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POVZETEK 

V nalogi bomo opredelili in analizirali pravni okvir koncesije gradnje kot podinstitut javno-
zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP). To je poseben kogentni institut v slovenskem 
pravu. Obravnavali bomo ekonomske temelje za izvajanje koncesije gradnje v Sloveniji, 
prikazali prednosti in slabosti povezovanja zasebnega in javnega sektorja, ocenili 
upravičenost izvedbe koncesije gradnje in predstavili učinkovitost in uspešnost nekaterih že 
izvedenih projektov. Na začetku naloge obravnavamo pravno definicijo javno-zasebnega 
partnerstva na splošno in koncesije gradnje kot sestavnega dela tega pravnega instituta. Pojme 
predstavljamo tako, kot so urejeni v EU. V nadaljevanju analiziramo temeljna znanstvena 
izhodišča, povezana z obravnavo koncesij gradenj na eni strani, in izkušnje na drugi. 
Izhajamo iz predpostavk za ustrezno oblikovanje de lege ferenda pozitivne ureditve in 
skušamo opozoriti na možnosti de lege lata v praksi. Rokopis naloge je bil zaključen v 
januarju 2011, po tem datumu so bile upoštevane zgolj malenkostne spremembe. 

Ključne besede: javno-zasebno partnerstvo, javne službe, gospodarske javne službe, 
koncesija, koncesija gradenj. 

SUMMARY 

In this work we identify and analyze the legal framework of the concession building as sub-
institute of public-private partnership (hereafter referred to as PPP). This is a special 
institution of the mandatory under Slovenian law. We will discuss the economic foundations 
for the implementation of the concession building in Slovenia, present the advantages and 
disadvantages of integration of private and public sectors to assess the eligibility of the 
implementation of the concession building and present the efficiency and effectiveness of 
some projects already carried out. At first the legal definition of public-private partnerships in 
general is considered, followed by the concession building as part of this legal institution. 

Concepts are presented according to their determination in the EU. Purpose of this research is 
the analysis of fundamental scientific background related to the treatment of concessions 

building on the one hand, and practical experience comparison on the other hand, 
classification as a prerequisite for the proper design of de lege ferenda positive regulation and 
including the de lege lata in practice. Manuscript work was completed in January 2011, after 
the date there were only minimal changes taken into account.  

Keywords: public-private partnership, public services, utilities, concession, concession 
contracts 
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1 UVOD 

Dejstvo je, da se Slovenija že nekaj časa sooča s potrebo po dodatnih naložbah v gospodarsko 
infrastrukturo, ki so potrebne kot podpora gospodarski rasti in povečanju splošnega 
blagostanja v državi. Še toliko bolj sedaj, ko vidimo, kako globoko v krizo je zašlo 
gradbeništvo. Država mora s spodbujanjem investicij obuditi gradbeništvo, ki je gonilna sila 
za rast gospodarstva. Eden od mehanizmov, ki povečuje učinkovitost sodelovanja med 
javnimi in zasebnimi subjekti, je nedvomno tudi javno-zasebno partnerstvo. Ugotavljamo, da 
se podinstitut javno zasebnega partnerstva, koncesija gradnje v Sloveniji, glede na statistične 
podatke Ministrstva za finance, zelo malo uporablja. Po podatkih iz letnih poročil ministrstva 
za finance so se v republiki Sloveniji od leta 2007 sklenile štiri (4) koncesije gradnje. Želimo 
preveriti, zakaj je temu tako, in kje so ovire, da se ta ne uporablja pogosteje. Mnenja smo, da 
je možno z obliko koncesijskega partnerstva razbremeniti javni sektor finančnih obveznosti. 
Vse od sprejetja Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki je stopil v veljavo 7. marca 2007, 
potekajo tako v teoriji kot v praksi burne razprave o tem, kako se pravilno lotiti postopkov, ki 
jih obravnava zakon. Javno-zasebno partnerstvo predstavlja izziv predvsem z vidika možnosti 
izvedbe marsikaterega projekta v javnem interesu, za katerega javna sredstva niso 
zagotovljena oziroma niso zagotovljena v zadostnem obsegu.  

V nalogi bomo opredelili in analizirali pravni okvir koncesije gradnje kot podinstitut javno-
zasebnega partnerstva (v nadaljevanju JZP). Le-to je posebni kogentni institut v slovenskem 
pravu. Obravnavali bomo ekonomske temelje za izvajanje koncesije gradnje v Sloveniji, 
prikazali prednosti in slabosti povezovanja zasebnega in javnega sektorja, ocenili 
upravičenost izvedbe koncesije gradnje in predstavili učinkovitost in uspešnost nekaterih že 
izvedenih projektov. Na začetku naloge obravnavamo pravno definicijo javno-zasebnega 
partnerstva na splošno in koncesije gradnje kot sestavni del tega pravnega instituta. Pojme 
predstavljamo tako, kot so urejeni v EU. 

