
SPOT svetovanje Zasavje vabi zainteresirane podjetnike in 

potencialne podjetnike na brezplačno delavnico-webinar: 
 

Naslov 
dogodka 

NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE 

V PRAKSI S POUDARKOM  NA 

POGOJIH IN OBVEZNOSTIH ZA IZVAJALCE IN NADZORNIKE 

Datum 
dogodka 

Ponedeljek, 31.01.2022 ob 13.00 uri 

Kraj 

dogodka 

Webinar-preko orodja ZOOM; prijavljeni podjetniki bodo prejeli povezavo 

do spletnega dogodka dan pred dogodkom 

Opis 

dogodka 

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 

dogodka 

− splošni pregled novosti GZ-1, s poudarkom na vsebinah vezanih na 
izvajalce, glede objektov, manjših rekonstrukcij, izvajanja del z 
gradbenim dovoljenjem in brez gradbenega dovoljenja, 
pravnomočnost, dokončnost, veljavnost gradbenega dovoljenja, 
prijava začetka gradnje z GD, brez GD, prehodna obdobja 

− IZVAJALCI predpisane so bistvene in druge zahteve – po izvajalcih 

− pogoji za izvajalce 

− pogoji in obveznosti za vodje gradnje, vodja del, kot nosilci obrtnih 
dejavnosti – pogoji v prehodnem obdobju 

− imeniki vodij del in PI  

− Etični kodeks vodij del 

− prekrški izvajalcev 

− ukrepanje gradbenega inšpektorja zoper izvajalce, zoper investitorje 

− gradbena oz. podjemna pogodba, uporaba Posebnih gradbenih 
uzanc 2020 ? 

− INVESTITOR obveznosti investitorja, globe, prenašanje obveznosti na 
pogodbene partnerje 

− NADZORNIK obveznosti nadzornika, vodje nadzora, in drugih 
pooblaščenih oseb, mandatna pogodba 

− zakoličba 

− ureditev gradbišča, označitev - investitor 

− obvezna dokumentacija, ki jo na gradbišču zagotovi investitor 

− dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja 



− izjave, PID, DZO, posebnosti za enostanovanjske stavbe predstavitev 
pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih 
povezanih z graditvijo – nov osnutek, pravila stroke IZS za izvajalce  

− za domačo uporabo: legalizacije, uporabna dovoljenja po samem 
zakonu 

− vprašanja in odgovori 

Prijava in 

dodatne 

informacije 

Obvezna prijava na   
https://forms.gle/f5pmhcoowR3kX9Kp7 

Informacije: 
SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, Zagorje 
E: sasa.pegan@ozs.si; T: 03 56 68 080; M: 041 458 081 
Prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do spletnega dogodka in 
gradivo dan pred napovedanim dogodkom. 

Udeležba na dogodku je brezplačna!  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija in zraven logotipe iz 
vabila. 
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