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POVZETEK 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge so na kratko opisane razvojne značilnosti 

javno-zasebnega partnerstva s prikazom razmer v Sloveniji in tujini. V nadaljevanju so 

opisane možne oblike javno-zasebnega partnerstva in postopek sklenitve, ki ga opredeljuje 

ZJZP. V empiričnem delu so podani rezultati kvalitativne raziskave trenutnega stanja in 

pogledov na nadaljnji razvoj informatizacije javne uprave v luči koncesij kot najprimernejše 

oblike javno-zasebnega partnerstva na področju informatike. Na koncu naloge je razložen tudi 

konkreten predlog za izvedbo pilotskega projekta, ki bi lahko bil nov mejnik pri 

informatizacije javne uprave. 

Ključne besede: javno zasebno partnerstvo, informatika, učinkovita javna uprava, postopek, 

informatizacija 

SUMMARY 

In the theoretical part of the final project report the developmental characteristics of public-

private partnership are briefly presented along with the demonstration of the relevant 

circumstances in Slovenia and abroad. Following, the possible forms of public-private 

partnership are described, as well as the acquisition procedure defined in the legislation (The 

Law on Public-Private Partnership). In the empirical part the results of the quantitative 

research of the current conditions are given, and the perspective on the further development of 

the informatisation in the public administration concerning concessions as the most 

appropriate form of the public-private partnership at the field of informatics is presented. At 

the end of our work the concrete suggestions for realisation of the pilot project that could be 

new turning point of the informatisation in the public administration. 

Key words: public-private partnership, informatics, efficient public administration, procedure, 

informatisation 

UDK: 004.5:35(043.2)  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Podobno kot po svetu tudi v Sloveniji težko najdemo jasno opredelitev javnega sektorja, 

katerega del je tudi javna uprava. Obstajajo namreč različne opredelitve, od organizacijske 

(vse osebe javnega prava), javnofinančne (neposredni in posredni proračunski uporabniki) in 

funkcionalne (subjekti, ki opravljajo dejavnosti javnega pomena) do ekonomske (vsi subjekti, 

katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost). 

»Javna uprava obsega nevladni in vladni del. V pojem javne uprave spada občinska uprava, to 

so uprave občin in obeh združenj občin, krajevne skupnosti in drugih ožjih delov občin.« 

(Bohinc, Cerar in Rajgelj 2006, 289)  

Nadalje Bohinc, Cerar in Rajgelj (2006, 291) ugotavljajo, da v slovenski zakonodaji ni enotne 

opredelitve javne uprave oziroma javnega sektorja. Posredno lahko v javno upravo štejemo 

tudi nosilce javnih funkcij. Bohinc, Cerar in Rajgelj (2006, 293) navajajo: »Z zakonom ali na 

podlagi zakona lahko javno pooblastilo za upravljanje upravnih nalog pridobijo tudi druge 

osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava.« Lep primer so podjetja, 

ki opravljajo tehnične preglede vozil ter poleg tega izvajajo tudi upravni postopek registracije 

vozil in podaljšanj prometnih dovoljenj.  

Javni sektor mora biti servis državljanom in podjetjem, kar je eden od temeljnih ciljev 

trenutne koalicijske pogodbe. To lahko zagotovi samo z jasno zakonodajo, s poenostavitvijo 

postopkov oziroma z odpravo administrativnih ovir, kar se bo izkazovalo s kakovostnim in 

učinkovitim izvajanjem storitev. 

Ministrstvo za javno upravo je leta 2009 objavilo dokument z naslovom »Strategija razvoja 

elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP«. Poleg tega je 

istega leta kot izvedbeni del strategije objavilo tudi dokument »Akcijski načrt elektronskega 

poslovanja javne uprave od 2010 do 2015« (Ministrstvo za javno upravo 2010). Dokumenta 

se na različnih stopnjah nanašata na področje informatizacije javne uprave. 

Glavni cilji razvoja javne uprave v smeri države kot servisa državljanom so: zagotoviti 

državljanom učinkovite storitve, podjetnikom prijazno okolje za izpolnjevanje njihovih 

podjetniških idej in privabljanje novih investitorjev. Storitve javne uprave morajo biti 

pregledne, kakovostne, dostopne in prilagodljive v duhu odprave administrativnih ovir. Poleg 

odprave administrativnih ovir in priprave preprostih, jasnih, lahko izvedljivih in nadzorljivih 

predpisov ima pomembno mesto tudi ustrezna informatizacija javne uprave. Le uporaba 

sodobnih informacijskih tehnologij in postopkov lahko pripelje do želenega cilja odličnosti 

poslovanja javne uprave, ko bo država učinkovit in spoštovan servis za državljane, kar je 

zapisano tudi v uvodu SREP-a. 
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Razvoj informacijske infrastrukture javne uprave in posameznih informacijskih rešitev po 

vsebinskih področjih se je v preteklem obdobju razvijal bolj ali manj uspešno. Na nekaterih 

področjih je slovenska javna uprava dosegla zavidljive uspehe. Na področju e-zdravja, e-

sociale in deloma e-pravosodja pa slovensko javno upravo čaka še obilo dela in naporov. 

Največji izziv predstavlja razvoj kompleksnejših rešitev in okolja, ki bo zagotavljal 

povezljivost in izmenjavo informacij med posameznimi vsebinskimi nosilci. Interoperabilnost 

med institucijami slovenske javne uprave in v prihodnje tudi institucijami drugih držav članic 

EU je nedvomno največji izziv prihodnjega razvoja javne uprave, še posebej na področju 

informatizacije oz. elektronskega poslovanja. V SREP-u (Ministrstvo za javno upravo 2009) 

je to navedeno kot tretje in četrto strateško področje. 

Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – 

SREP – v svojem uvodnem delu opredeljuje t. i. horizontalne funkcije elektronskega 

poslovanja javne uprave, ki naj bi jih v skladu z Zakonom o državni upravi (ZDU-1, Ur. l. RS, 

št. 52/2002) zagotavljalo ali koordiniralo Ministrstvo za javno upravo. 

Poleg horizontalnih funkcij so v SREP-u (Ministrstvo za javno upravo 2009) omenjena tudi 

t. i. vsebinska področja, za katera so zadolžene in odgovorne posamezne institucije javne 

uprave. Naloga vsebinskih nosilcev je, da pri načrtovanju in razvoju vertikalnih rešitev v 

največji možni meri upoštevajo in izkoriščajo horizontalne funkcije, ki jih zagotavlja 

Ministrstvo za javno upravo, in tako preprečijo podvajanje funkcij ter zagotovijo osnovo za 

prihodnjo interoperabilnost in razvoj najkompleksnejših rešitev, ki jih terja npr. področje e-

sociale. S tem je dolgoročno zagotovljeno tudi najracionalnejše trošenje javnih sredstev. 

Nedvomno bo uresničevanje zastavljenih ciljev na področju informatizacije javne uprave 

terjalo izdatna finančna sredstva. Ta so do sedaj zagotavljali iz lastnih (integralnih) sredstev 

državnega proračuna in deloma iz strukturnih skladov EU. Kot običajno sredstev za te 

namene vedno primanjkuje. 

Javno-zasebno partnerstvo je v strategiji sicer bežno omenjeno v poglavju, ki govori o 

finančnih sredstvih. V izvedbenem delu oz. akcijskem načrtu javno-zasebno partnerstvo kot 

ena od možnosti za izvedbo projektov ni niti omenjeno. 

Upoštevaje krizo, v kateri smo se znašli, in ne preveč spodbudne napovedi za naprej se bo 

vrzel med razpoložljivimi sredstvi in sredstvi, potrebnimi za razvoj, operativno delovanje in 

vzdrževanje potrebnih informacijskih rešitev samo še povečevala. 

Dejstvo je, da je napočil čas, ko mora slovenska javna uprava intenzivno razmišljati o 

konkretnih aktivnostih za pridobivanje alternativnih načinov financiranja in izvajanja storitev 

javne uprave, o njihovi izvedbi, ter jih tudi izvesti. V preteklosti so bili na področju 

informatizacije izvedeni nekateri prvi poskusi promocije javno-zasebnega partnerstva (v 
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nadaljevanju JZP ali angleško PPP – Public Private Partnership), vendar dlje od vlog o 

zainteresiranosti ni prišlo. 

V zaključni projektni nalogi načrtujemo raziskati in preučiti možnosti za uveljavitev javno-

zasebnega partnerstva kot potenciala za sodelovanje zasebnega in javnega sektorja pri izvedbi 

projektov informatizacije javne uprave in izvajanju javnih storitev. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in preučiti možnosti za uveljavitev javno-

zasebnega partnerstva kot oblike sodelovanja zasebnega in javnega sektorja pri izvedbi 

projektov informatizacije javne uprave ter izvajanju javnih storitev.  

Cilji: 

 preučiti razvojne značilnosti in postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva, 

 preučiti vlogo JZP na področju izvedbe projektov informatizacije javne uprave, 

 na osnovi intervjujev s kompetentnimi posamezniki iz javne uprave in zasebnega sektorja 

izvesti SWOT-analizo javno-zasebnega partnerstva na področju informatizacije javne 

uprave, 

 podati predloge za sklenitev pilotnega javno-zasebnega partnerstva na področju 

informatizacije javne uprave. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

V kvalitativni raziskavi ne pričakujemo posebnih omejitev, saj bomo sodelujoče izbrali med 

strokovnjaki, ki imajo petnajst- in večletne izkušnje s področja informatizacije javne uprave. 

Sogovornike bomo izbrali tako v javni upravi kot tudi v zasebnem sektorju z namenom, da 

raziščemo poglede, izkušnje, interese in zadržke obeh segmentov potencialnih udeležencev 

javno-zasebnega partnerstva. 

Nekatere omejitve obstajajo pri pripravi predloga mogoče izvedbe, ki se bo nanašal na 

konkreten projekt in bo zaradi varovanja poslovne skrivnosti podan na načelni ravni brez 

konkretnih podatkov. 

1.4 Metode raziskovanja 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in aplikativnega dela. 

V teoretičnem delu smo z metodo deskripcije na podlagi domače in tuje literature podali 

kratko zgodovino JZP, opisali oblike javno-zasebnega partnerstva ter postopek sklenitve 

javno-zasebnega partnerstva. 
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V aplikativnem (empiričnem) delu smo uporabil kvalitativno raziskovalno metodo. 

Za raziskavo smo v osnovi uporabili kvalitativno raziskovalno metodo. Vir pridobivanja 

podatkov je bil vnaprej pripravljen vprašalnik (priloga 1), ki je bil osnova in pomoč pri 

izvedbi globinskih intervjujev (In-Depth Interviews). Globinski intervju je eden od načinov 

izvajanja kvalitativne raziskave. Primeren je za izvedbo intervjujev z manjšim številom 

anketirancev in raziskavo njihovih pogledov, izkušenj ter pričakovanj glede obravnavane 

teme. Največja prednost globinskih intervjujev je pridobivanje podrobnejših informacij, ki bi 

jih z drugimi metodami raziskovanja težko zajeli. Taka raziskava omogoča večjo sproščenost 

intervjuvancev (Boyce in Neale 2006, 3). 

Poleg intervjujev smo izvedli tudi spletno raziskavo. Anketni vprašalnik je bil delno 

sestavljen iz vprašanj, ki so bila podlaga za intervjuje, predvsem pa je bil namenjen izvedbi 

SWOT-analize. 
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2 JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 

Pahor Žvanut (2006, 6–7) opisuje izvor in zametke javno zasebnega partnerstva takole:  

Izvor in zgodovinsko ozadje javno-zasebnega partnerstva nista popolnoma jasna. Prve zametke 

lahko pripišemo že egipčanskim in mezopotamskim civilizacijam 3000 let pred našim štetjem. Te 

prve visoke civilizacije so že obvladale gradnjo akvaduktov, predorov in različnih namakalnih 

sistemov, gradile pa so jih organizirane skupine gradbenikov in obrtnikov, ki so bile običajno 

specializirane za posamezno vrsto del. (OECD 2000 v Pahor Žvanut 2006, 6) 

2.1 Razvojne značilnosti javno-zasebnega partnerstva 

Tradicija javno-zasebnega partnerstva se je v Egiptu obdržala do današnjih dni in sega tudi na 

področje informatizacije. Strategija razvoja informatizacije v Egiptu se močno naslanja tudi 

na potenciale, ki jih ponuja javno-zasebno partnerstvo. 

Kot naslednjo zgodovinsko prelomnico na področju javno-zasebnega partnerstva je omenjeno 

obdobje industrializacije od 18. do 20. stoletja, ko sta vodili Francija in Velika Britanija. 

Poudarek je bil na podeljevanju koncesij za različne infrastrukturne namene, npr. za dobavo 

pitne vode v Parizu, gradnjo in delovanje Sueškega prekopa ali izkop in uporabo predora 

Brunkeberg v Stockholmu. V tem obdobju je bila podeljena tudi prva koncesija na 

Slovenskem, ki jo je leta 1869 bavarskemu podjetniku podelila tedanja mariborska oblast za 

ureditev in gospodarsko izkoriščanje razsvetljave na plin (OECD 2000 v Pahor Žvanut 2006, 

6).  

Kot zadnjo večjo prelomnico pri uveljavljanju javno-zasebnega partnerstva Pahor Žvanut 

(2006, 7) navaja svetovno dolžniško krizo iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so jo 

povzročile manj razvite države Latinske Amerike. Kriza se je relativno hitro razširila na 

države v razvoju in tudi na banke iz industrijsko razvitih držav. Te so se v reševanje krize 

aktivno vključile tudi s pritegnitvijo zasebnih finančnih sredstev ter s povezovanjem javnega 

in zasebnega sektorja (Mrak 2005 v Pahor Žvanut 2006, 7). 

