v sodelovanju z

Vabimo vas na

drugi posvet

Prostor
Graditev
Okolje

Dve leti od začetka uporabe
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
in Gradbenega zakona (GZ)
Torek 29. septembra in
sreda 30. septembra 2020
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Na posvetu bodo
možna dodatna
vprašanja udeležencev
in razprava.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice
Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo 5 kreditnih točk iz
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem
usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)
pridobijo kreditne točke v skladu s Splošnim aktom o stalnem
poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih
krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

Predavatelji:
Georgi BANGIEV,

Sandi RUTAR,

prof. dr. Rajko PIRNAT,

mag. Črtomir REMEC,

prof. dr. Senko PLIČANIČ,

mag. Tanja PUCELJ VIDOVIČ,

mag. Miran GAJŠEK,

Domen NEFFAT LL.M. (Heidelberg),

Jurij MLINAR,

Margita ŽABERL,

Gordana LJUBIČ,

mag. Jorg HODALIČ,

Sonja RISTANOVIĆ,

Matjaž PAVLIN,

Ministrstvo za okolje in prostor
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Mestna občina Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor
Planera d.o.o.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor
Inženirska zbornica Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
GIGA-R

E-NET OKOLJE D.O.O.
Generali d.d
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Drugi posvet, torek 29. septembra in sreda 30. septembra 2020

Prostor – Graditev – Okolje
Dve leti od začetka uporabe
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
in Gradbenega zakona (GZ)
Vsebina posveta

Komu je posvet namenjen?

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) sta stopila v
veljavo novembra 2017, začela pa sta se uporabljati 1. junija 2018. Odlog
začetka uporabe je bil potreben zaradi priprave določenih pomembnih
podzakonskih predpisov in zaradi priprave na izvajanje novih ureditev
(zakonskih rešitev), državnih in občinskih organov ter drugih udeležencev,
ki delujejo na področju prostora in graditve objektov. Ne glede na kratek čas
uporabe obeh zakonov se že kaže vrsta težav v razumevanju posameznih
institutov in novih ureditev, ki zahtevajo podrobnejša pojasnila in razlage na
splošni, uporabniški in izvajalski ravni.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji,
povezanimi z urejanjem prostora in graditve objektov, ker sta obe področji
povezani in tvorita celoto, predvsem pa nosilcem urejanja prostora na državni
in lokalni ravni, izvajalcem javnih služb ter nosilcem javnih pooblastil,
ki sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov ter v združenem
postopku načrtovanja in dovoljevanja in vsem drugim udeležencem pri
urejanju prostora, projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem, ki
delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam,
strokovnim in interesnim združenjem (zbornice), investitorjem in njihovim
pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri
graditvi objektov. Posvet je prav tako namenjen splošni javnosti, nevladnim
organizacijam in posameznikom, ki jih to področje tangira ali interesira.

Dvodnevni, drugi posvet je namenjen splošnim ugotovitvam o izvajanju
ZUreP-2 in GZ v dveh letih od začetka uporabe, poglobljeni razlagi
posameznih novih zakonskih ureditev podkrepljenih s primeri iz prakse,
odgovorom na najpogostejša vprašanja ter ne dovolj jasnim in natančnim
rešitvam, ki že kažejo potrebo po spremembah obeh zakonov. V vsebino
posveta so vključene še ugotovitve glede izvajanja tudi novega Zakona o
arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, prav tako se je začel uporabljati 1.
junija 2018), ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti pooblaščenih arhitektov
in inženirjev. ZUreP-2, GZ in ZAID je »trojček« zakonov katerih materija je
neposredno povezana v celoto. Poleg tega je v tretjem delu posveta zajeto še
področje varovanja okolja, ki je prav tako v neposredni povezavi s prostorom
v najširšem pomenu in graditvijo objektov. Na posvetu bodo predstavljene
tudi spremembe GZ, ki so vključene v interventno zakonodajo sprejeto v času
epidemije Covid-19 z namenom čim prejšnje aktivacije investicij na področju
gradbeništva.

