vabi na spletno izobraževanje

ŠOLA USPEŠNEGA IZVAJANJA
GRADBENIH PROJEKTOV
13.5., 18.5, 27.5. in 1.6.2021

Udeležba je možna na vseh ali na posameznem dnevu.

CELOTEN PROGRAM
2. DAN: torek, 18. 5. 2021
VSE O GRADBENI POGODBI, UPORABI POSEBNIH GRADBENIH UZANC
TER POGOJIH ZA PRIČETEK GRADNJE
9.00 – 10.00

10.00 – 11.00
odmor: 15 min

11.15 – 11.45

11.45 – 13.00

Predpisi, ki se uporabljajo pri gradbeni pogodbi in predstavitev Posebnih
gradbenih uzanc – hierarhija pravnih aktov, uporaba PGU, pravna narava
pogodbe, razlike med gradbeno in podjemno pogodbo
(Mojca Furlan, odvetnica)
Sklepanje gradbene pogodbe in načini oblikovanja pogodbene cene - oblika
gradbene pogodbe, oblikovanje pogodbene cene, sprememba pogodbene
cene, dodatna dela, sodna praksa (Dida Volk, sodnica)
Pogoji za pričetek gradnje po GZ – zakoličenje objekta, izdelava obvezne in
druge dokumentacije pred pričetkom gradnje, izdelava PID, prijava začetka
gradnje, ureditev in označitev gradbišča in imenovanje nadzornika
(Aleksandra Velkovrh)
Izvajanje gradbene pogodbe – uvedba v delo, kdaj in kako lahko izvajalec
ustavi dela, pogodbeni rok ter pogoji in način podaljšanja pogodbenega roka,
pogodbena kazen, prevzem in izročitev, končni obračun
(Mojca Furlan, odvetnica)

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na
posameznem dnevu izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 2 kreditni točki na
posameznem dnevu (sklop A – 1. in 4. dan; sklop D – 2. in 3. dan).
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Informacije



na naslovu: NEBRA d.o.o.,
Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
po telefonu: 01/300 00 60,
031 662 193




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 štiridnevnega izobraževanja znaša 480,00 € na udeleženca, brez DDV-ja, cena
udeležbe na enem dnevu izobraževanja je 170,00 €, brez DDV-ja.
 V okviru celotnega izobraževanja se lahko posameznega dneva udeležijo različni udeleženci
iz enega enega podjetja in po nižji ceni. V takem primeru nam udeležence sporočite na
naslov nebra@nebra.si.
 V ceno je vključena izvedba spletnega seminarja v živo in odgovori na konkretna vprašanja
udeležencev, ki bodo posredovana pred seminarjem ali postavljena med njegovo izvedbo.
 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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