V obdobju po letu 1992 je vodilno vlogo na področju uvajanja javno-zasebnega partnerstva 

prevzela Velika Britanija. Tedanja konservativna vlada je začela uvajati t. i. private finance 

initiative (PFI) oz. zasebno finančno pobudo. Njen glavni cilj je bil povečati investicije v 

javni sektor brez dodatnega zadolževanja države. Istočasno so želeli uvesti bistveno večjo 

disciplino in nadzor nad javnimi naročili. Logična posledica partnerstva z zasebnim sektorjem 

je bila tudi bistveno večja učinkovitost izvajanja projektov. Rezultati so bili prepričljivi. S 

pomočjo javno-zasebnega partnerstva je bilo v Veliki Britaniji realiziranih več kot 600 

projektov v skupni vrednosti nad 56 milijard funtov. Projekte so izvajali v več kot 20 sektorjih 

in za več kot 120 naročnikov (PPPForum b. l.).  
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2.2 Zrelost trga na področju javno-zasebnega partnerstva 

Uvajanje javno-zasebnega partnerstva običajno poteka postopoma. Stopnje razvoja 

prikazujemo na sliki 1, iz katere je moč razbrati, da je večina obravnavanih držav še na prvi 

stopnji pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva. Nedvomno se tudi Slovenija uvršča na to 

raven.  

 

Slika 1: Krivulja zrelosti trga na področju javno-zasebnega partnerstva 

Vir: Deloitte Research 2007 v Koman idr. 2008, 52. 

 Stopnja 1 

 Oblikovanje političnega in zakonodajnega okvirja. 

 Ustanovitev centralne ustanove za vodenje izvajanja. 

 Razvoj poslovnih struktur. 

 Definiranje postopkov za ustrezno pridobivanje poslov in razvoj primerjalnega 

modela. 

 Začetek razvoja trga JZP. 

 Upoštevanje prvih pridobljenih izkušenj. 

 Stopnja 2 

 Vzpostavitev posebnih oddelkov za JZP znotraj posameznih institucij javne uprave. 

 Začetek razvoja novih hibridnih modelov sodelovanja (povezovanje, združevanje 

manjših projektov, skupna vlaganja …). 

 Razširitev in pomoč pri oblikovanju trga projektov JZP. 

 Pridobivanje novih virov s kapitalskega trga. 

 Uporaba JZP za zagon inovacij na področju storitev. 
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 Širitev JZP na več projektov v različnih sektorjih. 

 Stopnja 3 

 Uvajanje izboljšanih inovativnih modelov JZP. 

 Uporaba kreativnih in fleksibilnih pristopov pri razumevanju in definiranju vlog 

javnega in zasebnega sektorja. 

 Uporaba sofisticiranih modelov tveganj. 

 Večji poudarek na celotnem življenjskem ciklu projekta. 

 Prenos izkušenj iz zasebnega v javni sektor. 

 Uvedba organizacijskih sprememb javnega sektorja, pridobitev novih znanj in 

spretnosti za podporo razvoja vloge javno-zasebnega partnerstva. 

Vse dosedanje vlade samostojne Slovenije niso imele pravega posluha ali politične volje za 

resno uvajanje javno-zasebnega partnerstva. Na tem področju se ni oblikovala nikakršna 

strategija. Res imamo Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je državni zbor sprejel 

novembra 2006, a kaj, ko samo področje koncesij ureja več kot 130 pravnih aktov, od tega 72 

zakonov (Groff Ferjančič 2004, 47–51). 

V Sloveniji v obdobju po osamosvojitvi ne moremo govoriti o javno-zasebnem partnerstvu v 

pravem pomenu besede. Zakonodaja je v tem obdobju urejala področje koncesij, a še to z 

veliko razpršenostjo in številčnostjo predpisov. Tak skupek predpisov je težko obvladljiv tako 

za pravno stroko v javnem kot v zasebnem sektorju. V obdobju po osamosvojitvi so se v 

glavnem sklepale koncesijske pogodbe na različnih gospodarskih področjih (Viler Kovačič 

2004 v Pahor Žvanut 2006, 45). 

Primer take koncesije so storitve, povezane s postopki registracije, tehničnih pregledov, 

pobiranja letnih dajatev in podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za vse vrste vozil, 

ki jo je različnim podjetjem podelilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Prav to področje je še kako zanimivo tudi za neko obliko javno-zasebnega partnerstva na 

področju informacijske podpore. 

Velja omeniti tudi t. i. 'outsourcing', ki je angleški izraz za zunanje izvajanje storitev oz. 

najemanje storitev pri zunanjih izvajalcih. Ta praksa se je v zadnjih dvajsetih letih močno 

uveljavila prav na področju informatike. 'Outsourcing' je, če ga naročajo institucije javne 

uprave, neke vrste mejni primer javno-zasebnega partnerstva. Gre za pogodbeni odnos kot 

posledico javnega naročanja, ki pa ga zakonodaja žal omejuje na največ tri leta. To pa 

onemogoča dolgoročen partnerski odnos, ki je vsaj na področju razvoja in vzdrževanja 

programske opreme ključnega pomena. 

V Sloveniji se veliko razpravlja o ekonomskem, razvojnem in javnem vidiku javno-zasebnega 

partnerstva. Premalo je poudarjen čisti pravni vidik. Predvsem je na izvedbenem delu vse 

preveč govora o težavah, problemih, dilemah in zelo malo o rešitvah, ki bi v okviru možnega 
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pripeljale do sklepanj javno-zasebnih partnerstev v danem institucionalnem in zakonodajnem 

okolju (Koman idr. 2008, 53).  

K temu bi na osnovi lastnih izkušenj dodali še slovensko posebnost, ki ji pravimo zavist. Ta 

še dodatno spodbuja negativistični pristop, saj si še pri teh nekaj pionirskih poskusih najprej 

zastavljamo vprašanja kot: »Kaj je v ozadju in koliko bo nekdo zaslužil na račun 

davkoplačevalcev?« V javnost vedno pricurljajo negativne, včasih celo zlonamerne in 

navadno nepreverjene informacije. Zaradi izogibanja izpostavljanju se na koncu ali – bolje 

rečeno – na začetku vedno najde razlog, zakaj se nekaj ne da. 

2.3 Oblike javno-zasebnega partnerstva  

Podlaga za sklepanje javno-zasebnih partnerstev je v Sloveniji Zakon o javno-zasebnem 

partnerstvu (ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/2006), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 

23. novembra 2006. Zakon deli javno-zasebno partnerstvo na pogodbeno in statusno 

partnerstvo. Izvajanje določata 24. in 25. člen. Pogodbeno partnerstvo se izvaja v skladu z 

ZJZP, Zakonom o javnem naročanju ter/ali zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 

Statusno partnerstvo se izvaja v skladu z ZJZP, zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, 

in zakonom, ki ureja javne finance. 

 

Slika 2: Oblike javno-zasebnega partnerstva 

Vir: Duraček, Drnovšek in Kolšek 2007, 6. 

ZJZP v 8. členu določa, da se javni posel gradnje ali storitve nad 5.278.000 evrov se v skladu 

z zakonsko ureditvijo v Sloveniji lahko izvede kot javno naročilo le, če ga ni moč ali ni 

upravičeno izvesti kot javno-zasebno partnerstvo. Zato mora biti pri oddaji gradenj ali storitev 

v tej vrednosti predhodno izvedena ocena izvedljivosti projekta s primerjavo različic, pri 

katerih mora biti upoštevana prednost javno-zasebnega partnerstva pred drugimi načini 

izvedbe.  

ZJZP v II. delu opredeljuje dve obliki pogodbenega partnerstva, in sicer kot javno-naročniško 

partnerstvo in kot koncesijsko partnerstvo. 
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Slika 3: Razlika med koncesijskim in javno-naročniškim partnerstvom 

Vir: Duraček, Drnovšek in Kolšek 2007, 6. 

Javno-naročniško partnerstvo je opredeljeno kot odplačno razmerje med naročnikom in 

dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali storitev, katerega predmet je naročilo blaga, 

izvedba gradnje ali storitev. V primerih, ko nosi javni partner večino tveganja ali celotno 

tveganje, se za izbiro zasebnega partnerja uporabljajo predpisi o javnih naročilih. V 

nadaljevanju se ob sklenitvi koncesijske pogodbe smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo 

gospodarske javne službe. 

Koncesijsko partnerstvo je dvostransko pravno razmerje med koncedentom (državo, lokalno 

skupnostjo ali drugo osebo javnega prava) in koncesionarjem (pravno ali fizično osebo), v 

katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati javno službo 

ali drugo dejavnost v javnem interesu in vključuje tudi izgradnjo objektov in naprav, ki so 

deloma ali v celoti v javnem interesu. V tem primeru se pri izbiri partnerja uporablja tudi 

zakon, ki ureja gospodarske javne službe. 

Razlikovanje: če nosi javni partner večino ali celotno poslovno tveganje izvajanja projekta 

javno-zasebnega partnerstva, se javno-zasebno partnerstvo – ne glede na poimenovanje 

oziroma ureditev v posebnem zakonu – za namene tega zakona ne šteje za koncesijsko, 

temveč za javno-naročniško. 

Statusno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem tako, da javni 

partner podeli izvajanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz javno-zasebnega partnerstva, 

izvajalcu statusnega partnerstva: z ustanovitvijo pravne osebe, s prodajo deleža javnega 

partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega partnerja, z nakupom deleža 

v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo ali na drug, primeroma naštetim 

oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način ter s prenosom izvajanja pravic in 

obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo na to osebo (na primer izvajanje 

gospodarske javne službe …). 
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Slika 4: Oblike statusnega partnerstva 

Vir: Duraček, Drnovšek in Kolšek 2007, 6. 

Deloitte v svoji raziskovalni študiji razdeli oblike javno-zasebnega partnerstva glede na nove 

projekte in obstoječo infrastrukturo (Deloitte Research 2007).  

Kot obstoječo infrastrukturo lahko na področju informatizacije štejemo obstoječe že delujoče 

rešitve, ki pa zahtevajo operativno podporo delovanja in vzdrževanje ter nadgradnje. 

 

Slika 5: Oblike javno-zasebnega partnerstva 

Vir: Deloitte Research 2007 v Koman idr. 2008, 50. 

Najpogostejši modeli javno-zasebnega partnerstva so (Deloitte Research 2007, 5): 

 Design-Build (DB) – načrtuj–izgradi. Zasebni sektor načrtuje in gradi infrastrukturo na 

podlagi zahtev javnega sektorja. Najpogosteje se partnerji dogovorijo za fiksno ceno, s 

čimer je stroškovno tveganje v celoti preneseno na zasebni sektor, zato se ta model ne 

obravnava vedno kot del javno-zasebnega partnerstva. Po dokončanju izgradnje javni 

sektor prevzame upravljanje in vzdrževanje infrastrukture. 

 Design-Build-Maintain (DBM) – načrtuj–izgradi–vzdržuj. Podobno kot DB, le da zasebni 

sektor infrastrukturo tudi vzdržuje. Odgovornost za obratovanje ostaja javnemu sektorju. 
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 Design-Build-Operate (DBO) – načrtuj-izgradi-izvedi. Zasebni sektor načrtuje in gradi 

javno dobrino. Po zaključeni gradnji jo zakupi na dolgi rok in z njo upravlja, po preteku 

zakupa pa jo preda javnemu sektorju. 

 Design-Build-Operate-Maintain (DBOM) – načrtuj–izgradi–izvedi–vzdržuj. Podobno kot 

DBO, le da zasebni sektor infrastrukturo tudi vzdržuje. Gre za model, ki je najbolj znan 

pod kratico BOT in je eden izmed osnovnih modelov javno-zasebnega partnerstva. 

 Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) – izgradi–lasti–izvedi–prenesi. Zasebni sektor dobi 

za neko obdobje v zakup franšizo za financiranje, načrtovanje, izvedbo in upravljanje z 

javno dobrino kot tudi pravico, da svojo storitev zaračunava uporabnikom. Ko preteče 

zakupno obdobje, se lastništvo nad javno dobrino prenese na javni sektor. 

 Build-Own-Operate (BOO) – izgradi–lasti–izvedi. Zasebni sektor zgradi objekt ali 

infrastrukturo, ki ostane v njegovi trajni lasti in nima pogodbene obveznosti do javnega 

sektorja, da jo prenese nanj. Javni sektor le odobri, da z infrastrukturo lahko upravlja in jo 

trži, običajno za neko obdobje. 

Javno-zasebno partnerstvo se uporablja tudi za že obstoječo infrastrukturo, in sicer so najbolj 

znane naslednje oblike (Deloitte Research 2007, 5): 

 Pogodbe za izvajanje storitev (service contract). Javni sektor izvajanje storitev s pogodbo 

prenese na zasebni subjekt. 

 Pogodbe za upravljanje (management contract). Podobno kot prejšnja oblika, le da je 

zasebni subjekt v celoti odgovoren za obratovanje in vzdrževanje predmeta pogodbe. 

 Najem (lease). Javni sektor zasebnemu subjektu podeli zakupno pravico za opremo oz. 

predmet pogodbe. Zasebni subjekt upravlja in vzdržuje predmet pogodbe v skladu z 

najemno pogodbo. 

 Koncesija. Javni sektor zasebnemu subjektu podeli izključno pravico za upravljanje in 

vzdrževanje predmeta pogodbe v daljšem časovnem obdobju v skladu s pogoji, ki jih 

postavi javni sektor. Javni sektor obdrži lastninsko pravico nad osnovno infrastrukturo, 

zasebni partner obdrži lastninsko pravico nad izboljšavami, nastalimi v obdobju trajanja 

koncesije. 

 Odsvojitev (divestiture). Javni sektor prenese lastninsko pravico nad predmetom pogodbe 

v celoti ali le njen del na zasebnega partnerja. Običajno javni sektor postavi pogoje pri 

prodaji, s katerimi si zagotovi dolgoročne izboljšave in nadaljnjo uporabnost za 

uporabnike predmeta pogodbe. 

