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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

VABILO NA DELAVNICO 
 

Obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezano na 
izvedbo del na gradbenih objektih, 

 
ki bo v ponedeljek, 12. 11. 2018, ob 17.00 uri  

v predavalnici Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec,  
Levstikova ulica 2, 3310 Žalec.  

 
Gradbena zakonodaja je z novim Gradbenim zakonom (v nadaljevanju GZ) 
poskrbela za korenite spremembe. GZ, ki je v veljavo stopil s 1. junijem 2018, je za 
izvajalce del prinesel veliko novosti.  
 
Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo seznaniti z/s: 

• novostmi, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja, 

• obveznostmi, ki jih mora izpolnjevati izvajalec del, glede na zahtevnost in vrsto 
del, 

• vpisom odgovornih oseb izvajalca v imenik vodij del (pogoji za vpis, kje in kako se 
vpisati), 

• novimi pogoji za vodenje posameznih del in celotnih objektov, 

• drugimi obveznostmi za izvajalca del, 

• vodenjem dokumentacije na objektu (pogodbe o izvedbi, dokazilo o zanesljivosti 
objekta), 

• Pravilnikom o gradbiščih, 

• Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost in vrsto objektov (nov 
podzakonski predpis), 

• Pravilnikom o dokumentaciji in obrazcih povezanih z graditvijo (nov podzakonski 
predpis). 

 
Predavatelj: 
Janko Rozman, sekretar Sekcij gradbincev, kleparjev krovcev in instalaterjev – 
energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. 
 
Prijava: Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na 

elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do petka, 9. 11. 2018 oz. do 

zasedbe mest. 

 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!  
                                                                                      SPOT svetovanje Savinjska 

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag. 

mailto:barbara.mesarec@ozs.si
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PRIJAVA NA DOGODEK 
SPOT svetovanje SAVINJSKA 

 

Delavnica: Obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezano na 

izvedbo del na gradbenih objektih 

 
Naziv podjetja: ______________________________________ 

 
Naslov podjetja:  _____________________________________ 

 
Davčna številka: _____________________ 
 

Ime in priimek udeleženca: ______________________________ 
 
Kontakt: gsm ________________       e-naslov _____________________ 
 
 

✓ Z oddajo prijave dovoljujem vpis v seznam udeležencev. 
 


