
 

 

Program izobraževanja 

 

Podrobnejšo vsebino izobraževanja najdete 

spodaj v  Programu izobraževanja. 

 

Predavanje bo potekalo intenzivno in inter-

aktivno s sodelujočimi, s širokim naborom 

vsebin in praktičnimi primeri ter najpogo-

stejšimi napakami. 

 

Z udeležbo na seminarju prejmete s 

strani ZAPS in IZS 3 kreditne točke. 

 

Komu je izobraževanje namenjeno? 

Izobraz evanje je namenjeno z upanom, direk-

torjem ter vsem zaposlenim na obč inah, ki se 

pri vsakdanjem delu sreč ujejo s predmetnimi 

vsebinami. 

 

   

Vabilo na izobraz evanje  

OBČINA KOT INVESTITOR, MNENJEDAJALEC TER  
STRANSKI UDELEŽENEC PO NOVEM GZ-1 

Kotizačija za udelez bo na izobraz evanju 

znas a 140,00 EUR (v čeno ni vključ en DDV).  

Seminar bo trajal predvidoma do 14:30 ure. 

KOTIZACIJA IN TRAJANJE 

IZOBRAŽEVANJA:  

ki bo potekalo v LJUBLJANI dne 29.11.2022, s pričetkom ob 9.00 uri, in sicer v NUK - dislocirana enota  

knjižnice, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana  (neposredna bližina trgovskega središča BTC). 

Predavateljica 

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., speč. javn. 
uprav., izhaja iz gradbeno obrtnis ke druz ine, po-
klično pot je zač ela kot gradbena inz enirka na 
gradbis č ih, nato je bila na obč ini svetovalka z u-
pana za okolje in prostor, vodila je medobč inski 
ins pektorat, vodila je kabinet na Generalnem 
sekretariatu Vlade RS, izvajala investičije na Mi-
nistrstvu za pravosodje, Upravi za izvrs evanje 
kazenskih sankčij in Ministrstvu za notranje za-
deve, vodila medobč inski ins pektorat, Ins pekto-
rat RS za okolje in prostor, Ins pektorat RS za 
promet, energetiko in prostor, bila dolgoletna 
drz avna gradbena ins pektoriča, je predavatelji-
ča, avtoriča č lankov, knjig, priroč nikov. 
   

 

 

 

 

 

 



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

ZAČETEK VELJAVNOSTI, UPORABE 
SPLOŠNO O GRADITVI OBJEKTOV 

graditev, gradnja 
objekt – primerjava z GZ 
eGraditev, PIS 

NOVOSTI 
manjs e rekonstrukčije 
zač asni objekti 
druge novosti 

GRADNJA  
Izpolnjevanje pogojev za zač etek gradnje z vidika investitorja 
gradnja brez gradbenega dovoljenja  

vzdrz evala dela, VDJK, manjs a rekonstrukčija 
gradnja brez gradbenega dovoljenja s prijavo zač etka gradnje 
gradnja z gradbenim dovoljenjem in prijavo zač etka gradnje  

PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTIRANJE 
obč ina kot naroč nik projektne in druge dokumentačije 
obveznost izvedbe projektnega nateč aja 
projektant 
vodja projektiranja, sprememba GZ-1 
projektna dokumentačija 
obveznost izdelave PZI  
druga dokumentačija 
obveznost projektantskega nadzora ?, sodelovanje projektanta med gradnjo 
na kratko spremembe pri pravilniku o dokumentačiji (č e bo do predavanja sprejet) 

PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA 
obč ina kot mnenjedajaleč 
projektni in drugi pogoji 
mnenja 
soglasja 

GRADBENO DOVOLJENJE 
spremembe pri izdaji gradbenega dovoljenja 
obč ina v postopku izdaje dovoljenja kot investitor, stranski udelez eneč ali mnenjedajaleč 
komunalni prispevek, prehodno obdobje, priprava na 1. 1. 2024 
nadomestilo za degradačijo in uzurpačijo 
pravnomoč nost, gradnja na lastno odgovornost dokonč nost 
veljavnost GD 

UPORABNA DOVOLJENJA 
pogoji za pridobitev dovoljenja in uporabo 

obč ina v postopku izdaje dovoljenja kot investitor, stranski udelez eneč ali mnenjedajaleč 
s tehnič nim pregledom 
brez tehnič nega pregleda 
spremembe za enostanovanjske stavbe 
novo – uporabna dovoljenja za obstoječ e objekte. 