Evropska komisija v svojih smernicah za uspešno javno-zasebno partnerstvo koncesijo 

opredeljuje kot obliko javno-zasebnega partnerstva, katere glavna značilnost je poleg drugega 

tudi to, da zasebni partner dobi povrnjene stroške od uporabnikov, izraba zasebnega kapitala 

in vsaj večinski prenos tveganj za snovanja, izgradnje in obratovanja na zasebnega partnerja 

(European Commission 2003, 28). 
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Tudi na področju informatizacije javne uprave je nekaj področij, na katerih bi lahko uveljavili 

ta model javno-zasebnega partnerstva.  

Ob tem velja poudariti, da v zakonodaji med predpostavkami obstoja koncesije ni pogoja, da 

so plačniki uporabniki koncesionarjevih storitev. Plačnik koncesionarjevih storitev je lahko 

tudi država ali lokalna skupnost, ki je koncesijo podelila. Odločujoč dejavnik pri razlikovanju 

med koncesijo in javnim naročilom ni plačnik, ampak odgovor na vprašanje, kdo nosi 

poslovno tveganje (angl. econimic risks) obratovanja objekta. Če nosi tveganje v zvezi s 

povračilom stroškov pretežno izvajalec, gre za koncesijo, če pa je tveganje pretežno na strani 

javnega partnerja, razumemo to kot javno naročilo (Predlog zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu 2006).  

V našem primeru bi lahko govorili o tveganju vzdrževanja, nadaljnjega razvoja in prilagajanja 

zakonskim spremembam ter operativnega delovanja informacijskih sistemov oz. podsistemov. 
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3 POSTOPEK SKLENITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006) določa postopek sklenitve 

partnerstva, ki temelji na načelih konkurence, preglednosti, sorazmernosti, uravnoteženosti 

partnerstva in nediskriminacije. 

Postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva se deli na več faz, ki so (ZJZP 2006): 

 identifikacija projekta, primernega za uporabo instituta javno-zasebnega partnerstva, 

 predhodni postopek – test javno-zasebnega partnerstva, 

 sprejem akta o javno-zasebnem partnerstvu, 

 izvedba javnega razpisa, 

 izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva oziroma zasebnega partnerja, 

 nastanek razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

3.1 Identifikacija projekta, primernega za uporabo instituta javno-zasebnega 

partnerstva 

ZJZP v 2. členu določa:  

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali 

javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in 

zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali 

drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih 

javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske 

javne službe oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo 

vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali 

v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu. 

Pri identifikaciji projekta, primernega za uporabo instituta javno-zasebnega partnerstva, je 

najprej treba ugotoviti, ali gre za projekt, povezan z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem 

javne infrastrukture, ali za drug projekt, ki je v javnem interesu.  

Pogoj za izvedbo javno-zasebnega partnerstva je torej le projekt, ki je v javnem interesu. Pri 

tem je pomembno, da je javni interes ustrezno izražen – v skladu z 11. členom ZJZP. 

Odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi 

projekta v eni od oblik javno-zasebnega partnerstva sprejme vlada ali predstavniški organ 

samoupravne lokalne skupnosti. 

32. člen ZJZP že v fazi identifikacije projektov, primernih za izvedbo v obliki javno-

zasebnega partnerstva, preko instituta poziva promotorjem omogoča aktivno udeležbo 

zasebnega sektorja. Zakon uvaja institut poziva promotorjem, s katerim naj bi javni partnerji 

večinoma enkrat na leto pozvali potencialne zasebne partnerje, naj oddajo vloge o 
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zainteresiranosti za izvedbo konkretnih javno-zasebnih partnerstev na področjih, kjer bi lahko 

bili izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnih projektov ali za zasebna vlaganja v 

javne projekte. Namen navedene določbe je v izvedbi neke vrste analize trga, ki naj bi 

pokazala, ali na strani zasebnega sektorja obstaja dejanski interes za izvedbo konkretnih 

projektov; če bi se potrdilo, da obstajajo projekti, ki so za zasebni sektor zanimivi, bi bil to 

znak, da bi se javni partner odločil za izvedbo nadaljnjih korakov, potrebnih za sklenitev 

javno-zasebnega partnerstva, pri čemer lahko upošteva predloge in sugestije, ki so jih v 

vlogah o zainteresiranosti zapisali promotorji.  

Poleg tega ZJZP promotorju omogoča vložitev vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-

zasebnega partnerstva ne glede na to, ali je javni partner objavil poziv promotorjem, ter na 

drugi strani javnega partnerja zavezuje k obravnavi vloge.  

3.2 Predhodni postopek – test javno-zasebnega partnerstva 

Predhodni postopek je opredeljen v III. delu ZJZP. 

Javni partner pred sprejemom odločitve o javno-zasebnem partnerstvu začne predhodni 

postopek, na podlagi katerega se sprejme odločitev o izvedbi projekta javno-zasebnega 

partnerstva ali zaključku postopka. 

Namen predhodnega postopka je na podlagi investicijskega elaborata ugotoviti, ali so 

izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo projekta in 

pogoji za sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva, in da se opredelijo temeljni 

elementi javno-zasebnega partnerstva za določitev vsebine odločitve in/ali akta o javno-

zasebnem partnerstvu. Za neinvesticijske programe se namesto investicijskega elaborata 

uporablja ustrezen drug dokument z enako funkcijo. 

Predhodni postopek javni partner začne na lastno pobudo ali na podlagi vloge o 

zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. 

Ob javnih naročilih storitev oziroma gradenj, katerih vrednost presega 5.278.000 evrov, 

morajo javni partnerji, ki so naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 

128/2006) oziroma Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 

področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Ur. l. RS, št. 128/2006), preden lahko 

izvedejo postopke oddaje javnega naročila, obvezno opraviti analizo, katere namen je 

dokazati, da projekta ni mogoče ali ni ekonomsko upravičeno izvesti v eni od oblik javno-

zasebnega partnerstva. Če je projekt vreden več kot 5.278.000 evrov, javni partner naročilo za 

gradnjo oziroma storitev lahko izvede kot javno naročilo samo, če se z zakonsko določeno 

analizo ugotovi, da javno-zasebno partnerstvo v konkretnem primeru ni izvedljivo oz. 

upravičeno. ZJZP tako s kogentno normo (obvezen predpis) javnim parterjem nalaga 

obveznost, da pred izvedbo vsakega javnega naročila za storitev oz. gradnjo v omenjeni 
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vrednosti najprej izvedejo predhodni postopek po ZJZP, v katerem ugotovijo, ali ne bi bil bolj 

smiseln postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva kot postopek oddaje javnega naročila. 

Predhodni postopek mora javni partner izvesti tudi, kadar od potencialnega zasebnega 

partnerja prejme vlogo o zainteresiranosti. Vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javno-

zasebnega partnerstva mora javni partner obravnavati in o njej odločiti v štirih mesecih od 

prejema. 

Zasebni partner kot vlagatelj vloge o zainteresiranosti ne pridobi nobene posebne pravice in je 

v primeru izvedbe postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva izenačen z drugimi 

kandidati. Kljub navedenemu pa se lahko javni partnerji v primeru, ko so vlogi priloženi 

dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge 

pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, odločijo, da 

jih odkupijo in pozneje uporabijo pri izvedbi postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva.  

Tretji odstavek 31. člena ZJZP določa, da oceno ekonomske izvedljivosti projekta ali 

programa opravi javni partner v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 8. člena zakona, torej 

v skladu s Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 

partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/2007). V skladu z določbo drugega odstavka 3. člena 

omenjenega pravilnika se za pripravo ocene (študije) ekonomske izvedljivosti projekta 

uporabijo naslednja merila: 

 življenjska doba projekta, 

 sedanja neto vrednost, 

 interna stopnja donosnosti, 

 rezultati in cilji investicije, izvedeni na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega 

partnerstva (tako imenovani value for money), 

 stroški in koristi v projekt vloženih sredstev (tako imenovana cost benefit analiza). 

Če javni partner ugotovi, da je oblika javno-zasebnega partnerstva ekonomsko upravičena in 

da so izpolnjeni tudi pravni, okoljevarstveni in tehnični pogoji za njegovo implementacijo, 

nadaljuje z drugim delom predhodnega postopka – z izbiro najprimernejšega modela javno-

zasebnega partnerstva glede na posebnosti posameznega projekta ter interese in cilje, ki jih 

zasleduje. Pri tem je najprimernejša analiza SWOT.  

3.3 Sprejem akta o javno-zasebnem partnerstvu 

Na podlagi predhodnega postopka se sprejme odločitev o javno-zasebnem partnerstvu glede 

na vsebino 11. člena ZJZP in/ali akt o javno-zasebnem partnerstvu glede na vsebino 36. člena 

ZJZP. Z aktom o javno-zasebnem partnerstvu javni partner opredeli javni interes, način 

njegovega zavarovanja in zadovoljevanja, izbrano obliko javno-zasebnega partnerstva in 

postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva oziroma izbire zasebnega partnerja. 
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ZJZP v 36. členu določa vsebino akta o javno-zasebnem partnerstvu, ki mora vsebovati:  

 predmet partnerstva, 

 pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, 

 postopek izbire zasebnega partnerja, 

 druge sestavine posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

Akt o javno-zasebnem partnerstvu je obvezen le, če izvajalec javno-zasebnega partnerstva 

pridobi posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo 

dejavnost v javnem interesu, kjer zakon zaradi varstva javnega interesa zahteva izdajo 

koncesijskega oziroma drugega splošnega akta. V takem primeru se koncesijski akt sprejme v 

obliki uredbe vlade, odloka predstavniškega organa samoupravne lokalne skupnosti ali 

splošnega akta drugega javnega partnerja, izdanega na podlagi javnega pooblastila, 

določenega s posebnim zakonom. Za druge oblike javno-zasebnega partnerstva ZJZP ne 

zahteva sprejema akta o javno-zasebnem partnerstvu, ampak zadostuje sprejetje odločitve o 

javno-zasebnem partnerstvu.  

Če gre pri javno-zasebnem partnerstvu za obliko koncesijskega partnerstva, se akt o javno-

zasebnem partnerstvu imenuje koncesijski akt. 

3.4 Izvedba javnega razpisa 

ZJZP za nekatere oblike javno zasebnih partnerstev v določilih, navedenih od 42. do 45. člena 

zakona, predvideva postopek sklenitve partnerstva, hkrati pa v 46. členu določa, da se ne 

glede na obliko javno-zasebnega partnerstva lahko za izbiro izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva uporabi postopek konkurenčnega dialoga.  

Konkurenčni dialog lahko razdelimo na tri faze (ZJZP 2006): 

 Faza zbiranja prijav. Javni partner začne postopek konkurenčnega dialoga z javnim 

razpisom, v katerem navede cilje in potrebe, vezane na projekt javno-zasebnega 

partnerstva. 

 Faza dialoga. Javni partner v prvi fazi konkurenčnega dialoga v skladu s pogoji, 

navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi postopka vodi 

dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za 

zadovoljitev ciljev in potreb javnega partnerja. V tem dialogu lahko javni partner z 

izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih projekta javno-zasebnega partnerstva ter 

rešitve po potrebi med seboj primerja. Cilj tega dialoga je, da se s posameznimi kandidati 

ugotovi in opredeli različne možnosti, ki najbolje zadovoljujejo razpisane potrebe javnega 

partnerja, pri tem pa se lahko preuči vse vidike posla. Javni partner dialog s kandidati 

nadaljuje vse dotlej, dokler ne najde rešitve (rešitev), ki ustreza(jo) njegovim ciljem in 

potrebam. Med konkurenčnim dialogom mora javni partner zagotoviti enakopravno 

obravnavanje vseh kandidatov, pri čemer mora zlasti nediskriminacijsko posredovati 
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kandidatom informacije, vključno z informacijami, pridobljenimi na podlagi vlog o 

zainteresiranosti, da se v postopku izbire prepreči neupravičena prednost. Javni partner v 

nobenem primeru drugim kandidatom v postopku konkurenčnega dialoga ali drugim 

osebam ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je 

posredoval kandidat, ki sodeluje v konkurenčnem dialogu, brez njegove pisne privolitve. 

 Faza zbiranja končnih ponudb. Po odločitvi, da je dialog zaključen, javni partner o tem 

obvesti vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, in jih pozove, naj predložijo 

ponudbe, pripravljene ob upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med 

dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za 

izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. 

Javni partner lahko zahteva dodatna pojasnila glede prejetih ponudb, ki pa ne smejo vsebovati 

sprememb temeljnih značilnosti in elementov ponudb ali razpisne dokumentacije, variacij, ki 

omejujejo konkurenco ali imajo diskriminacijski učinek. 

ZJZP določa, da uporaba konkurenčnega dialoga ni dopustna v primerih javno-zasebnih 

partnerstev, ki imajo naravo javnega naročila, in kot edino merilo uporabijo merilo najnižje 

cene. V primerih koncesijskega partnerstva, pri katerem pridobi koncesionar posebno ali 

izključno pravico izvajati drugo dejavnost (drugo javno službo), kjer zakon zaradi varovanja 

javnega interesa izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, se za javni razpis oziroma 

neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva smiselno uporablja tudi 

zakon, ki ureja gospodarske javne službe. 

3.5 Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva oziroma zasebnega partnerja 

Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva je opredeljena v 4. točki III. dela ZJZP kot 

osrednje dejanje v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva. Javni partnerji na 

podlagi zaključenega konkurenčnega dialoga ali drugega postopka izbire sprejmejo končne 

ponudbe kandidatov, ki so sodelovali v postopku. Strokovna komisija po končanem pregledu 

in vrednotenju ponudb sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo vse 

razpisne zahteve in kakšen je vrstni red glede na postavljena merila. Poročilo strokovna 

komisija posreduje vladi oziroma predstavniškemu organu lokalne samoupravne skupnosti. 

Pristojni organ tako izda akt izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Akt izbire izvajalca 

javno-zasebnega partnerstva je navadno akt poslovanja, v primerih, ki jih določa zakon (57. 

člen), pa ima naravo upravnega akta. 

3.6 Nastanek razmerja javno-zasebnega partnerstva 

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s 

trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma koncesijske pogodbe, 
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razen če zakon določa drugače ali če je v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu določeno, da 

se te pridobijo pozneje ali ob izpolnitvi določenega pogoja. 

Navadno je vzorec pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu že del razpisne dokumentacije in je 

dokončno usklajen v fazi dialoga med javnim in zasebnim partnerjem. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Za potrebe zaključne projektne naloge smo izvedli raziskavo, s katero smo skušali ugotoviti 

stopno uveljavitve javno-zasebnega partnerstva na področju informatizacije javne uprave. V 

raziskavi so sodelovali anketiranci iz obeh obravnavanih sektorjev.  

4.1 Intervju 

Za raziskavo smo v osnovi uporabili kvalitativno raziskovalno metodo. Vir je bil vnaprej 

pripravljen vprašalnik (priloga 1), ki je bil osnova in pomoč pri izvedbi globinskih intervjujev 

(In-Depth Interviews) s kompetentnimi sogovorniki, ki so se posredno ali neposredno 

srečevali s problematiko javno-zasebnega partnerstva na področju informatizacije javne 

uprave.  

Globinski intervju je eden od načinov izvajanja kvalitativne raziskave. Primeren je za izvedbo 

intervjujev z manjšim številom anketirancev in za raziskavo njihovih pogledov, izkušenj ter 

pričakovanj glede obravnavane teme (Boyce in Neale 2006, 3). 

Boyce in Neale (2006, 3) kot največjo prednost globinskih intervjujev omenjata pridobivanje 

podrobnejših informacij, ki bi jih z drugimi metodami raziskovanja težko zajeli. Taka 

raziskava omogoča večjo sproščenost intervjuvancev. 

Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali nekatera navodila, ki jih navajata Boyce in Neale 

(2006, 3), predvsem glede odprtosti vprašanj in trajanja intervjuja, ki naj ne bi presegal 15 

vprašanj. 

Vnaprej pripravljena in strukturirana vprašanja so omogočila ciljno izvajanje intervjujev. 

Intervjuji so bili v soglasju z intervjuvanci posneti, zato je pogovor lahko tekel tekoče in 

sproščeno, kar je dodatno prispevalo k pridobivanju kakovostnih informacij.  

4.2 Anketa 

Poleg intervjujev smo kot dodatek izvedli tudi spletno anketo. S pomočjo spletnega orodja 

»FluidSurveys« smo pripravili anketni vprašalnik (priloga 2) in izvedli anketiranje. Anketni 

vprašalnik je bil delno sestavljen iz vprašanj, ki so bila podlaga za intervjuje, predvsem pa je 

bil namenjen izvedbi SWOT-analize.  

4.3 Sodelujoči intervjuvanci in anketiranci 

Intervjuje smo opravili z desetimi sogovorniki, petimi predstavniki javnega sektorja in petimi 

predstavniki izvajalcev. Anketni vprašalnik so poleg intervjuvancev izpolnili še štirje 

sodelujoči, dva iz javnega sektorja in dva predstavnika izvajalcev. 
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Večina sodelujočih ima petnajst- in večletne izkušnje na področju informatizacije javne 

uprave. Sogovornike smo izbrali tako v javni upravi kot tudi v zasebnem sektorju z namenom, 

da raziščemo poglede, izkušnje, interese in zadržke obeh segmentov potencialnih udeležencev 

javno-zasebnega partnerstva. Med intervjuvanci so bili strokovnjaki s pravnega, vsebinskega 

in tehničnega področja, kar je omogočilo osvetliti dosedanjo prakso sodelovanja javnega in 

zasebnega sektorja in javno-zasebno partnerstvo z različnih zornih kotov.  

Sogovornike smo izbrali iz kroga ljudi, ki smo jih spoznali in z njimi sodelovali v zadnjih 

osemnajstih letih, ko je bil avtor v podjetju zadolžen za sodelovanje z javno upravo. V 

podjetju smo v teh letih izvedli več kot dvajset uspešnih projektov razvoja in implementacije 

informacijskih rešitev, ki so vsi v fazi operativnega delovanja, vzdrževanja in nadaljnjega 

razvoja novih funkcionalnosti in prilagajanja zakonskim spremembam. Nekateri od njih so 

primerni tudi za koncesijsko obliko javno-zasebnega partnerstva. Gre za obstoječe 

informacijske rešitve, primerne predvsem z vidika povrnitve stroškov z zaračunavanjem 

končnim uporabnikom ali izvajalcem storitev z javnim pooblastilom in prenosom tveganja 

operativnega delovanja ter prilagajanja zakonskim spremembam na zasebnega partnerja 

(European Commission 2003, 28). 

Pridobljene informacije nam v nadaljevanju omogočajo opredeliti dosedanje izkušnje na 

področju informatizacije javne uprave s poudarkom na sodelovanju javnega in zasebnega 

sektorja, oceniti možnosti in ovire v okviru obstoječe zakonodaje, osvetliti poglede na 

prihodnost uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva, na potencialno zanimiva področja za 

uveljavitev javno-zasebnega partnerstva ter v zaključku izvedbo SWOT-analize. 

4.4 Dosedanje izkušnje sodelujočih v raziskavi 

Na začetku je treba omeniti t. i. 'outsourcing' oz. zunanje izvajanje. Na področju informatike 

je to že vrsto let znana oblika sodelovanja med naročniki in izvajalci. 'Outsourcing' lahko 

štejemo kot mejni primer javno-zasebnega partnerstva, saj je za to obliko sodelovanja 

značilno dolgoročno partnerstvo. Sicer pravno formalno gledano ne gre za javno-zasebno 

partnerstvo, ampak za klasičen naročniško odplačni način sodelovanja. 

Z ustanovitvijo lastne države Slovenije je bil v letih 1992–1994 pred uslužbenci javne uprave 

velik izziv. Zahteve in pričakovanja o sodobni državni upravi so bila velika. V tistem času je 

bil močan steber informatike v državni upravi Urad za informatiko in telekomunikacije v 

okviru Ministrstva za notranje zadeve, kjer so praktično vse aktivnosti izvajali z lastnimi kadri 

in naročanja zunanjih storitev niso poznali. 'Outsourcing' oz. t. i. zunanje izvajanje je bilo po 

besedah osebe A tako rekoč prepovedana tema.  

Nekako v istem obdobju je bil ustanovljen Center vlade za informatiko. Ena njegovih prvih 

nalog je bila vzpostavitev državne komunikacijske in podatkovne infrastrukture ter nujno 
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potrebnih metodologij in standardov razvoja ter delovanja državne informatike. Sledil je 

razvoj posameznih aplikacijskih rešitev. Oseba B navaja dejstvo, da javna uprava ni bila niti 

organizacijsko niti kadrovsko pripravljena na izziv intenzivne informatizacije. Vsi 

sogovorniki iz javne uprave so se strinjali, da je bila odločitev za 'outsourcing' pravilna in tudi 

edina možna rešitev. Po eni strani so bili soočeni z velikimi željami in pričakovanji, po drugi 

strani pa so bili omejeni tako z zaposlovanjem kot s plačno politiko, ki v tistem času v 

primerjavi z gospodarstvom za informatike v javni upravi ni bila spodbudna. To se je z leti 

samo še slabšalo. Sodelovanje z zasebnim sektorjem je omogočilo pričakovano dinamiko 

razvoja in sledenje najmodernejšim tehnologijam. Podjetja so bistveno laže prilagajala svoja 

znanja in vire ter tako omogočala javni upravi odzivnost ter razvoj kakovostnih in učinkovitih 

informacijskih rešitev. S tem so se strinjali vsi sogovorniki.  

Predvsem predstavniki podjetij so poudarili tudi pozitivne učinke zanje, saj je sodelovanje z 

javno upravo spodbujalo razvoj tudi pri njih. Oseba C je omenila sožitje med naročnikom in 

izvajalcem, ki je potrebno za razvoj in delovanje kakovostnih informacijskih rešitev.  

Osebi D in E sta poudarili, da je prav tako sodelovanje vplivalo tako na razvoj slovenskih IT-

podjetij kot na raven razvitosti slovenske javne uprave na področju informatizacije. To 

potrjujejo tudi mednarodni dosežki in priznanja. Po meritvah Evropske komisije glede 

razvitosti e-storitev javne uprave je Slovenija leta 2007 zasedla 2. mesto skupaj z Malto in 

takoj za Avstrijo. Portal e-VEM je dobil za leto 2009 priznanje The United Nations Public 

Service Award (UNPSA). Za leto 2012 je projekt 'Informacijska podpora postopkov priprave 

predpisov (IPP)' prejel enako priznanje za drugo mesto. 

Oseba E je še posebej izpostavila, da teh dosežkov ne bi bilo, če nekaj visokih uradnikov v 

danih možnostih javnega naročanja ne bi imelo posluha za 'outsourcing'. Dodatno je oseba E 

izpostavila strategijo državne uprave, katere glavni cilj bi morala biti sodobna, učinkovita in 

prijazna državna uprava. To pa lahko doseže samo z osredotočenjem na osnovno dejavnost, 

na upravljanje in nadzor. Druge aktivnosti, za katere ni specialistka, naj prepusti 

strokovnjakom iz zasebnega sektorja. 

Iz intervjujev lahko razberemo, da je bila odločitev za zunanje izvajanje storitev pravilna in 

koristna tako za javno upravo kot za podjetja, ki te storitve izvajajo. Trditev »Odločitev za 

zunanje izvajanje storitev je bila pravilna« je bila v povprečju ocenjena s 6,3, pri čemer 

pomeni 1 – sploh se ne strinjam s trditvijo in 7 – v celoti se strinjam s trditvijo. Podrobneje so 

rezultati ankete prikazani v prilogi 3 (preglednica 1). 

Spodnja slika 6 prikazuje stopnjo strinjanja sogovornikov s posameznimi trditvami glede 

pomena 'outsourcinga' za javno upravo. 
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Slika 6: Pomen 'outsourcinga' za javno upravo 

Vsi sogovorniki so opozarjali tudi na dejstvo, da je za korektno sodelovanje potreben tudi 

ustrezen nadzor. Tu se je v preteklosti pojavilo nekaj težav, ki so posledica dejstva, da je 

javna uprava sploh v zadnjem osemletnem obdobju bistveno premalo vlagala v znanje lastnih 

ljudi, ki bi lahko kompetentno komunicirali z izvajalci. Še več – oseba C, ki ni informatik po 

osnovni izobrazbi, je izpostavila dejstvo, da nekateri menijo, da je informatikova naloga 

prenašanje računalnikov, polaganje kablov in reševanje osnovnih uporabniških težav. Tako 

gledanje je za nadaljnji razvoj informatizacije v državnih organih slaba popotnica. Včasih se 

celo zgodi, da izvajalci nimajo kompetentnih sogovornikov. 

Oseba A se s tem v zvezi zaveda, da je za zakonodajo in izvajanje procesov odgovorna javna 

uprava, kar pa je treba prevesti tudi v informatikom razumljiv jezik. Pogosto ima javna uprava 

ravno tu težavo zaradi nezadostnega števila kompetentnih sodelavcev. Posledica – zunanji 

izvajalec počasi začenja narekovati rešitve in celo njihovo delovanje. To je pa narobe. Javna 

uprava mora poskrbeti za razvoj strokovnjakov, ki bodo odpravili vrzel med vsebino in 

informatiki. 

Težave se kažejo v do neke mere preveliki odvisnosti javne uprave od IT-podjetij. Še več – v 

zadnjem obdobju se je v javnosti zaradi poročanja nekaterih medijih razširilo mnenje, da je 

javna uprava v preteklosti postala ujetnik IT-podjetij. To naj bi bila posledica 'outsourcinga', 

premajhnega vlaganja v lastne kadre in s tem nesposobnost nadzorovanja zunanjih izvajalcev. 

Razvojne dokumentacije, ki jo izvajalci predajajo ob predaji posameznih izdelkov, naj bi 

onemogočale drugim ponudnikom ponuditi cenejše vzdrževanje obstoječih, praviloma 

kompleksnih rešitev (Voh Boštic 2012) (izjave direktorja DEUP in bivše ministrice). 

Delno se s tem strinjajo tudi sogovorniki, kar je pokazala tudi anketa. V povprečju je bila 

trditev »Javna uprava je ujetnik IT-podjetij« ocenjena s 3,2, pri čemer pomeni 1 – sploh se ne 
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strinjam s trditvijo in 7 – v celoti se strinjam s trditvijo. Podrobneje so rezultati ankete 

prikazani v prilogi 3 (preglednica 2). 

Še najbliže splošnemu razmišljanju sogovornikov je izjava osebe F, ki se strinja, da očitki 

niso povsem brez osnove. Ni pa tako enostavno, kot na to gledajo nekateri posamezniki in 

predvsem javnost. Zadeva je bistveno bolj zapletena in ravno toliko, kolikor je javna uprava 

ujetnica IT-podjetij, so IT-podjetja ujetniki javne uprave. Ampak, ali ne gre pri vsakem 

partnerstvu do neke mere ravno za to? V vsakem partnerskem odnosu vsakdo nekaj daje in 

nekaj dobi. Sčasoma se razvije neka soodvisnost, lahko bi rekli simbioza. Tu pa nastopi 

problem zaradi Zakona o javnem naročanju, ki ne predvideva nobene pametne oblike takega 

sodelovanja. Zato je potem to sporno. Danes je IT-tveganje vsake velike organizacije, ker je 

zaradi povečanja učinkovitosti procesov razvila veliko IT-rešitev in je zato na tem področju 

ranljiva. Poanta je v informatiki in ne v zunanjem izvajalcu, ker je organizacija ranljiva tudi, 

če razvija IT-rešitve z lastnimi kadri. Če organizacije ne bi imele informacijske podpore, ne bi 

bile ranljive, bi bile pa zelo neučinkovite, zaključuje oseba F. 

