Zbornica komunalnega gospodarstva
Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije

27. marec 2015, Gornja Radgona

Organizirajo STROKOVNI POSVET

KOGRA 2015
POVEZUJEMO ZA RAZVOJ KOMUNALE
Spoštovani!
v okviru mednarodnega Pomladnega sejma bo 27. marca 2015 v Gornji Radgoni potekal že tradicionalen strokovni posvet komunale KOGRA. Povezujemo za razvoj komunale je zelena iztočnica letošnjega posveta.
Zaradi lokalnega zagotavljanja komunalnih storitev je izvajanje organizacijsko pogosto zelo razdrobljeno in
stroškovno zahtevno. Vse večji pritisk na občinske proračune stopnjuje zahteve po gospodarski učinkovitosti
občin. Pragmatičen način za doseganje potrebne ekonomije obsega in s tem kakovostnejših in cenejših javnih
storitev je lahko medobčinsko povezovanje. Kako povezati znanje, pristope in ljudi bo zelena nit posveta.
Vljudno vabljeni!
Inštitut za javne službe
mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica
PROGRAMSKI SVET
-

mag. Stanka Cerkvenik
Janko Kramžar
Leo Kremžar
Jurij Lep
dr. Miloš Senčur
Evstahij Drmota
Enisa Rojnik

DATUM IN LOKACIJA
27. marec 2015 ob 9.00, Gornja Radgona, Pomurski sejem, Dvorana 1
KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijavo na posvet posredujte do srede, 25. marca 2015.
Prijavite se lahko na spletni strani www.javne-sluzbe.si ali po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si.

PROGRAM
9.00–9.15
		
		

Uvodni nagovor udeležencem
Leon Behin, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za vode in investicije,
Ministrstvo za okolje in prostor

9.15–10.30

Sodobne rešitve za aktualne probleme

		
• Primerjalna analiza izvajanja javnih služb - kako lahko rezultati primerjave
			 koristijo občinam in komunalnim podjetjem?
			
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
		
• Aktualni problemi pri urejanju ustrezne oblike izvajanja gospodarskih
			 javnih služb – podeljevanje koncesij z javnim razpisom ali brez
			
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe
		
• Obratna dražba in skupna javna naročila – učinkovito orodje za znižanje
			 stroškov občin in komunalnih podjetij
			
mag. Borut Žebre, OptiProcure, d. o. o.
		
Moderator: Janko Kramžar, Zbornica komunalnega gospodarstva
10.30–11.00

Odmor s pomurskim pridihom

11.00–12.30

Inovativni pristopi in dobre prakse

		
• Možnosti kreditiranja infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov
			
Matjaž Ribaš, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
		
• Učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb – primer Občine Brežice
			
Ivan Molan, Občina Brežice, Aleksander Zupančič, Komunala Brežice, d. o. o.
		
• Ob svetovnem dnevu voda – razmislek o stanju pri nas
			
dr. Meta Levstek, Slovensko društvo za zaščito voda
		
• Primer dobre prakse - izkoriščanje bioplina iz CČN Jesenice v energetske
		 namene s pomočjo stirlingovega motorja
			
Matevž Čokl, IMP Promont, d. o. o.
		
Moderator: Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije
12.30

Poslovno druženje v Vinskem hramu

		

Tradicionalni okusi Pomurja

DODATNE INFORMACIJE
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE, Slovenska 54, Ljubljana
Spletna stran: www.javne-sluzbe.si
E-pošta: seminar@javne-sluzbe.si
Programski vodja: mag. Stanka Cerkvenik
Telefon: 041 821 821
POSVET SO OMOGOČILI

C E LO V I TO O B V L A D O VA N J E O D PA D KO V
COMPREHENSIVE WASTE MANAGEMENT

Gorenje Surovina, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor

