer bo vse ključne informacije in odgovore na vprašanja, objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. 
Objavljene informacije so predmet razpisne dokumentacije.

Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega razpisa v 
uradnem listu, bodo objavljene  na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.

mag. Andrej VIZJAK
     MINISTER

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
mailto:prostor.mop@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
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II. NAVODILA ZA IZDELAVO VLOGE

II. 1. ODDAJA IN OZNAČEVANJE VLOG:

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku (kuverti), na katerem morajo biti:

 vidne označbe: 
 "Ne odpiraj – vloga na javni razpis«; 
 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in 

graditve objektov v letu 2021”.

 točen naslov vlagatelja:

 naslov ministrstva: 
     Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

(glej Priloga A – Označba vloge)

Strokovna komisija bo odprla samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte (z elementi, ki 
so navedeni zgoraj), ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 

II. 2. VSEBINA VLOG:

2.1 Obvezne sestavine vloge so:

Priloga 1:  Obrazec vloge;
Priloga 2:  Vzorec pogodbe;
Priloga 3:  Dokazilo, da je nagrada formalno uvedena.

Priloge morajo biti razvrščene po zahtevanem vrstnem redu z označenimi zaporednimi oznakami. 

Vsi dokumenti, ki sestavljajo vlogo, morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, finančni stroški pa morajo biti 
vrednoteni v EUR, zaokroženi na dve decimalni mesti.

V vsaki oddani kuverti je lahko samo ena vloga.
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Obrazložitev vsebine vloge: 

Priloga 1 Obrazec vloge:
Obrazec vloge, ki je priloga te razpisne dokumentacije, natančno izpolnite z zahtevanimi 
vsebinskimi, finančnimi podatki in zahtevanimi dokazili ter ga podpisanega in žigosanega 
priložite vlogi na razpis.

Priloga 2 Vzorec pogodbe:
Del razpisne dokumentacije je tudi vzorec pogodbe, ki ga natančno preberite in ga podpisanega 
in žigosanega priložite vlogi na razpis. Vzorec pogodbe je informativen, podpis in žig pa 
pomenita, da ste seznanjeni in da pristajate na pogoje v pogodbi. 

V primeru, da boste izbrani na razpisu, vam bomo poslali v podpis novo pogodbo.

Priloga 3 Dokazilo, da je nagrada formalno uvedena:
Vlogi priložite akt, s katerim se dokazuje, da je nagrada formalno uvedena in sicer splošni 
pravni akt nosilca nagrade ali pa akt o ustanovitvi nagrade.
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva objave razpisa.

2.2 Neobvezne sestavine vloge:

Priloga 4 Dokazila o registraciji pravnih oseb:

Akt o registraciji oziroma dokazilo o vpisu v register bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti, lahko pa ga 
vlagatelj priloži k vlogi in s tem pripomore k hitrejšemu reševanju vloge.

Dokazilo o registraciji pravnih oseb: 
- društva – izpis iz registra društev (odločba upravne enote);
- zavodi – izpis iz sodnega registra;
- ustanove – izpis iz evidence ustanov;
- zbornice – navedba zakona, na podlagi katerega je zbornica; 

     ustanovljena oziroma ustanovitveni akt;
- javni skladi – ustanovitveni akt ustanovitelja.

Predložena dokazila (izpisi iz registrov) ne smejo biti starejša od enega leta od roka za oddajo vlog na in so 
lahko fotokopije.

II. 3. ARHIVIRANJE VLOG

Nepravilno označene, nepravočasno predložene vloge, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane 
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve leti dane v uničenje. 
Vlagatelj lahko s pisno zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
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III. NAVODILO ZA IZDELAVO KONČNEGA POROČILA 

S podpisom pogodbe se prejemnik sredstev obveže, da bo po zaključku podelitve nagrad ministrstvu dostavil 
končno poročilo o podelitvi nagrad. Končno poročilo je namenjeno spremljanju, evaluaciji, predstavitvi in 
promociji programov ministrstva ter mednarodni izmenjavi informacij. 