Vsi sogovorniki razen enega so se strinjali, da Zakon o javnem naročanju ni najbolj primeren 

za področje informatike, ker ne upošteva njenih posebnosti. Predvsem so izpostavljali 

problem sklepanja dolgoročnih pogodb, ki jih Računsko sodišče opredeljuje kot neprimerne, 

kar je še posebej poudarila oseba G. Kot razlog je navajala oceno, da so ob oddaji javnega 

naročila in sklenitvi posla cene nizke, v daljšem obdobju pa se slej ko prej pojavijo dvomi o 

gospodarnosti tovrstnih pogodb. 

To je v nasprotju z mnenjem drugih sogovornikov, ki so vsi prepričani, da je dolgoročno 

partnersko sodelovanje na informacijskih projektih pogoj za zagotavljanje kakovosti. 

Teoretično in v vse več primerih tudi praktično mora naročnik vsaka tri leta objavljati javni 

razpis za operativno podporo, vzdrževanje in nadaljnji razvoj obstoječih kompleksnih, 

namensko razvitih rešitev. 

Oseba H navaja, da praksa pri razvoju in vzdrževanju uporabniku prilagojenih rešitev kaže na 

to, da je zamenjava izvajalca lahko zelo tvegana. Dejstvo je, da razvoj naročniku prilagojenih 

informacijskih rešitev skupaj z operativnim delovanjem in dopolnjevanjem traja desetletje in 

več. Pomembno je, da ima naročnik ustrezno usposobljene poslovne analitike, ki suvereno 

obvladujejo zakonodajo in procese. Le tako usposobljeni naročnikovi strokovnjaki so 

sposobni izvajalcu podati jasne zahteve in opravljati ustrezen nadzor. 

Temu je bilo v preteklem obdobju pri načrtovanju kadrov in plačni politiki posvečene 

premalo pozornosti. Veliko vsebinskega znanja morajo imeti tudi strokovnjaki izvajalca. Zato 

je dolgoročno partnerstvo v informatiki tako pomembno. Temu so pritrdili praktično vsi 

sogovorniki. Te posebnosti bi morali upoštevati tudi avtorji Zakona o javnem naročanju. Ta 

predpis bi moral za področje informatike omogočati dolgoročne pogodbe z določenim 
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odpovednim rokom in hkrati zagotavljati varovalke, ki bi preprečevale zlorabo in 

negospodarno ravnanje. 

Oseba I je poleg tega, da se strinja z 'outsourcingom', posebej izpostavila pomen nadzora, ker 

se lahko še tako odgovoren zunanji izvajalec prepusti delovanju 'po liniji najmanjšega napora'. 

Če ni ustreznega nadzora, stvari razvodenijo in gredo v napačno smer. Nikakor se ne strinja s 

trditvijo, da je javna uprava postala ujetnica IT-podjetij. Osnovni interes bi moral biti 

dolgoročno partnerstvo, kar seveda ne pomeni, da je obstoječi izvajalec nedotakljiv. Oseba I 

hkrati poudarja, da je zahteva po najnižji ceni daleč od tega, kar naročnik potrebuje. Ta del 

zaključuje z vprašanjem: »Ali se gremo operirat k najcenejšemu kirurgu?« 

Druga možnost je, da se na področju informatizacije končno premakne nekaj tudi glede 

uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva.  

Oseba E meni, da področje javno-zasebnega partnerstva glede zakonodaje ni slabo urejeno. 

Na podlagi te zakonodaje je bila izvedena že vrsta uspešnih investicijskih projektov. Če bi jo 

bolj uporabljali tudi v drugih primerih, npr. na področju informatizacije, bi se mogoče 

pokazale kakšne pomanjkljivosti, ki bi jih veljalo odpraviti. Konceptualno pa z Zakonom o 

javno-zasebnem partnerstvu ni nič narobe. Koncesijska oblika javno-zasebnega partnerstva je 

na področju informatizacije po mnenju osebe E edini možen pristop. Drugi sogovorniki so 

temu stališču v glavnem pritrdili. 

Rezultati ankete so pokazali, da so anketiranci ustreznost pravne ureditve javno-zasebnega 

partnerstva v povprečju ocenili s 4,2, pri čemer pomeni 1 – trditev v celoti ne ustreza in 7 – 

trditev v celoti ustreza. Podrobneje so rezultati ankete prikazani v prilogi 3 (preglednica 3). 

4.5 Pogled sodelujočih v raziskavi na prihodnost uveljavljanja jano-zasebnega 

partnerstva 

Smo v času krize in kroničnega pomanjkanja sredstev za razvoj ali celo normalno vzdrževanje 

informacijskih sistemov. Ena od možnih rešitev oz. izhodov je tudi javno-zasebno partnerstvo 

v obliki koncesije za obstoječe rešitve in za nove projekte, ki so še v fazi načrtovanja.  

Rezultati ankete so pokazali, da se večina anketirancev strinja s trditvijo: »Javno-zasebno 

partnerstvo je primeren model za posamezna področja informatizacije storitev javne uprave.« 

Trditev je bila v povprečju ocenjena s 5,9, pri čemer pomeni 1 – sploh se ne strinjam s 

trditvijo in 7 – v celoti se strinjam s trditvijo. Podrobneje so rezultati ankete prikazani v 

prilogi 3 (preglednica 4). 

Res je, da smo na področju informatizacije glede javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji še 

povsem na začetku. Edini poskus koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva se je zgodil 
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leta 2009. Na poziv promotorjem je izdelal in oddal vlogo konzorcij podjetij. Posel je bil 

pozneje oddan kot javno naročilo. 

Oseba E je izpostavila, da je bilo v Sloveniji do sedaj javno-zasebno partnerstvo na področju 

informatizacije tabu tema, kot da bi vladal strah pred nečim novim. V Veliki Britaniji so se s 

tem začeli ukvarjati že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v Sloveniji pa šele v zadnjih 

dveh letih. Oseba E je prepričana, da je javno-zasebno partnerstvo prava smer, ki bo dala nov 

zagon razvoju informatike v slovenski javni upravi. Dodaja še, da je strah odveč, da so tudi v 

tujini na začetku naredili kakšno napako, vendar le tako lahko ustvarimo primere dobre 

prakse. Je pa pomembno, da smo o tem začeli razmišljati in da pridemo do prvega uspešnega 

primera. Potem bo vse lažje. 

Oseba B meni, da je javno-zasebno partnerstvo edini način, ki nam bo v prihodnje omogočil 

nadaljnje stopnjevanje informatizacije javne uprave. Vsi skupaj se moramo zavedati, da to 

samo po sebi ne bo pripeljalo do želenega cilja, do odprave administrativnih ovir, 

poenostavitve postopkov, učinkovitosti in preglednosti. Le tako lahko ustvarimo gospodarstvu 

prijazno okolje in dosežemo nov zagon gospodarstva, kar nas edino lahko reši iz sedanje 

krize. Brez stopnjevanja informatizacije to ni izvedljivo. Zato oseba B poudarja, da bo poleg 

uvajanja novega pristopa treba postoriti še marsikaj na področju področne zakonodaje in 

pripadajočih predpisov. Oseba B ocenjuje, da smo zdaj tam, kjer smo bili pred 20 leti ob 

odločitvi za 'outsourcing'. Lahko pa ob primernem postopnem načinu naredimo velik korak 

naprej. Tudi javno-zasebno partnerstvo bo od javnih uslužbencev zahtevalo obvladovanje 

zakonodaje, predpisov in tudi postopkov. Predvsem bo treba dobro opredeliti postopke 

izvajanj; samo pogodbe o stopnji izvajanja storitev ne bodo dovolj. Le tako bo javni partner 

lahko postopke in dejavnosti ustrezno nadzoroval, kar bo v tem primeru vsaj tako pomembno 

kot pri 'outsourcingu'. 

Oseba A je svoj pogled na javno-zasebno partnerstvo opredelila kot izpolnjevanje treh 

pogojev, in sicer: obstajati morajo javni interes, zasebni interes in partnerstvo. Šele ko so ti 

trije pogoji uresničeni, lahko sploh o tem govorimo. Včasih se ta beseda izkorišča, ker 

obstajajo tudi druge metode za doseganje enakih ali podobnih ciljev. Če obstajajo partnerski 

odnos in dva interesa, to pomeni, da javni sektor s tem nekaj pridobi na področju 

dolgoročnosti, prihrankov, večje zanesljivosti in kakovosti delovanja. V končni fazi bo plačal 

enako ali manj za enako kakovost. Zasebni partner ob vstopu v partnerstvo prispeva 

materialne, finančne ali človeških vire. Za to bo od javnega partnerja dobil plačilo za 

izvajanje storitev, predvsem pa možnost tržiti dodatne storitve na prostem trgu. To bo zanj 

dodaten vir prihodkov, kar mu bo omogočil nižanje cene za javnega partnerja. Teoretično 

lahko pridemo do situacije, ko bodo storitve za javnega partnerja brezplačne. To bi bila po 

mnenju osebe A, ki idejo javno-zasebnega partnerstva na področju informatizacije močno 

podpira, prava pot. 
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Veliko bolj skeptična glede javno-zasebnega partnerstva na področju informatizacije je oseba 

G. Po njenem mnenju je področje informatike bolj neprimerno kot primerno za javno-zasebno 

partnerstvo, še posebej za že delujoče rešitve, ki so v fazi operativnega delovanja, vzdrževanja 

in nadgrajevanja. Tudi če bi namesto države IT-storitve plačeval kdo drug, s tem ne bi veliko 

pridobili. Ni pa oseba G razmišljala o potencialnem trženju dodatnih tržno zanimivih storitev. 

Oseba D je prepričana, da je v javno-zasebnem partnerstvu velik potencial za razvoj in 

vlaganje v IT na področju javne uprave. V razvoj mora samoiniciativno vlagati tudi zasebni 

partner. Vlaganje bi bilo tako bolj optimalno, saj bi imel zasebni partner maksimalen interes 

optimizirati sisteme in zato zniževati stroške operativnega delovanja. V okviru javno-

zasebnega partnerstva bi moral zasebni partner pridobiti dodatne vire prihodkov, kar bi mu 

omogočilo trženje informacij in tržno zanimivih storitev. Vse seveda pod drobnogledom 

javnega partnerja in v okviru zakonskih omejitev. Oseba D tudi meni, da bi zasebni partner 

samoiniciativno skrbel za posodabljanje rešitev, vključno z dodajanje novih funkcionalnosti, 

saj je njegov primarni interes zagotavljanje kakovosti storitev in zadovoljni uporabnik. To je 

edino jamstvo za dolgoročno uspešnost tovrstnih projektov. 

Oseba F meni, da je javno-zasebno partnerstvo v nekaterih primerih zelo primerno, in to 

predvsem tam, kjer gre za IT-storitve, ki so usmerjene proti končnim uporabnikom zunaj 

javne uprave, ali tam, kjer obstaja možnost razvoja dodatnih storitev, ki bi bile tržno zanimive 

in bi jih zasebni partner lahko ponudil končnim uporabnikom. Javno-zasebno partnerstvo ne 

bo moglo reševati vseh primerov, je prepričana oseba F. 

Oseba I je zatrdila, da zagovarja 'outsourcing' že od samega začetka svojega delovanja v 

informatiki. V sedanjem ekonomskem položaju je javno-zasebno partnerstvo edina pametna 

in možna rešitev. Treba je rešiti problematiko nadzora in kontrolinga ter preseči vprašanje, 

zakaj je ravno neko določeno podjetje dobilo posel. Oseba I se boji, da se bo zapletlo pri 

prenovi in racionalizaciji postopkov ali se bodo vsaj upočasnili. Javna uprava bo kakovostna, 

če se bo osredotočila na vsebino in kakovostne, informacijsko podprte storitve. Javna uprava 

nikoli ne bo imela toliko finančnih sredstev, kolikor bo potreb po sodobnih IT-rešitvah. V 

modelu javno-zasebnega partnerstva bo tega lahko izvedeno bistveno več, zaključuje oseba I. 

V zaključnem delu intervjujev smo se s sogovorniki pogovarjali o možnih poslovnih modelih 

obračunavanja storitev, ki bi jih izvajal potencialni koncesionar oz. zasebni partner.  

Z vidika plačevanja IT-storitev, ki bi se izvajale v okviru koncesij, lahko opredelimo tri 

temeljne modele, in sicer: 

 plačniki so končni uporabniki kot fizične ali pravne osebe, 

 plačniki so javna uprava oz. posamezni organi kot uporabniki teh storitev in  

 plačniki so poslovni subjekti, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so jim IT-rešitve javne 

uprave posredno ali neposredno orodje pri izvajanju njihovih storitev. 



27 

Oseba F je skeptična glede zaračunavanja končnim uporabnikom kot fizičnim in pravnim 

osebam v primerih, ko so jim te rešitve le orodje za prijaznejše komuniciranje z javno upravo 

in niso povezane z njihovo pridobitno dejavnostjo. Taki primeri so razna poročanja za namene 

statistike, e-davki, e-sociala ali centralni register prebivalstva. Nekaj možnosti vidi le v 

zaračunavanju dodatnih potencialno tržno zanimivih storitev. 

Oseba A je omenila, da bi se v primeru, ko bi bil plačnik storitev javni sektor, ožja državna 

uprava razbremenila, ker bi velik del stroškov prevzela širša javna uprava, če ne celo javni 

sektor. Tak primer bi bila koncesija za komunikacijsko infrastrukturo. Vendar to verjetno ni 

glavni cilj in smisel. Oseba A sicer vidi dodatne možnosti prihrankov zaradi racionalnejšega 

poslovanja zasebnega partnerja in samoiniciativnosti, ki v primeru odplačnega javno-

naročniškega razmerja ni tako spodbujena kot pri javno-zasebnem partnerstvu. 

