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Nagrada »GoDigital!« za najboljši digitalni projekt leta 

Priloga I – 1. Razpisna dokumentacija – NAVODILA 

 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE PODATKOV ZA PRIJAVO  

Nabor podatkov je sestavljen iz:  

- splošnih podatkov o predlagatelju in naročniku projekta (Prijavnica – spletni obrazec)  

- podatkov o projektu. Predlagatelj projekta za nagrado naj poda ključne podatke o projektu, lahko pa 
tudi predloži dele projektne dokumentacije ali celotni projekt ter tako izčrpneje predstavi predlagani 
projekt za nagrado.  

- Izjavi - soglasja naročnika in izvajalca o strinjanju s pogoji razpisa in resničnosti podanih podatkov 
(scan v PDF obliki). 

Popolna prijava vsebuje:  

1. Prijavnico – spletni obrazec (obvezno) 

2. Podatki o projektu ( Priloga I – 2. Razpisna dokumentacija – PODATKI O PROJEKTU) v obliki 
priloge k spletni prijavnici (obvezno) 

3. Izjava izvajalca ( Priloga I – 3. Razpisna dokumentacija – IZJAVA izvajalca) v obliki priloge k spletni 
prijavnici (obvezno) 

4. Izjava naročnika ( Priloga I – 4. Razpisna dokumentacija – IZJAVA naročnika) v obliki priloge k 
spletni prijavnici (obvezno) 

 

Navodila za izpolnjevanje 

1. Prijavnica – spletni obrazec 

Obvezen je vnos vseh podatkov.  

Podatek / rubrika Opredelitev 

1. Naziv projekta Navedite naziv projekta, ki ga predlagatelj prijavlja za nagrado. 

2. Naziv predlagatelja Navedite registrirano ime (firma) predlagatelja. 

3. Naslov predlagatelja Navedite polni naziv ulice in hišne številke sedeža predlagatelja. 

4. Poštna številka in kraj Navedite poštno številko in kraj, kjer je sedež predlagatelja. 

5. Matična številka Navedite matično številko predlagatelja. 

6. Šifra dejavnosti Navedite osnovno šifro dejavnosti predlagatelja po SKD. 

7. Odgovorna oseba Navedite ime in priimek odgovorne osebe predlagatelja (direktor). 

8. Kontaktna oseba Navedite ime in priimek osebe, zadolžene za komuniciranje v zvezi s 
prijavo.  

9. Tel./faks kontaktne osebe Navedite telefon in faks kontaktne osebe predlagatelja.  

10. e-pošta Navedite naslov elektronske pošte kontaktne osebe predlagatelja. 

http://gzs.1ka.si/GoDigital2022
http://gzs.1ka.si/GoDigital2022


11. www Navedite naslov spletne strani predlagatelja, če obstaja. 

 

2. Podatki o projektu 

Podatki o projektu se nahajajo v obrazcu Priloga 1 – 2. Razpisna dokumentacija – PODATKI O PROJEKTU. 
Obvezen je vnos vseh podatkov.  

Podatke bo ocenjevalna komisija uporabila za vrednotenje projekta skladno z merili iz razpisa (Priloga II). 
Navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik so podana v obrazcu.  

Podatki rubrik od 10. dalje se bodo uporabili le za vrednotenje projekta skladno z merili razpisa. Odgovori 
bodo na voljo samo žiriji. 

Strokovna žirija vloga ne bo upoštevala nepopolnih prijav. 

 

 

 

 