Temeljni pravni vir, ki ureja koncesijo gradnje, je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS 127/2006 z dne 7. 12. 2006, v nadaljevanju ZJZP). Navedeni zakon 
sistematično ureja področje sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Tudi na področju 
izgradnje in upravljanja infrastrukturnih objektov. Na področju koncesije gradnje ZJZP v 
slovenski pravni red implementira Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2004/18/EC, 
z dne 31. 3. 2004 o koordinaciji postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, storitev in blaga. 
V tem trenutku je potrebno upoštevati še spremembo Direktive Evropskega Parlamenta in 
Sveta št. 2009/81/ES z dne 31. 7. 2009 in Direktivo 1177/2009 z dne 30. 9. 2009. Poznamo še 

nezavezujoče (smernice, Bela knjiga) pravne akte EU in imamo pravila EUROSTAT, ki 
okvirno določajo računovodsko obravnavo teh projektov.  

Področje JZP, kot tudi področje koncesij, v Evropski uniji ni urejeno enotno. Pravni red EU 
ureja le koncesije gradenj, ostale oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pa vsaka 
država članica ureja z nacionalno zakonodajo avtonomno. Čeprav imamo v Sloveniji 
normativno področje javno zasebnega partnerstva natančneje urejeno, kot to zahteva od nas 
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pravni red Evropske unije, pa se še vedno srečujemo z osnovnim nerazumevanjem tega 
instrumenta (MF RS 2008, 6). 

Mnenja smo, da se lahko definicija JZP in koncesija gradnje, kot je uveljavljena v EU, 
opredeli in uredi na veliko načinov in zato se razumevanje javno-zasebnega partnerstva in 
koncesije gradnje od ene države članice do druge razlikuje.  

Preden opredelimo koncesijo gradnje v kontekstu posebne oblike JZP, kot jih določa ZJZP, 
bomo obravnavali ekonomski temelj za izvajanje javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji. V 
Sloveniji obstajata dve obliki javno-zasebnega partnerstva: posebno pogodbeno javno-
zasebno partnerstvo in statusno javno-zasebno partnerstvo. V prvem primeru gre za 
koncesijska in javno-naročniška razmerja, v drugem primeru pa za novo ustanovljene ali 
preoblikovane pravne osebe.  

Pri nadaljnji analizi obravnavane tematike bomo izhajali iz temeljnega vprašanja, kaj je javno-
zasebno partnerstvo in kaj koncesija gradnje v tem kontekstu. Ugotovimo lahko, da je javno-
zasebno partnerstvo v prvi vrsti ekonomsko partnerstvo. To po splošni vsebinski definiciji 
pomeni podjem dveh ali več subjektov, ki prispevajo denar in / ali sredstva namenjena 
opravljanju skupnega posla, ki si delijo dobiček ali izgubo ter tveganje. Javno-zasebno lahko 
nastane najmanj med dvema subjektoma, od katerih je najmanj eden oseba javnega prava in 
najmanj eden oseba zasebnega prava. Teh subjektov je lahko več. 

OECD (Organisation for economic co-operation and development) opredeljuje javno-zasebno 
partnerstvo kot sporazum oziroma sodelovanje med vlado (javni partner) in enim ali večimi 
zasebnimi partnerji (ki lahko vključuje izvajalce in finančnike). Po tem sporazumu zasebni 
partnerji zagotavljajo javne storitve na tak način, da so usklajeni s cilji vlade (javnega 
partnerja) in s profitnimi cilji zasebnih partnerjev. Učinkovitost je odvisna od zadostne 
uskladitve med partnerjema, tveganje pa se prenese na zasebne partnerje. Kombinacije javno-
zasebnega sodelovanja in prehajanje tveganja med javnim in zasebnim je prikazano na sliki 1. 
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Slika 1: Pregled kombinacij javno zasebnega sodelovanja ter prehajanja tveganja 

Vir: OECD 2008, 20. 

JZP zajema vse, od javnega naročanja, kjer je zasebni sektor zgolj izvajalec in ne nosi 
tveganja, do popolne privatizacije. 

Pojem javno-zasebnega partnerstva, ki je v Republiki Sloveniji uzakonjen kot pozitivno-
pravni institut z ZJZP, izhaja iz angleškega pojma PPP – Public-Private Partnership. 
Opredeljuje najrazličnejše oblike sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, pri čemer 
sta na splošno pojmovani predvsem dve temeljni obliki:  

− zasebno vlaganje v javne projekte, 

− javno sofinanciranje zasebnih projektov v javnem interesu. 