Oseba G tudi v tem primeru ne vidi posebne dodane vrednosti, v bistvu naj bi šlo le za 

prerazporeditev stroškov po posameznih državnih organih in organih lokalne samouprave. 

Glede na sedanja odplačna javno-naročniška razmerja gre le za prerazporejanje stroškov. 

Oseba I se je strinjala, da vsi projekti niso primerni za javno-zasebno partnerstvo, in pri tem 

omenila predvsem fizične osebe kot končne uporabnike. Enotnega modela ni mogoče 

opredeliti, treba je obravnavati vsak primer posebej. Pomembna je volja, saj je tam tudi pot, je 

zaključila oseba I. 

Praktično vsi sogovorniki so menili, da je model javno-zasebnega partnerstva, v okviru 

katerega bi stroške krili poslovni subjekti, ki pri svoji pridobitni dejavnosti uporabljajo tudi 

IT-rešitve javne uprave, sprejemljiv. To je potrdila tudi anketa o sprejemljivosti podeljevanja 

koncesij na področju informatizacije storitev javne uprave. Največ pomislekov so anketiranci 

izrazili glede sprejemljivosti z vidika medijev in posledično politike. Glede na rezultate 

ankete, ki so podrobneje prikazani v prilogi 3 (preglednica 5), je najmanj odpora pričakovati 

na strani strokovne javnosti. Anketiranci so posamezne vidike ocenjevali z ocenami od 1 do 7, 

pri čemer pomeni 1 – popolnoma nesprejemljiv in 7 – popolnoma sprejemljiv.  
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Slika 7: Sprejemljivost modela javno-zasebnega partnerstva 

4.6 Mnenje sodelujočih v raziskavi o mogočih področjih za uveljavitev javno-

zasebnega partnerstva 

Med intervjuji smo se s sogovorniki pogovarjali predvsem o vsebinah s področja 

informatizacije, ki bi bile primerne za JZP s poudarkom na sprejemljivosti zaračunavanja 

končnim uporabnikom in zamisli o plačevanju koncesnine. S pomočjo spletne ankete so 

sodelujoči tudi ocenili primernost posameznih področij. Rezultati so prikazani na sliki 8. 

 

Slika 8: Razvrstitev posameznega področja glede na povprečno oceno primernosti  

Kot najbolj primerni so bili ocenjeni promet, komunikacijska infrastruktura javne uprave in e-

VEM.  
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V prvem primeru gre v prvi vrsti za register vozil, ki je bil ocenjen s povprečno oceno 3,6, pri 

čemer pomeni 1 – neprimerno, 2 – primerno, 3 – pogojno primerno in 4 – zelo primerno 

področje za uveljavitev JZP. Nedvomno je to povezano z dejstvom, da se na tem področju 

storitve registracije, tehničnih pregledov, pobiranja letnih dajatev in podaljševanja veljavnosti 

prometnih dovoljenj vozil že danes izvajajo na osnovi podeljenih koncesij. Te je v preteklosti 

podeljevalo Ministrstvo za notranje zadeve. Z vidika uporabe informacijske podpore so 

neposredni deležniki državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki poleg tehničnih pregledov 

izvajajo tudi upravne postopke. Posredno so s tem informacijskim sistemom povezane še 

zavarovalnice, proizvajalci uradnih dokumentov (registrske tablice, prometna dovoljenja), 

proizvajalci ter prodajalci vozil in ne nazadnje tudi centri za socialno delo. Skratka, gre za 

informacijski sistem, ki ga pri svojem delu uporabljajo tako javna uprava kot tudi subjekti 

zasebnega prava, ki opravljajo pridobitno dejavnost. 

Podrobneje so rezultati ankete o primernosti področij za uveljavitev javno-zasebnega 

partnerstva prikazani v prilogi 3 (preglednica 6). 

Poleg tega so anketiranci navedli še naslednja potencialno zanimiva področja: elektronski 

arhiv, e-javno naročanje, e-zdravje, javno računovodstvo, kadrovska evidenca in obračun 

plač, načrtovanje in izvajanje proračuna. Še posebej zanimiva je zamisel o informatizaciji 

občin, kjer zdaj vlada precejšen nered, ker lokalne skupnosti urejajo to področje individualno. 

Pogledi v raziskavi sodelujočih na prihodnost uveljavljanja JZP pričajo o tem, da zamisli so, 

naklonjenost javno-zasebnemu partnerstvu je velika, manjka le dobra praksa. Z ustreznim 

komuniciranjem z interno in eksterno javnostjo in prvim uspešnim projektom bodo 

odpravljeni tudi politični pomisleki. 

4.7 SWOT-analiza javno-zasebnega partnerstva na področju informatizacije 

SWOT-analizo smo izvedli v okviru spletne raziskave »JZP v luči informatizacije javne 

uprave« (priloga 2). V raziskavi je sodelovalo 14 anketirancev, in sicer sedem iz javnega in 

sedem iz zasebnega sektorja. Navedenih je bilo 14 trditev, ki so jih udeleženci opredelili kot 

prednost, pomanjkljivost, priložnost ali grožnjo. Poleg tega so imeli možnost podati trditve po 

lastni presoji. Rezultati analize so po posameznih elementih SWOT analize ponazorjeni v 

prilogi 4.  

SWOT analiza je potrdila razmišljanja sogovornikov, ki so jih podali v okviru intervjujev. 

Trditve, ki so opredeljene kot prednosti, se nanašajo na razbremenitev javne porabe, 

dolgoročno partnersko sodelovanje, motivacijo zasebnega partnerja za razvoj najsodobnejših 

rešitev in njihovo trženje ter prevzem tveganja glede razvoja in vzdrževanja. 
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Kot pomanjkljivost anketiranci izpostavljajo vrzel med zakonskimi spremembami in 

razvojem informacijske podpore, pomanjkanje izkušenj z modelom javno-zasebnega 

partnerstva ter neenakomerno obremenitev zasebnega partnerja. V splošnem lahko 

ugotovimo, da je SWOT-analiza pokazala bistveno več prednosti kot pomanjkljivosti. 

Med priložnostmi se ponovno pojavlja motivacija zasebnega partnerja za aktivnejše 

sodelovanje pri razvoju novih in vzdrževanju obstoječih rešitev, znižanje javne porabe in 

uvajanje novih tržno zanimivih storitev. 

Grožnje glede uvajanja JZP anketiranci vidijo predvsem v izpostavljenosti političnim 

pritiskom in morebiti finančni nestabilnosti zasebnega partnerja, kar je z vidika dolgoročnega 

sodelovanja nedvomno izredno pomembno. 

4.7.1 Pozitivni vidiki uvajanja javno-zasebnega partnerstva 

Če združimo prednosti in priložnosti, lahko to opredelimo kot pozitivne vidike uvajanja JZP. 

Podrobno so tako združeni podatki po posameznih trditvah prikazani v slikah 9–12. 

Anketiranci so kot pozitivne vidike najpogosteje navedli naslednje trditve: 

 trditev 8.4 »Zasebni partner je zainteresiran, da predlaga in implementira nove tehnične 

rešitve, optimizira delovanje sistema ter skrbi za nove funkcionalnosti s ciljem povečati 

zadovoljstvo uporabnikov« s 14 glasovi (100 % delež); 

 

Slika 9: Opredelitev trditve 8.4 

 trditev 8.2 »V primerjavi z javno-naročniško izvajalskim razmerjem se javna poraba zniža 

ali v celoti odpade, obremenitev javnih financ se v primeru razvoja novega sistema 

enakomerno porazdeli čez daljše časovno obdobje (javni partner ne krije stroškov 

začetnega razvoja)« s 13 glasovi (93 % delež); 
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Slika 10: Opredelitev trditve 8.2 

 trditev 8.11 »Uvajanje in trženje novih storitev, ki so posredno povezane s temeljno 

storitvijo« s 13 glasovi (93 % delež); 

 

Slika 11: Opredelitev trditve 8.11 

 trditev 8.5 »Javni partner izvede en javni razpis za daljše obdobje in premosti omejenost 

proračunov, kar za zasebnega partnerja pomeni večjo stopnjo pravne varnosti in večjo 

trdnost partnerstva« s 12 glasovi (85 % delež). 

 

Slika 12: Opredelitev trditve 8.5 

4.7.2 Negativni vidiki uvajanja javno-zasebnega partnerstva 

Če združimo pomanjkljivosti in grožnje, lahko to opredelimo kot negativen vidike uvajanja 

JZP. Podrobno so tako združeni podatki po posameznih trditvah prikazani v slikah od 13–16. 

Anketiranci so kot negativne vidike najpogosteje navedli naslednje trditve: 
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 trditev 8.9 »Izpostavljenost političnim pritiskom« s 13 glasovi (93 % delež); 

 

Slika 13: Opredelitev trditve 8.11 

 trditev 8.13 »Tveganje zaradi morebitne finančne nestabilnosti zasebnega partnerja« z 12 

glasovi (85 % delež); 

 

Slika 14: Opredelitev trditve 8.13 

 trditev 8.7 »Nezaupanje javnega in zasebnega partnerja do novega nepreizkušenega 

modela sodelovanja« z 12 glasovi (86 % delež); 

 

Slika 15: Opredelitev trditve 8.7 

 trditev 8.8 »Neusklajenost uvajanja zakonskih sprememb in razvoja informacijske 

podpore« z 12 glasovi (86 % delež). 
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Slika 16: Opredelitev trditve 8.8 
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5 PREDLOG IZVEDBE MRVL – REGISTER VOZIL IN LISTIN  

Pri pripravi predloga možne izvedbe smo upoštevali rezultate raziskave, prikazane na sliki 8, 

in rezultate SWOT-analize. Pri tem smo v največji možni meri poskušali upoštevati pozitivne 

in negativne vidike uvajanja modela JZP na področju informatizacije storitev javne uprave. 

5.1 Obstoječe stanje MRVL 

Glede na oceno primernosti področij za uveljavitev javno-zasebnega partnerstva na področju 

informatizacije (slika 8) se kot predlog mogoče izvedbe kar sam po sebi ponuja področje 

prometa, konkretneje register vozil in listin, v nadaljevanju MRVL. 

MRVL je v osnovi informacijski sistem, ki hrani podatke o vozilih in pripadajočih elementih 

(uporabnikih, lastnikih, registrskih tablicah, prometnih dovoljenjih, tehničnih pregledih, 

avtomobilskem zavarovanju, cestnini, omejitvah, lokacijah, zaznamkih, arhivih ...) ter 

registracijskim organizacijam (upravne enote, tehnični pregledi, prodajalci vozil) omogoča 

podporo pri izvajanju postopkov za spremljanje celotnega življenjskega cikla vozil in listin, 

povezanih z njim. Sistem je tesno in ključno povezan s sistemom za izdajanje potrdil o 

skladnostih, ki jih na podlagi homologacijskih predpisov izdaja Ministrstvo za promet 

(Poljanec 2006).  

Razvoj MRVL-ja je potekal v letih od 2004 do 2006, ko je bil 6. marca predan v produkcijsko 

delovanje. Naročnik je bil Centar vlade za informatiko. Od leta 2006 do danes se na tem v 

obliki klasičnega 'outsourcinga' izvajajo storitve za zagotavljanje operativnega delovanja, 

vzdrževanja aplikacij in nadaljnjega razvoja informacijskega sistema MRVL. Glede na sliko 5 

gre za obstoječo informacijsko rešitev, za katero je odgovoren javni sektor, dela pa se izvajajo 

s pomočjo zunanjega partnerja in pogodbe za izvajanje storitev. Gre za klasično odplačno 

javno naročniško razmerje, ki se obnavlja vsaka tri leta. 

Vseh uporabnikov MRVL-ja je skoraj 3000. Uporabnike lahko glede poseganja v podatke 

razdelimo v tri skupine. 

Prva skupina so uporabniki, ki spreminjajo podatke. Ti so: 

 upravne enote (58 + 2 enot, 769 uporabnikov), 

 enote, ki opravljajo tehnične preglede (86 enot, 990 uporabnikov), 

 Ministrstvo za obrambo RS (MORS), 

 Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC), 

 proizvajalca listin (KIG in Cetis), 

 Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). 

Druga skupina so uporabniki, ki zgolj vpogledujejo v podatke. Ti so: 

 Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), 
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 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 

 Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS – GDU,  

 centri za socialno delo, 

 občinska redarstva, 

 Inšpektorat RS za okolje in prostor, 

 Prometni inšpektorat RS. 

V tretjo skupino uvrščamo uporabnike, ki pridobivajo podatke; ti so:  

 policija (eRISK), 

 e-uprava (eMRVL), 

 Slovensko zavarovalno združenje (SZZ), 

 Statistični urad RS (SURS), 

 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP), 

 občinska redarstva, 

 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 

 EUCARIS. 

Od zgoraj naštetih lahko izluščimo poslovne subjekte, ki opravljajo pridobitno dejavnost in 

jim je MRVL posredno ali neposredno orodje pri izvajanju njihovih storitev, in sicer: 

 Enote, ki opravljajo tehnične preglede (86 enot, 990 uporabnikov), 

 Slovensko zavarovalno združenje (SZZ), 

 EUCARIS, 

 proizvajalci, distributerji ter prodajalci avtomobilov in avtomobilske opreme, 

 proizvajalca listin (KIG in Cetis), 

 občinska redarstva (pogojno). 

Vsi ti poslovni subjekti so potencialni plačniki informacijskih storitev, ki jih zagotavlja 

MRVL. 

