KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Trg padlih borcev 2
1241 Kamnik

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE GRBA (ZNAKA) IN ZASTAVE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARCA
1. Namen javnega natečaja je izbrati grb (znak) in zastavo, ki bosta predstavljala krajevno
skupnost Šmarca. Grb (znak) in zastava bosta uradna simbola krajevne skupnosti Šmarca.
2. Predlog, ki ga bo izbrala komisija, bo nagrajen in sicer z denarno nagrado v višini 200,00 €.
3. Pri izdelavi in oblikovanju grba (znaka) in zastave je potrebno upoštevati naravne, kulturne in
zgodovinske značilnosti kraja in prebivalcev na območju krajevne skupnosti Šmarca ter
veljavne norme s področja grboslovja z vidika barv, grbovnih elementov in elemente ščita.
4. Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne
rešitve pod pogoji natečaja. Za morebitne informacije smo dosegljivi na elektronskem
naslovu: ks@smarca.net
5. Interesenti naj svoje predloge z obrazložitvijo posredujejo na Krajevno skupnost Šmarca, s
pripisom: Javni natečaj – za oblikovanje grba (znaka) in zastave krajevne skupnosti Šmarca.
Podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko, številko
transakcijskega računa) morajo biti priloženi predlogu v zaprti ovojnici z napisom: Podatki o
avtorju.
6. V kolikor izbrani grb (znak) in zastava v celoti ne izpolnjujeta veljavnih norm s področja
grboslovja, bo avtor naprošen, da jih pod mentorstvom strokovnjaka na področju grboslovja,
ki ga določi krajevna skupnost Šmarca, popravi. V kolikor popravkov ne bo mogoče izvesti bo
izbran naslednji najprimernejši grb (znak) in zastava.
7. S podelitvijo nagrade naročnik (krajevna skupnost Šmarca) odkupi vse materialne avtorske
pravice. Nagrada in izbira simbola se lahko izključujeta.
8. O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno, javnost pa preko spletne strani občine Kamnik
(www.kamnik.si) in spletne strani krajevne skupnosti Šmarca (www.smarcan.si).
9. Javni natečaj bo odprt do 1.10 2016 (za predloge poslane po pošti velja poštni žig). Prijavo na
razpis lahko pošljete po pošti na naslov: Krajevna skupnost Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241
Kamnik
Svet KS Šmarca
Matjaž Šporar predsednik

Šmarca, 21. junij 2016

