
Društvo urbanistov in  

prostorskih planerjev  

Slovenije – DUPPS 

Karlovška 3, 1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 10.09.2019 

 

 

Spoštovani, 

 

Hvala za vaš interes in vprašanja o Nagradi Maks Fabiani (NMF). Kot ste obveščeni, je rok oddaje kandidatur 

za NMF podaljšan za en teden - do ponedeljka 16.9.2019. Način posredovanja del in ostalo o razpisu 

preberite na http://www.dupps.si/: »Zadnji poziv k oddaji kandidatur 1/9/2019«. 

 

Prilagamo povzetek odgovorov na vaša vprašanja, ki ste jih zastavili: 

 

1. Če boste kandidirali za študentsko nagrado (njihovi avtorji so ob nastanku projekta imeli status študenta), 

navedete poleg svojih podatkov tudi fakulteto, kjer je delo nastalo in mentorja – na kratko na obeh plakatih, 

več lahko v spremnem besedilu. 

 

2. Samo v primeru, če kandidirate znanstveno delo, mora biti priložen tudi izvod dela (monografija, članek, 

objavljena raziskava…), ki je lahko samo v digitalni obliki (CD ali ključek). V primeru tiskane knjige pa jo, 

prosim, priložite. 

 

3. Vprašanje je bilo glede tega, da arhitekturni projekti ne bodo uvrščeni v konkurenco.  

Res je včasih težko določiti strogo mejo urbanističnim in arhitekturnim načrtovanjem ter njihovo realizacijo, 

še posebej, ker so za nagrado prijavljena raznovrstna dela. Razpis je namenjen projektom in raziskavam s 

področij urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja, ki so natančnejše opisana v razpisu 

nagrade. Pripomba v razpisu o arhitekturnih projektih se nanaša na projekte, ki bi se osredotočali na samo 

arhitekturo (zgradbo/niz zgradb, arhitekturno kompozicijo, statično zasnovo, tehnologijo, izvedbene detajle, 

in podobno).  

  

Kandidate prosimo, da natančno upoštevate zahteve razpisa (objavljen na spletni strani DUPPS 1.4.2019), še 

posebej opozarjamo na del razpisa o dopustnosti udeležbe:  

 

- Avtorji in avtorske skupine lahko za nagrado kandidirajo le ob plačilu KOTIZACIJE v višini 150 EUR (študentje 

pa v višini 20 EUR) za vsako posamezno kandidirano delo.  

Kotizacijo za kandidirano delo nakažite na transakcijski račun društva:  

 Namen plačila: Kotizacija NMF 7  

 Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d.  

 BIC koda: BAKOSI2XXXX  

 TR: IBAN SI56 1010 0005 2440 814  

http://www.dupps.si/


 sklic: 99  

 koda namena: OTHR  

- Potrdilo o vplačilu mora biti preko elektronske pošte poslano pred ali istočasno s predložitvijo 

kandidiranega dela.  

 

Veselimo se vašega prispevka. 

Lepo pozdravljeni, 

 

predsednica DUPPS:  

dr. Mojca Šašek Divjak, univ.dipl.inž.arh.  

                                                                                  


