
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC 
Bela Krajina in OOZ Novo mesto. Tokratno delavnico koordinira Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto.  
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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V A B I L O 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto,  vabi na brezplačno delavnico 

 

GRADBENA ZAKONODAJA – S POUDARKOM NA NOVOSTIH 
 

v  sredo, 10. junija 2020, s pričetkom ob 16.00 uri, 
v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM). 

 

Izobraževanje je namenjeno:  mikro in malim podjetjem ter podjetnikom iz regije  JV Slovenija – 
izvajalcem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov  
 
S 1. junijem 2018 sta se pričela uporabljati Gradbeni zakon (GZ, UL RS, št.61/17)  in Zakon o arhitekturni 
in inženirski dejavnosti (ZAID, UL RS, št. 61/17). GZ je bil  letos, 8.5.2020 že spremenjen (UL RS, št. 
65/20). Predavateljica bo na delavnici predstavila gradbeno zakonodajo, s poudarkom na spremembah, 
primerjavi in razlikah, ki so jih prinesle novosti v gradbenih predpisih.  
 

Poudarki iz vsebine delavnice: 
➢ Pregled gradbene zakonodaje: 

- GRADBENI ZAKON (ukladitve pogojev za izvajanje dejavnosti izvajalca – imenovanje vodje del) 
- ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI (pogoji za vpis v imenik pooblaščenih 

inženirjev oz. imenik vodij del) 
- UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV  (izjeme za gradnje brez gradbenega dovoljenja) 

➢ Diskusija 
 

Predavateljica:  Avrelija Barle, univ. dipl. prav. 
Je odvetnica, s samostojno pisarno v Ljubljani, ki je že od leta 1995 dalje vpisana v register odvetnikov s samostojno 
odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objaktov. Izvrstna 
predaveteljica, ki vsakič znova navduši udeležence seminarjev s strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki si jih 
je pridobila v svoji dolgoletni praksi. 

 
Prijave: 
Prijave do ponedeljka, 8.6.2020, preko spletne povezave.  Zaradi omejenega števila mest je prijava na 
delavnico obvezna.  

 
Dodatne informacije: Breda Koncilja, GSM:  051 422 580 ali breda.koncilja@ozs.si 
 
Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna. 
 
Lepo vabljeni.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Rx8671kvVobb4EbsCOvHwztrnk9vjsmkuXd9TtZeY8XmBw/viewform?usp=sf_link
mailto:breda.koncilja@ozs.si

