Vabimo vas na seminar

Najpomembnejša podzakonska
predpisa izdana na podlagi novega
GRADBENEGA ZAKONA
UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV in
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH ZA
POSTOPKE POVEZANE Z GRADITVIJO OBJEKTOV

Torek, 12. junij 2018
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:
Gordana LJUBIČ, univ.dipl.prav
Saša GALONJA, univ.dipl.inž.arh
Sandi RUTAR, univ.dipl.inž.arh.
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Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek

Torek, 12. junij 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

e-pošta
ime in priimek

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 195 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 13.45 ure

e-pošta
ime in priimek
e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

e-pošta plačnika:
Datum:

Najpomembnejša podzakonska
predpisa izdana na podlagi novega
GRADBENEGA ZAKONA

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 195 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.
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Najpomembnejša podzakonska predpisa izdana
na podlagi novega GRADBENEGA ZAKONA
UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV in
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH ZA POSTOPKE
POVEZANE Z GRADITVIJO OBJEKTOV

Vsebina seminarja
Na seminarju bo predstavljen nov Gradbeni zakon
z vidika določb o novih podzakonskih predpisih.
Najpomembnejši podzakonski predpisi v zvezi z
graditvijo objektov sta Uredba o razvrščanju objektov
in Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke
povezane z graditvijo objektov.
Nova Uredba o razvrščanju objektov s prilogami
in smernicami nadomešča in združuje Uredbo o
razvrščanju objektov glede zahtevnosti gradnje
in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena.
Nov Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za
postopke povezane z graditvijo objektov nadomešča
Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki sedaj poleg
dokumentacije, določa še vrsto obrazcev povezanih s
procesom graditve objektov.
Na seminarju bo možno kupiti ali naročiti knjigo
Uvodna pojasnila k trem novim zakonom – Zakon o
urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
Knjiga je, kot priročnik, zelo koristna za vse, ki se
ukvarjajo s področjem prostora in graditve objektov
ali jih to področje zanima.
Predavatelji imajo dolgoletne izkušnje s področja
graditve objektov pridobljene z delom na Ministrstvu
za okolje in prostor in so sodelovali pri pripravi
podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega
Gradbenega zakona.

Predavatelji:
∙ Gordana LJUBIČ, univ.dipl.prav
∙ Saša GALONJA, univ.dipl.inž.arh
∙ Sandi RUTAR, univ.dipl.inž.arh.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu
srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov,
predvsem pa projektantom, vodjem projektov,
drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem
področju, inženirskim firmam, državnim organom,
občinam, strokovnim in interesnim združenjem
(zbornice), investitorjem in njihovim pooblaščencem,
nepremičninskim posrednikom in drugim
udeležencem pri graditvi objektov ter posameznikom,
ki jih to področje zanima.

Program
Torek, 12. junij 2018, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 10.00

11.30 – 12.00 | ODMOR

Gordana LJUBIČ
• Kaj določa novi Gradbeni zakon v zvezi s
podzakonskimi predpisi
• Pomembnost nove uredbe in pravilnika

10.00 – 11.30

12.00 – 13.45

Sandi RUTAR
• Nov Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za
postopke povezane z graditvijo objektov

Saša GALONJA
• Nova Uredba o razvrščanju objektov
• Priloge in smernice

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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