Končno poročilo sestavljajo:

1. GLAVNI PODATKI

2. ZAKLJUČNO FINANČNO POROČILO 

3. POVZETEK PODELITVE NAGRAD 

Končno poročilo mora biti opremljeno s kazalom vsebine in kazalom prilog. Končno poročilo, ki ne bo 
vsebovalo zahtevanih podatkov v skladu s tem navodilom, ne bo sprejeto, prejemnik sredstev pa se obvezuje, da 
ga bo dopolnil v skladu z navodili sofinancerja. 
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AD1. GLAVNI PODATKI KONČNEGA POROČILA

1.Številka pogodbe z ministrstvom
2.Naslov nagrad
Glavni nosilec nagrad

Naslov, kraj
Telefon, faks, e-pošta

3.

Odgovorna oseba nosilca nagrad
4.Vodja projekta
5.Datum in kraj objave razpisa nagrad
6.Lokacija in datum podelitve nagrad
7.Raven nagrade (mednarodna, 
nacionalna)

8.Časovna opredelitev podeljevanja 
nagrad(letna, dve letna, tri letna, drugo)

9.Sofinancerji 
10.Koordinatorji sodelujočih institucij in 
sofinancerjev

11.Druge sodelujoče institucije
12.Število podeljenih nagrad
13.Celotni finančni nagradni fond
14.Oblike nagrad (denarne, nedenarne)
15.Nazivi nagrad, prejemniki nagrad in 
vrednosti podeljenih nagrad 

16.Promocijske aktivnosti v zvezi z 
nagradami
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AD2. ZAKLJUČNO FINANČNO POROČILO

Zaključno finančno poročilo mora biti narejeno na način, kot je bil predložen v finančni konstrukciji nagrade, v 
vlogi na razpis.

V končnem poročilu morajo biti oddane tudi kopije vseh računov vezanih na podelitev nagradnega fonda.

Tabela 1.: Osnovni pregled

VREDNOST CELOTNEGA NAGRADNEGA 
FONDA EUR (z DDV): 
(prikazati celoten znesek nagradnega fonda -mora 
znašati 100% financiranja nagradnega fonda)

     100%

Znesek in delež sredstev za del, namenjen 
sofinanciranju nagradnega fonda pridobljenih s 
strani  Ministrstva za okolje in prostor (do 50% 
nagradnega fonda, maks. 5.000,00 EUR):

           %

Lastni viri sofinanciranja nagradnega fonda           %
Drugi viri sofinanciranja nagradnega fonda  
(institucija in delež):

          %

1.               %
2.               %
3.               %
4.               %
5.               %

Tabela 2.: Denarne nagrade
VREDNOSTI 
DENARNIH NAGRAD 

višina nagrad
brez DDV

višina nagrad
z DDV

1.               
2.               
3.                
4.               
5.               
SKUPAJ:           
V tabeli mora biti razčlenjen nagradni fond po posamičnih nagradah. 

in, ali:

Tabela 3.: Nedenarne nagrade
VREDNOSTI (stroški) 
NEDENARNIH NAGRAD 

višina nagrad
brez DDV

višina nagrad
z DDV

1.               
2.               
3.                
4.               
5.               
SKUPAJ:           
V tabeli mora biti razčlenjen nagradni fond po posamičnih nagradah ter opis nedenarnih nagrad (priznanja, 
plakete, umetnine, knjige…).
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Tabela 4.: Priložena dokazila* stroškov vezanih na podelitev nagrade

*Dokazila o plačilu:
- v primeru gotovinskega plačila: originalni račun iz katerega je jasno razvidno, da je bil plačan oziroma originalni račun 

in originalno dokazilo o plačilu;
- v primeru plačila po položnici - originalni plačilni nalog;
- v primeru elektronskega poslovanja: s strani.

AD3. POVZETEK PODELITVE NAGRAD 

Povzetek podelitve nagrad, kot sestavni del končnega poročila mora vsebovati naslednje tri točke:

1. Namen in cilji podelitve nagrad
Prejemnik poda namen in cilje podelitve nagrad in ugotovitev, v kakšni meri so bili s podelitvijo nagrad 
nameni in cilji doseženi.

