Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje

JAVNE SLUŽBE,
KONCESIJE IN JAVNO ZASEBNA PARTNERSTVA
Dogodek bo potekal 16. 5. 2019
10.00 – 14.30
M HOTEL, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javnozasebno partnerstvo Maribor organizira posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o
javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb.
Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko namreč poveča učinkovitost
sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje
stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz
zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno
skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit
nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega.
In prav pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjen posvet s sledečim
programom:
9.30 – 10.00

Registracija udeležencev

10.00 – 10.30

Implementacija in uporaba Direktive 2014/23/EU o dr. Gorazd Trpin,
podeljevanju koncesijskih pogodb v slovenski Pravna
fakulteta
pravni ureditvi
Ljubljana

10.30 – 11.00

Program varstva okolja in občinske gospodarske dr. Senko Pličanič,
javne službe varstva okolja
Pravna
fakulteta
Ljubljana
Pridobivanje kapitalskih naložb občin in pravnih Janja
Ceglar,
oseb v njihovi lasti
Računsko sodišče RS

11.00 - 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 12.15

Razprava, vprašanja
Odmor s pogostitvijo

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si

12.15 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.30

Razmejitev
med
javno-naročniškim
koncesijskim razmerjem

in dr. Aleksij Mužina,
Odvetniška pisarna
Mužina, Žvipelj in
partnerji
Ocena finančnih posledic izvajanja javnih služb in dr. Žan Jan Oplotnik,
oblikovanje cen storitev
Ekonomsko
poslovna fakulteta
Maribor
Stranpoti in zablode pri izvajanju javnih služb in dr.
Boštjan
sklepanju javno-zasebnih partnerstev
Brezovnik, Pravna
fakulteta Maribor
Pridobivanje Sredstev EU za investicije v Erik
Švab,
infrastrukturo
Euroservis Srl
Razprava, vprašanja, zaključek srečanja

Na izobraževanje se lahko prijavite do 14. 5. 2019 s prijavo preko spletne prijavnice.
Parkiranje je možno v neposredni bližini (proti plačilu) na Trgu prekomorskih brigad
14 ali na parkirišču Šiška na Celovški cesti 135.

Vljudno Vabljeni!
Skupnost občin Slovenije

