
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v partnerstvu z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 
šolstvo in šport, Ministrstvom za okolje in prostor, Zavodom RS za šolstvo, Muzejem za arhitekturo in 
oblikovanje in Fakulteto za arhitekturo v okviru programa »Odgovorno do prostora« objavlja javni 
natečaj za pridobitev projektov za izobraţevanje otrok in mladostnikov o arhitekturi in grajenem okolju 
(v nadaljevanju: natečaj). 
 
 

NACIONALNE NAGRADE PROGRAMA ARHITEKTURA IN OTROCI 

ZLATA KOCKA 
 
 
 

so prva raven v kandidaturi za svetovne nagrade »UIA Architecture & Children Golden Cubes Award« 
programa Arhitektura in otroci Svetovne zveze arhitektov (UIA) (v nadaljevanju: Golden Cubes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, september 2010



 
 
 
Otroci in mladostniki so tisti, ki bodo gradili našo prihodnost, zato je pomembno, da jih za to nalogo 
dobro pripravimo. Naša prednostna naloga je, da pri njih zbudimo pozornost do grajenega okolja, 
arhitekture, urbanizma in trajnostnega razvoja. Z izobraţevanjem in vzgojo otrok in mladostnikov na 
teh področjih bomo zagotovili, da se bodo razvili v odgovorne drţavljane, ki bodo imeli znanje in moč, 
da se bodo njihovi glasovi upoštevali pri političnih, ekonomskih in socialnih strategijah in odločitvah, ki 
bodo oblikovale mesta in okolje, v katerem bodo ţiveli. Mladi imajo mnogo domišljije in so odprti za 
različne ideje. Otrok zaradi njihove domišljije in odprtosti za nove ideje ni teţko opremiti z orodji, ki jim 
bodo v ţivljenju pomagala loviti ravnoteţje med predstavami o idealnem prostoru in moţnostmi za 
njihovo uresničitev v njihovem stvarnem ţivljenjskem prostoru. Izziv sedanjosti je povečati občutljivost 
mlajše generacije za snovanje mest prihodnosti. 
 
Svetovna zveza arhitektov (UIA), delovna skupina Arhitektura in otroci, letos prvič  razpisuje javni  
natečaj za mednarodne nagrade na področju arhitektura in otroci – Golden Cubes, s katerim 
ţelijo nagraditi tiste, ki otroke in mladostnike pripravljajo na zgoraj opisane naloge. Projekt Arhitektura 
in otroci je bil ustanovljen leta 1999 pri Svetovni zvezi arhitektov. V Sloveniji vodi projekt Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Javni  natečaj za nagrade bo potekal na dveh ravneh. 
Prijavitelji se bodo za nagrade ZLATA KOCKA potegovali najprej na nacionalni ravni. Prejemniki 
nacionalnih nagrad ZLATA KOCKA pa bodo nominirani za nagrade na svetovni ravni Golden Cubes.  
 

 
1. Predmet in cilji natečaja 
Nagrade se podeljujejo tistim, ki za otroke in mladostnike pripravljajo programe in projekte (v 
nadaljevanju: projekte) s področja arhitekture in grajenega okolja. Namen tako nacionalnih kot tudi 
svetovnih nagrad je spodbuditi nastanek novih projektov s podobnimi cilji.  
Glavni cilj nacionalnih in svetovnih nagrad je dvigovati splošno ozaveščenost o pomenu kakovostno 
urejenega prostora.  
 

2. Organizatorji nagrad 
Organizator svetovne nagrade GOLDEN CUBES 
Svetovno nagrado Golden Cubes organizira Svetovna zveza arhitektov (UIA), program Arhitektura in 
otroci: www.uiabee.riai.ie. 
Organizator nacionalne nagrade ZLATA KOCKA 
Nacionalno nagrado Zlata kocka organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije s partnerji: 
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za okolje in prostor, Zavodom 
RS za šolstvo, Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter Fakulteto za arhitekturo.  
 

3. Kategorije nagrad ZLATA KOCKA in GOLDEN CUBES in 
upravičeni prijavitelji 
Nagrade se podeljuje v treh kategorijah: 

1. Nagrada za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) 
Za nagrado lahko kandidirajo vrtci, osnovne in srednje šole s splošnim izobraţevalnim programom in 
dijaški domovi. Za to nagrado ne morejo kandidirati šole, ki izvajajo programe s področja umetnosti, 
oblikovanja, arhitekture in sorodnih področij.  

