Vabimo na SPLETNI SEMINAR
KDAJ

TOREK, 26. JANUAR 2021
OB 9. URI

PREDAVATELJI

Gordana LJUBIČ, Planera d.o.o.
Sandi RUTAR,
Saša GALONJA,
Ministrstvo za okolje in prostor

ENERGETSKI OBJEKTI
IZVAJANJE GRADBENEGA ZAKONA (GZ)
S PODZAKONSKIMI PREDPISI
Na seminarju bomo predstavili podzakonske akte v zvezi z izvajanjem Gradbenega
zakona (GZ). Pojasnjena bo uporaba in vsebina dokumentacije, načrtov in obrazcev v
povezavi z graditvijo objektov ter zavarovanje odgovornosti.
Na področju razvrščanja objektov z uporabo tehničnih smernic za graditev (TSG) bodo
podana pojasnila v zvezi s klasifikacijo, vzdrževanjem, razvrščanjem objektov. Na
področju energetike bodo predstavljena vzdrževalna dela v javno korist s strokovno
tehničnim pregledom pogojev za izvajanje del ter evidenco s posredovanjem podatkov.
PROGRAM

KOTIZACIJA
120 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo, gradivo v elektronski
obliki in odgovori na konkretna
vprašanja udeležencev, ki bodo
posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

9.00– 10.15 Gordana Ljubič
Gradbeni zakon
 Namen zakona, pomen izrazov
 Pogoji za začetek izvajanja gradnje in uporabe objektov - gradnja z gradbenim dovoljenjem ali
brez gradbenega dovoljenja (novogradnja, rekonstrukcija itd.)
 Pristojnost organov v postopkih dovoljevanja
 Objekti državnega pomena na področju energetike
 Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj
 Predodločba in gradbeno dovoljenje
 Integralni postopek za objekte z vplivi na okolje
10.15– 11.30 Saša GALONJA
Uredba o razvrščanju objektov in tehnične smernice za graditev (TSG)
 Klasifikacija objektov
 Pravila razvrščanja
 Vrste objektov glede na zahtevnost gradnje s poudarkom na distribucijaskih EEO
 Vzdrževanje objektov
 Tehnična smernica TSG-V-006: 2018
11.30 – 11.45 ODMOR

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili
predračun ali poslali račun po
opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

Na seminarju bodo podani odgovori na
konkretna vprašanja in dileme
udeležencev, ki bodo organizatorju
posredovana na e-naslov
nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

Miklošičeva 18, Ljubljana

11.50– 13.10 Sandi RUTAR
Gradbeni zakon in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo
objektov
 Udeleženci pri graditvi objektov
 Odgovornosti in zavarovanja odgovornosti
 Bistvene zahteve in projektiranje
 Izvajanje gradnje
 Dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in sprememba gradbenega dovoljenja
 Uporabno dovoljenje
Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
 Vzdrževalna dela s področja prenosa in distribucije električne energije
 Pogoji za izvajanje in način izvajanja vzdrževalnih del
 Strokovno-tehnični pregled
 Evidenca vzdrževalnih del in posredovanje podatkov

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na
seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke –
sklop A.

+386 (0)1 300 00 60, +386 (0)1 300 00 61

nebra@nebra.si

www.nebra.si

