
 

 

Maribor, 27. september 2017 

 

Vabimo Vas na seminar z naslovom 

PODELITEV KONCESIJE IN »IN HOUSE« NAROČILA 

 

Seminar bo v sredo, 18. oktobra 2017 , 

 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg 

celjskih knezov 9, Celje. 

 

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih 

nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine 

srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja 

predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na 

katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri 

podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne 

prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh 

vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici. 

Predavateljema lahko vprašanja predhodno zapišete na prijavnici, ki jo najdete TUKAJ. 

Seminar bo trajal predvidoma do 15.20 ure. 

 

Vljudno vabljeni!   

Sekretariat SOS 

  



 

 

OKVIRNI PROGRAM 

09:45 - 10:00 Prihod in registracija  

10.00 – 10.30 

Različna pravna podlaga, ki ureja 

področje koncesij in temeljne 

značilnosti, kdaj in katero pravno 

podlago uporabiti 

             

10.30 - 11.30 

Podelitev koncesije v 

zobozdravstvu/zdravstvu 

 

 pojasnilo temeljnih pojmov po 

Zakonu o javnem zasebnem 

partnerstvu in Zakonu o 

zdravstveni dejavnosti  

 kaj je/bi prinesla novela Zakona 

o zdravstveni dejavnosti 

 kakšna merila določiti 

 obvezne sestavine koncesijske 

pogodbe 

 primer dobre prakse 

11.30 – 11.40 Odmor  

11.40 – 12.10 

Podelitev koncesije za opravljanje 

lekarniške dejavnosti glede na novelo 

Zakona o lekarniški dejavnosti 

 kako prenesti koncesijo na 

gospodarsko družbo z s.p. 

12.10 – 13.00  

Podelitev koncesije za vzdrževanje 

lokalnih cest in javnih poti  

 

 kdaj gre za koncesijo v smislu 

ZJZP in kdaj za javno naročilo 

 na kaj je treba biti pozen pri 

določanju pogojev, meril 

 obvezne sestavine koncesijske 

pogodbe 

 kako v koncesijo vključiti 

krajevne skupnosti 

13.00 – 13.30 Kaj nam (ne) prinaša zakon o 

podeljevanju koncesijskih pogodb in 

zakon o javno zasebnem partnerstvu 

 

13.30 – 13.40 Odmor  

13.40 – 14.20 Kaj je »in house« naročilo 
 Komu in kdaj lahko podelim in 

house naročilo 

14.20 - 15.20 
Analiza tržnih cen za podelitev in house 

 

 Pridobivanje konkurenčnih 

ponudb ni edina možnost za 

analizo trga 

 Metode za določitev tržnih cen 

 

Predavatelja: 

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav. strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij 

in javno zasebnega partnerstva. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski 

komisiji ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij. 



 

 

Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon. ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih 

mednarodnih svetovalnih družbah. Sodeloval je pri finančnem in poslovnem vodenju večjih 

javnih zavodov, kjer je pridobil znanja glede uvajanja novih poslovnih procesov, prijav na 

razpise in črpanja EU sredstev ter izvajanja večjih investicijskih projektov. 

 

 

  