2. Povzetek podelitve nagrad
Povzetek podelitve nagrad mora vsebovati kratek opis podelitve nagrad, ki mora vključevati vsaj: 
- sestavo komisije, 
- število prispelih predlogov, 
- merila za izbor nagrajencev, 
- utemeljitve izbranih in nagrajenih predlogov, 
- opis dogodka podelitve nagrad, 
- promocijske aktivnosti v zvezi z nagradami in nagrajenimi deli  (oglasi v

medijih, publikacije, zloženke, plakati, razstave,….)
- druge spremljajoče aktivnosti (npr. okrogle mize, predavanja …)  

3. Izdelki 
Navedejo naj se vsi izdelki (npr. publikacija, zbornik, zgibanka, plakati, objave v sredstvih javnega 
obveščanja itd.), ki sov končnem poročilu predložini sofinancerju.

Izdajatelj 
računa

Številka 
računa

Datum  
računa

Znesek računa 
z DDV

Znesek 
računa brez 

DDV

Uveljavljen 
znesek 
računa1

Datum plačila

1.
2.
3.
4.
5.
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IV. MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE VLOG

 
Skladnost vloge s pogoji iz 3., 5. in 7. točke javnega razpisa Ocenjevanje vloge
Vloga JE skladna Vloga se ocenjuje

Vloga NI skladna Vloga se izloči

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE VLOG Maksimalne 
možne točke

1. Reference podeljevalca nagrad 25

 število izvedenih referenčnih aktivnosti*, ki so bile izvedene v preteklem obdobju 
(od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020) 
- šest ali več več izvedenih referenčnih aktivnosti, z vsaj enim na mednarodni 

ravni
- šest ali več izvedenih referenčnih aktivnosti na nacionalni ravni
- tri do pet izvedenih referenčnih aktivnosti, z vsaj enim na mednarodni ravni
- tri do pet izvedenih referenčnih aktivnosti na nacionalni ravni 
- manj kot tri izvedene referenčne aktivnosti
- brez referenc

25
20
15
10
5
0

2. Pomen nagrade 60
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Število let podeljevanja nagrade
- več kot 20 let
- od 10 do 20 let
- od 5 do 9
- manj kot 5 let

 Prisotnost dogodka podelitve nagrade in druge vsebine v zvezi z nagrado v 
medijih ob zadnji/pretekli podelitvi nagrade**
- zelo visoka 
- visoka
- srednja 
- nizka

 Celovitost in raznovrstnost promocije nagrade ob pretekli/zadnji podelitvi 
nagrade***
- promocija nagrade je bila zasnovana celovito in raznovrstno promocija
-  nagrade je bila zasnovana delno celovito in raznovrstno
- promocija nagrade ni bila zasnovana celovito in raznovrstno

 Utemeljitev pomena nagrade z vidika doseganja namenov iz predmeta 
razpisa (točka 4. javnega razpisa) ****
- nagrada je celovito utemeljene in dosega vsaj 3 namene iz razpisa  namene
- nagrada je delno celovito utemeljena glede na predmet razpisa in ne dosega 

vsaj treh namenov iz razpisa dosega štiri do pet naštetih namene
- nagrada ni ustrezno utemeljena glede na predmet razpisa in ne dosega vsaj 

treh namenov iz razpisa dosega štiri do pet naštetih namene

20
10
5
1

30
25
10
0

5
3
0

5
3

0

3 Mednarodna umestitev nagrade 5
Ali nacionalna nagrada predstavlja izbor nacionalnega kandidata za mednarodno 
nagrado?

- da
- ne

5
0

4 Ustreznost finančne konstrukcije 10
- Finančna konstrukcija nagradnega fonda je ustrezna: 1) je pregledna, utemeljena, 

in jasna; 2) viri financiranja so natančno opredeljeni in jasno razmejeni; 3) 
načrtovani zneski ne vključujejo neupravičenih stroškov; 4) načrt ne vsebuje 
računskih napak.

- Finančna konstrukcija je delno ustrezna, če je pomanjkljivo prikazana ena do dveh 
naštetih zahtev: 1) da je pregledna, utemeljena, in jasna; 2) da so viri financiranja 

10

5
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natančno opredeljeni in jasno razmejeni, 3) da načrtovani zneski ne vključujejo 
neupravičenih stroškov; 4) da načrt ne vsebuje računskih napak.

- Finančna konstrukcija nagradnega fonda ni ustrezna, če so pomanjkljivo prikazane 
tri do širi naštete zahteve: 1) da je pregledna, utemeljena, in jasna; 2) da so viri 
financiranja natančno opredeljeni in jasno razmejeni, 3) da načrtovani zneski ne 
vključujejo neupravičenih stroškov; 4) da načrt ne vsebuje računskih napak. 5) da 
je presežena maksimalna vrednost (5.000,00EUR) ali maksimalni delež (50%) 
sofinanciranja

0

SKUPAJ 100

*Referenčne aktivnosti so npr: podeljevanje nagrad, projekti, tematski dogodki, razstave, simpoziji, kongresi, 
okrogle mize, izdajanje publikacij in drugega tiskanega gradiva, promocija strokovnega dela s področja 
predmeta razpisa ter drugi utemeljeni dosežki, ki jih je vlagatelj vloge izvedel v preteklem obdobju (od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2020). Referenčne aktivnosti, ki naj jih vlagatelj prikaže, se ne vežejo izključno na aktivnosti 
povezane s podelitvijo nagrade, temveč širše, na prikaz vseh izvedenih referenčnih aktivnosti vlagatelja oz. 
nosilca nagrade na področju urejanja prostora in graditve. Točke se podeljuje glede na število izvedenih 
referenčnih aktivnosti.

** Prisotnost dogodka podelitve in druge vsebine v neposredni zvezi z nagrado v medijih ob zadnji pretekli 
podelitvi nagrade se meri s številom objav v medijih (tiskani mediji, elektronski mediji: radio, TV, objave v 
spletnih medijih) (izjemoma se upošteva podelitev nagrade v letu 2019, pred letom ukrepov povezanih s 
COVID) 
- zelo visoka prisotnost se oceni za več kot osem objav v različnih medijih 
- visoka prisotnost se oceni od za pet do osem objav v različnih medijih, 
- srednja prisotnost se oceni za štiri do tri objave v medijih, 
- nizka prisotnost se oceni za manj kot tri objavi. 

(Objave v medijih z visokim dosegom na državni ravni (npr. tiskani mediji nad 5% dosegom, spletni mediji nad 
25% dosegom, TV in radijske oddaje z visoko gledanostjo/poslušanostjo)štejejo za dve objavi). Objave na 
družabnih omrežjih ne štejemo za objavo v medijih)

*** Raznovrstnost promocije nagrade ob zadnji/pretekli podelitvi nagrade (izjemoma se upošteva podelitev 
nagrade v letu 2019, pred letom ukrepov povezanih s COVID) 
Ocenjuje se raznovrstnost in celovitost izvedenih aktivnosti promocije nagrade. Raznovrstnost in celovitost 
promocije pomeni, če so bile ob podelitvi nagrade izvedene: 
- razne oblike oz. vrste informiranja (razen objav v  medijih, kar je predmet ocenjevanja po merilu št. 2.2.): 

kot so npr, najave, vabila, tiskovne konference, objave na matičnih spletnih straneh, na družabnih omrežjih);
- spremljajoče promocijsko gradivo (npr. letaki, zloženke, brošure, plakati, katalogi) in 
- promocijske aktivnosti vezane neposredno na nagrado in podelitev nagrade (razstava, svečana podelitev 

dogodka, okrogla miza…ipd). 
Promocija nagrade,  se oceni za celovito in raznovrstno, če so bile izvedene vse naštete aktivnosti, delno celovita 
in raznovrstna, če je bil izveden del naštetih aktivnosti, necelovita in ne raznovrstna pa tista promocija nagrade, 
za katero ni bila izkazana izvedba naštetih aktivnosti.

