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Obrazec »Naročilo numizmatičnih izdelkov za leto 2022« 

 

Zap. 

št. Ime rubrike Vnos podatkov 

1. Priimek in ime*:  

2. Številka osebnega dokumenta*:  

3. Rojstni datum*:  

4. E-naslov: 
 

5. Številka telefona*: 
 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano prevzemno mesto**:  

1. Blagajna BS, Štefanova 1, Ljubljana 

2. Poslovalnica DBS – Ljubljana, 

Kolodvorska 9, Ljubljana 

3. Poslovalnica DBS – Nova Gorica, 

Tolminskih puntarjev 2, Nova Gorica 

4. Poslovalnica DBS – Kranj, 
Šuceva 27, Kranj  

5. Poslovalnica DBS – Kočevje, Roška 

cesta 8, Kočevje 

6. Poslovalnica DBS – Maribor, Ulica 

Eve Lovše 15, Maribor 

7. Poslovalnica DBS – Ptuj, 

Miklošičeva 12, Ptuj  

8. Poslovalnica DBS – Murska Sobota, 

Staneta Rozmana 11a, Murska Sobota 

9. Poslovalnica DBS – Slovenj Gradec, 

Ronkova 37, Slovenj Gradec 

10. Poslovalnica DBS – Celje, 

Kocbekova 5, Celje 

11. Poslovalnica DBS – Velenje, 

Šaleška 18, Velenje 

12. Poslovalnica DBS – Koper, Ul. Zore 

Perello Godina 2, Koper  

13. Poslovalnica DBS – Novo mesto, 

Šentjernejska 6, Novo Mesto 

14. Poslovalnica Moro & Kunst, 

Dunajska 156, WTC, Ljubljana 

15. Moro & Kunst – prodaja v tujino in 

Slovenijo po pošti 

16. DBS – prodaja v tujino po pošti (v 

Sloveniji po pošti ne pošiljajo) 
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7.  Naslov za prejem izdelkov in obveščanje*:  

8. Naročeni izdelki z letnikom izdaje 2022***: 

 

 

 

1. zlatnik (150. obletnica rojstva slikarja 

Matije Jame) – največja količina 

naročila 1 kos 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

2. srebrnik (150. obletnica rojstva slikarja 

Matije Jame) – največja količina 

naročila 1 kos 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

3. 3-evrski zbirateljski kovanec – navadno 

kovanje (150. obletnica rojstva slikarja 

Matije Jame) – največja količina 

naročila do 20 kosov 

 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

4. 3-evrski zbirateljski kovanec v tehniki 

visokega sijaja – proof (150. obletnica 

rojstva slikarja Matije Jame) – največja 

količina naročila 1 kos 

 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

5. 2-evrski slovenski spominski kovanec –

navadno kovanje (150. obletnica rojstva 

arhitekta Jožeta Plečnika) – največja 

količina naročila do 25 kosov 

 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

6. 2-evrski slovenski spominski kovanec v 

tehniki visokega sijaja – proof 

(150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta 

Plečnika) – največja količina naročila 1 

kos 

 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

7. 2-evrski skupni evropski spominski 

kovanec – navadno kovanje (35. obletnica 

programa Erasmus) – največja količina 

naročila do 25 kosov**** 

 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

8. 2-evrski skupni evropski spominski 

kovanec v tehniki visokega sijaja – proof 

(35. obletnica programa Erasmus) – 

največja količina naročila 1 kos**** 

 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

9. zbirka kovancev 2022 – največja 

količina naročila 1 kos 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 

 

10. zbirka kovancev 2022 – visoki  sijaj; 

največja količina naročila 1 kos 

 

NAROČAM ________ KOS (OV) 
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9. 

 

Informacija o vaših potrebah po kovancih, ki 

bodo predvidoma izdani v letu 2023 (brez 

omejitev): 

 

 1. zlatnik 

 

________ KOS (OV) 

 

2. srebrnik 

 

 

________ KOS (OV) 

 

3. 3-evrski zbirateljski kovanec –  

navadno kovanje 

 

________ KOS (OV) 

 

4. 3-evrski zbirateljski kovanec – visoki 

sijaj 

 

________ KOS (OV) 

 

5. 2-evrski spominski kovanec – 

navadno kovanje 

 

________ KOS (OV) 

 

6. 2-evrski spominski kovanec – visoki 

sijaj 

 

________ KOS (OV) 

 

7. zbirka kovancev 2023 – navadno 

kovanje 

 

________ KOS (OV) 

 8. zbirka kovancev 2023 – visoki sijaj 

_ 

_______ KOS (OV) 

10. 

 

 

Izjava o seznanjenosti s Splošnimi pogoji za 

naročila numizmatičnih izdelkov za leto 2022 

ter z uporabo in obdelavo osebnih podatkov  

 

* Vnos podatkov je obvezen. 

** Obvezen je izbor zgolj ene lokacije prevzema. 

*** Naročiti je treba najmanj en izdelek. 

**** Izdaja predvidoma v juliju 2022. 

 

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 

  

Ad 1. 

 

Navedite priimek in ime v tem zaporedju in enako, kot je zapisano v osebnem dokumentu. 

 

Ad 2. Vnesete lahko številko samo enega od naslednjih dokumentov: osebna izkaznica ali potni 

list. Prevzem kupljenih izdelkov bo mogoč le ob predložitvi tistega osebnega dokumenta, 

katerega številka je bila vnesena ob prijavi. 

 

Ad 3. Oblika zapisa: DD. MM. LLLL.  

 

Ad 4. Elektronski naslov zapišite z velikimi tiskanimi črkami v obliki naslov@nekaj.si. Če 

elektronskega naslova nimate, pustite rubriko prazno. 

 

Ad 5. Vnesite celotno številko svojega mobilnega ali stacionarnega telefona. 

 

Ad 6. 

 

S številko in celim nazivom vpišite izbrano lokacijo, na kateri nameravate prevzeti naročene 

izdelke (1–14), oziroma da želite prejeti izdelke po pošti (15–16). 
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Ad 7. Navedite svoj stalni ali začasni naslov za obveščanje in pošiljanje izdelkov po pošti. 

Ad 8. Za naročilo pri vsakem od izdelkov v vnosni rubriki 8 na črto med obema besedama napišite 

število naročenih kosov. Primer: »NAROČAM 1 KOS(OV)«. Pri izdelku, ki ga ne želite 

naročiti, na črto vpišite številko 0. 

 

Ad 9. 

 

 

 

Pri vsakem izdelku iz rubrike 9 na črto vpišite število kosov, ki jih boste predvidoma 

naročili v letu 2023 in za katere bi bili pripravljeni plačati akontacijo. Primer: 

»3 KOS(OV)«. Pri izdelku, ki ga ne želite naročiti, na črto vpišite številko 0. 

 

Ad 10. 

 

Vpišite tekst »SEM SEZNANJEN(A)«. Če boste to rubriko pustili prazno, vaša prijava ne 

bo uvrščena na seznam naročenih izdelkov. 

 

 

Podpis: ____________________________________  

 

 

 

Datum: ____________________________________ 

 

 

 

Kraj: ______________________________________ 

 


