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VABILO NA

Posvet o trojčku s področja prostorsko-gradbene zakonodaje
Lani sprejeti Zakon o urejanju prostora1, Gradbeni zakon2 in Zakon o arhitekturni in inženirski
dejavnosti3 bodo s 1. junijem 2018 prešli v uporabo.
Na podlagi velikega povpraševanja mestnih občin in ob pripravljenosti predstavnikov Ministrstva
za okolje in prostor vas vabimo na posvet o tej temi, ki bo potekal v dveh terminih, in sicer

Zaradi velikega interesa smo pripravili razpored udeležbe po mestnih občinah – Priloga.
Udeležence nam sporočite na zmos@koper.si, najkasneje do ponedeljka, 16. aprila 2018. V
primeru, da bodo ostala prosta mesta, jih bomo nekaj dni pred dogodkoma ponudili po sistemu
kdor prvi pride.
Na posvetu bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Po uvodni predstavitvi
bistvenih zakonodajnih novosti, pomembnih za občine oz. mestne občine, bo osrednji del posveta
namenjen razpravi na podlagi vprašanj udeležencev. Zato udeležence prosimo, da vnaprej
posredujejo vprašanja na zmos@koper.si, najkasneje do ponedeljka, 16. aprila 2018.
Udeležba je za članice ZMOS brezplačna.
Lep pozdrav,
dr. Miloš Senčur
Vodja strokovne službe ZMOS
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PRILOGA – razpored udeležbe po mestnih občinah
Termin za mestno občino
20.04.2018

24.04.2018

/

MO Celje

MO Koper

/

MO Kranj

/

MO Ljubljana

MO Ljubljana

/

MO Maribor

/

MO Murska Sobota

MO Nova Gorica

/

MO Novo mesto

/

/

MO Ptuj

/

MO Slovenj Gradec

/

MO Velenje

Max. 160 oseb

Max. 160 oseb

Zaradi boljše organizacije in izvedbe posameznega termina mestne občine naprošamo, da v čim
večji meri upoštevajo predlagani razpored. V kolikor se posamezni uslužbenci ne bi mogli
udeležiti predvidenega termina za svojo mestno občino, se lahko udeležijo drugega termina,
vendar to prosim izpostavite v prijavi.
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