V nadaljevanju naloge bomo obravnavali ekonomske, pravne in tehnične pogoje, ki 
zagotavljajo učinkovitost nastanka javno-zasebnega partnerstva in koncesije gradnje, in 
ponudili nekatere omejene empirične dokaze o že obstoječih koncesijskih pogodbah v 
Sloveniji.  

1.1 Namen naloge 

Namen magistrske naloge je s pomočjo študija domače in tuje strokovne relevantne literature 
proučiti drugačen pristop k reševanju vse večjih težav pri izvajanju investicij v javno 
infrastrukturo ter proučiti možnost izvedbe koncesije gradnje kot instrument za reševanje 
gospodarske krize v tej gospodarski panogi. 

Namen naloge je: 

− pregled in analiza slovenske ureditve, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, s poudarkom na 
njegovem ekonomskem temelju in posledicah, 

− analizirati racionalnost izvajanja gospodarskih in drugih javnih služb, ki se zagotavljajo 
na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, katerih izvajanje je v 
javnem interesu z vidika koncesije gradnje, 

− na osnovi teoretičnih izhodišč oblikovati smernice in priporočila za nadaljnje 
raziskovanje in prakso. 

1.2 Cilji naloge  

Cilji naloge so, da s pregledom do sedaj izvedenih projektov na podlagi javno-zasebnega 
partnerstva ugotovimo dobre in slabe strani takega sodelovanja, predvsem pa:  

− raziskati, analizirati in oceniti možnosti pospeševanja zasebnega vlaganja v izgradnjo, 
vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva, ki so v 
javnem interesu, 
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− preučiti možnost izvajanja javno-zasebnega partnerstva (koncesije gradnje) na področju 
financiranja, projektiranja, izgradnje, nadzora, organizacije in upravljanja ter vzdrževanja 
objektov in naprav, 

− evidentirati ekonomska, pravna in tehnična tveganja pri koncesijah gradnje, 

− analizirati primere s področja JZP na različnih projektih, analizirati že obstoječe projekte 
JZP z vidika ekonomske, pravne in tehnične upravičenosti, uspešnosti in učinkovitosti 
projektov. 

V sklepnem delu naloge s sintezo ugotovitev oblikovati smernice in priporočila za nadaljnje 
raziskovanje in prakso. 

1.3 Hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge je, da v Sloveniji izvajanje javno-zasebnega partnerstva 
pozitivno vpliva na investicije v javno infrastrukturo, zmanjšuje povpraševanje po javnem 
financiranju, ker del rizika prevzema zasebni sektor in zagotavlja uporabnikom bolj 
kakovosten in bolj učinkovit dostop do javnega blaga in javnih storitev (v nadaljevanju: javne 
dobrine).  

Navedeno vodi k postavitvi prve hipoteze. 

Hipoteza 1: Koncesija gradnje pomeni dolgoročno bolj učinkovito in uspešno investicijo kot 

gradnja javnega objekta samo z javnim naročilom. 

Zakaj je JZP priložnost za javni sektor v smislu zadovoljevanja potreb uporabnikov javnih 
storitev? 

Vsebinski razlogi za sodelovanje javnih in zasebnih subjektov prinašajo prednosti obema 

stranema. Javno-zasebno partnerstvo predstavlja za zasebni sektor tržno naložbo z manjšimi 
tržnimi tveganji in zagotovljenimi, vnaprej dogovorjenimi donosi, za javni sektor pa je to 

naložba z ekonomsko učinkovitejšim in uspešnejšim zagotavljanjem javnih storitev ali javnih 
investicij v infrastrukturo v primeru pomanjkanja proračunskih sredstev. Vsebinski razlogi za 
prihodnje nastajanje javno-zasebnih partnerstev so v (Groff Ferjančič 2006): 

− pomanjkanju proračunskih sredstev za dosledno zagotavljanje javnih storitev in blaga v 
javnem interesu v skladu z načelom socialne države, ki je zapisano v 2. členu Ustave RS 
(v nadaljevanju URS), 

− pomanjkanju javnih infrastrukturnih objektov, 

− vse višjih okoljskih standardih, ki so lastni sodobnim in naprednim državam, 

− tem, da ima zasebni sektor boljše izkušnje z upravljanjem in delovanjem v okviru 
zagotavljanja iste kakovosti blaga in storitev. 
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Država in lokalne skupnosti lahko zagotavljajo javne dobrine na veliko različnih načinov. V 
preteklosti so predvsem same zagotavljale javne dobrine, zdaj pa so vse bolj odvisne od trga. 
Ta premik se je zgodil tako zaradi ideoloških razlogov kot zaradi prizadevanja za doseganje 
najboljše cene glede na stroške pridobivanja dobrin (v nadaljevanju: Value for Money). Javno-
zasebno partnerstvo je del te usmeritve (Zajc in Tičar 2009, 311). 

