
  

  

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

 

 

Vabilo 

Spoštovane, spoštovani, 

Skupnost občin Slovenije in Občina Škofja Loka vas vabita na posvet z naslovom »Javni natečaj - 

najprimernejša oblika pridobivanja kvalitetnih prostorskih rešitev«. 
 

Predstavljen bo primer izvedbe natečaja za »ureditev odprtih javnih površin starega mestnega 

jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor«.  

 

Srečanje bo potekalo v torek, 28. maja 2013 z začetkom ob 10.00 uri v Kristalni dvorani 

Sokolskega doma na naslovu Mestni trg 17 v Škofji Loki.  

 

Predvideni program: 

10.00 Uvodni pozdrav župana Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješeta 

10.10 Tatjana Bernik, vodja Oddelka za okolje in prostor: 

Namen in cilji izvedbe javnega natečaja ter dosedanje izkušnje 

10.30 doc. Darja Matjašec, komisarka za natečaje pri Zbornici: 

Kako se lotiti načrtovanja posameznih investicij v gradnje  in pomen pridobivanja 

prostorskih rešitev preko javnega natečaja 

 

Odmor za kavo in mreženje 

 

11.30 izr. prof. Maruša Zorec, predsednica ocenjevalne komisije: 

Javni natečaj kot najprimernejša oblika pridobivanja kvalitetnih prostorskih rešitev na 

primeru Škofje Loke 

12.15 Razprava 

13.00 Zaključek  

 

Po predstavitvi bo dana možnost razprave in izmenjave izkušenj. V kolikor imate vprašanja, na 

katere bi želeli prejeti odgovor, jih, prosimo, dopišite na prijavnico.  

 

Prijavite se s priloženo prijavnico najkasneje do petka, 24. maja 2013 na e-naslov 

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na številko 02 234 15 03. Udeležba za občine članice SOS 

je 15,00 EUR na osebo, za občine nečlanice pa 30,00 EUR. 

Vljudno vabljeni! 

  Sekretariat SOS 

   Občina Škofja Loka 

mailto:metka.lasic@skupnostobcin.si


  

  

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

 

 

 

PRIJAVNICA 

za 28. maja 2013 v Škofji Loki 

 

OBČINA: 
 

IME IN PRIIMEK: 
 

FUNKCIJA/DEL. MESTO: 
 

E-MAIL NASLOV: 
 

TELEFON:     GSM: 

 
 

VPRAŠANJA: 

 

 

 

 

 

 

Udeležba za občine članice SOS je 15,00 EUR na osebo, za občine nečlanice pa 30,00 EUR in 

vključuje strokovno predavanje, najem dvorane, pogostitev v odmoru in DDV. Prijavnica velja kot 

naročilnica. 

Skupnost občin Slovenije je zavezanka za DDV. Pristopnino lahko nakažete na transakcijski račun Skupnosti 

občin Slovenije, odprt pri Novi KBM d.d., št: SI56045150000897564, in sicer po opravljeni storitvi oz. 

izstavitvi računa, ki ga izstavimo na osnovi vaše prijave (tudi v primeru neudeležbe, če se ne odjavite). 

Morebitno neudeležbo (odjavo) obvezno sporočite en dan pred dogodkom v sekretariat SOS po elektronski 

pošti metka@skupnostobcin.si.  

V kolikor plačnik pristopnine ni občina (ali mestna občina), vas vljudno prosimo, da izpolnite podatke, ki jih 

potrebujemo za izstavitev računa: 

NAZIV ORGANIZACIJE (ali ime in priimek)__________________________________________________ 

NASLOV ORGANIZACIJE__________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA___________________________, DAVČNI ZAVEZ. (prosimo obkrožite) DA / NE 

KONTAKT________________________________________________________________________________ 

 

     Žig     Podpis: 

mailto:metka@skupnostobcin.si

