SPLETNI SEMINAR

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO IN
PODELJEVANJE KONCESIJ
ki bo potekal v sredo 5.maja 2021 od 9. do 14. ure
preko spleta (na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja)

S pojmom javno zasebnega partnerstva opredeljujemo
različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim
svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za
financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali
vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev
in za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev
tveganja in učinkov poslovanja. Po vsebini obsega javno
zasebno partnerstvo na eni strani zasebna vlaganja v javne
projekte, in na drugi pa javno sofinanciranje zasebnih
projektov, ki so v javnem interesu.
Koncesija je neke vrsto partnerstvo med javnim sektorjem
in (običajno) zasebnim podjetjem, ki ji prinaša dodano
vrednost na določenem področju, denimo pri razvoju
infrastrukture. Koncesije se uporabljajo v sektorjih, ki
zadevajo kakovost življenja prebivalcev EU. S koncesijo se
lahko zasebni kapital in znanje uporabita za dopolnitev
javnih sredstev, omogoča tudi nove naložbe v javno
infrastrukturo in storitve, ne da bi pri tem povečali javni
dolg.
NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Namen izobraževanja je preko predavanja in delavnice
predstaviti, vplive javno zasebnega partnerstva na javni in
zasebni sektor, predvsem pa predstaviti koristi in pasti JZP
in podeljevanja koncesij. Posameznik bo preko izvedbe
predavanja zasledoval tako spoznavne (informativne) kot
tudi dejanske cilje. Tako bo v celoti spoznal delovanje JZP
tako na pravnem, ekonomskem in finančnem področju,
prav tako pa uporabnost koncesij. Predstavljene bodo tudi
dobre prakse ne samo na področju Slovenije pač pa tudi v
EU in svetu.

PREDAVATELJA
Milena Basta Trtnik, univ.dipl.prav.
je strokovnjakinja na področju javnega
naročanja, koncesij, javno zasebnega
partnerstva, poslovanja subjektov
javnega prava ter projektnega vodenja.
Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na
Državni revizijski komisiji in s sedmimi
leti delovanja v okviru svetovalnega
podjetja ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.
Prav tako je direktorica svetovalnega podjetja Bonorum
d.o.o. iz Ljubljane

mag. Matjaž Kovač, univ.dipl.prav.
je magister pravnih znanosti, strokovnjak
za javna naročila, gospodarsko pravo in
davke, visokošolski predavatelj za
predmetno področje Pravo ter doktorski
kandidat na področju mednarodnega
finančnega in davčnega prava na Pravni
fakulteti, Univerze v Mariboru. Zaposlen
je na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer že več kot desetletje
vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na
področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.
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PROGRAM IZVEDBE
8.30 – 9.00
9:00 – 10:30

10:30 -10:45
10:45 – 12:45

12:45 – 13:00
13:00 – 14:00

14:00

REGISTRACIJA
JAVNO ALI ZASEBNO PARTNERSTVO (mag. Matjaž Kovač)
 Oblike javno zasebnega partnerstva
 Postopek izbire javno zasebnega partnerja
 Pravna narava koncesij in koncesijskih razmerij
 Posebnosti postopka podelitve koncesij gradenj
 Postopki JZP na področju GJS — koncesije storitev
 Tveganja v javno zasebnem partnerstvu
 Statusno JZP
ODMOR
POSEBNOSTI NA PODROČJU PODELJEVANJA KONCESIJ (Milena Basta Trtnik)
 Predmet koncesije po ZNKP
 Razmerje druge zakonodaje do ZNKP
 Izjeme od uporabe ZNKP
 Postopek izračuna ocenjene vrednost
 Oblikovanje študije upravičenosti
 Vsebina koncesijske dokumentacije
 Pogoji za sodelovanje v postopku podeljevanja koncesij po ZNKP
 Bistvene sestavine koncesijske pogodbe
 Sistem podelitve koncesije
 Pravice potencialnih ponudnikov
 Postopek izbire koncesionarja
 Možnost spremembe koncesijske pogodbe
 Prekrški po ZNKP
ODMOR
DELAVNICA (Milena Basta Trtnik in mag. Matjaž Kovač)
 Stavbna pravica kot koncesija gradenj
 Vstop oseb javnega prava s stvarnim vložkom
 Leasing pogodbena razmerja
 Upravljanje javnih podjetij — zakonski in dejanski vidik
 Smiselnost prenosa državne infrastrukture v last izvajalcem GJS
 Novosti na področju javnega naročanja, ki se nanašajo na JZP
ZAKLJUČEK DOGODKA

LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na
področju prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo
različne vrste izobraževanj na temo gospodarskega, pogodbenega in delovnega prava, prava javnih
naročil in javno zasebnega partnerstva ter gradbenega prava. Prav tako sodelujemo na različnih
mednarodnih posvetovanjih in konferencah s področja prava in ekonomije. Z različnim založbami in
institucijami sodelujemo pri izdajanju člankov, publikacij in strokovnih monografij.
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si
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KOTIZACIJA IN PLAČILO

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za Prijave sprejemamo do 4.5.2021
posameznega udeleženca je 105,00 € (brez
DDV).
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni
Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, seminar: JZP IN PODELJEVANJE KONCESIJ
gradivo v elektronski obliki, odgovore na
vprašanja v živo.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili
Spletni seminar bo potekal v živo preko tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali
videokonferenčne platforme, zato potrebujete administrativne stroške v višini 30% kotizacije,
internetno povezavo in zvočnike.
pri kasnejši odjavi pa v celoti.
Kotizacijo nakažite na:

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih
več kot 5 udeležencev, dogodek odpade in
dobite povrnjeno celotno kotizacijo.

TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d.
sklic SI00 20210505

PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR
JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO IN PODELJEVANJE KONCESIJ
Na seminar prijavljamo
1.
2.
3.
4.
naziv subjekta:
___________________________________________________________________________________________
naslov subjekta:
___________________________________________________________________________________________
davčna št.:
matična št:
telefon:
fax:
e-pošta:

sem/nisem zavezance za DDV

Kraj in datum:

Žig

Podpis odg.osebe

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si
Dodatne informacije dobite na e-pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879
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