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                                                   OBČINSKA UPRAVA 

 

 

       JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA SIMBOLA (SPOMINKA) 

OBČINE MISLINJA  

PRIJAVNICA 

 

 

PODATKI O PRIJAVITELJU/ AVTORJU IZDELKA 

 

 

PRIJAVITELJ/AVTOR (naziv pravne osebe/ime in priimek)……………………………. 
 

ODGOVORNA OSEBA (samo za pravne osebe)……………..………………………….. 
 

ROJSTNI DATUM (fizične osebe) …….……………........................................................ 
 

NASLOV………………………………..…………………………………………….….. 

 

KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA……………….…..…………………………………….. 
 

TELEFON/GSM……………………….…………………………………………………. 

 

E-POŠTA…………………….…………………………………………………………… 
 

DAVČNA ŠTEVILKA…………………………………………………………………… 
 

MATIČNA ŠTEVILKA oz. EMŠO:………………………..…………………………….. 
 

ŠT. TRR, ODPRT PRI BANKI……………………………………..……………………. 
 

ZAVEZANEC ZA DDV     DA   NE 
 

 

Prijavitelj/avtor s svojim podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki točni ter , da 

dovoljujem razpisovalcu javnega natečaja Občini Mislinja uporabo, razpolaganje, 

posredovanje in hrambo mojih osebnih podatkov le za namene, ki so določeni s tem 

javnim natečajem. 

 

 

 

V ………………………. dne…………2016 

 

Podpis………………….. 

http://www.mislinja.si;/
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OBČINSKA UPRAVA 
 

       JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA SIMBOLA (SPOMINKA) 

OBČINE MISLINJA  

 

 

 

                                     OBRAZEC ZA OPIS SIMBOLA (SPOMINKA) 

 

1. Ime oz. naziv..……………………………………………………………………… 

 

2. Velikost…………………………………………………………………………….. 
 

3. Teţa………………………………………………………………………………… 
 

4. Material……….………………………………………………………………….… 

 

………………….…………………………………………………………..………. 
 

5. Barve……………………………….………………………………………………. 

 

…….………………………..………………………………………………….…… 

 

 

6. Ostali tehnični podatki….……….…………………………………………………. 
 

…………………………..………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Način izdelave simbola (spominka), trajanje postopka, uporabljena tehnologija, 

moţnost nadgradenj in variantnih izvodov………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8. Kulturna, naravna, zgodovinsko - etnološka vrednost/utemeljitev (od kod izvira), 

kako je simbol (spominek) povezan z Občino Mislinja, prenos in nadgradnja 

dediščine……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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9. Utemeljitev geografske podobe……...…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Turistično - promocijska utemeljitev (zakaj bi bil ravno prijavljeni simbol 

(spominek) primeren za promocijo) Občine Mislinja……….………...…………… 

………………………………………………………………..……………..………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Izvirnost, uporabna in dekorativna vrednost simbola (spominka) utemeljitev…….. 

………………………………………………………………..……………..………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. Utemeljitev v čem (na kakšen način) izdelek predstavlja Občino Mislinja………... 

………………………………………………………………..……………..………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. Predlogi za produkcijo in trţenje ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Priporočena trţna cena simbola (spominka) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Kraj in datum………………… 

 

Podpis avtorja……………………. 
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JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA SIMBOLA (SPOMINKA) 

OBČINE MISLINJA  

 
 

 

 

                                                       IZJAVA AVTORJA 

 

 

Avtor………………………………………………(naziv, ime, priimek), izjavljam da: 

 

1. so vsi podatki navedeni v prijavi na javni natečaj točni in da se strinjam s pogoji 

in merili tega javnega natečaja. 

 

2. je simbol (spominek)…………………………..(naziv prijavljenega izdelka), ki ga 

prijavljam na javni natečaj za izbor najboljših simbolov (spominkov) Občine 

Mislinja v letu 2016, moje avtorsko delo. 

 

3. je simbol (spominek) z udeleţbo na tem javnem natečaju prvič javno predstavljen. 

 

4. sem skupaj z izdelovalcem simbola (spominka) opravil okvirni izračun stroškov 

izdelave simbola (spominka). Stroški za količino………simbolov (spominkov). 

znašajo…....EUR/enoto. 

 

 

 

 

Kraj in datum……………..………. 

 

Podpis ………………………..…... 

http://www.mislinja.si;/

