
Vabimo vas na seminar

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence: 

ime in priimek 

e-pošta

ime in priimek 

e-pošta

ime in priimek 

e-pošta

PLAČNIK

Ime plačnika

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite) da ne

ID za DDV plačnika: TRR za e račun:

Telefon: Faks:

e-pošta plačnika: 

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 150 EUR in DDV 
po stopnji 22 %. 
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.  
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico. 

Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko 
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po 
opravljeni storitvi bomo poslali račun.

• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru 
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru 
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo  
v celoti.

Kotizacija in plačilo
• Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 150 EUR in DDV  

po stopnji 22 %. 
• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev 

možen popust.
• Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in 

postrežbo v času seminarja.
• Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o., 
 št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa  

v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 14.45 ure

Novosti gradbene zakonodaje in 
izbrana vprašanja urejanja prostora
Sreda, 31. januar 2018
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 
2000 Maribor

Prijavnica na seminar | Novosti gradbene zakonodaje in 
izbrana vprašanja urejanja prostora, 31. januar 2018

Sreda, 31. januar 2018 
z začetkom ob 9. uri

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

dr. Renato VRENČUR, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Stipan MUDRAŽIJA, Višji predavatelj Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
dr. Tjaša IVANC, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Vesna RIJAVEC, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Uroš RIJAVEC, Geonaris d.o.o.

Predavatelji:

v sodelovanju

Novosti gradbene zakonodaje in 
izbrana vprašanja urejanja prostora



9.00 – 10.30

dr. Renato VRENČUR                         
Prepletanje prostorske in gradbene zakonodaje 
s stvarnim pravom

10.30 – 10.45 | ODMOR

10.45 – 12.15

Stipan MUDRAŽIJA                             
Graditev objektov in prostorsko načrtovanje v 
skladu z novo zakonodajo

12.15 – 12.45 | ODMOR

Predstavitev seminarja
Reformo na področju graditve objektov in urejanja 
prostora predstavljajo Zakon o urejanju prostora, 
Gradbeni  zakon in Zakonom o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti. Na seminarju bo poudarek 
predvsem na izbranih temah na področju urejanja 
prostora in graditve objektov  ter njihovem vplivu 
na vse udeležence na področju urejanja prostora, 
poleg tega pa bo predstavljena povezava med 
novim Zakonom o urejanju prostora, Gradbenim 
zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti.
 

Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu 
srečujejo z vprašanji povezanimi z urejanjem 
prostora, kakor tudi s področjem graditve 
objektov.

Predvsem pa: 
• izvajalcem javnih služb ter nosilcem javnih 

pooblastil, ki sodelujejo v postopkih priprave  
prostorskih aktov ter v združenem postopku 
načrtovanja in dovoljevanja ter vsem drugim 
udeležencem pri urejanju prostora, 

• strokovni in interesnim združenjem (zbornice), 
• splošni javnosti, ki sodeluje pri postopkih 

sprejemanja prostorskih aktov in drugih odločitev 
v prostoru, ker jih te odločitve zadevajo,

• projektantom, 
• vodjem projektov, 
• drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na 

tem področju, 
• inženirskim družbam, 
• državnim organom, 
• občinam, 
• investitorjem in njihovim pooblaščencem, 
• nepremičninskim posrednikom in drugim 

udeležencem pri graditvi objektov. 

Novosti gradbene zakonodaje in 
izbrana vprašanja urejanja prostora

Program
Sreda, 31. januar 2018, z začetkom ob 9. uri

Sreda, 31. januar 2018, z začetkom ob 9. uri

∙  dr. Renato VRENČUR, Pravna 
fakulteta Univerze v Mariboru

∙ Stipan MUDRAŽIJA, Višji 
predavatelj Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo 
Univerze v Mariboru

∙ dr. Tjaša IVANC, Pravna fakulteta 
Univerze v Mariboru

∙ dr. Vesna RIJAVEC, Pravna 
fakulteta Univerze v Mariboru

∙ Uroš RIJAVEC, Geonaris d.o.o.

Predavatelji:

12.45 – 13.15

dr. Tjaša IVANC                            
Položaj pooblaščenega inženirja geodezije
glede na ureditev v Zakonu o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti (ZAID) in v postopkih po 
Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

13.15 – 14.45

dr. Vesna RIJAVEC 
Uroš RIJAVEC                            
Problematika geodetskih postopkov pri 
delitvah in združitvah, komasaciji in 
oblikovanju etažne lastnine

Na seminarju so mogoča vprašanja udeležencev in razprava.

v sodelovanju


