
VLJUDNO VAS VABIMO NA SEMINAR

NOVI GRADBENI ZAKON V ZAKLJUČNI FAZI SPREJEMANJA IN

POGODBENA RAZMERJA PRI GRADITVI Z VIDIKA OBČINE KOT

LASTNIKA, INVESTITORJA IN MNENJEDAJALCA
ki bo v ČETRTEK, 24. junija 2021 preko platforme ZOOM, s pričetkom ob 09. uri in predvidenim koncem

ob 12.45 uri.

novi oz. spremenjeni pojmi po GZ-1
začasni objekti
gradnja z gradbenim dovoljenjem in brez dovoljenja
manjša rekonstrukcija
eGraditev
naloge in obveznosti investitorja
naloge projektanta
naloge nadzornika
pogoji in naloge izvajalca
vodja gradnje, vodja del
IZS, OZS, GZS
bistvene zahteve
popisi, tehnične smernice, normativni dokumenti
vgradnja materialov in proizvodov
projektna in druga dokumentacija, projektni natečaj, pregled PZI, projektni pogoji in mnenja
gradbeno dovoljenje
zakoličenje
prijava začetka gradnje
gradbišče
dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja, 
uporabno dovoljenje in uporabno dovoljenje po zakonu
nadzor gradbenega inšpektorja, prekrški investitorja, projektanta, vodje projektiranja, pooblaščenega
strokovnjaka, nadzornika, vodje nadzora, izvajalca, vodje gradnje, PI geodezije, posebnih prepovedi,
posebno hudi prekrški
posebne prepovedi, ovedi in zaznambe v zemljiški knjigi
prehodne določbe

UVOD
Seminar ima poseben poudarek na obveznostih in pravicah občin. Na seminarju bodo predstavljene
javnopravne obveznosti udeležencev pri graditvi, ki izvirajo iz gradbenega zakona in podzakonskih
predpisov ter vsa pogodbena razmerja. Predstavljene bodo novosti prihajaočega Gradbenega
zakona GZ-1 in pravilno uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz posameznih pogodb in z obveznostmi
posameznih pogodbenih strank.

VSEBINA SEMINARJA
9.00 - 11.00 
1. SKLOP

PREDAVATELJICA: Aleksandra VELKOVRH



Aleksandra VELKOVRH, specialist javne uprave, dipl. grad. Inž.  je komunikativna
predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni
inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila državna
gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem
sekretariatu Vlade RS, vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za
promet, energetiko in prostor, izvajala je in izvaja investicije na Ministrstvu za pravosodje,
Ministrstvu za notranje zadeve in zaporih, je predavateljica s 25 letnimi izkušnjami, avtorica
številnih prispevkov in so/avotica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in
gradbene zakonodaje.

Mojca FURLAN, odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za
varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave
v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu, se je
ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja
pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse
do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Pri svojem delu svetuje vsem
udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega
prava. 

SEMINAR BOSTA VODILI

KOMU JE NAMENJEN
Seminar je namenjen vsem občinam in vsem, ki se ukvarjajo z gradbenimi deli, tako
zasebnega in javnega sektorja.

POGODBA O PROJEKTIRANJU - (narava pogodbe podjem., posebna in avtorska
pogodba, oblika pogodbe po OZ; GZ, ZASP, avtorske pravice, skrbnost dobrega
strokovnjaka, odgovornost projektanta za pravilno izpolnitev, projektantska pogodba v
ožjem in v širšem smislu), 
GRADBENA POGODBA (predpisi, uporaba PGU, pravna narava pogodbe, razlike med
gradbeno in podjemno pogodbo) 
GRADBENA POGODBA ( pisnost pogodbe, pisnost tekom gradnje, uvedba v delo,
oblikovanje pogodbe cene) 
NADZOR KOT PRAVICA IN OBVEZNOST NAROČNIKA

11.15 - 12.45

2.SKLOP

PREDAVATELJICA: Mojca FURLAN, odvetnica
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KOTIZACIJA
Za seminar znaša 185,00 EUR + 22% DDV.

Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 15.6.2021 znaša

kotizacija 170,00 EUR + 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: gradivo seminarja

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:

- 3 udeležence ali več je možen po dogovoru dodaten

popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001

7521 651 odprt pri Delavski hranilnici.

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po

prejemu računa v skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

PRIJAVE IN INFORMACIJE
Na naslov: Agencija za kadre, Dalmatinova ulica 3, 1000

Ljubljana

preko e-maila: marketing@agencijazakadre.si,

agencijazakadre@siol.net

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne

informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi

prijavnici.

Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni

pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50%

znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne

odjave, kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (OZNAČITE)
S prijavo na dogodek dajem prostovoljno privolitev, da lahko

podjetje Agencija za kadre d.o.o. za namen vodenja

evidence udeležencev in obveščanja o poteku dogodka za

katerega je izpolnjena prijava, obdeluje osebne podatke.

Soglašam, da lahko osebne podatke iz prijavnice,

podjetje Agencija za kadre d.o.o. uporabi za namen

obveščanja o nadaljnjih dogodkih.

P R I J AV N I C A  Z A  S E M I N A R
»NOVI GRADBENI ZAKON V ZAKLJUČNI FAZI SPREJEMANJA IN POGODBENA RAZMERJA PRI GRADITVI Z VIDIKA OBČINE KOT

LASTNIKA, INVESTITORJA IN MNENJEDAJALCA«
ki bo potekal v ČETRTEK, 24. junija 2021 preko ZOOM. S pričetkom ob 09. uri in predvidenim koncem ob 12.45 uri.

P R I J AV N I C A Z A S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):

1._______________________________________    __________________ @________________

2._______________________________________    __________________@________________

3._______________________________________    __________________@________________

4. _______________________________________    __________________@________________

5. _______________________________________    __________________ @ _______________
NAZIV PLAČNIKA______________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj):

_____________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)        DA         NE

ID za DDV plačnika: ___________________ davčna številka: ___________________________

(v kolikor ste davčni zavezanec)                         (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _________________________________________ BIC BANKE: __________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________ FAKS: _________________________

 e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si

TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici.

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih? DA NE

Datum: ______________________________                              Žig in podpis odgovorne osebe:

                                                                                                        ______________________________________


