VABILO NA
SPLETNI SEMINAR

Pomen novega Gradbenega zakona
za izvajalce del na gradbenih objektih
sreda, 30. 3. 2022 od 9.00 do 12.00
Decembra je bil sprejet novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki se bo pričel uporabljati 1. 6. 2022. Novi
zakon prinaša kar nekaj novosti in sprememb v primerjavi z zakonom iz leta 2018. Na seminarju
bomo obravnavali predvsem zakonska določila in tiste spremembe, ki se nanašajo na delo
izvajalcev del in njihove obveznosti:
PROGRAM:
 pregled splošnih zakonskih sprememb
 bistvene zahteve za objekte, ki jih določa zakon
 pogoji za izvajalce del
 obrazložitev pojmov vodja gradnje in vodja del ter njihove vloge
 kdo vse se mora vpisati v imenik vodij del
 pogoji za vpis v imenik vodij del
 obveznosti in naloge izvajalcev del na gradbiščih
 kaj prinaša podaljšano prehodno obdobje za izvajalce, ki, ki so bili registrirani pred 1. 6. 2018
 kaj je smiselno urediti še v času trajanja trenutno veljavnega zakona
 kaj lahko počaka na uveljavitev novih zakonskih določil po GZ-1
 druge pomembne teme iz gradbenih predpisov
 praktični primeri v zvezi z registracijo dejavnosti, pridobitvijo obrtnega dovoljenja in vpisom v
imenik
 odgovori na vprašanja
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Podjetjem, ki opravljajo katerokoli dejavnost pri gradnji objektov.
PREDAVATELJ: Janko Rozman, inž. gradb., spec. managementa, sekretar sekcij na Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije. Poklicno pot je začel kot obračunski tehnik, v nadaljevanju kot vodja
gradbišč ter vodja projektov. Zadnji dve desetletji pa je zaposlen v OZS, kot sekretar sekcij na
gradbenem področju.
CENA: Izobraževanje je za člane OZS in njihove zaposlene BREZPLAČNO.
PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava s PRIJAVNIM OBRAZCEM. Prijave zbiramo do ponedeljka,
28. 3. 2022
Povezavo do seminarja boste prejeli pred izvedbo na e-naslov iz prijave.

Preverite obveznosti za svoje področje dela in si pravočasno uredite svoj status.
Vljudno vabljeni.
Organizacija in dodatne informacije:
OOZ Celje: simona.zupanc@ozs.si
OOZ Šentjur: ooz.sentjur@ozs.si
OOZ Laško: andreja.rojc@ozs.si
OOZ Šmarje pri Jelšah: ooz.smarje@ozs.si
OOZ Mozirje: ooz.mozirje@ozs.si
OOZ Velenje: masa.ipavic@ozs.si
OOZ Slovenske Konjice: info@ooz-konjice.si
OOZ-ZZG Žalec: barbara.mesarec@ozs.si

