Vabimo na SPLETNI SEMINAR

KDAJ

TOREK, 19. JANUAR 2021,
OD 9.00 DO 12.15

PREDAVATELJICI

Gordana LJUBIČ
Sonja RISTANOVIĆ

PRAVICE STRANK IN STRANSKIH UDELEŽENCEV
V POSTOPKIH PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1)
V javnosti prevladuje mnenje, da so eden glavnih krivcev za dolgotrajnost postopkov
izdaje gradbenega dovoljenja in postopkov legalizacij stranke oziroma stranski
udeleženci. Le ti naj bi izkoriščali pravice, ki jim jih daje zakonodaja. Po mnenju mnogih
imajo stranke oziroma stranski udeleženci v teh postopkih bistveno preveč pravic in
možnosti zavlačevanja postopkov. Zato je prisotna težnja, da se je tem osebam bolje
izogniti, bodisi da jih zamolčiš, bodisi da ugodiš njihovim (izsiljevalskim) zahtevam.
Ali je res tako?

KOTIZACIJA
98 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo, gradivo v elektronski
obliki in odgovori na konkretna
vprašanja udeležencev, ki bodo
posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo udi potrdilo o
udeležbi.

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

Odgovor na to vprašanje bosta podati predavateljici s predstavitvijo in primerjavo
pretekle in sedanje zakonske ureditve ter predstavitvijo posameznih primerov.
Predavateljici imata dolgoletne izkušnje s področja graditve objektov, pridobljene z
delom na Ministrstvu za okolje in prostor pri vodenju konkretnih upravnih postopkov in
pri nastajanju zakonodaje ter v družbi z dejavnostjo svetovanja na področju prostora in
graditve objektov.
Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem vključevanja
strank oziroma stranskih udeležencev v postopke na podlagi Gradbenega zakona. Zlasti
je tako namenjen projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom,
ki delajo na tem področju, državnim organom, predvsem tistim, ki vodijo konkretne
postopke, občinam, zbornicam, investitorjem, nepremičninskim posrednikom in drugim
udeležencem pri graditvi objektov.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani Inženirske zbornice Slovenije) z udeležbo na
seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin.
Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo kreditne točke
(v pridobivanju).

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili
predračun ali poslali račun po
opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

Vsebina spletnega seminarja
Pojem stranke in stranskega udeleženca po ZUP
Pravni interes
Določanje strank v preteklosti
Podrobna predstavitev sodbe Ustavnega sodišča U-I-165/2009
Dolžnost upravnega organa pri določanju stranskih udeležencev
Soglasje stranskih udeležencev

Na seminarju bodo podani odgovori na
konkretna vprašanja in dileme
udeležencev, ki bodo organizatorju
posredovana na e-naslov
nebra@nebra.si.

Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
Stranski udeleženci v integralnem postopku
Stranski udeleženci v postopku izdaje uporabnega dovoljenja
Stranski udeleženci v postopkih legalizacije
Pravna sredstva
Podroben program si poglejte v nadaljevanju.
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PROGRAM
9.00– 10.30 Gordana LJUBIČ
Pojem stranke in stranskega udeleženca po ZUP

aktivna stranka (investitor)

pasivna stranka

stranski udeleženec
Pravni interes
Določanje strank v preteklosti

določanje na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku

vplivno območje, težave

območje za določitev strank
Podrobna predstavitev sodbe Ustavnega sodišča U-I-165/2009

vsebina

navidezen status

pravni interes
Dolžnost upravnega organa pri določanju stranskih udeležencev

vabila na priglasitev udeležbe

ustna obravnava

vročanje
Soglasje stranskih udeležencev

ali je soglasje res potrebno

kdaj je obvezno?

prednosti soglasja stranskega udeleženca
10.30 – 10.45 odmor

10.45 – 12.15 Sonja RISTANOVIĆ
Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

kdo so?

kriteriji za določitev stranskega udeleženca, pravni interes

občina kot stranka oziroma stranski udeleženec

mnenjedajalci kot stranski udeleženci

vstop med postopkom

predstavitev sodbe I U 130/2020
Stranski udeleženci v integralnem postopku

kdo so?

nevladne organizacije in društva

civilna iniciativa

vpliv interventega zakona na položaj NVO
Stranski udeleženci v postopku izdaje uporabnega dovoljenja

so pri UD udeleženi stranski udeleženci?

predstavitev sodbe Vrhovnega sodišča X Ips 14/2019
Stranski udeleženci v postopkih legalizacije

kdaj jih vključiti

smiselna uporaba GZ glede izdaje gradbenega dovoljenja

vsebina možnih ugovorov
Pravna sredstva

pritožba

obnova postopka po ZUP

posebnosti obnove postopka po GZ

zloraba pravice sodelovanja
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