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

 
LEGALIZACIJE – vloga obč ine v postopkih, razlike med postopki 

odloč ba o obstoju objekta 
objekti daljs ega obstoja 
legalizačije 

INVESTITOR  
GZ-1, namen razmerja javnopravna in čivilnopravna zakonodaja 
obč ina kot naroč nik gradnje z gradbenim dovoljenjem, vzdrz evalnih del, VDJK 
pisne pogodbe 
pregledniča Pročes graditve 
obveznosti investitorjev 
prenosi obveznosti na pogodbenike 
zakolič ba 
ureditev gradbis č a, označ itev 
obvezna dokumentačija, ki jo na gradbis č u zagotovi investitor 
postopanje pri spremembah med gradnjo 

NADZOR  
obč ina kot naroč nik nadzora 

gradnja z gradbenim dovoljenjem 
gradnja brez gradbenega dovoljenja 

nadzornik  
vodja nadzora in pooblas č eni strokovnjaki 
obveznosti nadzornika, vodje nadzora in PS, ki izvajajo nadzor 
izjave nadzornika v PID, DZO, posebnosti za enostanovanjske stavbe  

IZVAJALEC 
obč ina kot naroč nik izvajalča 

gradnja z gradbenim dovoljenjem 
gradnja brez gradbenega dovoljenja, VDJK 

preverjanje pogojev za izvajalča, podizvajalče 
vodje čelotne gradnje 
vodenje gradnje, nosilči obrtne dejavnosti, mojstri – pogoji v prehodnem obdobju 
vodja del – reguliran poklič 
imeniki pri IZS, OZS, GZS 
izvajalči-mojstri, ki lahko vplivajo na bistvene zahteve 
poklične naloge po 4. č l. ZAID 
obveznosti izvajalča 
obveznosti vodilnega izvajalča in vodje gradnje 

 
NADZOR OBČINSKE INŠPEKCIJE  
 
KRATKA PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONKSIH PREDPISOV 
 
VPRAŠANJA IN ODGOVORI 



Prijavnica na izobraževanje 

 

OBČINA KOT INVESTITOR, MNENJEDAJALEC TER  
STRANSKI UDELEŽENEC PO NOVEM GZ-1 

 

29.11.2022, Ljubljana       

 

Datum: Z ig: Podpis odgovorne osebe: 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA: 

Kotizačija za udelez bo na izobraz evanju znas a 140,00 EUR (v čeno ni vključ en DDV). Prijavničo nam pos ljete na elek-

tronski naslov izobrazevanja@intelektum.eu ali po pos ti na naslov: Intelektum Maribor, Zagrebs ka česta 44, 2000 

Maribor. Pisne odjave upos tevamo 2 delovna dneva pred izvedbo. V primeru nepravoč asne odjave oziroma neudelez be 

brez odjave zarač unamo 100% čelotne kotizačije. Kotizačijo pravne osebe poravnajo po izobraz evanju na podlagi izda-

nega rač una. Rok plač ila za prorač unske uporabnike je 30 dni po prejemu rač una. Fizič ne osebe poravnajo kotizačijo 

pred izobraz evanjem na podlagi predrač una. 

Ime in priimek: 

E-pošta: 

Telefon: 

Ime plačnika: 

Naslov plačnika:  

ID za DDV: 

Ali želite, da na vaš elektronski naslov tudi v prihodnje pošiljamo vabila na izobraževanja?      

DA    /      NE 

Vaše osebne podatke bo Intelektum Maribor hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, 

zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno soglasje lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost 

obdelave, ki se je izvajala do preklica. Intelektum Maribor bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do mo-

rebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredo-

val tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za Intelektum Maribor izvajajo nalo-

ge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pravico imate, da od Intelektuma Maribor kadarkoli zahtevate popra-

vek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 

Informacijskem pooblaščencu.  