2. Nagrada za ustanove  
Za nagrado lahko kandidirajo druge ustanove – muzeji, galerije, fundacije, društva in druge 
organizacije s katerega koli področja, ki se lahko prijavijo samostojno ali v sodelovanju s partnerji. 
Šole, ki izvajajo programe s področja umetnosti, oblikovanja, arhitekture in podobnih področij, se lahko 
prijavijo v tej kategoriji. 

3. Nagrada za tiskane in avdiovizualne medije 
Za nagrado lahko kandidirajo posamezniki ali organizacije, ki delujejo na katerem koli področju 
medijev. V tej kategoriji bosta podeljeni dve nagradi: nagrada za tiskane medije (članke, knjige, revije) 
in nagrada za avdiovizualne medije (dokumentarci, filmi, televizijske oddaje, spletne strani).  

 

http://www.uiabee.riai.ie/


 
 
 

4. Postopek in podelitve nagrad 
Podelitev nagrade poteka na dveh ravneh: 
A. Nacionalni izbor – NAGRADA ZLATA KOCKA 
Petčlansko nacionalno strokovno ţirijo po sklepu ZAPS (v nadaljevanju: strokovna ţirija) sestavljajo: 
- Miha Dešman, predsednik Plečnikovega sklada 
- doc. Lenka Kavčič, prodekanja za umetniško dejavnost, Visoka šola za dizajn v Ljubljani 
- prof. dr. Ana Kučan,  Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo 
- Nina Ostan, Zavod RS za šolstvo 
- Nika Zupanc, oblikovalka 
 
Strokovna ţirija podeli po eno nagrado za VIZ, druge ustanove, tiskane in avdiovizualne medije. 
Nacionalne nagrade kot nominirane prijave nacionalni organizatorji posredujejo Svetovni zvezi 
arhitektov in te kandidirajo za svetovno nagrado Golden Cubes.  
Poročilo o nacionalnih in svetovnih nagradah bo objavljeno na spletni strani www.arhitekturainotroci.si. 
Nagrada za vsakega dobitnika nacionalne nagrade je potrdilo o nagradi. Zmagovalna in pohvaljena 
dela bodo predstavljena spomladi 2011 na razstavi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. 
Na odprtju razstave bodo slovesno podeljene nacionalne nagrade. Vsi razstavljavci bodo prejeli 
potrdilo o sodelovanju na razstavi. 
 
B. Mednarodni izbor – NAGRADA GOLDEN CUBES 
Delovni program UIA Arhitektura in otroci določi ţirijo v naslednji sestavi: znana osebnost (predsednik 
ţirije), štirje arhitekti, ki jih izbere UIA (tudi med člani delovnega programa UIA Arhitektura in otroci), 
strokovnjak s področja vzgoje in izobraţevanja in strokovnjak s področja medijev. 
Mednarodna ţirija izbere po en projekt za vsako od nagrad. Vse nacionalne članske sekcije obvesti o 
rezultatih. Nagrade UIA Arhitektura in otroci Golden Cubes predstavi na 24. kongresu UIA septembra 
2011 v Tokiu in javno objavi rezultate. 
Nagrada za vsakega dobitnika mednarodne nagrade je potrdilo o nagradi. Zmagovalna in pohvaljena 
dela bodo prikazana na razstavi delovnega programa UIA Arhitektura in otroci na kongresu UIA 
septembra 2011 v Tokiu. 
 

5. Koledar  
A.  Nacionalni izbor – NAGRADA ZLATA KOCKA  
september 2010  objava natečaja 
25. oktober 2010  zadnji rok za zastavljanje vprašanj o natečaju 
1. november 2010  organizator objavi dokončne odgovore na pogosta vprašanja 
20. januar 2011   rok za oddajo nacionalnih kandidatur  
8. februar 2011   razglasitev nagrad Zlata kocka  
spomladi 2011   razstava izbranih del 
B.  Mednarodni izbor – NAGRADA GOLDEN CUBES 
15. marec 2011   rok za oddajo nacionalnih nagrad, ki so nominirane za  
    svetovno nagrado UIA 
april 2011   ţiriranje nominiranih del in objava rezultatov 
september 2011 kongres v Tokiu in podelitvena slovesnost nagrad Golden Cubes 
 

6. Način in pogoji prijave 
Posamezen program ali projekt je moţno prijaviti le za eno od kategorij nagrad. Če se isti prijavitelj 
ukvarja z več kot eno dejavnostjo, lahko poda prijavo za vsako od svojih dejavnosti posebej. 
Prijavitelje vabimo, da izpolnijo prijavnico, ki je sestavni del  natečajne dokumentacije; v njej naj 
opišejo svoje projekte (tečaj, šolske ure, kroţek, dogodek ipd.) oziroma svoj izdelek (publikacijo, 
pripomoček, igro, orodje, vodič, film, računalniški program ipd.), ki je namenjen poučevanju otrok in 
mladostnikov o arhitekturi in grajenem okolju.  
Na natečaju je moţno prijaviti projekte, ki se nanašajo na dejavnosti, s katerimi se trenutno ukvarjajo, 
in so jih ţe oblikovali ter so se izvedli kadar koli med 1. januarjem 2007 in 20. januarjem 2011. 
 
Jezik prijave 
Prijave za nacionalno nagrado oddajo prijavitelji v slovenskem jeziku.  
A.  Prijava za nacionalni izbor – NAGRADA ZLATA KOCKA  
Vsak prijavitelj mora organizatorjem poslati: 
a. uradno prijavnico za nagrado, 

http://www.arhitekturainotroci.si/


 
 
 
b. en (1) izvod plakata velikosti A 2 (širina 420 mm, višina 594 mm), ki naj bo zvit in vsebuje: 

– podatke o prijavitelju in projektu, 
– opis projekta, ki upošteva merila izbora nagrad, font je predpisan (Arial 14) (največ 
2500 znakov), 
– slikovno gradivo 

(predloga oziroma vzorec za izdelavo plakata je v prilogi tega razpisa), 
c. izdelek (knjiga, orodje, igra, film ipd.). 
 
Prijavitelj mora na plakatu navesti imena vseh sodelavcev in svetovalcev, ki jih je treba omeniti v kateri 
koli publikaciji in na razstavi. 
 

Prijavo za nacionalno nagrado ZLATA KOCKA je treba poslati najpozneje do 20. januarja 2011 na 
naslov: 
 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) 
Vegova 8 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 
Na zaprti prijavi mora biti napis »Ne odpiraj – ZLATA KOCKA«. 

 
Prijave je treba oddati priporočeno na pošto do vključno 20. 1. 2010 oz. do vključno tega dne predloţiti 
do 16. ure v tajništvu ZAPS. 
Organizator prijavljenih plakatov zaradi arhiviranja prijav ne bo vračal. Rok za vračilo izdelkov bo 
objavljen naknadno.  
 
B.  Prijava za mednarodni izbor – NAGRADA GOLDEN CUBES 
Nagrajenci ZLATE KOCKE bodo pred 15. marcem 2011 pozvani, da v sodelovanju z ZAPS pripravijo 
materiale za nominacijo za svetovno nagrado Golden Cubes. 
 

7. Merila ocenjevanja 
Strokovna ţirija bo ocenila vse popolne, pravočasne in upravičene prijave, ki ne bodo zavrţene. Pri 
končnem izboru se bo odločala na podlagi vsebine in kakovosti vsake prijave. Projekte bo ocenila na 
podlagi naslednjih meril: 
• Ali ima projekt jasno zastavljene vzgojno-izobraţevalne cilje? 
• Ali je projekt inovativen, izviren ter spodbuja kreativnost otrok in mladostnikov? 
• Ali projekt omogoča boljše razumevanje arhitekture in grajenega okolja, razvija občutljivost in kritično 
razmišljanje na tem področju? 
• Ali je projekt mogoče vpeti v obstoječi kurikulum ter je prenosljiv v vzgojno-izobraţevalni praksi? 
• Ali projekt omogoča medkurikuralno povezovanje in spodbuja razumevanje druţbene, ekonomske in 
ekološke komponente trajnostnega razvoja? 
• Ali projekt omogoča interdisciplinarno partnerstvo in vključevanje lokalnega prostora? 
 
Ni potrebno, da vsak projekt zadosti vsem merilom. Ţirija bo pri ocenjevanju upoštevala celostni vidik 
posameznega projekta. Člani strokovne ţirije imajo pravico, da nagrade ne podelijo, če menijo, da 
nobena od nominacij ne zadostuje zahtevanim merilom.  