**** Pomen nagrade z vidika doseganja namenov iz predmeta razpisa (točka 4. javnega razpisa)
Namen javnega razpisa je prispevati:
- k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 

ZUreP-2) ) in Gradbenega zakona prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20);
- k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
- k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega 

raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
- h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
- k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
- h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in 

prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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V. PRILOGE

PRILOGA 1 – OBRAZEC VLOGE

PRILOGA 2 – OBRAZEC POGODBE

PRILOGA A – OZNAČBA VLOGE
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PRILOGA 1 – OBRAZEC VLOGE 

Obrazec vloge natančno izpolnite z zahtevanimi vsebinskimi in finančnimi podatki ter zahtevanimi dokazili. 
Podpisanega in žigosanega priložite vlogi na razpis.

I. OSNOVNI PODATKI O NOSILCU NAGRADE
Naslov nagrad (e):      

Število nagrad in nazivi posameznih 
nagrad:

     

Glavni nosilec nagrad:      

Naslov nosilca nagrad:      

Odgovorna oseba nosilca nagrad:      

Vodja projekta:      

Koordinator (spremljevalec) 
pogodbe

     

Telefon:      

Faks:      

E-pošta:      

Spletna stran:      

Matična številka:      

Št. transakcijskega računa:
 

     

Davčna št.:      

II. SPLOŠNI PODATKI O NAGRADI
Raven nagrade: 
Navedite ali je nagrada mednarodna, 
nacionalna ali  lokalna

     

Navedite za kakšno vrsto izjemnih 
dosežkov podeljujete nagrade 
(zgrajeni objekti, drugi projekti, 
življenjska in študentska dela – s 
konkretnimi navedbami izjemnih 
dosežkov):

     

Kdo so prejemniki nagrad? 
(navedite ali so to pravne ali  fizične 
osebe: projektanti, prostorski 
načrtovalci, drugi strokovnjaki, 
študentje, izvajalci, investitorji in 
lokalne skupnosti):

     

Navedite kriterije za izbor nagrad      
Navedite dosedanje prejemnike 
nagrad ter letnice prejema nagrad
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Tip nagrade (Navedite ali je 
nagrada denarna ali nedenarna):

     

Datum objave razpisa za podelitev 
nagrad(e):

     

Predviden datum in lokacija 
podelitve nagrad(e): 

     

III. PODATKI O NAGRADI, KI SO PREDMET OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA VLOGE

1. Reference podeljevalca nagrad 

Navedite izvedene referenčne aktivnosti v preteklem obdobju (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020), predložite 
dokazila ter jih ravno tako navedite v spodaj priloženi tabeli:

Referenčne aktivnosti* Navedite vrsto priloženega 
dokazila**

Referenčne aktivnosti na nacionalni ravni
1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9 .          

Referenčne aktivnosti na mednarodni ravni

1.           
2.           
3.           

* Referenčne aktivnosti so npr: podeljevanje nagrad, projekti, tematski dogodki, razstave, simpoziji, kongresi, okrogle mize, 
izdajanje publikacij in drugega tiskanega gradiva, promocija strokovnega dela s področja predmeta razpisa ter drugi 
utemeljeni dosežki, ki jih je vlagatelj vloge izvedel v preteklem obdobju (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020). Referenčne 
aktivnosti, ki naj jih vlagatelj prikaže, se ne vežejo izključno na aktivnosti povezane s podelitvijo nagrade, temveč širše, na 
prikaz vseh izvedenih referenčnih aktivnosti vlagatelja oz. nosilca nagrade na področju urejanja prostora in graditve. Točke 
se podeljuje glede na število izvedenih referenčnih aktivnosti.

**Za dokazila se štejejo npr. brošure, letaki, vabila, obvestila v različnih medijih, ipd). Dokazila priložite k Obrazcu vloge.
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2. Pomen nagrade 

2.1. Število let podeljevanja nagrade

Leto prve podelitve nagrade:      

Navedite časovni okvir podeljevanja nagrad (npr. 
vsako letne, dvoletne, triletne, drugo…):

     

2.2. Prisotnost dogodka podelitve in druge vsebine v zvezi z nagradami v medijih ob zadnji podelitvi nagrade

Navedite ime medija objave, naslov članka v mediju in predložite dokazila (kopija članka):

Medij objave Naslov članka/prispevka

1.           

2.           

3.           

4.           

5.            

6.           

