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PRIJAVNICA ZA DNEVE GRADBENEGA PRAVA

PLAČNIK

Ime plačnika:

Naslov plačnika:          

(ulica in št., poštna št. in kraj)

Zavezanec za DDV: da □ ne □
(ustrezno označite)

ID za DDV plačnika: Matična številka:

Telefon:

Faks:

E-naslov plačnika:

Datum in žig: Podpis odgovorne osebe:

PRIJAVA NA DNEVE GRADBENEGA  
PRAVA 2015

Dnevi gradbenega prava bodo v sredo, 25.,  
in četrtek, 26. novembra 2015, v Laškem, 
kongresni center Thermana park Laško.

Prijave sprejemamo s spletno prijavnico  
http://dgp.uradni-list.si,  
po faksu +386 1 425 14 18 ali po pošti.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na Dnevih gradbenega 
prava 2015 je 325 € (brez DDV).

V ceno so poleg udeležbe na srečanju vključeni 
zbornik, gradivo predavanj, kosilo prvi dan 
srečanja, pogostitev med odmori in potrdilo o 
udeležbi.

POPUSTI

20-odstotni popust za člane GZS ZGIGM.

10-odstotni popust za zgodnjo prijavo.
Velja za prijave do 30. oktobra 2015.

10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev.

Popust za člane GZS ZGIGM in popust za zgodnjo 
prijavo se med seboj izključujeta.

PLAČILO

Na podlagi poslane prijavnice vam bomo izstavili 
predračun, ki ga je treba poravnati pred izvedbo 
dogodka. Plačilo je pogoj za udeležbo na dogodku. 
Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni 
po prejemu računa.
 

ODJAVA

Za odjave, prejete po 24. novembru 2015, ali v 
primeru neudeležbe na kongresu kotizacije ne 
vračamo.

Pisne odjave upoštevamo do 18. septembra 2015, 
pri kasnejši odjavi zaračunavamo 20 % kotizacije 
za administrativne stroške.

Ob morebitni neudeležbi brez predhodne odjave 
ne vračamo kotizacije.

INFORMACIJE

•	 po telefonu pri Mojci Talan Zajc,  
tel. št.: 01 200 18 58 

•	 spletna stran: http://dgp.uradni-list.si 

•	 e-pošta: mojca.talanzajc@uradni-list.si 

•	 naslov: Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., 
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

organizira

v sodelovanju z 

Dneve
gradbenega
prava
25. in 26. november 2015
kongresni center Thermana park Laško

LOKACIJA

kongresni center Thermana park Laško, Zdraviliška 
cesta 6, 3270 Laško, velika dvorana II

NASTANITEV

Za udeležence smo se dogovorili za nastanitev  
v hotelu po posebno ugodnih cenah:

prenočitev z zajtrkom na  
osebo (cene vključujejo DDV)

hotel Thermana  
park Laško*****

enoposteljna soba 81,00 €

dvoposteljna soba 57,75 €

Kontaktne informacije za rezervacijo nastanitve: 
tel. št.: 03 4232 200, e-pošta: info@thermana.si.
Pravočasno si rezervirajte nastanitev in pri 
rezervaciji navedite sklic »Dnevi gradbenega 
prava«, da boste deležni posebne ponudbe.



Gradbena stroka je med vsemi panogami v zadnjih nekaj letih doživela 
največje spremembe, te pa se nanašajo tako na izvedbeno plat gradbenih 
projektov kakor tudi na poslovanje in medsebojne odnose med udeleženci 
gradnje. Zaradi številnih težav, kot so plačilna nedisciplina, različni zahtevki 
v zvezi z zniževanjem plačil, prelaganje odgovornosti na druge udeležence 
gradnje ipd., so pravna vprašanja, povezana z izvedbo gradbenih projektov, 
postala pomembnejša kot kadarkoli prej. 

Dnevi gradbenega prava so namenjeni podrobni predstavitvi glavnih pro-
blemov, s katerimi se srečujejo udeleženci pri gradnji, in predvsem preizku-
šenim rešitvam, kako se izviti iz težav. Na dvodnevnem srečanju bodo pre-
davatelji iz prakse obdelali konkretne predloge dobre prakse in predstavili 
načine, kako se izogniti sporom in zahtevkom, ki izvirajo iz gradbenih pro-
jektov.

