
vabi na seminar

KDAJ:
torek, 23. november 2021,
12.00–16.00

Mirko ŠPRINZER, svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri,
PKG Šprinzer Mirko s.p. in Deltaplan d.o.o. Maribor

Aleksandra VELKOVRH, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., kot gradbena inženirka je vodila
gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila kabinet na
Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in v
zaporih, vodila več inšpektoratov, bila je dolgoletna gradbena inšpektorica, je avtorica
knjig in člankov in dolgoletna predavateljica.
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PREDAVATELJA

SPLETNI
SEMINAR

Seminar je v postopku
pridobivanja kreditnih
točk (IZS in ZAPS).

Ravnanje
z gradbenimi
odpadki
pri izvajanju gradbenih
del in postopkih predelave
ter sankcioniranje
nedovoljenih ravnanj
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1. del – Mirko Šprinzer

-  Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo vlogo v njej;
-  Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev – investitorja,
   projektanta, izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali
   predelovalca gradbenih odpadkov;
-  Posebnosti in dovoljene izjeme;
-  Potrebna dokumentacija – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
   pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa in ocene primernosti tal območja vnosa,
   pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne
   dokumentacije in evidenc, izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju
   z njimi;
-  Posebnosti: rodovitna zemlja – humus in mineralna surovina, pridobljena pri gradbenih
   delih;
-  Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova
   uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
-  Razprava in pojasnila na določenih primerih in vprašanjih udeležencev.

2. del – Aleksandra Velkovrh

-  Potrebna dokumentacija pri postopku pridobivanja gradbenega in
   uporabnega dovoljenja:
       - kdo jo zagotovi,
       - vrste dokumentacij DGD, PZI in DZO.

-  Inšpekcijski in prekrškovni postopek pri nepravilnem ravnanju z gradbenimi odpadki:
       - začetek inšpekcijskega postopka,
       - zavezanci v inšpekcijskem postopku,
       - potek inšpekcijskega in prekrškovnega postopka,
       - ukrepi in pravno varstvo,
       - prekrški investitorja,
       - prekrški zbiralca gradbenih odpadkov,
       - prekrški izvajalca obdelave gradbenih odpadkov.

-  Razprava in pojasnila na konkretnih primerih in vprašanjih udeležencev.

PROGRAM:



PRIVOLITEV
Privolim, da Aletheia, Barbara Zajc s. p. kot upravljavec zbira in uporablja zgoraj navedeni 
e-naslov/e-naslove, ime in priimek ter naziv organizacije za obveščanje o potencialno 
relevantnih izobraževalnih dogodkih v organizaciji Aletheie. Zgoraj navedeni podatki se 
hranijo in uporabljajo do preklica, vendar ne več kot 10 let od privolitve. Zunanjih uporab-
nikov vaših podatkov ni, razen vsakokratnega zunanjega vzdrževalca informacijskega 
sistema. Privolitev lahko kadarkoli prekličete po e-pošti ali na drug pisen način, ne da bi 
to vplivalo na obdelavo podatkov do preklica. V skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu 
podatkov imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do 
popravka, omejitve obdelave, ugovora, izbrisa in prenosljivosti podatkov ter možnost  
prijave morebitne kršitve pri Informacijskem pooblaščencu. 

       DA, soglašam z navedenim
       NE, ne želim podati privolitve                                    Vaša izbira ne bo vplivala na izvedbo dogodkov.

Prijavnico pošljite na naslov ALETHEIA, Barbara Zajc s.p., Apihova 19,
1000 Ljubljana ali po e pošti: aletheia@aletheia-slo.com.

Kotizacija za udeleženca je 170 eur neto / 207,40 eur z 22-% DDV

Kotizacijo nakažite na ALETHEIA, Barbara Zajc s.p.,
TRR: SI56 0400 1004 8895 458. Naša ID za DDV je SI49412752.

Rok za prijave in morebitne odjave je 3 delovne dni pred dogodkom. V primeru 
odjave 2 delovna dneva pred dogodkom zaračunamo 30 % kotizacije, v primeru

kasnejše odjave oz. neudeležbe brez odjave pa zaračunamo polno kotizacijo.

Za vse dodatne informacije obiščite našo spletno stran www.aletheia.si,
nam pišite na aletheia@aletheia-slo.com ali pa nas pokličite na 041 765 642.

PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR 23. NOVEMBRA 2021

Plačnik

Naslov (ulica, poštna št., kraj)

Telefon                                             e-pošta 

Davčna številka                                            Zavezanec za DDV   DA         NE    

Transakcijski račun                                                    

NA SPLETNI SEMINAR PRIJAVLJAMO (ime in priimek, e-pošta)
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