              
              

Ocenjuje se prisotnost dogodka podelitve in druge vsebine v neposredni zvezi z nagrado v medijih ob zadnji pretekli podelitvi 
nagrade se meri s številom objav v medijih (tiskani mediji, elektronski mediji: radio, TV, objave v spletnih medijih) 
(izjemoma se upošteva podelitev nagrade v letu 2019, pred letom ukrepov povezanih s COVID) 
- zelo visoka prisotnost se oceni za več kot osem objav v različnih medijih 
- visoka prisotnost se oceni od za pet do osem objav v različnih medijih, 
- srednja prisotnost se oceni za štiri do tri objave v medijih, 
- nizka prisotnost se oceni za manj kot tri objavi. 

(Objave v medijih z visokim dosegom na državni ravni (npr. tiskani mediji nad 5% dosegom, spletni mediji nad 25% 
dosegom, TV in radijske oddaje z visoko gledanostjo/poslušanostjo)štejejo za dve objavi). Objave na družabnih omrežjih ne 
štejemo za objavo v medijih)
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2.3. Celovitost in raznovrstnost promocije nagrade ob pretekli/zadnji podelitvi nagrade

Navedite aktivnosti promocije, ki so bile izvedene ob pretekli podelitvi nagrade (izjemoma se upošteva 
podelitev nagrade v letu 2019, pred letom ukrepov povezanih s COVID). Navedite oblike oz. vrste 
informiranja (razen objav v medijih – to je predmet ocenjevanja po merilu št. 2.2.): kot so npr, najave, vabila, 
tiskovne konference, objave na matičnih spletnih straneh, na družabnih omrežjih); spremljajoče promocijsko 
gradivo (npr. letaki, zloženke, brošure, plakati, katalogi) in  promocijske aktivnosti vezane neposredno na 
nagrado in podelitev nagrade (razstava, svečana podelitev dogodka, okrogla miza…ipd). 

     

Ocenjuje se raznovrstnost in celovitost izvedenih aktivnosti promocije nagrade. Raznovrstnost in celovitost promocije 
pomeni, če so bile ob podelitvi nagrade izvedene: 

-  razne oblike oz. vrste informiranja (razen objav v  medijih, kar je predmet ocenjevanja po merilu št. 2.2.): kot so 
npr, najave, vabila, tiskovne konference, objave na matičnih spletnih straneh, na družabnih omrežjih);

- spremljajoče promocijsko gradivo (npr. letaki, zloženke, brošure, plakati, katalogi) in 
- promocijske aktivnosti vezane neposredno na nagrado in podelitev nagrade (razstava, svečana podelitev dogodka, 

okrogla miza…ipd). 
Promocija nagrade, se oceni za celovito in raznovrstno, če so bile izveden vse naštete aktivnosti, delno celovita in 
raznovrstna, če je bil izveden del naštetih aktivnosti, necelovita in ne raznovrstna pa tista promocija nagrade, za katero ni 
bila izkazana izvedba naštetih aktivnosti.

2.4.  Skladnost nagrade z nameni javnega razpisa, kot so opisani v 4. točki javnega razpisa:

Utemeljite pomen nagrade z vidika doseganja namenov iz predmeta razpisa (točka 4. javnega razpisa)Utemeljite 
na kratko!
     

     

     

     

     

Ocenjuje se pomen nagrade z vidika doseganja namenov iz predmeta razpisa (točka 4. javnega razpisa)
Namen javnega razpisa je prispevati:
- k uveljavljanju načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in 

Gradbenega zakona ( (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17-popr. in 65/20) );
- k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, 

načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
- k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
- h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
- k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
- h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti 

prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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3. Mednarodna umestitev nagrade

Ali nacionalna nagrada predstavlja izbor nacionalnega kandidata (projekta) za mednarodno nagrado?