 
8. Neupravičeni posamezniki in neupravičene prijave 
Člani delovne skupine UIA Arhitektura in otroci, sekretariata UIA, komisij UIA, delovnih programov 
oziroma komitejev UIA, člani nacionalne in mednarodne ţirije, organizacije, ki se ukvarjajo z 
organizacijo nagrade oziroma katere koli profitne ali neprofitne organizacije, ki je z njimi povezana, ter 
poslovni partnerji, zaposleni in druţinski člani zgornjih posameznikov v izboru za nagrade ne morejo 
sodelovati. 
Ne bomo upoštevali prijav, ki: 
– jih bomo prejeli po datumu, določenem za zadnji rok prijave, 
– ne bodo v skladu s pogoji natečaja, 
– ne bodo popolne in 
– katerih prijavitelj ne bo ustrezal upravičenosti za posamezno kategorijo nagrade. 



 
 
 

 
9. Obravnava prijav 
Pravočasnost in popolnost vlog ter upravičenost prijaviteljev ugotavlja organizator, ki imenuje 
odpiralno komisijo. Odpiralno komisijo sestavljajo predstavniki organizatorja in partnerjev v natečaju. 
O upravičenosti prijaviteljev in izločitvi odloča organizator na podlagi ugotovitev odpiralne komisije. 
Odločitev organizatorja je dokončna. Prijavitelji, katerih prijave bodo zavrţene, bodo obveščeni po 
elektronski pošti, poročilo odpiralne komisije bo objavljeno na spletni strani www.arhitekturainotroci.si. 
 
Strokovna ţirija bo obravnavala samo popolne, pravočasno prispele in upravičene prijave.  
O izboru na nacionalni ravni bodo predlagatelji obveščeni z dopisom po elektronski pošti najpozneje 
do 8. 2. 2011. 
 

10. Objava prispelih del 
S prijavo za nagrade Zlata kocka in Golden Cubes se prijavitelj strinja s pogoji, postavljenimi v tem 
natečaju, ter dopušča brezplačno uporabo materialov organizatorjem za promocijske namene te 
nagrade.  
Predstavitev nacionalnih zmagovalnih in pohvaljenih del bo objavljena na spletnih straneh nacionalnih 
partnerjev skupaj s poročilom nacionalne ţirije. Predstavitve bodo tudi v tiskanih in drugih medijih. 
Svetovna zmagovalna in pohvaljena dela bodo prikazana na razstavi delovnega programa UIA 
Arhitektura in otroci na kongresu UIA v Tokiu in objavljena na spletnih straneh UIA BEE skupaj s 
poročilom mednarodne ţirije. Rezultate bodo objavili tudi v časopisu UIA in jih oglaševali v 
mednarodnem tisku in medijih. 

 
11. Vprašanja in kontaktni podatki 
Vprašanja v zvezi z nagradama lahko naslovite do 25. oktobra 2010 na elektronski naslov 
otroci@zaps.si. 
 
 

http://www.arhitekturainotroci.si/


PRIJAVNICA na  natečaj za nagradi ZLATA KOCKA in GOLDEN CUBES 

Ime programa ali projekta: 

     
 
Lokacija izvedbe programa ali projekta: 

 
Datum izvedbe programa ali projekta: 

 
Kategorija nagrade za katero prijavljate program ali projekt: (označite samo eno rubriko) 

 
 VIZ  USTANOVA MEDIJI 

 tiskani 
MEDIJI 
 avdio-vizualni 

 
Ime prijavitelja: (Lahko je fizična ali pravna oseba) 

     

Naslov prijavitelja: 

     

     

Kontaktna oseba: 
 

Telefon: Mobilni telefon: 
 

E-pošta: Spletna stran: 
 

 

Prilagamo:  
 En (1) izvod plakata velikosti A2 (širina 420 mm, višina 594 mm), ki naj bo zvit in ki vsebuje 

naslednje (predloga za izdelavo plakata je v prilogi): 
 podatke o prijavitelju in projektu 
 opis projekta, ki upošteva merila izbora nagrad. Font je predpisan (Arial 14) (največ 2500 

znakov) 
 slikovno gradivo. 

 Izdelek (knjiga, orodje, igra, film ipd.). 
Izjavljamo: 
 da imamo kot prijavitelj vse avtorske pravice za prijavljeni projekt za nagrado, 
 da dovoljujemo brezplačne objave poslanega gradiva v promocijske namene. 

Prijavnico za nagrado z obveznimi prilogami pošljite s priporočeno pošto ali prinesite vključno do 20. januarja 
2011 na naslov: 
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije 
Vegova 8 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
 

V zaprti obliki s pripisom »Ne odpiraj – ZLATA KOCKA« 
 

Ime in podpis (odgovorna oseba prijavitelja)             Datum: 
 
 

 

 
 


