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Interdisciplinarni
medfakultetni inštitut
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za trajnostno varstvo 
dediščine

Zakaj zgolj celovita prenova stavb 
izboljšuje kvaliteto bivanja?

Kako celovito ohranjati  vrednote
stanovanjske stavbne dediščine 20. stoletja?

Ali so vse energetske sanacije tudi trajnostne? 

Kako uravnoteženo uveljavljati  vse vidike trajnosti:
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Odgovorna prenova stavb kulturne
dediščine kot temelj trajnostnega
in kvalitetnega bivanja
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Prijavnica

Prijave sprejemamo do 15. maja 2021.

Prijavnica s podatki za izstavitev računa:

NAZIV PLAČNIKA

NASLOV ZA RAČUN

ULICA 
    

POŠTNA ŠT.                     MESTO      DRŽAVA

DAVČNI ZAVEZANEC          ID ZA DDV :

       da         ne

E NASLOV ZA KONTAKT      ČLAN ZAPS                     ČLAN IZS

          da             ne              da            ne

Udeleženec /udeleženci:

IME IN PRIIMEK (VPIŠITE)

         Študent  20 eur
         Zaposleni  70 eur
         Študent EUTOPIA 15 eur
         Zaposlen EUTOPIA  60 eur
         Član ICOMOS SI 60 eur
         Skupina3+                   60 eur / oseba 

Stroške udeležbe poravnate z nakazilom na transakcijski račun 
številka: SI 56011006030707895 SWIFT: BSLJSI2X
s pripisom Poletna šola TD 2021  
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Potrdilo o plačilu skupaj z izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov
trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si

V primeru, da ste proračunski porabnik v RS in plačujete na osnovi naročilnice, 
nam naročilnico pošljite na naslov trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si .
Potrdilo o udeležbi na poletni šoli in originalni račun vam bomo po končani 
poletni šoli poslali na naslov, ki ga boste navedli v prijavnici.
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Krožna trajnostna 
prenova stavb 
kulturne dediščine
in kvaliteta bivanja




