Zagotovite si izvod knjige

Z B I R K A P R E D P I S OV
O GRADITVI OBJEKTOV
z u vo d n i m i p ojas n i l i
Knjiga obsega cca 300 strani, format 15 x 21 cm, trda vezava
z naslednjo vsebino:
•
•
•
•
•

uvodna pojasnila po posameznih poglavjih k noveli ZGO-1B
novela Zakona o graditvi objektov - ZGO-1B
preËiπËeno besedilo Zakona o graditvi objektov
uvodna pojasnila dveh uredb in πtirih pravilnikov
besedilo podzakonskih predpisov

Avtorji:
_Luka IVANI»

_Gordana LJUBI»

_Sonja RISTANOVIΔ

_Sandi RUTAR

_mag. Sabina JEREB

Zakon o graditvi objektov sprejet koncem leta 2002, je temeljni sistemski zakon s podroËja graditve
objektov, ki ureja pogoje za graditev vseh objektov, doloËa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje
glede lastnosti objektov, predpisuje naËin in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo
objektov, inπpekcijsko nadzorstvo ter druga vpraπanja, ki so v zvezi z graditvijo objektov. Vsebina tega
zakona je neposredno povezana z vsebino zakona, ki ureja prostorsko naËrtovanje.
Prostorsko zakonodajo, poleg vrste razliËnih predpisov, tvorita dva osnovna sistemska zakona.
Ta dva zakona urejata prostorsko naËrtovanje in graditev objektov. Zakonska materija obeh zakonov
je povezana v zaokroæeno celoto, kar pomeni, da spremembe enega zakona, nujno zahtevajo tudi
spremembe drugega zakona. Na podroËju prostorskega naËrtovanja je bil aprila 2007 sprejet nov
Zakom o prostorskem naËrtovanju, ki je to podroËje na novo uredil.
V Ëasu izvajanja Zakona o graditvi objektov od januarja 2003, je bilo nesporno ugotovljeno, da
so posamezne reπitve v tem zakonu neustrezne, pomanjkljive ali nedoreËene. Zaradi tega je
prihajalo do razliËnega razumevanja in tolmaËenja, bodisi posameznih Ëlenov ali skupine Ëlenov, ki se
nanaπajo na doloËena poglavja tega zakona.
Iz navedenih razlogov je bilo treba spremeniti tudi Zakon o graditvi objektov. Z novelo tega zakona
je doseæena uskladitev z reπitvami v novem Zakonu o prostorskem naËrtovanju in posamezne
neustezne reπitve, nadomeπËene z novimi.
Spremembam in dopolnitvam Zakona o graditvi objektov so sledile tudi
spremembe na podroËju podzakonskih predpisov, ki so vezani na izvajanje
posameznih zakonskih doloËb. Tako je Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajoËimi
zemljiπËi, nadomeπËen z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje,
izdani sta nova Uredba o obmoËju za doloËitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja in Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt, spremenjeni pa so tudi Pravilnik o projektni in tehniËni
dokumentaciji, Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta in
Pravilnik o gradbiπËih.

Ker je podroËje, ki ga ureja Zakon o graditvi objektov in za njegovo izvrπevanje izdani
podzakonski predpisi, precej obseæno in zahtevno je zelo pomembno, da se z njim
podrobneje in pravoËasno seznanijo vsi tisti, ki se ukvarjajo s podroËjem graditve objektov
v najπirπem smislu. Za to smo se odloËili, da zakon z vsemi podzakonskimi predpisi izdamo
skupaj z obseænimi pojasnili posameznih ureditev. V pojasnilih, katerih avtorji so ugledni
strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi zakona in podzakonskih predpisov, je poseben poudarek
namenjen tistim institutom in reπitvam, ki so v novih predpisih drugaËe urejeni, kot so bili doslej.

V knjigi so predstavljeni:
_ Zakon o graditvi objektov,
_ Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje,
_ Uredba o obmoËju za doloËitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
_ Pravilnik o projektni dokumentaciji,
_ Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta,
_ Pravilnik o gradbiπËih,
_ Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Zagotovite si svoj izvod knjige!
Izpolnjeno naroËilnico poπljite na naπ naslov
d.o.o., MikloπiËeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana ali
po faksu πt. 01 300 00 65.
VeË informacij: po telefonu 01 300 00 60, preko e-poπte nebra@nebra.si

ali na spletu www.nebra.si

na ro Ë i l ni ca
Vpiπite ustrezno πt. izvodov

Cena knjige

95,00 EUR

πt. izvodov

(103,08 EUR z 8,5 % DDV, stroπki poπiljanja niso vπteti v ceno)

Nepreklicno naroËamo knjigo

ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV
z uvodnimi pojasnili
PLA»NIK
(toËni podatki plaËnika)

IME IN PRIIMEK NARO»NIKA
KNJIGO PO©LJITE NA NASLOV

Zavezanec za DDV
TELEFON:

da

ne

ID za DDV plaËnika:
FAKS:

E-mail:

@

Datum:

Æig in podpis odgovorne osebe:

