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NABOR NALOG OBČIN PO NOVEM GRADBENEM
ZAKONU (GZ-1)
Sreda, 30. 3. 2022, s pričetkom ob 10.00 uri preko spletnega orodja Zoom
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Luko Ivaničem vabi na prvi posvet v
povezavi z novostmi, ki jih prinaša novi Gradbeni zakon. V decembru 2021 sprejet

Gradbeni zakon prinaša zakonodajne izboljšave na področju debirokratizacije in
pospešenega trajnostnega gospodarskega razvoja v Slovenije. Novi Gradbeni
zakon bo z junijem prišel v uporabo in s tem nadgradil dosedanje uveljavljene
postopke v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov
ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Slednje se bo odražalo v
učinkovitejših, hitrejših in digitaliziranih rešitvah.
Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I S K L O P I:
•

občina - mnenjedajalec, - soglasodajalec in - organ za evidentiranje prijave
začetka novogradenj

•

izvajanje inšpekcijskega nadzora

•

vloga pri izkazovanju pravice graditi

•

potrjevanje plačila komunalnega prispevka ter

•

druge naloge ter upravičenja.

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.
P R I J A V A:
Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in
njihove zavode in 120,00 EUR za občine nečlanice/njihove zavode. Prijave zbiramo do petka,
25. 3. 2022, do 13.00 oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Prijave zbiramo natej
povezavi PRIJAVNICA1 in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo
(povezava velja izključno za prijavljeno osebo in ni namenjena posredovanju) do spletne učilnice
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Zoom. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na katera vam bodo
predavatelji odgovorili na posvetu.
O P R E D A V A T E L J U:
Luka Ivanič, univ. dipl. iur. Od leta 2002 zaposlen na prostorskem resorju, kjer je v okviru
takratnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor v letih 2012 – 2014 vodil Službo za urejanje
prostora na lokalni ravni, na Ministrstvu za okolje in prostor pa v letih 2015 – 2020 Službo za
sistem okolja in prostora. Sedaj je zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, v Direktoratu za
civilno pravo, kjer se ukvarja predvsem s stvarnim in zemljiškoknjižnim pravom. Tretji
mandat je član sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, od tega je bil skoraj dva
polna mandata njegov predsednik.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!
Sekretariat SOS

Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj
prejeli povezavo do spletnega dogodka
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