Iz stališča Evropske komisije izhaja, da je doseganje Value for Money glavni cilj uvajanja 
JZP. Za Evropsko komisijo je doseganje Value for Money povezano z boljšo porazdelitvijo 
tveganj, hitrejšim uvajanjem določenih dobrin, izboljšanjem kakovosti dobrin in povečanjem 
dohodka. Doseganje Value for Money pa je odvisno od: 

− prenosa tveganj, 

− podrobnega opisa dobrine, ki se ponuja, 

− spremljanja in merjenja dejavnosti, ki ponuja dobrine, 

− konkurence in 

− managerskih sposobnosti zasebnega sektorja. 

Ena pomembnih prednosti JZP in s tem tudi koncesije gradnje kot posebne oblike JZP je 
omilitev finančnih omejitev (hkrati se določijo omejitve javnemu sektorju glede zadolževanja) 
glede infrastrukture s tem, da se vloži zasebni kapital, in da je tudi upravljanje v rokah 
zasebnega partnerja, za kar empirični rezultati kažejo, da je v povprečju bolj učinkovito kot 
državno (Zajc in Tičar 2009, 318). 

Izkušnje v svetu namreč kažejo, da je zasebni sektor v veliki večini primerov bolj učinkovit 
od javnega sektorja, tako pri izgradnji, obnavljanju in vzdrževanju objektov na področju 
gospodarske infrastrukture, kakor tudi pri zagotavljanju storitev, ki jih le-ta proizvaja (Mrak 
Gazvoda in Mrak 2005, 3). 

Hipoteza 2: Zanesljiv investicijski program je temelj uspešnosti projekta javno-zasebnega 

partnerstva in koncesije gradnje. 

Vprašanje, ki se postavlja, je, kakšen je ekonomski temelj JZP in koncesije gradnje. Z drugimi 
besedami, katere situacije so ekonomsko primerne za JZP in koncesijo gradnje. Zajc in Tičar 
(2009, 318) opredeljujeta naslednje značilnosti, ki kažejo, da sta JZP in koncesija gradnje 

primerna: 

− dolgoročna narava transakcije (npr. distribucija vode, avtoceste), 

− visoke in zasidrane investicije, 

− kompleksnost transakcije in velike investicije na začetku projekta, 

− težavno nadziranje blaga in storitev, ki se zagotavljajo. 

Določba 31. člena ZJZP zahteva tako imenovan predhodni postopek za izvedbo javno-
zasebnega partnerstva. Namen predhodnega postopka je, da se ugotovi, ali so izpolnjeni 
ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji, ki zagotavljajo učinkovitost 
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izvedbe koncesije gradnje. Običajno obstaja razkorak med investicijskimi potrebami in 
razpoložljivimi sredstvi, ki jih ima država oziroma občine.  

Kje se zatika? Odgovor je: Pri opredelitvi vrednosti za denar Value for Money. Javno-zasebno 
partnerstvo ni čarobna paličica, ki bo rešila potrebe po infrastrukturi, je le nabor različnih 
modelov financiranja le-te. Javni sektor se premalo zaveda, da je za izvedbo projekta javno-
zasebnega partnerstva bistven dober investicijski program, ki ga javni partner pripravi v prvi 
fazi kot predinvesticijsko zasnovo, in da projektov, ki niso ekonomsko upravičeni, ne gre 
prenašati na zasebni sektor. EUROSTAT pravila jasno določajo, kdaj je projekt evidentiran 
izven sektorja države. To je le v primeru, ko zasebnik prevzame tveganje izgradnje in 
tveganje povpraševanja ali razpoložljivosti.  

Pri pripravi projekta in njegovem vrednotenju je prvo vprašanje: Ali projekt res potrebujemo, 
ali ga potrebujemo v taki obliki, in ali si ga kot takega lahko privoščimo? Pomembna je 
presoja učinkovitosti projekta in ne računovodska obravnava (MF RS 2008, 7). 

Ker je Slovenija vstopila v še eno pomembno integracijo, OECD, bo treba pregledati 
usklajenost zakonodaje tudi z njihovimi dokumenti. OECD je med drugim marca 2007 
sprejela »Načela za sodelovanje zasebnega sektorja v infrastrukturi«. Drugo načelo OECD pa 
pravi: »Noben investicijski projekt – ne glede na stopnjo sodelovanja zasebnega sektorja - se 
ne sme začeti brez presoje stopnje, pri kateri so vsi stroški povrnjeni s strani končnih 
koristnikov, in v primeru primanjkljaja, katere druge vire je za financiranje tovrstnih 
projektov možno aktivirati.« (MF RS 2008, 6) 

Čeprav se pojavlja dvom v učinkovitost javno zasebnega partnerstva, gre iskati razloge za to v 
slabo pripravljenih projektih in slabem nadzoru nad njimi. V razvitih ekonomijah končni 
koristniki ne bi smeli občutiti razlike v ceni in kvaliteti storitve glede na to, ali je izvajalec 
zasebnik ali javni sektor. Pri zagotavljanju storitev v javnem interesu mora biti cena za 
končnega koristnika enaka, ne glede na to, ali storitev zagotavlja javni ali zasebni sektor. To 
zahtevajo tako pravila EU kot OECD (MF RS 2008, 7). 