5.2 MRVL – Register vozil in prometnih listin zrel za korak v smeri javno-zasebnega 

partnerstva 

Glede na rezultate intervjujev in ankete ima MRVL vse elemente, ki omogočajo vzpostavitev 

JZP v obliki koncesije. Eden od intervjuvancev je izrazil mnenje, da to ne bi imelo pravega 

smisla, ker je država v razvoj in dograditve v preteklosti investirala že znatna sredstva in da bi 

morali o tem razmišljati že ob vzpostavitvi projekta. To bi sicer lahko bil eden o glavnih 

pomislekov pri odločanju o podelitvi koncesije, vendar bi ta problem lahko rešili tako, da bi 

koncesionar s plačevanjem letne koncesijske dajatve pokril del pretekle investicije. Tako 

pridobljena sredstva bi lahko koncedent vlagal v razvoj novih informacijskih rešitev ter s tem 
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pospešil razvoj informatizacije javne uprave. Sedanji naročnik in prihodnji javni partner bi se 

tudi razbremenil stroškov zaradi zunanjega izvajanja storitev.  

Uporaba MRVL-ja bi morala biti za organe državne uprave brezplačna. Poleg tega bi si javni 

partner s podelitvijo koncesije za obdobje desetih let zagotovil dolgoročno stabilno delovanje 

sistema, svoje energijo pa bi usmeril v razvoj novih rešitev.  

Zasebni partner bi moral prevzeti tveganje, povezano s prilagajanjem zakonskim 

spremembam. V tem primeru bi lahko deloval v stabilnejšem poslovnem okolju dolgoročnega 

partnerstva. Po svoji presoji bi lahko optimiziral delovanje sistema in razvijal nove storitve, ki 

niso neposredno vezane na osnovno delovanje MRVL-ja. Trženje teh storitev bi zasebnemu 

partnerju zagotavljalo dodatni vir prihodkov, uporabnikom pa večjo uporabno vrednost in 

dodatno zadovoljstvo. Koncesionar bi svoje storitve zaračunaval uporabnikom oz. poslovnim 

subjektom, ki jim je MRVL posredno ali neposredno orodje za izvajanje njihove pridobitne 

dejavnosti. Storitve bi se glede na število opravljenih postopkov lahko zaračunavale kot 

mesečna uporabnina ali mesečna naročnina v primeru, ko bi šlo za vpogledovanje v podatke 

ali njihovo pridobivanje iz MRVL-ja. 

SWOT-analiza je v okviru pomanjkljivosti in groženj pokazala dva glavna pomisleka, ki sta 

neposredno povezana s podelitvijo koncesije. Izpostavljenost političnim pritiskom je 

pričakovana, vendar brez jasne politične podpore v smeri javno-zasebnega partnerstva 

Slovenija koraka ne bo naredila. To je prvi pogoj. Da bi se izognili nepotrebni politizaciji, bo 

potrebna jasna in argumentirana komunikacija z internimi in eksternimi javnostmi. Drug tak 

pomislek je nezaupanje javnega in zasebnega partnerja v nov model sodelovanja. To je sicer 

res, vendar brez prvega koraka ne bo nastala dobra praksa, ki bi lahko take pomisleke 

odpravila. Druga dva izpostavljena pomisleka obstajata že danes in koncesijska oblika 

sodelovanja javnega ter zasebnega partnerja teh tveganj ne bo povečala. 

Eden od sogovornikov je dejal, da je pomemben samo prvi projekt, ki bo izveden na ta način, 

drugi bodo sledili. Raziskava, ki smo jo opravili v okviru te naloge, je pokazala, da so 

razmere za javno-zasebno partnerstvo zrele za prvi resni korak in da je MRVL najprimernejši 

kandidat. 
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6 SKLEP 

V teoretičnem delu naloge so predstavljena dejstva o razvitosti JZP doma in v tujini, kjer je 

model JZP najbolj razvit v Veliki Britaniji. Tudi v Sloveniji je področje JZP zakonsko 

zadovoljivo urejeno in ga kot model sodelovanja javnega in zasebnega sektorja relativno 

uspešno uporabljamo v primeru infrastrukturnih projektov. Žal smo na področju 

informatizacije še popolnoma na začetku. 

Slovenija je v dvajsetih letih samostojnosti na področju informatizacije javne uprave dosegla 

zavidljive rezultate, kar priznava tudi mednarodna skupnost. Veliko je k temu pripomogla leta 

1993 sprejeta odločitev o zunanjem izvajanju IT-storitev. Ta odločitev je pozitivno vplivala 

tako na hitrost razvoja informatike v javni upravi kot na razvoj informacijskih podjetij. 

Empirična raziskava, opravljena v okviru te zaključne projektne naloge, je to trditev potrdila.  

Empirična raziskava je bila opravljena s pomočjo intervjujev s sogovorniki, ki se posredno ali 

neposredno srečujejo s problematiko JZP na področju informatizacije javne uprave. Poleg 

intervjujev je bila dodatno izvedena tudi spletna anketa. Anketni vprašalnik je bil delno 

sestavljen iz vprašanj, ki so bila podlaga za intervjuje, predvsem pa je bil namenjen izvedbi 

SWOT-analize. Sodelujoči so bili izbrani tako iz javne uprave kot tudi iz podjetij, ki 

sodelujejo z javno upravo. To je omogočilo uravnotežen pogled na stališča ene in druge 

strani. 

Raziskava je jasno pokazala, da je dosedanji model zunanjega izvajanja dejavnosti 

(outsourcinga) v veliki meri opravil svoje poslanstvo. Treba bo storiti nov korak, ki bo tudi v 

prihodnje omogočal vse hitrejši razvoj sodobnih informacijskih rešitev oz. storitev javne 

uprave. Le v tem primeru bomo lahko govorili o sodobni, učinkoviti in davkoplačevalcem 

prijazni javni upravi. 

Temeljna ugotovitev raziskave je, da je javno-zasebno partnerstvo korak v pravo smer. V dani 

ekonomski situaciji je uvajanje modela JZP edina pametna in možna pot in hkrati eden od 

pomembnih elementov izhoda iz krize, v kateri so se znašla tudi informacijska podjetja. Nekaj 

strahu in pomislekov seveda obstaja, vendar je to značilno za vse velike spremembe. Posebno 

pozornost bo treba nameniti razvoju ustrezno usposobljenih strokovnjakov javne uprave, ki 

bodo sposobni podajati zahteve in predvsem nadzorovati delovanje zasebnega partnerja. 

Pomemben bo prvi uspešen projekt, ki bo ustvarjal dobro prakso in tako odprl novo poglavje 

v informatizaciji javne uprave. Pomembni sta vizija in odločitev ter z njima povezana 

politična volja. 

V zaključnem delu naloge je predstavljen projekt, ki bi lahko bil primer dobre prakse 

uveljavljenja modela JZP na področju informatizacije javne uprave. Tu se je sicer pokazala 

potreba po bolj poglobljeni raziskavi, ki bi omogočila podrobnejšo predstavitev projekta in 
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ustrezno simulacijo poslovne sprejemljivosti uvedbe modela JZP na področju informatizacije, 

kar bi bil izziv za pripravo zaključnega dela na višji stopnji. 
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA INTERVJU 

V javnosti se je razširilo mnenje, da je javna uprava v preteklosti postala ujetnik IT-podjetij. 

To naj bi bila posledica t. i. 'outsourcinga', premajhnega vlaganja v lastne kadre in s tem 

onemogočanja nadzora zunanjih izvajalcev. Pomanjkljive razvojne dokumentacije naj bi 

onemogočale ostalim ponudnikom ponuditi cenejše vzdrževanje obstoječih praviloma 

kompleksnih rešitev (Delo, 18. 1. 2012, izjave Direktorja DEUP in bivše ministrice). 

Druga plat zgodbe je dejstvo, da pomeni razvoj aplikativne programske opreme, ki bi 

omogočal neboleče izvajanje, vzdrževanje in dopolnjevanje s strani poljubnega izvajalca 

bistveno večje inicialne stroške do prve implementacije in daljše časovne roke. Poleg tega 

brez izvajalčevega vsebinskega poznavanja področja, za katerega se razvija aplikativna 

rešitev, ne more nastati kvalitetni izdelek. Informatik mora poznati tako vsebino kot 

tehnologijo. Z drugimi besedami, kvalitetni izdelek lahko nastane samo v tesnem sodelovanju 

naročnika in izvajalca, s timskim delom ter ob medsebojnem razumevanju. To pripelje do 

dolgoročnega partnerstva. Lahko pa temu rečemo tudi ujetnik IT-podjetij.  

V takem odnosu se prepletajo vsebinska in tehnološka znanja, vzdrževanje in prilagajanje 

zakonodaji ter zagotavljanje operativnega delovanja, vključno s podporo uporabnikom. Žal je 

pri zdaj uveljavljenem modelu javno-naročniškega odnosa to vezano le na triletno obdobje in 

težko govorimo o dolgoročnem partnerstvu. 

Vprašanja: 

1. Leta 1994 je bila sprejeta odločitev o zunanjem izvajanju storitev na področju 

informatizacije, o t. i. 'outsourcingu'. Kako z današnjimi očmi generalno gledate na to 

odločitev?  

2. Kakšno je vaše mnenje o tem, da je javna uprava v preteklosti postala ujetnik IT-

podjetij? 

3. Kako gledate na dejstvo, da se z IT-podjetjem, od katerega bodisi kupimo strateško 

platformo (npr ERP) ali še toliko bolj, če pri njem naročimo razvoj rešitve, na neki 

način poročimo?  

4. Ali postanemo njegov ujetnik, saj je vsaka razveza običajno boleča in draga? 

Dolgoročne pogodbe , odpovedni rok, kontrolirane primopredaje … 

5. Kaj na splošno menite o modelu javno-zasebnega partnerstva na področju 

informatizacije javne uprave? 

6. Kakšen vpliv na uvajanje JZP-ja bo imelo t. i. računalništvo v oblaku? 

7. Za katera področja bi bil model JZP-ja primeren? 

8. Kakšno je vaše mnenje o pravni ureditvi JZP-ja in še posebej koncesij? 

9. Smo v času krize in kroničnega pomanjkanja sredstev za razvoj ali celo normalnega 

vzdrževanja informacijskih sistemov. Ena od možnih rešitev oz. izhodov je tudi javno-
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zasebno partnerstvo v obliki koncesije za obstoječe rešitve in BOT ali DBFO za nove 

projekte, ki so še v fazi načrtovanja. Kako gledate na to možnost? 

10. Ali se vam zdi sprejemljivo, da je vir prihodkov za zasebnega partnerja zaračunavanje 

IT-storitev končnim uporabnikom, izvajalcem javnih služb ali pravnim subjektom, ki 

pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti uporabljajo informacijske rešitve javne 

uprave? 

11. Ali obstaja politična volja? 

12. Naštejte mi po tri prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti v zvezi z javno-

zasebnim partnerstvom. 

 

 



Priloga 2 

 

JZP V LUČI INFORMATIZACIJE JU 

http://fluidsurveys.si/surveys/brle/jzp-v-luci-informatizacije-ju/. 

V raziskavi sodelujem kot:  

predstavnik javnega sektorja 

predstavnik zasebnega sektorja 

Drugo, prosimo, vpišite:  

1. Odločitev o zunanjem izvajanju storitev na področju informatizacije JU je bila pravilna  

1 – sploh se ne strinjam 7 – v celoti se strinjam 

 
1 2 3 4 5 6 7 

        

2. Outsourcing pomeni za javno upravo  

povečanje stroškov za informatiko 

zmanjšanje stroškov za informatiko 

preveliko odvisnost od izvajalcev 

velik prispevek k razvoju IT-industrije 

večjo učinkovitost razvoja IT-rešitev 

korak z najmodernejšimi tehnologijami 

3. Javna uprava je ujetnik IT-podjetij  

1 – sploh se ne strinjam 7 – v celoti se strinjam 

 
1 2 3 4 5 6 7 

        

4. Javno-zasebno partnerstvo je primeren model za posamezna področja informatizacije 
storitev javne uprave  

1–sploh se ne strinjam 7–v celoti se strinjam 

 
1 2 3 4 5 6 7 

        

5. Ocenite primernost posameznega področja za uveljavitev JZP na področju 
informatizacije storitev javne uprave  

 
Zelo primerno Primerno 

Pogojno 
primerno 

Neprimerno 

Področje prometa (MRVL, 
vozniki ....)     

e-VEM     

Zemljiška knjiga (e-ZK)     

http://fluidsurveys.si/surveys/brle/jzp-v-luci-informatizacije-ju/
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e-sociala     

Davčni informacijski sistem     

HKOM      

CRP     

Zemljiški kataster     

Naštejte morebitna druga primerna področja  

 

6. Ocenite primernost pravne ureditve javno-zasebnega partnerstva  

1 - v celoti ustrezna 7 - v celoti neustrezna 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Na splošno        

Za področje informatike        

7. Ocenite primernost modela javno-zasebnega partnerstva (koncesija; storitev plača 

končni uporabnik) na področju informatizacije storitev javne uprave z vidika:  

1 – popolnoma nesprejemljiv 7 – popolnoma sprejemljiv 

 

1 2 3 4 5 6 7 

strokovne javnosti        

pravne stroke        

medijev        

politike        

končnih uporabnikov kot 
plačnikov storitev z 

dodano vrednostjo 
       

8. Opredelite spodnje navedbe kot prednost, pomanjkljivost, priložnost ali grožnjo 
koncesije storitev kot modela JZP-ja  

 
Prednost Pomanjkljivost Priložnost Grožnja 

8.1. Večino tveganja nosi zasebni partner     
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Prednost Pomanjkljivost Priložnost Grožnja 

(analiza, razvoj in vzpostavitev IS in/ali 

prevzem v operativno delovanje, vzdrževanje, 
vključno z razvojem novih funkcionalnosti in 
zakonskimi prilagoditvami) 

