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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
GRADBENEGA ZAKONA (GZ)
(Zakon o interventnih ukrepih)
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Predavatelji:
Sandi Rutar, Ministrstvo za okolje in prostor
Domen Neffat, LL.M., odvetnik
Gordana Ljubič, Planera d.o.o.
Matjaž Pavlin, Generali d.d.

Člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS) pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
GRADBENEGA ZAKONA (GZ)
torek, 23. junij 2020

PREDSTAVITEV SEMINARJA
V spremembe in dopolnitve zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – drugi paket omilitvenih ukrepov, (Ur.
list RS, št. 61/2020), je vnešeno novo poglavje, ki se nanaša tudi na področje graditve
objektov.
Zaradi pričakovanih resnih posledic ustavitve investicij v času epidemije covid-19 in v obdobju,
ki sledi po koncu epidemije, katerih realizacija je vezana na gradnjo objektov, je bilo nujno
spremeniti in dopolniti nekatere določbe Gradbenega zakona. Te določbe se predvsem
nanašajo na pridobivanje gradbenih dovoljenj oziroma na pospešitve in poenostavitve
posameznih dejanj in ravnanj udeležencev pri graditvi objektov z namenom čimprejšnje
aktivacije investicij na ravni države, lokalnih skupnosti in zasebnega sektorja. Čimprejšnja
aktivacija investicij med drugim, pomembno prispeva k ohranjanju delovnih mest na področju
gradbeništva, prometa, dobaviteljskih verig in širšega storitvenega sektorja. Zato je takojšnje
ukrepanje na tem področju nujno, njihov cilj pa je blažitev negativnih učinkov epidemije na
slovensko gospodarstvo in v povezavi s tem na državljane.
Določbe, ki se nanašajo na gradnjo objektov v interventnem zakonu se nanašajo na popolnost
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, kot pogoja za začetek postopka, pridobivanja mnenj
pristojnih mnenjedajalcev, postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja
narave, preprečitve podvajanja okoljevarstvenih postopkov, gradnjo na podlagi dokončnosti
gradbenega dovoljenja, vlogo nevladnih organizacij v postopku izdaje gradbenih dovoljenj,
pravno varstvo in prednostno ter nujno obravnavo teh zadev pred sodiščem.
Na seminarju bodo predavatelji, ki imajo dolgoletne izkušnje pridobljene z delom na
Ministrstvu za okolje in prostor ter odvetništvu, pojasnili navedene spremembe in dopolnitve v
interventnem zakonu na področju graditve objektov, s primerjavo ureditve v Gradbenem
zakonu in njihove nove ureditve.

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, mnenjedajalcem, pripravljalcem zahtev in
dokumentacije, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim
pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.
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torek, 23. junij 2020
9.00 – 10.00 Gordana LJUBIČ
 Popolnost zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja po Gradbenem zakonu (GZ) in
interventnem zakonu
 Mnenja pristojnih mnenjedajalcev v postopkih umeščanja v prostor in pridobivanja
mnenj za gradnjo
 Pravno varstvo
10.00 – 11.00 Domen NEFFAT LL.M.
 Prevlada druge javne koristi
- Posebnosti postopka po interventnem zakonu
 Nevladne organizacije
- Pogoji za udeležbo v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja po interventnem
zakonu
11.00 – 11.30 odmor
11.30 – 12.30 Sandi RUTAR
 Preprečitev podvajanja okoljevarstvenih postopkov v povezavi s postopki izdaje
gradbenih dovoljenj
 Začetek gradnje na podlagi dokončnosti gradbenega dovoljenja
 Prednostna in nujna obravnava odločb zoper odločitve v gradbenih zadevah pred
sodiščem
12.30 – 13.30 Matjaž PAVLIN
 Predstavitev gradbenih zavarovanj
 Podlaga za sklepanje zavarovanj
 Predstavitev zavarovalnih pogojev in zavarovalnih kritij
Seminar bo potekal ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov
preprečevanje okužb.
O morebitni spremembi pogojev izvedbe boste pravočasno obveščeni.

za

INFORMACIJE IN PRIJAVE
Informacije
 na naslovu:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
 po telefonu:
01/300 00 60
 preko e-maila: nebra@nebra.si
 na spletni strani: http:/www.nebra.si
Prijava in odjava
 Prosimo, da nas o udeležbi obvestite z izpolnitvijo spletne prijavnice,
ki je dostopna na spletni strani www.nebra.si.
 Na podlagi prijave bomo izstavili predračun oziroma poslali račun po opravljeni
storitvi.
 Pisne odjave upoštevamo tri 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.
Cena seminarja
 Cena izobraževanja znaša 217 €, brez DDV-ja, udeleženci poleg gradiva
prejmejo tudi knjigo »Uvodna pojasnila«.
 V kotizacijo je vključeno gradivo in pogostitev.
 Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 3500 1000 1630 579 (odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana)
 Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s
predpisi.
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