Datum: 22. 06. 2022
Številka: 909-34/2022-1

MNENJA IN SOGLASJA OBČIN V SKLADU Z ZAKONOM O
UREJANJU PROSTORA V POSTOPKIH GRADITVE
OBJEKTOV PO GRADBENEMU ZAKONU
07. 07. 2022 , s pričetkom ob 9.30 uri preko spletnega orodja Zoom

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in
Ministrstvom za javno upravo organizira seminar v zvezi z vlogo, namenom in postopkom
izdaje mnenj in soglasij občin, kot jih določata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v
povezavi z novim Gradbenim zakonom (GZ-1).
Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I S K L O P I:
•

Naloge občine v kontekstu izvajanja posegov v prostor (mnenja in soglasja občine, kot
jih določata ZUreP-3 in GZ-1 in njihov namen).

•

Vloga mnenja občine k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

•

Ravnanje upravnega organa v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

•

Mnenje občine v pritožbenem postopku.

•

Priglasitev in soglasje občine za določene manjše rekonstrukcije ter pri prijavi začetka
gradnje začasnega skladiščnega objekta

P R I J A V A:
Udeležba na seminar je brezplačna. Seminar je namenjen zaposlenim v občinskih
upravah, občinskim urbanistom in zaposlenim na upravnih enotah. Prijave zbiramo
do 05. 07. 2022, do 14.00 ure, do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Prijave zbiramo na tej
povezavi in so obvezne. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja in dileme, na
katera vam bodo predavatelji odgovorili na posvetu.
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O P R E D A V A T E L J I H:
Bojana Mazi, univ. dipl. iur., je zaposlena na MOP, Službi za upravne zadeve kot vodja Oddelka
za graditev. Ima dolgoletne izkušnje na področju odločanja o pritožbah zoper izdana gradbena
dovoljenja in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.
Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in
stanovanja. Je dobra poznavalka sistema graditve, ima dolgoletne izkušnje s pripravo izvršilnih
predpisov na področju graditve in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.
Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena na MOP, Direktoratu za prostor, graditev
in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema urejanja prostora, ima dolgoletne izkušnje na
področju priprave prostorskih aktov in je je sodelovala v skupini za pripravo novega ZUreP-3.

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!
Sekretariat SOS

Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj
prejeli povezavo do spletnega dogodka
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