Programski vodja:  
mag. Maja Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

KOMU JE NAMENJEN DOGODEK

Dnevi gradbenega prava so namenjeni tako investitorjem kakor izvajalcem: 
projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju 
obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja 
pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projek-
tov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi 
gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.

 sreda, 25. november 2015

8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev

9.00–9.10 Uvodni nagovor  
(mag. Maja Potočnik, odvetnica, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.)

 1. sekcija: Odgovornost posameznih subjektov pri gradbeni pogodbi
 vodja sekcije: Maja Prebil, odvetnica, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

9.10–10.00 Protipravne določbe v gradbeni pogodbi 
 (doc. dr. Špelca Mežnar, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije)

10.00–10.50 Projektantska odgovornost v praksi  
(Maja Prebil, odvetnica, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.)

10.50–11.40 Tveganja, ki jih pri gradbenem poslu prevzame nadzornik gradbenih del 
(Renato Čižmešija, Loka inženiring, d. o. o.)

11.40–11.50 Odmor

 2. sekcija: Pogodbe FIDIC v praksi
 vodja sekcije: mag. Maja Potočnik, odvetnica, Odvetniška družba Potočnik  

in Prebil, o. p., d. o. o.

11.50–12.40 FIDIC v odnosu do slovenske zakonodaje  
(doc. dr. Konrad Plauštajner, odvetnik, Odvetniška pisarna Plaustajner & Plaustajner) 

12.40–13.30 Sporne določbe pogojev FIDIC  
(mag. Maja Potočnik, odvetnica, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.)  
 

13.30–14.00 EIC Position on Unfair Modifications of FIDIC Contracts in Public Procurement 
(predavanje bo v angleškem jeziku s prevodom v slovenski jezik) 
(Gunther Thaler, član delovne skupine EIC za pogoje pogodbe)

14.00–15.30 Odmor za kosilo

 3. sekcija: Zavarovanje gradbenih projektov 
 vodja sekcije: Luka Brezovec, odvetnik, odvetniška družba Brezovec, o. p., d. o. o.

15.30–16.20 Zavarovanje gradbenih projektov v praksi  
(Daša Jošt, Zavarovalnica Tilia, d. d.)

16.20–17.10 Uveljavljanje odškodnin pri gradbenih projektih

17.10–18.00 Ali je bančna garancija najboljši institut zavarovanja naročnika?  
(Luka Brezovec, odvetnik, odvetniška družba Brezovec, o. p., d. o. o.)

PROGRAM IN URNIK 

 četrtek, 26. november 2015

 4. sekcija: Upravni gradbeni postopki v praksi
 vodja sekcije: Aleš Velkaverh, odvetnik, odvetniška pisarna Odvetništvo/Studio legale 

Starman/Velkaverh

9.00–9.50 Udeleženci v upravnih gradbenih postopkih – praktični vidik 
(Aleš Velkaverh, odvetnik, odvetniška pisarna Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh)

9.50–10.40 Upravni gradbeni postopki – zanimivi primeri iz novejše sodne prakse 
(Aleš Štravs, odvetnik, odvetniška pisarna Odvetništvo/Studio legale Starman/Velkaverh)

10.40–11.30 Zakaj se zatika pri izdaji gradbenih dovoljenj 
(Vlado Krajcar, univ. dipl. inž. arh., Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

11.30–12.00 Odmor za kavo

 5. sekcija: Javna naročila kot glavni vir gradbenih poslov
 vodja sekcije: Milena Basta Trtnik, Bonorum, d. o. o

12.00–12.50 Kaj prinaša ZJN-3 na področju gradbenih poslov 
(Milena Basta Trtnik, Bonorum, d. o. o.)

12.50–13.40 Najpogostejše napake pri oddajanju javnih naročil gradenj 
(Branko Kašnik, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak)

13.40–14.30 Najpogostejše napake naročnikov pri črpanju sredstev EU pri gradbenih poslih  
(Martina Magajna Gerželj, ProSVET)

14.30–15.00     Zaključki srečanja in zahvala udeležencem


