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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV Z NASLOVOM 
GRADBENI ZAKON IN PODZAKONSKI AKTI (obvezne vsebine – 2 kt) 

 

6.11.2019 
 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica), vhod 9 - Severna tribuna                                    

 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev  od 8:45 do 9:00 

Od 9:00 do 10:30                     PREDAVATELJICA: Simona Karo Gajšek, Kova d.o.o. 

• Nove definicije 

• Gradnja brez in z gradbenenim dovoljenjem 

• Novosti postopka za izdajo gradbenega dovoljenja 

• Bistvene zahteve,  tehnične smernice, standardi in tehnični predpisi 

• Projektant, projektiranje in dokumentacija  

• Pogoji za opravljanje dejavnosti (ZAID) 

• Vpis in izbris v imenik pooblaščenih inženirjev in arhitektov (ZAID) 

• Spremembe nalog udeježencev gradnje (investitor, projektant) 

• Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov 

• Uredba o razvrščanju objektov – klasifikacije, razvrščanje glede na zahtevnost in vzdrževanje objektov 

• Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj 

• Pridobivanje soglasij 

• Skrajšani ali ugotovitveni postopek 

• Dovoljena odstopanja in sprememba gradbenega dovoljenja  

• Legalizacije 
Od 10:30 do 11:45                       PREDAVATELJICA: Simona Karo Gajšek, Kova d.o.o. 

• Pridobitev uporabnega dovoljenja 

• Poskusno obratovanje 

• Legalni objekti in pridobitev uporabnega dovoljenja po samem zakonu 

• Enostavna pridobitev dovoljenja za objekte pred letom 1998  

• 5-letna možnost legalizacije nelegalnih in neskladnih objektov in neskladne uporabe  

• Uporabno dovoljenje za objekte z dovoljenimi odstopanji  

• Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS 

• Hramba dokumentacije in dovoljenj 

• Evidentiranje objektov pri GURS 

Od 11:45 do 12:45                        PREDAVATELJ: Dušan Kresnik, Kova d.o.o. 

• Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje  

• Okoljevarstvena soglasja in okoljevarstvena dovoljenja 

• IED zavezanec 

• SEVESO zavezanec 

• Uporabno dovoljenje pri objektu z integralnim dovoljenjem  

Od 12:45 do 14:15                       PREDAVATELJ: Milan Dobovišek, KOVA d.o.o. 

• Investitor in njegove obveznosti 

• Pogoji za izvajalca,vodjo del in njihove obveznosti 

• Pogoji za nadzornika, vodjo nazora in njihove obveznosti 

• Projektantski nadozor med gradnjo 
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• Prijava pričetka gradnje 

• Dopustna odstopanja pri gradnji  

• Nadzor občinskega inšpektorja  

• Nadzor gradbene in ostalih pristojnih inšpekcij s kazenskimi določbami 

 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje, vhod 9 – Severna tribuna. Za dodatne 

informacije in vaša vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in 

barbara.pocivavsek@kova.si. 

 
VABILO je namenjeno vsem: 

• pooblaščenim inženirjem z aktivnim poklicnim nazivom, 

• ki jih tema zanima in so povezani z gradbenim zakonom, 

• za vse matične sekcije – obvezne vsebine 

 

POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz obveznih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € z DDV). V kotizacijo so vključeni stroški 

organizacije usposabljanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite PRED pričetkom delavnice 

na poslovni TRR družbe: SI56 34000-1007859464 odprt pri Banki Sparkasse. 
 

 
P R I J A V N I C A 

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev z naslovom: GRADBENI 
ZAKON IN PODZAKONSKI AKTI – 6.11.2019 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

Podjetje: 

Naslov podjetja (ulica, hišna številka, kraj): 
 

Telefon:                                                        Elektronska pošta: 

ID za DDV: 

Podpis:                                              Žig:                                            Datum: 
Prijavnico pošljite preko elektronske pošte na barbara.pocivavsek@kova.si. 

 


