prireja
enodnevni seminar

JAVNA NAROČILA V JAVNIH PODJETJIH IN OBČINAH PO
SPREMENJENIH PREDPISIH
V LETU 2010
Seminar bo 17. marca 2010 v Ljubljani, v Koloseju, Šmartinska cesta 152, dvorana 1
(začetek seminarja ob 9.00)
SEMINAR JE NAMENJEN:
 vodjem javnih naročil in drugim osebam v javnih podjetjih, ki sodelujejo pri njihovi izvedbi,
 vodjem javnih naročil in drugim osebam v občinah, ki sodelujejo pri njihovem izvajanju – zlasti
javnih naročil v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture,
 direktorjem, pravnikom in drugim osebam, ki so odgovorne oziroma skrbijo za zakonitost in
preglednost javnih naročil v občinah in javnih podjetjih.

USMERITVE IN POUDARKI SEMINARJA
Spremembe, ki jih prinašata ZJN-2B in ZJNVTPS-B, so pomembne in obsežne. Na seminarju ne bo
mogoče predstaviti vseh, obravnavali bomo predvsem naslednje ključne novosti:
-

spremembe mejnih vrednosti
ukinitev JN po postopku zbiranja ponudb
obvezna objava na portalu za vsa JNMV
nova razmerja s podizvajalci
glavne spremembe pri postopkih velikih JN
novosti pri okvirnih sporazumih

-

preverjanje popolnosti ponudb
pravica zavrnitve vseh ponudb
strožja pravila za svetovanje pri JN
uvedba strokovnega izpita za vodje JN
računska napaka
kdaj so možna notranja javna naročila

Seminar je namenjen predvsem tistim zaposlenim v občinah in v javnih podjetjih, ki se ukvarjajo z
investicijami v javno infrastrukturo. Po prenosu javne infrastrukture iz knjig občin v knjige javnih
podjetij, bodo občine praviloma v večji meri prevzemale vodenje takih investicij in s tem tudi vodenje
javnih naročil za take investicije. Še vedno pa bo se investiranje in izvajanje javnih naročil za investicije
v infrastrukturo izvajalo tudi še v javnih podjetjih. Na seminarju bodo v tej zvezi predstavljene tudi
pravne podlage, po katerih je mogoče voditi investicije in izvajati javna naročila v javnih podjetjih za
potrebe občin po pravilih »in house«.
Seminar bo koristen tudi za vse tiste, ki izvajajo javna naročila za nabavo materiala, storitev ali opreme
za potrebe delovanja same občine oziroma za izvajanje redne dejavnosti javnega podjetja, saj bodo na
njem predstavljene ključne novosti, ki jih bo treba upoštevati pri javnem naročanju v letu 2010.

SEMINARSKO GRADIVO – v tekstovni obliki in prejme vsak udeleženec ob začetku seminarja.
Prijave pošljite na naslov: LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po faksu:
(01) 568 40 75, ali po E-pošti prijave@lm-veritas.si ali prek spletne strani: www.lm-veritas.si.
Udeležnina znaša 220 EUR (cena brez DDV). Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja na
transakcijski račun št. 0208 5001 3623 918 (odprt pri NLB d.d. Ljubljana) z oznako seminar –
ZJN 2010 in navedbo priimka udeleženca. Proračunski uporabniki plačajo udeležnino v roku
30 dni od prejema računa.
www.lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA

Predstavitev ključnih novosti ZJN-2B in ZJNVTPS–B
mag. Marija Bukovec Marovt, Odvetniška pisarna Marovt, Ljubljana (od 900 do 1000)
Predstavitev glavnih novosti pri javnih naročilih s posebnim ozirom na občine, ki
financirajo oziroma sofinancirajo investicije ali nabavo blaga in storitev zavodov in
društev
Borut Smrdel, univ.dipl.prav., svetovalec Državne revizijske komisije (od 1000 do 1030)
Odmor (od 1030 do 1100)
Praktični vidiki izvajanja javnih naročil v javnih podjetjih v letu 2010
Saša Pegam, univ.dipl.prav., vodja javnih naročil, Komunala Kranj d.o.o. (od 1100 do 1200)
- postopek oddaje javnega naročila malih vrednosti v javnem podjetju po novem,
- postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi na primeru naročila gradnje,
- odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ter postopek s
pogajanji na primeru naročila blaga in storitev.
Možnosti in pogoji za neposredno oddajo javnega naročila javnemu podjetju
dr. Aleksij Mužina, odvetnik v Ljubljani, (od 1200 do 1230)
Revizija postopkov javnega naročanja v dosedanji praksi in predvidene nove rešitve
mag. Marija Bukovec Marovt , Odvetniška pisarna Marovt, Ljubljana (od 1230 do 1300)
Zeleno javno naročanje
Maja Koković, analitik, Ministrstvo za finance (od 1300 do 1330)
Razprava oziroma odgovori na vprašanja (od 1330 do 1400)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR: JAVNA NAROČILA V LETU 2010
Javno podjetje (občina):
…….............................................................................................................................................
Naslov: .................................................................…………………. Tel: ……………………..
Faks: .....................…………. E-pošta*: ………………………………………………………
ID št. za DDV: …….......................... smo / nismo davčni zavezanci (obkroži) po ZDDV-1
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
Ime in priimek udeleženca:
Funkcija oziroma delovno mesto:
................................................................... ...............................................................................
.................................................................... ...............................................................................
Datum: .........................................

Podpis pooblaščene osebe: ..............................................

*Na navedeni elektronski naslov vam bomo sporočili potrditev prijave na seminar.
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