
 

 

Maribor, 16. oktober 2018 

 

 

Vabimo Vas na informativni posvet z naslovom 

 

 

Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov,  
Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije 

in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in 
Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi 

objektov 

Informativni posvet bo potekal v četrtek, 8. novembra 2018, 

 s pričetkom ob 10. uri v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin.  

 

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na posvet namenjen predstavitvi Uredbe o 

razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnika o podrobnejši vsebini 

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 

– popr.) in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), ki 

obravnava graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in graditev prilagojenih 

objektov. 

 

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo 

objektov, vsem, ki sodelujete v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem 

postopku načrtovanja in dovoljevanja, nosilcem urejanja prostora v organih lokalnih 

skupnosti ter vsem zainteresiranim. 

 

Na posvetu bodo predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali 

pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona. 

 

Predavateljem bo možno zastaviti tudi dodatna individualna vprašanja, katera lahko že 

predhodno zapišete v priloženi prijavnici. 

 

Vljudno vabljeni!  

 

Sekretariat SOS 

 



 

 

 

Program posveta: 

 

9.30 - 10.00 Prihod in registracija  

 

10.00 – 11.30 

 

 Uredba o razvrščanju objektov  

(predstavljena z vidika občin kot 

investitorjev, občin kot izdajalcev mnenj o 

skladnosti s prostorskimi akti, 

predstavljeno pa bo tudi razmerje med 

prostorskimi akti in Uredbo) 

 

 

Saša Galonja (MOP), 

vodja delovne skupine za pripravo 

uredbe 

11.30 - 11.50 ODMOR ( kava, prigrizek)  

 

11.50 – 14.00  

 

 Pravilnik o podrobnejši vsebini 

dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov  

( predstavljen s poudarkom na tistih delih 

predpisa, ki zadevajo občine v različnih 

fazah izdelave projektov) 

 

 Pravilnik o univerzalni graditvi 

in uporabi objektov 

(predstavljen z uporabo priročnika 

Univerzalna stanovanjska graditev in 

priročnika Inkluzivno oblikovanje in 

dostop do informacij v okviru načrtovanja 

in gradnje objektov v javni rabi) 

 

Pavli Koc in Sandi Rutar (MOP),  

člana ožje delovne skupine za pripravo 

pravilnika 

 

 

 

 

Pavli Koc (MOP),  

vodja delovne skupine za pripravo 

pravilnika 

 

 

 

 

 


