Seminar

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih
pogodbah (ZNKP)
Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje
javnih služb.
Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev
nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti
upravičencev za njihov projekt. Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 %, pri
regijah v prehodu pa 55 % (razvitejše regije so upravičene do 40 % sofinanciranja).
Naložbeni načrt za Evropo glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja
iz izključno javnih sredstev in subvencij v smeri javno-zasebnih partnerstev in finančnih inštrumentov.
V februarju 2019 je pričel veljati tudi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19),
ki poleg že obstoječega pravnega okvira na področju javno-zasebnega partnerstva predstavlja pravno
podlago za izvedbo postopkov javno-zasebnih partnerstev.

Postopek vzpostavitve
javno-zasebnega
partnerstva
Investicijska
dokumentacija
Analiza primerov iz
prakse

Ob napovedi, da se delež nepovratnih sredstev EU v finančni perspektivi 2021-2027 bistveno zmanjšuje,
kar se bo odrazilo v upadu nepovratnih sredstev EU za izgradnjo javne infrastrukture, je tako za
naročnike kot gospodarstvo postalo nujno, da se seznanijo z alternativnimi pristopi za financiranje javne
infrastrukture in javnih služb.
Namen strokovnega seminarja je:
• pripraviti udeležence iz javnega in zasebnega sektorja na finančno perspektivo 2021-2027, ko se bo
meja za sofinanciranje iz skladov EU bistveno znižala,
• seznaniti udeležence z zakonodajnim okvirom, oblikami in modeli javno-zasebnih partnerstev,
• natančno po korakih predstaviti postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva (predhodni
postopek, sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, izvedba razpisa, pomen pogajanj,
izdaja odločitve, sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pravno varstvo, spreminjanje
dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe),
• prikazati pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva,
• predstaviti pomen in izdelavo investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev,
• opisati kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev
(sredstva državnega/občinskih proračunov, sredstva skladov EU, zasebna sredstva) – kdaj in kako,
• prikazati uspešne izvedbe raznovrstnih projektov javno-zasebnih partnerstev v praksi (pogodbeno
zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb, ohranjanje kulturne
dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen hotel, BicikeLJ),
• opolnomočiti udeležence za izvedbo prvih korakov vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev (poziv
promotorjem, priprava vloge promotorja).
Vabljeni:
• vsi zadolženi za izvedbo projektov na področju javne infrastrukture in javnih služb,
• vsi, ki se pripravljate na finančno perspektivo 2021-2027,
• vsi, ki imate idejo ali željo izvesti projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva,
• vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
• željni znanja s področja javno-zasebnih partnerstev.

Predavateljici

doc. dr. Petra Ferk, univ. dipl. prav.
Petra Sirc Kovačevič, univ. dipl. polit.
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje

Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 14.30 ure.

Zakonodajni okvir, oblike in modeli javno-zasebnih partnerstev (JZP)
• predstavitev slovenske zakonodaje in zakonodaje EU
• predstavitev temeljnih pojmov
• predstavitev oblik in modelov JZP
Postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva po korakih
• predhodni postopek
• sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu
• izvedba razpisa
• pomen pogajanj
• izdaja odločitve
• sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
• pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe
• pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javnozasebnega partnerstva
Investicijska dokumentacija v postopkih javno-zasebnih partnerstev
• pomen in izdelava investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev
• študija upravičenosti podelitve koncesije in investicijska dokumentacija
• praktični nasveti pri pripravi investicijske dokumentacije
• hitri pogled v finančno perspektivo 2021-2027
• kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev – kdaj in
kako

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica
namenjena zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Analiza primerov iz prakse
• pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb,
ohranjanje kulturne dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen
hotel …
Praktični del
• Priprava poziva promotorjem, priprava vloge promotorja – na podlagi predloga udeležencev (v
kolikor ga posredujejo vsaj 5 delovnih dni pred izvedbo dogodka) ali predavateljev
Zaključek z diskusijo in odgovori na vprašanja udeležencev

Prijavnica
Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

