vabi na spletni seminar

GRADITEV OBJEKTOV

Kako izpeljati gradnjo
v zadovoljstvo vseh udeležencev
Sreda, 27. januar 2021, ob 9. uri
spletna platforma Zoom

Predavatelji:
Gordana LJUBIČ, Planera d.o.o.
dr. Konrad PLAUŠTAJNER, odvetnik
Mojca Furlan, odvetnica
Miha KAČ, odvetnik

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (IZS) za
udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne
točke iz izbirnih vsebin.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
(ZAPS) bodo pridobili 3 kreditne točke.

Nebra d.o.o., Družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o.
Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61; fax: 01/300 00 65; e-mail: nebra@nebra.si, http://www.nebra.si

GRADITEV OBJEKTOV
SREDA, 27. JANUAR 2021
VSEBINA SEMINARJA
Nova gradbena zakonodaja prinaša veliko novosti in težav – razlogov za to je veliko.
Ali so predvidene spremembe v novem zakonu prava rešitev? Kako naprej?
Vedno več gradenj, predvsem kadar gre za javna naročila, se izvaja po pravilih
FIDIC pogodb. Pomembno je, da se izbere pravo FIDIC pogodbo, predvsem pa je
bistveno poznavanje in pravilna uporaba pravil, ki jih določajo posamezne FIDIC
pogodbe. Predstavljene bodo tudi možnosti reševanja sporov po FIDIC.
Največ sporov v gradbeništvu je zaradi nepravilno izvedenih del, zato je pomembno,
da naročnik in izvajalec dobro poznata svoje pravice in obveznosti ter morebitne
jamčevalne zahtevke uveljavljata na pravi način. Predstavljene bodo tudi novosti, ki
jih prinašajo nove Posebne gradbene uzance, ki so bile sprejete konec leta 2020 in
se uporabljajo od 21.12.2020 dalje.
Naročniki svoje morebitne zahtevke za pravilno izpolnitev pogodbe običajno
zavarujejo z bančnimi garancijami in kadar pride do spora, poizkušajo bančne
garancije unovčiti, včasih tudi neupravičeno. Udeleženci se bodo seznanili z vrstami
bančnih garancij in z možnostjo vložitve začasnih odredb zaradi neupravičeno
unovčenih bančnih garancij. Predstavljena bo bogata sodna praksa, iz katere izhaja,
kateri so tisti izjemni primeri, ko sodišče predlogu za izdajo začasne odredbe ugodi
in se unovčitev bančne garancije prepreči.

Informacije
 na naslovu:
 po telefonu:
 preko e-maila:
 na spletni strani:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
01/300 00 60, 031 662 193
nebra@nebra.si
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 ali nam pošljete izpolnjeno prijavnico na zloženki.
 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 149 €, brez DDV-ja.
 V kotizacijo je vključeno gradivo.
 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.

GRADITEV OBJEKTOV
PROGRAM

9.00 – 10.00 Gordana LJUBIČ
Uporaba novega gradbenega zakona (GZ) – težave in pasti

10.00 – 12.00 dr. Konrad PLAUŠTAJNER
10.45 – 11.00 | Odmor

FIDIC pogodbe 1999 in 2017 (oris)
Uporaba FIDIC pogodb v Sloveniji
Reševanje sporov po FIDIC
12.00 – 12.30 | Odmor

12.30 – 13.15 Mojca FURLAN
Jamčevanje izvajalca za stvarne napake
• Predpostavke
• Roki
• Jamčevalni zahtevki in pravilno uveljavljanje
Posebne gradbene uzance

13.15 – 14.00 Miha KAČ
Finančna zavarovanja
Garancija za resnost ponudbe
Garancija za dobro in pravočasno izvedbo posla
Garancija za odpravo napak v jamčevalni dobi
Začasne odredbe zaradi neupravičeno unovčene bančne garancije

PRIJAVNICA ZA SEMINAR
GRADITEV OBJEKTOV
Sreda, 27. januar 2021

Ime in priimek_______________________________________________
E-naslov____________________________________________________
ID številka IZS ali ZAPS________________________________________
Ime in priimek_______________________________________________
E-naslov____________________________________________________
ID številka IZS ali ZAPS________________________________________
Plačnik_____________________________________________________
Naslov_____________________________________________________
(kraj, ulica, poštna številka)

Zavezanec za DDV

DA

NE

(ustrezno obkroži)

ID za DDV plačnika ________________________________________________________

TRR za E račun______________________________________________
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih
razlogov spremeni lokacijo izobraževanja. Cena izobraževanja znaša 149 €, brez DDV-ja.
SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)
(ustrezno označite)
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,
za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja
dejavnosti družbe.
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se lahko odjavite iz seznama prejemnikov tako, da sledite navodilom na
odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila.

Ime in priimek prijavitelja: _____________________________________
Datum: ________________
Podpis:_________________________
Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti, faksu ali elektronski pošti na naš naslov.

