POPUST

za člane zbornice

Nove Posebne gradbene uzance
(PGU) 2020 s komentarjem
Avtorice: mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil, mag. Vesna Sodja

Po dolgih letih smo dobili prenovljene Posebne gradbene uzance 2020 (prve,
sprejete v Republiki Sloveniji), ki so modernizirane in sledijo aktualni praksi
v gradbeništvu, prinašajo pa tudi nujno potrebne novosti in poenotenje
terminologije.
Med ključnimi novostmi je opredelitev pogodbe s klavzulo »ključ v roke«, ki ni
cenovna klavzula, temveč vrsta mešanega tipa pogodbe. Razširjeni ali dejanskim razmeram prilagojeni so tudi številni drugi instituti.
Tri strokovnjakinje gradbenega prava, odvetnice mag. Vesna Sodja, mag. Maja
Koršič Potočnik in Maja Prebil, združujejo moči za pripravo praktičnega,
uporabnega in temeljitega komentarja novih PGU 2020.

Knjiga bo predvidoma izšla januarja 2022.

prodaja@uradni-list.si
01/200 18 38
www.uradni-list.si/knjigarna
velikost:

17 cm × 24 cm

vezava:

trda

cena:

128,00 €

Akcijska cena:

108,00 €

NA R O Č I LN I C A

www.uradni-list.si/knjigarna

► Naročam ____ izvodov knjige Nove Posebne gradbene uzance (PGU) 2020 s komentarjem po akcijski ceni 108,00 €.
Podjetje/Organizacija
Ime in priimek
E-pošta
Davčna št.
Ulica in hišna številka
Datum

Tel.
Davčni zavezanec

□ DA

□ NE

Kraj
Podpis in žig

Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno.

Naročilnico pošljite po pošti na naslov: Uradni list RS, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, po faksu: 01/425 14 18
ali na e-naslov: prodaja@uradni-list.si • Informacije dobite po tel.: 01/200 18 38 in na: www.uradni-list.si/knjigarna
S podpisom te izjave soglašam in dovoljujem, da Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. zgoraj navedene osebne podatke hrani do mojega preklica in v skladu z veljavno zakonodajo z njimi upravlja ter
jih uporablja izključno za namene obveščanja o lastnih storitvah in produktih. Seznanjen(-a) sem, da lahko kadarkoli prekličem soglasje s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov prodaja@
uradni-list.si ali po navadni pošti na naslov družbe in s tem preprečim njihovo nadaljnjo uporabo za namen neposrednega trženja. Več o splošnih pogojih si lahko preberete na spletni strani Uradnega
lista Republike Slovenije, d. o. o. : https://www.uradni-list.si/podjetje/pravna-obvestila

