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

4. DAN: torek, 1. 6. 2021
NADZOR NAD GRADNJO, PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA, INŠPEKCIJSKI
POSTOPEK, RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI IN REŠEVANJE GRADBENIH
SPOROV
9.00 – 09.45

09.45 – 10.30
10.30 – 11.00
odmor: 15 min

11.15 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15

Nadzor nad gradnjo kot obveznost in pravica naročnika – obveznost
investitorja po GZ, pooblastila in obveznosti nadzornika, pravica naročnika po
OZ, narava pogodbe in odgovornost nadzornika (Mojca Furlan, odvetnica)
Pridobitev uporabnega dovoljenja in tehnični pregled
(Sandi Rutar, Ministrstvo za okolje in prostor)
Ovire pri legalizaciji
(Sonja Ristanović)
Inšpekcijski nadzor in postopek pri gradnji
(Boris Vinski)
Ravnanje z gradbenimi odpadki
(Margita Žaberl, GIGA-R)
Reševanje gradbenih sporov – sodno reševanje sporov, mediacija in
arbitraža, praktične izkušnje (Janez Starman, odvetnik)

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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