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PRIJAVNICA ZA PREVZEM BREZPLAČNIH KORIT Z NASAJENIMI 

CVETLICAMI 

 
TERMIN PREVZEMA:  

sobota, 13. maj 2023, od 8. do 12. ure, v sklopu Tržnega dne na tržnici v Tržiču. 

 

1. PREVZEMNIK  

 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 

 

Naslov: ___________________________________________________________________________ 

 

e- naslov (neobvezno): _______________________________________________________________ 

 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

 

Status prevzemnika (ustrezno obkrožite): lastnik/najemnik/podjetje 

 

ŠTEVILO OKENSKIH POLIC: _____________ 

 

DIMENZIJA OKENSKIH POLIC: ___________  

   

Podatke prevzemnikov bo organizator uporabil izključno za lastno evidenco in lastne potrebe ter z njimi 

ravnal v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.  

                            

2. PRIJAVA IN SKRB ZA KORITA S CVETLICAMI 

 

Prevzemnik je dolžan na prijavnici navesti točne podatke. Predstavnik Občine Tržič bo ob prevzemu 

imel seznam, iz katerega bo razvidno, na koliko naslovih Trga svobode Partizanske ulice in Koroške 

ceste je koliko okenskih polic, tako, da prekomeren prevzem ne bo mogoč. 

 

Z oddajo prijavnice se podpisani posameznik zavezuje, da bo korita od datuma prevzema (13. maj) do 

vsaj 1. oktobra 2023 (v primeru, da so rastline lepe po izgledu, lahko še dlje) namestil na okensko/-ske 

polico/-e na zgoraj navedenem naslovu, na stran objekta, ki gleda na eno izmed omenjenih ulic. Obenem 

je prevzemnik zadolžen tudi za ustrezno skrb rastlinja, tako, da bo to lepo uspevalo kar najdaljši čas. Ob 

prevzemu naj ima prevzemnik s seboj osebni dokument, s katerim bo dokazal, da dejansko biva na 

omenjenem naslovu.  
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Prijave sprejema organizator projekta (Občina Tržič), do ponedeljka, 20. marca 2023, do 17. ure na 

elektronski naslov: informacije@trzic.si oz. jih lahko prinesete fizično v TPIC Tržič (Trg svobode 

18). V primeru, da se ugotovi, da prevzemnik ne spoštuje tega dogovora, lahko Občina Tržič od njega 

zahteva fizično vrnitev prevzetih nasajenih korit. 

 

Prevzemniki bodo korita lahko obdržali do naslednje pomladi, ko se bo nasaditev cvetlic ponovila. V 

primeru, da prevzemnik pri projektu ne bo več želel sodelovati, mora korita vrniti v TPIC Tržič 

najkasneje do 20. 10. 2023 do 17. ure.  

 

3. OSTALA DOLOČILA IN POGOJI 

 

O lokaciji namestitve korit (Trg svobode, Partizanska ulica in Koroška cesta), odloča organizator.  

Prevzemnik je dolžan upoštevati določila organizatorja. Vsak prevzemnik mora poskrbeti za estetski 

videz prevzetih korit z nasajenim cvetjem. Premikanje korit ni dovoljeno. 

 

Prevzemnik odgovarja za poškodbe, izgubo, uničenje ali odtujitev korit, nastalih zaradi svojega 

malomarnega ravnanja.  

 

Organizator ima pravico razstavljena korita fotografirati, posneti in gradivo uporabiti za lastne potrebe  

ali splošno rabo. Prevzemnik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. 

 

Organizator in prevzemnik bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ne 

bo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju. 

 

Vse dodatne informacije dobite na sedežu organizatorja v Tržiču na tel.: 04/ 5971 536 od ponedeljka do 

petka, od 9. do 16. ure ali na e-naslovu: informacije@trzic.si.  

 

Prosimo, da 1 (en) izvod podpisane prijavnice pošljete preko elektronske pošte ali pa prinesete fizično 

na že prej omenjeni sedež organizatorja. 

 

Izjava prevzemnika: 

S podpisom potrjujem in se strinjam s pogoji sodelovanja pri projektu Olepšave mestnega jedra Tržiča.  

 

 

Datum:                                                                         Podpis:                                                                                                                                           

_____________________________                           _________________________________ 
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