Vabimo vas na seminar

Vrste objektov in vrste
gradenj po novem
Gradbenem zakonu
Kreditne točke

Torek, 13. oktober 2020
z začetkom ob 9. uri

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske
zbornice Slovenije) z udeležbo na seminarju pridobijo
3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s
Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju
pooblaščenih inženirjev.

City hotel Ljubljana
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavatelji:

Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)
pridobijo 3 kreditne točke v skladu s Splošnim aktom
o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih
arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in
pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

Gordana LJUBIČ, univ.dipl.prav.
Saša GALONJA, univ.dipl.inž.arh.
Sandi RUTAR, univ.dipl.inž.arh.

Prijavnica na seminar | VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ
PO NOVEM GRADBENEM ZAKONU, 13. oktober 2020

Torek, 13. oktober 2020
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
1. ime in priimek

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 posameznega udeleženca znaša 187 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
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)
od 9. do 14. ure

e-pošta
identifikacijska številka člana IZS/ZAPS
2. ime in priimek
e-pošta
identifikacijska številka člana IZS/ZAPS

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:

e-pošta plačnika:
Datum:

Vrste objektov in vrste gradenj
po novem Gradbenem zakonu

SPLETNE PRIJAVE: www.nebra.si/izobrazevanja
Žig:

Podpis odgovorne osebe:

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.

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
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 187 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Torek, 13. oktober 2020, z začetkom ob 9. uri

Vrste objektov in vrste gradenj
po novem Gradbenem zakonu
Vsebina seminarja
Gradbeni zakon (GZ) ohranja štiri vrste objektov po
zahtevnosti gradnje. To so, kot v prejšnji ureditvi po
Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) – zahtevni, manj
zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti. Nabori
posamezne vrste objektov pa so spremenjeni, kar
izhaja iz nove Uredbe o razvrščanju objektov. V
uredbi so objekti razvrščeni po namenu – vezano
za klasifikacijo vrst objektov in zahtevnost gradnje.
Ta povezava klasifikacije vrst objektov in njihova
razvrstitev po zahtevnosti gradnje tvori celoto oziroma
enovit sistem. Gradbeni zakon določa vrste gradnje
podobno, kot prejšnji ZGO-1. To so – gradnja novega
objekta, rekonstrukcija, sprememba namembnosti,
odstranitev in vzdrževanje objekta. Bistvene
spremembe pa so v definicijah (pojmih) posamezne
vrste gradnje s katerimi je predvsem določen njihov
obseg in drugi pogoji. To v veliki meri vpliva na
pravilno opredelitev investicijske namere, ko je treba
določiti vrsto gradnje, ki je predmet projektiranja in
kasneje dovoljevanja gradnje.

Na seminarju bodo predstavljene nove ureditve v
Gradbenem zakonu v povezavi z Uredbo o razvrščanju
objektov ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini
dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo
objektov. Predavatelji imajo dolgoletne izkušnje
s področja graditve objektov pridobljene z delom
na Ministrstvu za okolje in prostor in so sodelovali
pri pripravi Gradbenega zakona in podzakonskih
predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Komu je seminar namenjen?

Predavatelji:
∙ Gordana LJUBIČ, univ.dipl.prav.

∙ Saša GALONJA, univ.dipl.inž.arh.
∙ Sandi RUTAR, univ.dipl.inž.arh.

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, državnim organom,
občinam, strokovnim in interesnim združenjem
(zbornice), investitorjem in njihovim pooblaščencem,
nepremičninskim posrednikom in drugim
udeležencem pri graditvi objektov ter posameznikom,
ki jih to področje zanima.

Program
Torek, 13. oktober 2020, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 10.30

12.00 – 12.30 | Odmor

Gordana LJUBIČ

12.30 – 14.00

• Vrste objektov in vrste gradenj po Zakonu o
graditvi objektov (ZGO-1)
• Vrste objektov in vrste gradenj po novem
Gradbenem zakonu (GZ) in Zakonu o urejanju
prostora (ZUreP-2) - nadomestna gradnja,
vzdrževanje objektov

10.30 – 12.00

Sandi RUTAR
• Vrste gradenj – gradnja novega objekta, prizidava,
rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba
namembnosti
• Nov Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za
postopke povezane z graditvijo objektov

Saša GALONJA
• Nova Uredba o razvrščanju objektov – izkušnje z
dveletnim izvajanjem
• Klasifikacija vrst objektov
• Priloge in smernice

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

Prijavnica na seminar | VRSTE OBJEKTOV IN VRSTE GRADENJ
PO NOVEM GRADBENEM ZAKONU, 13. oktober 2020

Torek, 13. oktober 2020
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
1. ime in priimek

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 posameznega udeleženca znaša 187 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
•
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
•
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)
od 9. do 14. ure

e-pošta
identifikacijska številka člana IZS/ZAPS
2. ime in priimek
e-pošta
identifikacijska številka člana IZS/ZAPS

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:

e-pošta plačnika:
Datum:

Vrste objektov in vrste gradenj
po novem Gradbenem zakonu

SPLETNE PRIJAVE: www.nebra.si/izobrazevanja
Žig:

Podpis odgovorne osebe:

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.

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
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 187 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

