
 
 
 
 
 
 
 

Koper, 19. junij 2020 
 

 
PROGRAM 

 

PROJEKTI, DOVOLJENJA IN GRADNJA: 
Vse pomembne stvari, ki jih morajo vedeti investitorji, projektanti, nadzorniki in 

izvajalci - strokovni seminar 
 

Gradbeni zakon, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Uredba o vrstah objektov ter  
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo, se 
uporabljajo od 1. 6. 2018.  
 
Celodnevno izobraževanje ne bo predstavljeno z ločenimi predstavitvami predpisov, ampak z 
vidika uporabnosti povezav vseh pomembnih znanj. Predavanje bo aktivno, s sodelovanjem 
prisotnih, z vpogledi na spletne strani, ki bodo prisotnim koristile pri svojem delu. 
 

- Investitor pred nameravano investicijo 

- Projektant: izdelava IZP, DGD, PZI in PID; izpolnjevanje pogojev; zakonske in 

pogodbene obveznosti glede izdelave dokumentacije; pridobivanje dovoljenj; 

projektantski nadzor. 

- Nadzornik:  izpolnjevanje pogojev; zakonske in pogodbene obveznosti.  

- Izvajalec: izpolnjevanje pogojev (s 1. 6. 2020 poteče prehodno obdobje za vodje del - 

kako naprej). 

  
Termin: sreda 1. julij 2020 od 9.30 do 15.30 ure (z dvema 15-minutnima in enim 30-minutnim 
odmorom). 
 
 
Predavateljica: 
 

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. je predavateljica z bogatimi praktičnimi 
izkušnjami in velikim strokovnim znanjem. Kot gradbeni inženir je tudi avtorica prispevkov in 
v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove zakonodaje. 
  
 
 
 



Vsebina: 
 

- Strokovne vsebine 
o Uvedba elektronskega prostorskega informacijskega sistema PIS 
o Predstavitev bistvenih in drugih zahtev ter uporabe popisov, standardov, 

predpisov pri projektiranju, gradnji in uporabi objektov 
o Dovoljene spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem, postopek 

spreminjanja PZI – odgovorne osebe 
 

- Dovoljenja 
o Dela za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in dela za katera dovoljenje ni 

potreno 
o Gradnja, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in posegi v prostor 

brez gradbenega dovoljenja 
o Rekonstrukcija, novogradnja, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja 

z gradbenim dovoljenjem 
o Uporabno dovoljenje 
 

- Investitor kot naročnik 
o Zakonske obveznosti 
o Katere zakonske obveznosti se lahko prenese na pogodbenike in katere je 

prepovedano 
 

- Projektant: 
o Pogoji za projektanta, vodjo projekta po ZAID 
o Naloge projektanta, vodje projekta 
o Predpisana projektna dokumentacija, značilnosti 
o Obveznosti projektanta in vodje projekta 
o Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi 

 

- Nadzornik 
o Pogoji za nadzornika, vodjo nadzora po ZAID 
o Naloge nadzornika in vodje nadzora 
o Predpisane obveznosti; razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi 

 

- Izvajalec 
o Pogoji za izvajalca, vodjo del, vodjo gradnje – prehodni rok 1. 6. 2020 
o Imenik IZS; OZS in GZS – razlike med vpisi 
o Naloge izvajalca, vodje del in vodje gradnje 
o Zakonske obveznosti in  razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi 

 
Vprašanja udeležencev bodo možna pred predavanjem, med in po zaključku. 
Pooblaščeni inženirji, arhitekti in nadzorni inženirji lahko pridobijo z udeležbo na seminarju 
predvidoma 3 kreditne točke. 
 