8.2. V primerjavi z javno-naročniško 
izvajalskim razmerjem se javna poraba zniža 
ali v celoti odpade, obremenitev javnih financ 

se v primeru razvoja novega sistema 
enakomerno porazdeli čez daljše časovno 
obdobje (javni partner ne krije stroškov 
začetnega razvoja) 

    

8.3. Del stroškov ali celotni stroški delovanja 
IS se prenesejo na končne uporabnike storitev 

z dodano vrednostjo 
    

8.4. Zasebni partner je zainteresiran, da 
predlaga in implementira nove tehnične 
rešitve, optimizira delovanje sistema ter skrbi 
za nove funkcionalnosti s ciljem povečati 
zadovoljstvo uporabnikov 

    

8.5. Javni partner izvede en javni razpis za 
daljše obdobje in premosti omejenost 

proračunov, kar za zasebnega partnerja 
pomeni večjo stopnjo pravne varnosti in večjo 
trdnost partnerstva 

    

8.6. Dogovorjena cena storitve v povezavi z 
dinamičnimi prilagajanji prinaša v večletnem 

obdobju riziko neustrezne porazdelitve 

stroškov in koristi 

    

8.7. Nezaupanje javnega in zasebnega 
partnerja do novega nepreizkušenega modela 
sodelovanja 

    

8.8. Neusklajenost uvajanja zakonskih 
sprememb in razvoja informacijske podpore     

8.9. Izpostavljenost političnim pritiskom     

8.10. Zniževanje javne porabe in s tem 
javnega primanjkljaja in javnega dolga     

8.11. Uvajanje in trženje novih storitev, ki so 
posredno povezane s temeljno storitvijo     

8.12. Zasebni partner zagotavlja vire 
financiranja za razvoj     

8.13. Tveganje zaradi morebitne finančne 

nestabilnosti zasebnega partnerja 
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Prednost Pomanjkljivost Priložnost Grožnja 

8.14. Občasna prekomerna obremenitev 

zasebnega partnerja zaradi sistemskih ali 
drugih večjih zakonodajnih sprememb, ki jih je 
na daljše obdobje težko predvideti 

    

Navedite morebitne druge PREDNOSTI  

 

Navedite morebitne druge POMANJKLJIVOSTI  

 

Navedite morebitne druge PRILOŽNOSTI  

 

Navedite morebitne druge GROŽNJE  

 

 

Oddaj
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PREDSTAVITEV REZULTATOV SPLETNE RAZISKAVE 

Preglednica 1: Odločitev za zunanje izvajanje storitev je bila pravilna 

  1 2 3 4 5 6 7 Skupaj Povprečje 

Število odgovorov 0 0 0 0 3 4 7 14 6,3 

Delež (v %) 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 28,6 50,0 100,0   

Op.: 1– sploh se ne strinjam; 7– v celoti se strinjam. 

 

Preglednica 2: Javna uprava je ujetnik IT-podjetij 

  1 2 3 4 5 6 7 Skupaj Povprečje 

Število odgovorov 1 5 3 1 3 1 0 14 3,2 

Delež (v %) 7,1 35,7 21,4 7,1 21,4 7,1 0,0 100,0   

Op.:  1 – sploh se ne strinjam; 7 – v celoti se strinjam. 

 

Preglednica 3: Ustreznost pravne ureditve javno-zasebnega partnerstva 

  1 2 3 4 5 6 7 Skupaj Povprečje 

Število odgovorov 0 1 3 5 2 3 0 14 4,2 

Delež (v %) 0,0 7,1 21,4 35,7 14,3 21,4 0,0 100,0   

Op.: 1 – v celoti ne ustreza; 7 – v celoti ustreza. 

 

Preglednica 4: Javno-zasebno partnerstvo je primeren model za posamezna področja 

informatizacije storitev javne uprave 

  1 2 3 4 5 6 7 Skupaj Povprečje 

Število odgovorov 0 2 0 0 1 4 7 14 5,9 

Delež (v %) 0,0 14,3 0,0 0,0 7,1 28,6 50,0 100,0   

Op.: 1 – sploh se ne strinjam;  7 – v celoti se strinjam. 
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Preglednica 5: Sprejemljivost modela javno-zasebnega partnerstva z različnih vidikov 

Vidik 1* 2 3 4 5 6 7** Skupaj Povprečje 

Strokovne javnosti 0 0 0 1 3 7 3 14 5,9 

Delež (v %) 0,0 0,0 0,0 7,1 21,4 50,0 21,4 

  

          Pravne stroke 0 0 1 2 5 2 4 14 5,4 

Delež (v %) 0,0 0,0 7,1 14,3 35,7 14, 28,6 

  

          Mediji 2 2 0 6 4 0 0 14 3,6 

Delež (v %) 14,3 14,3 0,0 42,9 28,6 0,0 0,0 

  

          Politike 1 0 2 7 3 1 0 14 4 

Delež (v %) 7,1 0,0 14,3 50,0 21,4 7,1 0,0 

  

          Končni uporabniki*** 0 0 0 3 3 3 5 14 5,7 

Delež (v %) 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 21,4 35,     

Op.: * 1 – popolnoma nesprejemljiv; ** 7 – popolnoma sprejemljiv; *** končni uporabniki kot 

plačniki storitev z dodano vrednostjo. 

 

Preglednica 6: Primernost področij za uveljavitev javno-zasebnega partnerstva na 

področju informatizacije 

  A* B** C*** D**** Skupaj Povprečje 

Področje prometa (MRVL, vozniki ...) 9 4 1 0 14 3,6 

HKOM  7 1 5 1 14 3,0 

e-VEM 4 6 2 1 13 3,0 

Zemljiška knjiga (e-ZK) 3 9 0 2 14 2,9 

Zemljiški kataster 2 7 4 1 14 2,7 

e-sociala 1 6 4 3 14 2,4 

CRP 2 3 4 5 14 2,1 

Davčni informacijski sistem 2 2 4 5 13 2,1 

Op.: * zelo primerno – 4; ** primerno – 3; *** pogojno primerno – 2; **** neprimerno – 1. 
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REZULTATI SWOT ANALIZE 

Prednosti (Strenghts) 
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Slika P-1: Trditve, opredeljene kot prednosti  

S1 – Zasebni partner zagotavlja vire financiranja za razvoj. 

S2 – Javni partner izvede en javni razpis za daljše obdobje in premosti omejenost proračunov, kar 

za zasebnega partnerja pomeni večjo stopnjo pravne varnosti in večjo trdnost partnerstva. 

S3 – V primerjavi z javno-naročniško izvajalskim razmerjem se javna poraba zniža ali v celoti 

odpade, obremenitev javnih financ se v primeru razvoja novega sistema enakomerno porazdeli 

čez daljše časovno obdobje (javni partner ne krije stroškov začetnega razvoja). 

S4 – Večino tveganja nosi zasebni partner (analiza, razvoj in vzpostavitev IS in/ali prevzem v 

operativno delovanje, vzdrževanje, vključno z razvojem novih funkcionalnosti in zakonskimi 

prilagoditvami). 

S5 – Zasebni partner je zainteresiran, da predlaga in implementira nove tehnične rešitve, optimizira 

delovanje sistema ter skrbi za nove funkcionalnosti s ciljem povečati zadovoljstvo 

uporabnikov. 

S6 – Zniževanje javne porabe ter s tem javnega primanjkljaja in javnega dolga. 

S7 – Uvajanje in trženje novih storitev, ki so posredno povezane s temeljno storitvijo. 

S8 – Del stroškov ali celotni stroški delovanja IS se prenesejo na končne uporabnike storitev z 

dodano vrednostjo. 

S9 – Dogovorjena cena storitve v povezavi z dinamičnimi prilagajanji prinaša v večletnem obdobju 

tveganje, da bodo stroški in koristi neustrezno porazdeljeni. 

S10 – Fleksibilnost trga storitev in plačevanje glede na uporabo. 
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Pomanjkljivosti (Weaknesses) 
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Slika P-2: Trditve, opredeljene kot pomanjkljivosti  

W1 – Neusklajenost uvajanja zakonskih sprememb in razvoja informacijske podpore. 

W2 – Nezaupanje javnega in zasebnega partnerja do novega, nepreizkušenega modela sodelovanja. 

W3 – Občasna prekomerna obremenitev zasebnega partnerja zaradi sistemskih ali drugih večjih 

zakonodajnih sprememb, ki jih je na daljše obdobje težko predvideti. 

W4 – Del stroškov ali celotni stroški delovanja IS se prenesejo na končne uporabnike storitev z 

dodano vrednostjo. 

W5 – Dogovorjena cena storitve v povezavi z dinamičnimi prilagajanji prinaša v večletnem 

obdobju tveganje, da bodo stroški in koristi neustrezno porazdeljeni. 

W6 – Zasebni partner zagotavlja vire financiranja za razvoj. 

W7 – Tveganje zaradi morebitne finančne nestabilnosti zasebnega partnerja. 

W 8 – V primerjavi z javno-izvajalskim razmerjem se javna poraba zniža ali v celoti odpade, 

obremenitev javnih financ se v primeru razvoja novega sistema enakomerno porazdeli čez 

daljše časovno obdobje (javni partner ne krije stroškov začetnega razvoja). 

W9 – Javni partner izvede en javni razpis za daljše obdobje in premosti omejenost proračunov, kar 

za zasebnega partnerja pomeni večjo stopnjo pravne varnosti in večjo trdnost partnerstva. 

W10 – Izpostavljenost političnim pritiskom. 

W11 – Različni cilji in interesi posameznih udeležencev.  

W12 – Ponovna uporaba in trženje informacij javnega značaja. 
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Priložnosti (Opportunities) 

 

Slika P-3: Trditve, opredeljene kot priložnosti 

O1 – Zasebni partner je zainteresiran, da predlaga in implementira nove tehnične rešitve, optimizira 

delovanje sistema ter skrbi za nove funkcionalnosti s ciljem povečati zadovoljstvo 

uporabnikov. 

O2 – Zniževanje javne porabe in s tem javnega primanjkljaja in javnega dolga. 

O3 – Uvajanje in trženje novih storitev, ki so posredno povezane s temeljno storitvijo. 

O4 – Dogovorjena cena storitve v povezavi z dinamičnimi prilagajanji prinaša v večletnem obdobju 

tveganje, da bodo stroški in koristi neustrezno porazdeljeni. 

O5 – V primerjavi z javno-naročniško izvajalskim razmerjem se javna poraba zniža ali v celoti 

odpade, obremenitev javnih financ se v primeru razvoja novega sistema enakomerno porazdeli 

čez daljše časovno obdobje (javni partner ne krije stroškov začetnega razvoja). 

O6 – Del stroškov ali celotni stroški delovanja IS se prenesejo na končne uporabnike storitev z 

dodano vrednostjo. 

O7 – Večino tveganja nosi zasebni partner (analiza, razvoj in vzpostavitev IS in/ali prevzem v 

operativno delovanje, vzdrževanje, vključno z razvojem novih funkcionalnosti in zakonskimi 

prilagoditvami). 

O8 – Javni partner izvede en javni razpis za daljše obdobje in premosti omejenost proračunov, kar 

za zasebnega partnerja pomeni večjo stopnjo pravne varnosti in večjo trdnost partnerstva. 

O9 – Nezaupanje javnega in zasebnega partnerja do novega nepreizkušenega modela sodelovanja. 

O10 – Neusklajenost uvajanja zakonskih sprememb in razvoja informacijske podpore. 

O11 – Izpostavljenost političnim pritiskom. 

O12 – Tveganje zaradi morebitne finančne nestabilnosti zasebnega partnerja. 
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O13 – Občasna prekomerna obremenitev zasebnega partnerja zaradi sistemskih ali drugih večjih 

zakonodajnih sprememb, ki jih je na daljše obdobje težko predvideti. 

O14 – Zasebni partner zagotavlja vire financiranja za razvoj. 

O15 – Vstop novih inovativnih partnerjev z inovativnimi storitvami. 

O16 – Izvoz znanja, izkušenj in rešitev na trge obstoječih in prihodnjih članic EU. 
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Grožnje (Threts) 

 

Slika P-4: Trditve, opredeljene kot grožnje  

T1 – Izpostavljenost političnim pritiskom. 

T2 – Tveganje zaradi morebitne finančne nestabilnosti zasebnega partnerja. 

T3 – Dogovorjena cena storitve v povezavi z dinamičnimi prilagajanji prinaša v večletnem obdobju 

tveganje, da bodo stroški in koristi neustrezno porazdeljeni. 

T4 – Nezaupanje javnega in zasebnega partnerja do novega nepreizkušenega modela sodelovanja. 

T5 – Občasna prekomerna obremenitev zasebnega partnerja zaradi sistemskih ali drugih večjih 

zakonodajnih sprememb, ki jih je na daljše obdobje težko predvideti. 

T6 – Večino tveganja nosi zasebni partner (analiza, razvoj in vzpostavitev IS in/ali prevzem v 

operativno delovanje, vzdrževanje, vključno z razvojem novih funkcionalnosti in zakonskimi 

prilagoditvami). 

T7 – Neusklajenost uvajanja zakonskih sprememb in razvoja informacijske podpore. 

T8 – Javni partner izvede en javni razpis za daljše obdobje in premosti omejenost proračunov, kar 

za zasebnega partnerja pomeni večjo stopnjo pravne varnosti in večjo trdnost partnerstva. 

T9 – Zniževanje javne porabe in s tem javnega primanjkljaja in javnega dolga. 

T10 – Uvajanje in trženje novih storitev, ki so posredno povezane s temeljno storitvijo. 

T11 – Zasebni partner zagotavlja vire financiranja za razvoj. 

T12 – Povišanje skupne vrednosti projekta (TCO). 

T13 – Odvisnost od zasebnega partnerja v povezavi z njegovo neambicioznostjo. 

T14 – Motnja pri zagotavljanju storitev, če privatni partner propade. 


