Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
6264/1/6268

kos(ov) izdelka: NOVA GRADBENA ZAKONODAJA 2018

Izberite izdajo.
Online izdaja (letna naročnina – enkratno plačilo): 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Online izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Neomejen dostop do portala
• Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

Online izdaja (letna naročnina – mesečno plačilo): 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina 35 €/mesec + DDV
Online izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Neomejen dostop do portala
• Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

Poslovna izdaja: 298,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Poslovna izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Neomejen dostop do portala
• Tiskano izdajo priročnika

Tiskana izdaja: 205,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin

Naziv organizacije

Davčna številka

Da

Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš
elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s
seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo,
hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste
prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Ob naročilu tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne
boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne
odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

NOVA GRADBENA ZAKONODAJA 2018
Vsebina:
Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2
Pristojnosti, načela in temeljna pravila urejanja prostora
Prostorsko načrtovanje in prostorski akti
Prehodno obdobje za prilagoditve prostorskih aktov ZUreP-2
Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)
Ukrepi zemljiške politike v ZUreP-2
Prostorski informacijski sistem (PIS)
Prostorski informacijski sistem (PIS) v ZUreP-2
Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
Nova terminologija (novi izrazi in novi pomeni izrazov)
Bistevene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati objekti in njihovi normativni dokumenti
Projektna dokumentacija
Informacija o pogojih za pridobivanje gradnje in predodločba
V katerih primerih je potrebno gradbeno dovoljenje in v katerih ne
Postopki izdaje gradbenega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
Usklajevanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
Prijava začetka gradnje
Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja in način uveljavljanja
Obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja
Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti
Legalizacije gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona
Legalizacije po Gradbenem zakonu
Pravila v prehodnem obdobju
E-poslovanje
Objekti z vplivi na okolje
Zakonodaja
Predhodni postopek
Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
Združevanje postopkov - predvideno z (osnutkom) Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)
Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena
Zakonodaja
Ureditve in objekti državnega pomena
Postopek državnega prostorskega načrtovanja
Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja
Nadaljevanje postopka priprave in sprejetja DNP
Nadaljevanje priprave po združenem postopku načrtovanja in dovoljenja
Prevlada javne koristi
Dopustne dodatne prostorske ureditev v območju prostorske ureditve državnega pomena
Načrtovanje prostorskih ureditev skupnega pomena
Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodestske storitve in dejavnost ter prostorsko
načrtuje
Prenovljeni pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva in arhitekturne ter inženirske dejavnosti
Pregled nalog in obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca
Nova opredelitev zavarovanja odgovornosti gospodarskega subjekta, ki opravlja arh.in inž.dejavnost
Novi regulirani poklici na področju graditve objektov in pogoji za dostop do njih
Načini opravljanja reguliranega poklica
Poklicne naloge vsakega reguliranega poklica
Stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev
Strokovni nadzor zbornic nad reguliranimi poklici
Ohranitev pridobljenih pooblastil in pravila v prehodnem obdobju prehodnem obdobju
Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila
Prenos direktiv
Javni interes
Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil
Uredba o zelenem javnem naročanju gradenj za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
Priporočila naročniku pri javnih razpisih gradenj

VSEBINA PORTALA
Gradbeništvo
Aktualno ; najnovejše zakonodajne novosti, članki, pojasnila in povzetki državnih institucij
Inšpekcijski nadzor
Pravilniki in uredbe
Energetska učinkovitost
Energetska izkaznica stavbe
Od teorije k praksi
Spodbude EKO SKLADA
Akcijski načrt za nič energijske stavbe
Varnost in zdravje pri delu
Gradnja in večja vzdrževalna dela
Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih
Imenovanje koordinatorjev, prijava gradbišča
Varnostni načrt
Napotki strokovnjakov
Zakonodaja
Povezave do vseh zakonskih in podzakonskih aktov s področij
Povezava do institucij
Vzorci
Vprašanja in odgovori
Pripomočki
Tabela: Energijski kazalniki stavbe
Brošura: Plačam kolikor porabim
Video posnetek
Elektronsko javno naročanje in oddaja ponudb – uporaba portala e-JN