Vsi predavatelji na posvetu so vrhunski strokovnjaki, ki se vrsto
let ukvarjajo s prostorom, graditvijo objektov in varovanjem
okolja na Ministrstvu za okolje in prostor, Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani, Geodetski upravi Republike Slovenije,
Inženirski zbornici Slovenije, Mestni občini Ljubljana, v
odvetništvu in podjetništvu na teh področjih.
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Program 1. dan

Torek 29. septembra 2020, z začetkom ob 9. uri

Program 2. dan

Sreda 30. septembra 2020, z začetkom ob 9. uri

Prostor – Graditev – Okolje

III. DEL: OKOLJE

I. DEL: PROSTOR

9.00 – 9.30

9.00 – 9.30

Georgi BANGIEV
• Izkušnje po dveh letih izvajanja ZUreP-2 – ali so potrebne spremembe?

9.30 – 10.00

prof. dr. Rajko PIRNAT
• Lokacijska preveritev – dobra rešitev in slabosti

10.00 – 10.45

prof. dr. Senko PLIČANIČ
• Smernice in mnenja Zavoda RS za varstvo narave in drugih državnih
nosilcev urejanja prostora – problemi in predlogi rešitev

prof. dr. Senko PLIČANIČ
• Predelava odpadkov v proizvode – eden od temeljev krožnega
gospodarstva

9.30 – 10.00

Domen NEFFAT, LL.M.
• Prevlada druge javne koristi – posebnosti postopka po interventnem
zakonu
• Nevladne organizacije – pogoji za udeležbo v postopkih izdaje GD po
interventnem zakonu

10.00 – 10.30

mag. Tanja PUCELJ VIDOVIČ

10.45 – 11.00 | Odmor

• Nevladne organizacije v upravnih postopkih (obseg in meje diskrecije
držav članic)

11.00 – 11.30

10.30 – 11.00 | Odmor

mag. Miran GAJŠEK
• Pogled občine na izvajanje nove prostorske zakonodaje – uporaba,
problemi

11.30 – 12.15

Jurij MLINAR
• Prostorski informacijski sistem

12.15 – 13.45 | Odmor za kosilo

II. DEL: GRADITEV
13.45 – 14.15

Gordana LJUBIČ
• Ali so potrebne spremembe GZ, po dveh letih izvajanja? Interventni
zakon – spremembe GZ

14.15 – 14.45

Sonja RISTANOVIĆ
• Zakaj ni možno legalizirati vseh nelegalnih gradenj?

14.45 – 15.30

Sandi RUTAR
• Dveletne izkušnje vodenja integralnega postopka izdaje GD za objekte z
vplivi na okolje

15.30 – 16.00

mag. Črtomir REMEC
• Izvajanje ZAID v dveh letih po uveljavitvi – dobre rešitve, težave

11.00 – 11.30

Margita ŽABERL
• Okoljska škoda – kako ravnati, da do nje ne pride

11.30 – 12.00

mag. Jorg HODALIČ
• Dosedanje in predvidene spremembe okoljske zakonodaje ter pomen in
vpliv na prakso

12.00 – 12.30

Matjaž PAVLIN
• Gradbena zavarovanja
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Drugi posvet, v torek 29. septembra in sreda 30. septembra 2020

Prostor – Graditev – Okolje
Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
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.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih,
dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do
osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Prijavnica | Posvet PROSTOR – GRADITEV – OKOLJE
Na posvet prijavljamo naslednje udeležence:
1. ime in priimek
e-pošta
identifikacijska številka člana
Inženirske zbornice Slovenije:

Zbornice za arhitekturo in prostor:

2. ime in priimek
e-pošta
identifikacijska številka člana
Inženirske zbornice Slovenije:

Zbornice za arhitekturo in prostor:

3. ime in priimek
e-pošta
identifikacijska številka člana
Inženirske zbornice Slovenije:

Zbornice za arhitekturo in prostor:

4. ime in priimek
e-pošta
identifikacijska številka člana
Inženirske zbornice Slovenije:

Zbornice za arhitekturo in prostor:

PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 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.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 270 EUR, za en dan
190 EUR (v ceno kotizacije ni vključen DDV).
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem posvetu in postrežbo
v času posveta.
•
Kotizacijo je treba 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.
Trajanje (predvidoma)
•
Torek, 29. septembra od 9. do 16.00
•
sreda, 30. septembra od 9. do 12.30

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 051/324 323
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579

odgovorna oseba:

Žig:

Torek 29. septembra in sreda 30. septembra 2020
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

SPLETNE PRIJAVE: www.nebra.si/izobrazevanja

e-pošta plačnika:

Datum:

Prostor
Graditev
Okolje

Podpis odgovorne osebe:

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

