Maribor, 12. februar 2020
Vabimo Vas na seminar z naslovom

Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje
kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi
2021-2027
Seminar bo v torek, 24. marca 2020,
s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira
seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja
evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za
financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih
projektov in skupnega javnega naročanja.
Program:
ura

tema

9:45 - 10:00

Prihod udeležencev in registracija

10:00 - 10:45

Zakaj skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje (hitri
pogled v finančno perspektivo 2021-2027; kombiniranje različnih virov
financiranja za izvedbo javnih projektov; prednosti skupnega izvajanja
javnih projektov in skupnega javnega naročanja)

10:45 - 11:30

Skupno izvajanje javnih projektov, skupno javno naročanje in priložnostno
skupno javno naročanje po korakih

11:30 - 11:45

Odmor

11:45 - 12:30

Podpora orodij in tehnik elektronskega javnega naročanja

pri izvajanju

skupnih javnih naročil (dinamični nabavni sistemi, katalogi, elektronski
okvirni sporazumi, elektronske dražbe, večuporabniška platforma za
elektronsko javno naročanje)
12.30 - 13.15

Prikaz praktičnih primerov izvedbe skupnih javnih projektov in skupnih
javnih naročil ter identifikacija potencialnih skupnih projektov v finančni
perspektivi 2021-2027 (mobilnost …)

13:15 - 13:30

Diskusija

Vljudno vabljeni! Sekretariat SOS

O predavateljicah:
Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev in Direktorica razvojnih projektov Inštituta za javno-zasebno
partnerstvo, zavod Turjak. Petra Ferk je tudi so-ustanoviteljica družbe S-Procurement, družbe za
elektronske nabavne platforme, d.o.o. ter docentka za javno upravo na Novi Univerzi. Je soavtorica
znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva.
Doktorirala je iz teme »Gospodarske javne službe na področju transporta«. Leta 2008 je prejela
priznanje Zveze društev pravnikov za mlado pravnico. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu
za javno upravo je med izvajalci seminarjev in izobraževanj na temo javno-zasebnega partnerstva.
V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področjem elektronskega javnega naročanja in je ena
izmed najbolj objavljanih avtoric s področja elektronskega javnega naročanja v EU. Petra Ferk je
aktivna članica več mednarodnih pravniških društev, nacionalna korespondentka za European
Procurement & Public Private Partnership Law Review ter najbolj aktivna slovenska avtorica s
področja javno-zasebnih partnerstev in javnega naročanja v tujini. Petra Ferk vseskozi izvaja in
podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso, v tujini pa so zlasti cenjeni njeni pogledi in
izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero. Predavateljica je sodelovala pri več
skupnih projektih, zato dobro pozna težave in ovire, s katerimi se soočajo naročniki pri njihovem
izvajanju, prav tako pa načine, kako uspešno premostiti te ovire. Petra Ferk tudi zelo dobro pozna
potencial orodij elektronskega javnega naročanja ter kako jih učinkovito uporabiti v praksi.
Nina Pekolj je ena izmed ustanoviteljev in Izvršna direktorica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo,
zavod Turjak, kjer vodi zahtevnejše postopke oddaje javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev.
Izzivi, s katerimi se sooča pri praktičnem delu so njena motivacija za raziskovalno delo in prenos
teoretičnih znanj v prakso.
V okviru raziskovalnega dela predavateljica objavlja strokovne članke in se aktivno udeležuje
konferenc in seminarjev s področja javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev tako doma kot v
tujini. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalka seminarjev
in izobraževanj na temo javnih naročil, prav tako pa sodeluje kot predavateljica na dodatni
kvalifikaciji Strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva, ki jih izvaja
Uradni list Republike Slovenije.
V zadnjem obdobju se Nina Pekolj intenzivno ukvarja s področjem digitalne transformacije javnega
naročanja in spodbujanja inovativnosti v postopkih javnega naročanja. Sodeluje pri pripravi poročila o
implementaciji Splošne uredbe o varstvu podatkov v nacionalno zakonodajo za Mednarodno
združenje za evropsko pravo (FIDE), saj slednja odpira številna vprašanja tudi na področju uvajanja
tehnološko naprednih rešitev ter pametnih mest skozi javno-zasebna partnerstva, s čimer se dodatno
ukvarja kot soustanoviteljica Agencije za pravo varstva podatkov.