Ime mednarodne nagrade      
Naziv organizacije, ki 
podeljuje nagrado

     
Da                               
                                                 

Če da, izpolnite:
Datum podelitve      

Ne 
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IV. FINANČNA KONSTRUKCIJA NAGRAD(E)

VREDNOST CELOTNEGA NAGRADNEGA 
FONDA  (z DDV): 
(celoten znesek nagradnega fonda -mora znašati 
100% financiranja nagradnega fonda)

      EUR
100%

Znesek in delež zaprošenih sredstev za del, 
namenjen sofinanciranju nagradnega fonda pri 
Ministrstvu za okolje in prostor (do 50 % 
nagradnega fonda, maks. 5.000,00 EUR):

           %

Preglednica predvidenih virov financiranja 
nagradnega fonda
Lastni viri sofinanciranja nagradnega fonda       EUR      %
Drugi viri sofinanciranja nagradnega fonda  
(institucija in delež):

      EUR      %

1.Ministrstvo za okolje in prostor (do 50 % 
nagradnega fonda, maks. 5.000,00 EUR):

      EUR      %

2.           EUR      %
3.           EUR      %
4.           EUR      %
5.           EUR      %
VREDNOST CELOTNEGA
NAGRADNEGA FONDA: 

      EUR 100%

Denarne nagrade:
VREDNOSTI 
DENARNIH NAGRAD 

višina nagrad
brez DDV

višina nagrad
z DDV

1.               
2.               
3.                
4.               
5.               
SKUPAJ:           
V tabeli mora biti razčlenjen nagradni fond po posamičnih nagradah. 

In oziroma ali:

Nedenarne nagrade:
VREDNOSTI (stroški) 
NEDENARNIH NAGRAD 

višina nagrad
brez DDV

višina nagrad
z DDV

1.               
2.               
3.                
4.               
5.               
SKUPAJ:           
V tabeli mora biti razčlenjen nagradni fond po posamičnih nagradah ter opis nedenarnih nagrad (priznanja, 
plakete, umetnine, knjige…).

Kraj in datum: Žig Podpis odgovorne osebe 
prijavitelja:
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PRILOGA 2 – VZOREC POGODBE

Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 
minister,ag. Andrej Vizjak, (v nadaljevanju:sofinancer)
matična številka: 2482789000
davčna št.:  55058515

in

      , ki ga zastopa       (kot prejemnik)
matična številka:      
davčna številka:      
transakcijski oz. poslovni račun:       , odprt pri      

skleneta

POGODBO o SOFINANCIRANJU
št. 

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da:
- je predmet pogodbe sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2021;
- je bil javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2021 

objavljen v Ur. l. RS, št.       z dne               in da se je prejemnik pravočasno prijavil na objavljeni javni 
razpis z vlogo z dne………;

- je sofinancer dne …………2021 izdal sklep št. ………………. o dodelitvi sredstev prejemniku.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je sofinanciranje nagradnega fonda       (naslov nagrad/nagrade) v letu 2021.

Po podelitvi nagrad(e) je dolžan prejemnik izdelati končno poročilo skladno z vsemi zahtevami določenimi v 
navodilih za izdelavo končnega poročila (glavni podatki, končno finančno poročilo s kopijami računov in 
povzetek podelitve nagrad) in ga oddati sofinancerju do postavljenega pogodbenega roka.

III. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA

3. člen

Prejemnik se zavezuje:
 da bo v celoti fizično podelil nagrade na način in v roku navedenem v vlogi;
 da bodo sredstva prejeta po tej pogodbi porabljena namensko za sofinanciranje nagradnega fonda;
 da bo pooblaščenemu predstavniku sofinancerja omogočil nadzor nad porabo denarnih sredstev tako, da bo 

le-ta imel vsak čas možnost vpogleda v poslovne knjige in drugo dokumentacijo v zvezi s porabo sredstev ter 
obsegom in kvaliteto opravljenih del;
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 da bo po podelitvi nagrad(e) predložil končno poročilo o izvršenih delih skladno z navodilom za pripravo 
končnega poročila;

 da bo zagotovil lastna sredstva, kot je navedel v ponudbi in pokril morebitno razliko iz lastnih denarnih 
sredstev, če bodo stroški dejanski stroški presegli planirane;

 da bo sofinancerja predhodno pisno obvestil o kakršnemkoli nameravanem odstopanju od pogodbe in da v 
primeru, da sofinancer odobri spremembe, sklenil aneks;

 da bo ministrstvo povabil na vse dogodke vezane na podelitev nagrad;
 da bo sofinancerju oddal en izvod tiskanega ali drugega materiala, ki je bil izdan ob dogodku podelitve 

nagrad;
 da bo v tiskovinah in ob drugih spremljajočih aktivnostih navedel informacijo, da je nagrade v obliki 

sofinanciranja podprlo Ministrstvo za okolje in prostor;
 da bo podelitev nagrad javna; v razmerah epidemije COVID se javnost zagotovi z objavami v medijih.