Hipoteza 3: Z uvajanjem koncesije gradnje se zmanjša tveganje za izvedbo projekta. 

Tveganje je pri odločanju o koncesiji gradnje ena od ključnih spremenljivk in, kot smo že 
poudarili, je prav tveganje tista spremenljivka, ki določa, ali je neki projekt koncesija ali 
javno-naročniško razmerje. Prav tako pa tveganje oziroma prenos tveganja močno vpliva na 
to, ali bo določen projekt učinkovit ali ne. Seveda je treba za učinkovit prenos tveganja, 
tveganje prepoznati, analizirati in učinkovito porazdeliti med državo in zasebni sektor, kar je 
lahko v vsakem posameznem primeru različno (Zajc in Tičar 2009, 320). 

Vlada navadno določi zahtevano kakovost in količino, zasebnim partnerjem pa dovoli, da 
oblikujejo in zgradijo infrastrukturo. Dejstvo, da je oblikovanje prepuščeno zasebnim 
partnerjem, ustvarja prostor za njihovo inovativnost in s tem izboljšuje učinkovitost storitve. 
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Če pa obliko predpiše vlada, mora sprejeti tudi tveganje, ki je posledica napak v obliki. Zato 
vlada tako tveganje in morebitno korist od učinkovitosti raje prepusti zasebnemu partnerju. V 
primeru javnega naročila se vlada in zasebni partner dogovorita o ceni (navadno v postopku 
javnega razpisa). Vendar pa drugače kot pri tradicionalnem javnem naročilu vlada ne kupi 
sredstev neposredno od zasebnega partnerja. Kupi namreč niz storitev, ki jih zasebni partner 
izvaja s sredstvi. To pomeni, da je zasebni partner navadno odgovoren tudi za upravljanje in 
vzdrževanje sredstev ter za zagotavljanje storitev. Pri izpolnjevanju teh obveznosti mora prav 
tako upoštevati zahteve glede kakovosti in količine, ki so bile dogovorjene z vlado. Nadaljnja 
posledica je, da zasebni partner prevzame vsaj del tveganja, povezanega z zagotavljanjem 
storitev (Zajc in Tičar 2009, 321). 

Glede na vrsto tveganja pa OECD predlaga naslednjo delitev tveganja med državo in 
zasebnim sektorjem in je prikazana v preglednici 1. 

V primeru, ko je večina tveganja prenesenega na zasebnika, je večje tudi tveganje stečaja 
družbe, ki ima v lasti predmet javno-zasebnega partnerstva. V takih primerih morajo biti 
pogodbe posebno skrbno pripravljene, saj naj bi omogočale izvzetje predmeta javno-
zasebnega partnerstva iz stečajne mase in določale pa naj bi tudi pogoje za vstop novega 
zasebnega partnerja (t. i. Step-in varianta). Do sklenitve javno-zasebnega partnerstva pride le, 

če obstaja interes na obeh straneh. Nobena stran ne more in ne sme biti prisiljena stopati v ta 
razmerja. Če se v času pogajanj izkaže, da javni in zasebni partner ne moreta uspešno 
zaključiti pogajanj, je izvedba projekta na tradicionalen način, to je s proračunskimi viri, še 
vedno možen izhod. Izvedba projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva ali pa ni 
projekta je pozicija, ki javnega partnerja že v izhodišču postavlja v podrejen položaj, kar pa je 
slaba popotnica za uspešno izvedbo projekta.  

Preglednica 1: Politično in poslovno tveganje javnega in zasebnega sektorja 

 Javni sektor Zasebni sektor 

Politično in pravno tveganje Veliko Majhno 

Poslovno tveganje Majhno Veliko 

Vir: Zajc in Tičar 2009, 11. 

Javno-zasebno partnerstvo omogoča širjenje konkurence na področja, ki so bila dolgo v 
domeni javne oblasti. Eden od namenov povečevanja konkurence je tudi povečanje 
učinkovitosti teh panog, ki se na konkurenco postopno in le s težka privajajo (MF RS 2008, 
7). 

