
 

 

OOZ GROSUPLJE organizira seminar    

»NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE«,  

v četrtek, 10.5.2018, z začetkom ob 10.00, 

 v Domu obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje. 

 

Predavatelj:  Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbenikov na OZS 

Obseg delavnice: 3 šolske ure + razprava 

 

Novosti gradbene zakonodaje pomembne za izvajalce del na gradbenih objektih: Na predavanju 

se bodo udeleženci seznanili z novostmi, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja, 

ki je začela veljati 17.11.2017, uporabljala pa se bo od 1.6.2018 dalje. Dosedanji, gradbeni stroki 

dobro poznani Zakon o graditvi objektov, se je po novem razdelil na dva nova zakona, gradbenega 

in posebnega, namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti. Gradbeni zakon 

ureja pogoje za graditev objektov, zahteve za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje 

gradnje, uporabno dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja povezana z 

graditvijo objektov. Novi Gradbeni zakon prinaša kar nekaj pomembnih novosti tudi za izvajalce del 

na gradbenih objektih, s katerimi se bodo udeleženci lahko seznanili na navedenem predavanju. 

 

 
Seminar je organiziran v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja 

enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2018. Posledično je udeležba za 

upravičence subvencionirana oz. brezplačna. Upravičenci do sredstev: 

 so samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na 

območju občine Grosuplje,  

 samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje ter  

 člani OOZ Grosuplje iz občine Ivančna Gorica.  

Za vse ostale je udeležba na seminarju plačljiva, kotizacija znaša 60 EUR (DDV vključen).  

 

Vaše izpolnjene prijavnice, ki jih najdete na naslednji strani, pošljite najkasneje do 4.5.2018 na 

OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. 

Plačniki poravnajte znesek kotizacije na tekoči račun OOZ Grosuplje,  SI56 6000 0052 160, odprt pri 

Hranilnici Lon. 

 

Za dodatne informacije pokličite 01 786 51 30 (Janez Bajt) ali pišite na ooz.grosuplje@ozs.si 
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PRIJAVA na seminar »NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE«, 10.5.2018,  

organiziran  v okviru skupinskih izobraževanj na OOZ Grosuplje v 2018  
(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)  

 
 
Naziv podjetja/s.p.:                                                                                                                               Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:  

 
Naslov podjetja/s.p.: Pošta:   

 
Matična številka podjetja/s.p.: Davčna št. podjetja/s.p.: Davčni zavezanec (obkroži): DA NE  

 
Občina  podjetja/s.p.: 

 
Oblika izobr. (obkroži): individualno   skupinsko                      Član OOZ Grosuplje (obkroži):  Da   Ne                               E- naslov:                                                       

IME in PRIIMEK udeleženca/ke Telefon udelež. Naziv oz. vsebina izobraževanja Termin  
Cena izobr.  

(z DDV) 
 

% oz. znesek povračila 
(izpolni OOZ Grosuplje) 

  Seminar »NOVOSTI GRADBENE ZAKONODAJE« 10.5.2018 60,00  

      

      

   Plačil SKUPAJ   

 
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. I  Z  J  A  V  L J A M, 
 
da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 
100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge 
vrniti. 
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2018, ki je sestavni del te Vloge.  

 
 
 

Datum Žig podpis zastopnika podjetja 
 
 
 

Prijave  se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si, najkasneje do 4.5.2018. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi 
izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot 

malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2018, ki je sestavni del te prijave. 
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