4. člen

Prejemnik je dolžan hraniti potrdila o izdatkih ter prejemkih sofinancerskih sredstev v okviru sofinanciranih 
nagrad še dve leti po podelitvi nagrad.

5. člen

Če prejemnik ne izpolni katerokoli od obveznosti te pogodbe, se šteje pogodba za razdrto, prejemnik pa mora 
sofinancerju vrniti že nakazana sredstva subvencije v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SOFINANCERJA

6. člen

Sofinancer ima pravico do nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:

 – zahtevati spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, 
posojila in drugih oblik sredstev;

 – možnost kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev;
 – zahtevati poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta oziroma najmanj 

končno poročilo;

7. člen

Sofinancer ima dolžnost, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev.

V. POGODBENI ZNESEK

8. člen

Znesek sofinanciranja po tej pogodbi, ki ga s proračunske postavke PP 160105 – Upravljanje s prostorom, ukrep 
št. NRP 2511-11-0032 - Zakonodaja, promocija vsebin, sofin. dobre prakse, iz Proračuna RS za leto 2021 
oziroma iz Proračuna RS za leto 2022 prispeva sofinancer za sofinanciranje nagradnega fonda iz drugega člena 
te pogodbe, znaša:       EUR. 

Sredstva sofinanciranja sofinancer prejemniku nakaže na št. računa:      

Prejemnik bo sofinancerju izstavil zahtevek za nakazilo sredstev, ki je priloga te pogodbe, po opravljenem 
pogodbenem delu najkasneje en mesec po podelitvi nagrade. 
Sofinancer bo  znesek sofinanciranja  prejemniku izplačal 30. dan po prejemu ustreznega zahtevka za nakazilo 
sredstev.
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VI. POGODBENI ROK

9. člen

Prejemnik je dolžan dejansko podeliti nagrade, kot je opisano v vlogi, in sicer najkasneje do 31. 12. 2021.

Prejemnik bo nagrado podelil predvidoma dne      .

10. člen

Rok za oddajo končnega poročila je en mesec po podelitvi nagrade. 
Sofinancer bo končno poročilo podelitve nagrad pregledal najkasneje v sedmih dneh po prejemu in o tem 
obvestil prejemnika.

VII. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Spremljevalca pogodbe:
- na strani sofinancerja: 
- na strani prejemnika:       (ime koordinatorja).

12. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun sofinanciranca  predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla;
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te protikorupcijske klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če 
pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora izvajalec že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
vrniti v proračun Republike Slovenije.

13. člen

Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, je za spore 
pristojno sodišče v Ljubljani.

14. člen

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba se lahko spremeni le s pisnim dodatkom k pogodbi.

15. člen

Ta pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, pri čemer sofinancer obdrži tri izvode, prejemnik pa dva izvoda.

V                 , dne                 V Ljubljani, dne      
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PREJEMNIK: SOFINANCER:

naziv in ime prejemnika
(podpis in žig)

Ministrstvo za okolje in prostor
 

MINISTER

SPIS št.: 
Zbirka računi: 

Kraj in datum: Žig Podpis odgovorne osebe 
prijavitelja:



Priloga A: OZNAČBA VLOGE

Obrazec za označbo vloge – oprema prednje strani poštne pošiljke

(izpolni vlagatelj)

Upravičenec: 
(navedite polni naziv in naslov)

NE ODPIRAJ - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS!

Prijava na »Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja 
prostora in graditve objektov v letu 2021«

                                    
(izpolni glavna pisarna)

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Glavna pisarna

Dunajska cesta 48

1000 Ljubljana
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