1.4 Omejitve in predpostavke 

Predpostavljamo, da bomo vsebino, ki jo bomo obravnavali v magistrskem delu, zaradi same 
narave in področja obravnavanja lahko proučevali predvsem skozi analizo veljavnega 
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pravnega sistema in obstoječe literature o tem področju. Zaradi obsežne zgradbe se bomo 
omejili na javno-zasebno partnerstvo v okviru koncesije gradnje in v povezavi z investicijami 
v javno infrastrukturo.  

Temeljno omejitev seveda predstavlja časovni okvir raziskave. ZJZP je v Sloveniji stopil v 
veljavo v začetku leta 2007. Večina projektov grajenih po tem zakonu je rokovno dolgotrajen 
postopek, zato so se prvi projekti šele zaključili ali pa so v zaključni fazi. Zbiranje podatkov o 
projektih bo iz tega naslova omejeno na projekte, ki so se že zaključili ali so v zaključni fazi 
in imamo znanih nekaj potrebnih parametrov za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti 
projekta. 

Po podatkih Ministrstva za finance so v Sloveniji v letih 2007 do 2009 sklenili le štiri 
koncesije gradenj. 

Naslednja omejitev predstavlja sam obseg proučevanja obstoječih projektov. Investicija v 
javno infrastrukturo je v prvi vrsti namenjena prebivalstvu. Pomeni velik poseg v prostor in 
življenje prebivalstva. Ima poleg ekonomskega, pravnega, tehničnega tudi socialni, 
sociološki, psihološki učinek kot tudi učinek na trajnostni razvoj okolja in na varstvo okolja. 
Večina teh investicij prinaša v okolje tako pozitivne kot tudi negativne posledice za vsakdanje 
življenje prebivalcev. Ker so taki projekti večinoma obsežni in kompleksni, se bomo omejili 
na pregled ekonomskih, pravnih in tehničnih učinkov nekaterih že izvedenih projektov. 

Omejitev pričakujemo tudi pri konkretnih podatkih s strani zasebnih partnerjev, kjer so 
nekateri podatki definirani kot poslovno zaupni in jih zasebni ali javni partner ne želita 
razkriti v celoti. 

1.5 Metodologija 

Magistrska naloga bo sestavljena iz dveh delov; teoretičnega in aplikativnega dela. V prvem 
delu bomo proučevali s kvalitativno metodo razpoložljivo literaturo, znanstvene razprave, 
raziskave in druge vire, povezane z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesiji 
gradnje; povezali bomo evropsko pravno podlago s slovensko (metoda sinteze) pregledali 
bomo zakone, uredbe in pravilnike in ugotavljali morebitna odstopanja slovenske pravne in 
druge podlage z evropsko (metoda komparacije).  

Uporabili bomo kvalitativno analizo pravnih virov, komparativno analizo primerljivih 
ureditev in sintezo. 

V aplikativnem delu magistrske naloge se bomo osredotočili na proučevanje projektov, ki so 
se izvajali v skladu z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu s koncesijo gradnje. Proučevali 
bomo pravno koherentnost tehnično upravičenost in ekonomsko uspešnost in učinkovitost 
projektov. 
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V skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 60/06, 7. člen – v nadaljevanju Uredba o investicijski 
dokumentaciji) bomo izvedli presojo upravičenosti projektov z analizo stroškov in koristi, z 
analizo stroškovne učinkovitosti, z analizo tveganja in z analizo vplivov. 

Pri kvalitativni analizi predmeta naloge bomo upoštevali merila usklajenosti z normativi, 
standardi in stroški na enoto učinka (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 26. člen). Z navedenimi merili bomo 
ugotavljali upravičenost projekta s stališča investitorja oziroma upravljavca. Osnova za 
izračun ugotavljanja učinkovitosti investicije bo analiza investicije (gotovinski tok). Pri 
izračunih dinamičnih meril bomo uporabljali metodo diskontiranja, in sicer: neto sedanja 
vrednost (NSV) in interna stopnja donosnosti (ISD). Nadalje bomo pri izračunu upravičenosti 
projekta ugotavljali učinke, ki jih projekt prinaša ne samo upravljavcu, temveč tudi drugim 
subjektom. Navedena merila poleg neposrednih učinkov (stroškov in koristi) vključujejo tudi 
posredne vplive na družbo kot celoto (na primer vpliv na okolje, varnost in zdravje).  
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2 JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 

