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Vljudno Vas vabimo na  
 

 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV Z NASLOVOM 
GRADBENI ZAKON – obvezne vsebine 

 

Četrtek, 12.12.2109 
 

Kova d.o.o., Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje  
 

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

Od 9:00 do 11:00                     PREDAVATELJICA: Simona Karo Gajšek, Kova d.o.o. 

• Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja po 114. členu GZ 

• Legalizacija objektov in zagotavljanje bistvenih zahtev za objekte v sklopu priprave projektne dokumentacije 

• Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja po 117. členu GZ 

• Vloga investitorja pri podaji projektne naloge pri pripravi projektne dokumentacije 

• Seznanitev stranskih udeležencev z začetkom postopka gradbenega dovoljenja 

• Ustna obravnava in ugotovitveni postopek  

• Roki upravnih postopkov 

 

Od 11:00 do 12:00                        PREDAVATELJ: Dušan Kresnik, Kova d.o.o. 

• Postopek presoje vplivov na okolje v sklopu integralnega postopka pri izdaji gradbenega dovoljenja 

• Sodelovanje stranskih udeležencev v integralnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 

• Poskusno obratovanje objekta pred izdajo uporabnega dovoljenja   
• Pridobitev uporabnega dovoljenja pri objektih z vplivom na okolje 

Od 12:00 do 14:00                       PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

• Naloge in odgovornosti projektantov  

• Zavarovanje projektantske odgovornosti 

• Obravnava primerov sodnih praks pri uveljavljanju odgovornosti zaradi strokovnih napak projektantov 

 
 
 

 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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 in 

• ki jih tema zanima in so povezani z gradbenim zakonom 

• za vse matične sekcije – obvezne vsebine 
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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 – 12.12.2019 

 

 

 

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. 

 


