organizira
enodnevni seminar

IZVRŠILNI, PRAVDNI IN ALTERNATIVNI POSTOPKI NA
PODROČJU OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
(odnosi med izvajalci gospodarskih javnih služb na eni in uporabniki oziroma
upravniki več-lastniških objektov na drugi strani)
Seminar bo 6. aprila 2011 v Ljubljani v dvorani A (prvo nadstropje) GZS, Dimičeva 13,
Ljubljana (brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS).
SEMINAR JE NAMENJEN predvsem osebam, zaposlenim v javnih podjetjih, pri
koncesionarjih in v režijskih obratih, ter zaposlenim pri upravnikih več-lastniških objektov:
 vodjem obračuna komunalnih storitev
 osebam, odgovornim za izvršbo oziroma osebam v pravnih službah
 vodjem finančno-računovodskih sektorjev in zaposlenim v teh sektorjih
 ostalim, ki jih tematika zanima
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali glavne probleme in posebnosti:
• Katere osebne podatke lahko izvajalec gospodarske javne službe pridobiva in katere
minimalne zahteve mora spoštovati pri varovanju teh podatkov?
• Načini pridobivanja podatkov o premoženju, naslovih, zaposlenosti, matičnih in davčnih
številkah
• Hierarhija pravnih aktov (državne uredbe oziroma pravilniki in odloki) ter vprašanje
usklajenosti in možnosti za spregled neustavnega odloka v pravdnem postopku
• Na kaj je treba biti pozoren pri pripravi izvršilnih predlogov za terjatve na področju občinskih
gospodarskih javnih služb ter pri določanju sredstev izvršb?
• Kako sodišče presoja ugovore uporabnikov zoper sklepe o izvršbi?
• Na kaj je treba paziti pri dopolnitvi predlogov za izvršbo, če pride do izvršbe?
• Kdo je pasivno legitimiran v primeru prodaje, oddaje ali zamenjave nepremičnin – določitev
uporabnika in obveznosti uporabnikov, upravnikov in izvajalcev s tem v zvezi?
• Kakšen je dopusten obseg dogovorov z upravniki več-lastniških objektov?
• Kako pravilno določiti aktivno in/ali pasivno procesno legitimacijo v izvršilnem in/ali sodnem
postopku pri poslovanju z upravniki?
• Kako pravilno določiti pasivno procesno legitimacijo v primeru solastništva na nepremičnini
oziroma na koga je treba nasloviti račun?
• Pravila in primeri zastaranja terjatev za komunalne storitve (individualna komunalna raba)
• Ali je mogoče odklopiti vodo oziroma prekiniti opravljanje drugih storitev z namenom
doseganja poplačila terjatev ter kakšne so odgovornosti izvajalcev s tem v zvezi?
• Kakšno pravice imajo potrošniki v zvezi z občinskimi gospodarskimi javnimi službami?
• Primeri odločitev sodišč – potrditvene in zavrnilne sodbe
• Arbitražni postopek v zvezi z izterjavo terjatev za gospodarske javne službe in tržne dejavnosti
• Primeri reševanja reklamacij, vlaganja izvršb in pravdnih postopkov pri določenih izvajalcih
občinskih gospodarskih javnih služb
SEMINARSKO GRADIVO (prosojnice) prejme vsak udeleženec ob začetku seminarja.
Morebitna vprašanja pošljite najmanj pet dni pred seminarjem na boris.jagodic@lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA
900-930 Ravnanje z osebnimi podatki za namene zaračunavanja in izterjave terjatev pri
izvajanju občinskih gospodarskih javnih služb
Urban Brulc, univ. dipl. prav., svetovalec Informacijskega pooblaščenca
930-1100 Izvršilni in pravdni postopki – teoretični in praktični vidiki vodenja in spremljanja
postopkov do zaključka na področju občinskih gospodarskih javnih služb
Jure Likar, sodnik na Okrajnem sodišču v Ljubljani
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pravilna priprava predlogov za izvršbo – teoretični in praktični vidik
Pravila, ki jih upošteva sodnik pri presoji ugovorov uporabnikov zoper izdane sklepe o izvršbi
Minimalna obvezna dopolnitev izvršilnih predlogov po ugovoru uporabnika storitev
Prekinitev dobave vode oziroma drugih storitev z namenom doseganja poplačila terjatev
Dolžnosti lastnikov pri prodaji, zamenjavi, oddajanju objektov in prostorov v najem – vpliv na
procesno legitimacijo pri izterjavi terjatev
Pravilna določitev procesne legitimacije v primeru prodaje storitev prek upravnikov
Pridobivanje podatkov o strankah za potrebe izvršbe in pravdnih postopkov (matične, davčne
številke, premoženje, naslovi itd.)

1100-1130 Odmor
1130-1200 Arbitraža kot alternativa za hitro rešitev sporov pri izvajalcih gospodarskih javnih
služb – komunalne in tržne storitve izvajalcev gospodarskih javnih služb
Emil Lipovec, odvetnik v Ljubljani, arbiter in arbitražnik, Združenje v javnem interesu d.Arbit
1200-1315 OKROGLA MIZA – Operativni postopki pri izvršbi in pravdah v konkretnih
primerih na področju gospodarskih javnih služb
mag. Boris Jagodič, davčni in pravni svetovalec, LM Veritas d.o.o. – moderator
Zdenka Zupančič, vodja skupine za obračun in reklamacije, Komunala Kranj, JP d.o.o.
Violeta Korošec, oddelek obračuna komunalnih dajatev, Nigrad d.d.
Iris Medvešek, vodja saldakontov, JP Komunala Trbovlje d.o.o.
Jure Likar, sodnik na Okrajnem sodišču v Ljubljani
PRIJAVE pošljite po pošti na naslov: LM VERITAS d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana,
po telefaksu: (01) 568 40 75, po e-pošti prijave@lm-veritas.si ali prek spletne strani: www.lmveritas.si. Udeležnina za seminar znaša 200 EUR brez DDV. Nakazilo je treba izvršiti do dneva
seminarja oziroma za proračunske porabnike 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun št.:
0208 5001 3623 918 sklic 6-4 in navedbo priimka udeleženca.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: IZVRŠILNI IN SODNI POSTOPKI
Podjetje (naziv):..........................................................................................................................
Naslov: ……………………………………………………………………………………….
ID št. za DDV: ...................................... Status: smo / nismo davčni zavezanec (obkroži)
Ime in priimek udeležencev:

Funkcija oz. delovno mesto:

1. .......................................... ................................…......
2. .......................................... ..................................…....
3. .......................................... ................................…......
Datum: ........................................

Elektronski naslov*:

..........………..........…….
...................………..….…
...................……….…….

Podpis pooblaščene osebe: …..........................….........

Več informacij o dejavnosti in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši spletni strani:
www.lm-veritas.si
*

Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema prijave na seminar in za pošiljanje informacij družbe LM Veritas
d.o.o. o seminarjih in dejavnosti. Če teh informacij ne želite prejemati, prosimo, da se odjavite na prijave@lm-veritas.si.