O javno-zasebnem partnerstvu oz. Public Private Partnership govorimo, ko zasebno-pravni 
subjekt zagotavlja izvajanje javne službe. Raison d'etre je izvajanje javnih služb, cilj je 
zadovoljevanje širših, splošnih družbenih interesov, zadovoljevanje javnih potreb. Prištevamo 
ga med novosti, ki jih je uvedel New Public Management, gre za spremembe v zagotavljanju 
izvajanja javnih služb, liberalizacijo. Javno-zasebno partnerstvo je odprlo možnost, da javne 
službe niso izvajane izključno s strani institucij, ki jih upravlja in nadzoruje javni sektor, 
temveč tudi s strani zasebnega in javnega sektorja, v partnerskem odnosu. Globalno postajajo 
projekti javno-zasebnega partnerstva najbolj razširjena oblika zagotavljanja tako gospodarskih 
kot socialnih javnih služb. Razširjeno institucionalno se je pričel uporabljati v času 
privatizacije javnega sektorja v Veliki Britaniji in takrat so se kot enakovredni pojmi za 
javno-zasebno partnerstvo uporabljali tudi pojmi Privatisation, Alternative Service Delivery 
in Municipal Service Partnerships, čeprav različni avtorji navajajo, da prve pojavne oblike 
javno-zasebnega partnerstva segajo tudi v šestnajsto stoletje (Ferk 2007, 47). 

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja izziv predvsem z vidika možnosti izvedbe 
marsikaterega projekta v javnem interesu, za katerega javna sredstva niso zagotovljena 
oziroma niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Obenem pa predstavlja javno-zasebno 
partnerstvo tudi nekakšno alternativno obliko klasičnim oblikam javnega naročanja, kot ga 
prirejata Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), z drugimi 
oblikami zasebnih vlaganj, vključno z urejanjem postopka podeljevanja raznovrstnih posebnih 
oziroma izključnih pravic (Mužina et al. 2009, 1). 

Po mnenju Senjurja (1991, 244) ima država pomembno vlogo pri opravljanju številnih 
dejavnosti, katerih učinki se kažejo na razvoju gospodarstva posamezne države. Tako država 
skrbi za prerazdeljevanje dohodka, s katerim zagotavlja določeno stopnjo socialne varnosti, 
izvaja investicijsko funkcijo na področju infrastrukture ter zagotavlja proizvodnjo javnih 
dobrin in storitev. 

Po drugi strani pa (Cerar 2004, 15) pojasnjuje, da ima pretirano delovanje in interveniranje 
države tudi številne pomanjkljivosti, ki se kažejo v visokih stroških in cenah, izgubah javnih 
podjetij ter neučinkovitih investicijah. Naštete pomanjkljivosti so pripeljale do tega, da so v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvita gospodarstva poizkušala zmanjšati ekonomsko 
vlogo države s pomočjo procesov deregulacije in privatizacije javnega sektorja. 

Bohinc (2005, 1) opredeli javno-zasebno partnerstvo kot dvojno funkcijo javne službe; lahko 
jo upravlja neposredno prek ljudi, zaposlenih v javni administraciji, torej javnih uslužbencev 
(direktno upravljanje), ali pa država zaupa upravljanje javne službe javni oziroma zasebni 
osebi oziroma podjetju, pri čemer zadrži nadzor (indirektno upravljanje ali delegirano 
upravljanje). 
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Javna služba je dejavnost, katere izvajanje zaradi javnega interesa (zagotavljanje javnih 
dobrin) in neprimernosti (nezmožnosti) tržnega načina izvajanja sodi v izvirni krog države ali 
lokalne skupnosti, zaradi česar je takšna dejavnost podvržena posebnemu pravnemu režimu 
(Virant 1996, 303). 

Bailey (2002, 154) definira javno-zasebno partnerstvo kot nosilca izboljšane kvalitete javnih 
storitev, vedno bolj prisotnih predvsem v transportu, zdravstvu in lokalni samoupravi. 

Montanheiro (1998, 333) opredeljuje javno-zasebno partnerstvo z naslednjimi ključnimi 
dejavniki: 

− omogočanje širitve lokalnega gospodarstva, 

− povečanje raznolikosti v poslovnih aktivnostih v regijah, 

− spodbujanje razvoja obstoječih podjetij, 

− pospeševanje izobraževanja in usposabljanja, 

− zagotavljanje podpore za razvoj skupnosti, 

− izboljševanje kakovosti naravnega okolja, 

− povečevanje življenjskega in socialnega statusa. 

Montanheiro dodaja, da se javno-zasebna partnerstva ustanovijo zaradi izboljšanja kvalitete in 
dosegljivosti javnih dobrin. Javno-zasebna partnerstva vidi kot poslovne mreže, ki jih 
predstavljajo multiorganizacije in vodje javnega sektorja, ki delujejo skupaj z namenom 
doseganja maksimalne učinkovitosti in alokacije virov (Montanheiro 1998, 334). 

