Seminar

Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s
podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Pravilnik
o dokumentacij in obrazcih za upravne postopke pri graditvi objektov,
Uredba o razvrščanju objektov
S 1. junijem sta se pričela uporabljati Gradbeni zakon (GZ, Ur.l. RS št. 61/17) in Zakon o
arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17), prav tako pa tudi Pravilnik o
dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Ur.l. RS št. 36/18), in
Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 37/18)
Na že 20. ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen
koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med
prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih
postopkov, izdaje gradbenih dovoljenj, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih
postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih
postopkih, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, …
Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen
tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično
po posameznih področjih.

Vse novosti in spremembe
Primerjava s preteklo
ureditvijo

Nova Uredba vsebuje tako klasifikacijo glede na namen uporabe objekta kot tudi razvrščanje
glede na zahtevnost gradnje in s tem povezanim dovoljevanjem. Pravilnik določa vsebino
projektne dokumentacije, kjer je največ razlik v pripravi dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Pravilnik spremlja večje število obrazcev, ki jih predpisuje zakon, in
napoveduje se tudi elektronsko poslovanje na področju graditve.

Sklepanje pogodb

Predavateljica
Avrelija Barle, univ. dipl. prav.
je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila
tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na
drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v
register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in
upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova
navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji
dolgoletni praksi.
Kotizacija
Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15. ure.

Gradbeni zakon:
• nove definicije
• spremembe nalog udeležencev gradnje
• spremembe pri projektni dokumentaciji
• novosti postopka za izdajo gradbenega dovoljenja
• gradbeno dovoljenje za objekt z vplivi na okolje - integriran postopek
• prijava gradnje in gradnja
• novosti v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt
• legalizacije
• uskladitve
• novosti inšpekcijskih postopkov
Zakon o arhitekturi in inženirski zbornici:
• pogoji za opravljanje dejavnosti
• zavarovanje odgovornosti za škodo
• zaščita naziva gospodarskega subjekta
• vpis in izbris v imenik pooblaščenih inženirjev in arhitektov
• pogoji za opravljanje poklica za tujce
Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov
• osnovne informacije o vsebini posameznih projektov

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjena zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Uvedba o razvrščanju objektov - osnovne informacije o vsebini:
• klasifikacija objektov na klasifikacijske ravni po mednarodni statistični klasifikaciji
• razvrščanje objektov glede na zahtevnost
• vzdrževanje objektov

Prijavnica
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti
- rešitve za dileme v praksi

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca
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Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo seminarja. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo seminarja, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

