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JAVNA NAROČILA
PRI VLAGANJIH V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
Seminar bo 20. aprila 2011 v Ljubljani, v dvorani C (prvo nadstropje) GZS, Dimičeva 13,
Ljubljana (brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS).

SEMINAR JE NAMENJEN:
 vodjem javnih naročil v občinah oziroma tistim osebam v občinah, ki vodijo javna naročila
v zvezi z izgradnjo ali obnovo javne infrastrukture,
 vodjem javnih naročil v javnih podjetjih oziroma tistim osebam v javnih podjetjih, ki
vodijo javna naročila za vlaganja v javno infrastrukturo za javno podjetje ali pa za občino
oziroma sodelujejo z občino pri njihovi izvedbi,
 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
Seminar bo osredotočen na izvajanje javnih naročil v zvezi z investicijami ali obnovami javne
infrastrukture. Na seminarju bomo obravnavali praktične primere izvajanja javnih naročil v
javno infrastrukturo potem, ko je bila v letu 2010 javna infrastruktura prenesena v knjige občin in
so bili sprejeti predpisi ZJN-2B in ZJNVTPS-B ter potem, ko je bila v letu 2011 sprejeta novela
ZJN-2C.
Po prenosu javne infrastrukture iz knjig javnih podjetij v knjige občin imajo občine pristojnost, da
vodijo investicije v javno infrastrukturo, kar praviloma pomeni, da prevzemajo tudi vodenje
javnih naročil za take investicije. Še vedno pa je možno, da se investiranje in izvajanje javnih
naročil za investicije in obnove v javno infrastrukturo izvaja za potrebe občin tudi še v javnih
podjetjih.
Na seminarju bo predstavljeno, kako naj občine v novih razmerah vodijo javna naročila za
investicije in obnove javne infrastrukture, kdo jim lahko pri tem pomaga (oziroma jim mora
pomagati), kakšno sodelovanje mora biti vzpostavljeno med občino in izvajalci GJS ter kakšne so
možne oblike »outsorcinga« javnih naročil v tistih občinah, ki nimajo kadra ali dovolj izkušenj z
javnimi naročili.
Na seminarju bodo predstavljene tudi pravne podlage, po katerih je mogoče v javnih podjetjih
voditi investicije in izvajati javna naročila v imenu in za račun občin pa tudi izvajanje investicij po
pravilih »in house«.
SEMINARSKO GRADIVO v tekstovni obliki 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 20% DDV). Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja
na TRR št. SI56 0208 5001 3623 918 (odprt pri NLB d.d.) s sklicem 00 20-4-2011. Proračunski
uporabniki plačajo udeležnino v roku 30 dni od prejema računa.

PROGRAM SEMINARJA
Vloga Agencije za javno naročanje in pregled glavnih novosti v ZJN-2C
Neža Planinšič, univ.dipl.prav., Javna agencija za javno naročanje RS (900 do 945)
Izvajanje javnih naročil po noveli JZN-2C v občinah
Vesna Paljk, univ.dipl.polit., Altus consulting d.o.o. (945 do 1030)
Odmor (od 1030 do 1100)
Oddaja javnega naročila za vlaganja v javno infrastrukturo ponudniku, ki nastopa s
podizvajalci (kako po dosedanjih predpisih in kako po noveli ZJN-2C)
Vesna Paljk, univ.dipl.polit., Altus consulting d.o.o. (1100 do 1130)
Izvajanje javnih naročil v imenu in za račun občin oziroma sodelovanje strokovnih
služb občin in strokovnih služb komunalnih podjetij pri izvajanju javnih naročil v javno
infrastrukturo
Igor Glušič, univ.dipl.inž.grad., vodja tehnične službe, JKP Žalec d.o.o. (1130 do 1215)
Možnosti in pogoji za neposredno (»in house«) oddajo javnega naročila za vlaganja v
komunalno infrastrukturo javnemu podjetju po sprejetju novih predpisov (ZUKN in
ZJN-2C)
dr. Aleksij Mužina, odvetnik v Ljubljani, (1215 do 1245)
Organiziranost izvajanja javnih naročil v občinah in v komunalnih podjetjih
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (1245 do 1300)
Razprava oziroma odgovori na vprašanja (1300 do 1400)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR: JAVNA NAROČILA PRI VLAGANJIH V KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO
Podjetje (oz. občina): ...................................................................................................................
Naslov: .................................................................…………………. Tel: ……………………..
Faks: .....................…………. E-pošta*: ………………………………………………………
ID št. za DDV: …….......................... smo / nismo davčni zavezanci (obkroži) po ZDDV
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.