Jones (1998, 183) meni, da je dober približek definicij trditev:»Javno-zasebna partnerstva so 
organiziran načrt mobilizacije virov obeh sektorjev, s katerimi želimo v okviru formalnega 
sodelovanja doseči zastavljene cilje.«  

Že samo ime javno-zasebno partnerstvo (v nadaljevanju JZP) nakazuje na sodelovanje med 
javnim in zasebnim, soodvisnost javnega in zasebnega, pri čemer pa ni zanemarljivo dejstvo, 
da mnogi niti ne vedo, kaj gre šteti pod pojem javno in kaj pod pojem zasebno. 
Najpomembnejša značilnost, ki ju ovrednoti, je njuna dejavnost. Pri javnem sektorju 
govorimo o dejavnosti, ki je v javnem interesu, torej splošni koristi, to je tisti koristi, ki je nad 
koristjo posameznika.  

Zaradi tega smo danes priča številnim spremembam. Ena izmed njih je povezovanje med 
javnim in zasebnim sektorjem, ki naj bi pozitivno vplivalo na družbeno-ekonomski razvoj. V 
nadaljevanju predstavljamo povezovanje zasebnega in javnega sektorja. 

2.1 Začetki povezovanja zasebnega in javnega sektorja 

Zametka JZP-a lahko najdemo v nekaterih državah že zgodaj, na primer v Franciji že v 16. 
stoletju, ko so podeljevali prve koncesije zasebnikom, z nastankom novih javnih storitev in ob 
omejenih javnih virih pa so koncesije doživele razcvet v 19. stoletju. Uporabljale so se na 
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primer za oskrbo z vodo in druge komunalne storitve, javni prevoz, kasneje pa tudi pri gradnji 
železnic in cest, pri izkoriščanju naftnih nahajališč in drugih energetskih sektorjev ter v 
rudarstvu; danes pa srečamo JZP tudi na drugih področjih (telekomunikacija, turizem, 
okoljevarstvena infrastruktura, zdravstvo, šolstvo ...) (Jus 2005,17). 

Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem je dvosmeren proces, pri katerem prihaja do 
izločevanja nekaterih dejavnosti iz javnega v zasebni sektor. Pomembna naloga tega procesa 
pa je uvajanje managerskih metod v javni sektor (Rus 2001, 52–57). Doslej se je javni in 
zasebni sektor strogo ločeval, danes pa vedno bolj dobiva na pomenu iskanje sinergij in 
povezav obeh sfer, saj obe delujeta v istem prostoru s skupnim ciljem vendar različnimi 
motivi. Javni sektor v Sloveniji išče izboljšanje kakovosti storitev, ki jih zagotavlja družbeni 
skupnosti, zasebni sektor pa išče ustrezen dobiček v skladu z investiranim kapitalom in 
sprejetim tveganjem. Skupni cilj pa se kaže v zadovoljevanju potreb strank. 

Reforma javnega sektorja, ki posega predvsem v birokratski sistem, ki je ta sektor naredil 
stroškovno in funkcionalno neučinkovit, je neizogibna. Novosti in spremembe v javnem 
managementu, ki se v zadnjem desetletju širijo iz anglosaksonskih držav, obsegajo predvsem 
naslednje reformne cilje (Rus 2001, 82): 

− uvajanje tržne regulacije v javni sektor, ki naj bi zmanjšalo sociopatološke značilnosti 
javne uprave, ki izvirajo iz monopolnega statusa javnih služb. Tradicionalne birokratske 
mehanizme, ki temeljijo na ukazovanju, bi bilo potrebno nadomestiti s tržnimi mehanizmi 
tako, da se privatizirajo državna podjetja in zavodi, ali tako, da se javne službe prenesejo 
na nedržavne organe in organizacije; 

− decentralizacija odločanja naj bi približala javni sektor neposrednim uporabnikom in s 
tem povečala odzivnost in uspešnost javnih služb; 

− večanje produktivnosti javnega sektorja naj bi privedlo do tega, da bi se zmanjšala 
finančna sredstva za javni sektor, ne da bi se ob tem zmanjšal obseg storitev. 

Razvoj instituta javno-zasebnega partnerstva v svetu ni bil enoten. Potekal je v anglosaških 
državah, predvsem Združenem kraljestvu, za Združene države Amerike pa na splošno velja, 

da so se javne službe že tradicionalno izvajale v obliki javno-zasebnega partnerstva. Njihovo 
izvajanje je prevzel zasebni sektor, nadzor nad zagotavljanjem izvajanja pa opravlja javni 
sektor. 

V Združenem kraljestvu se pojav javno-zasebnega partnerstva ujema s pospešeno 
privatizacijo javnega sektorja, ki jo je v osemdesetih letih vpeljala konservativna vlada pod 
vodstvom Margaret Thatcher. Po dosedanjih izkušnjah zagotavljanja izvajanja javnih služb s 
pomočjo javno-zasebnega partnerstva se v Združenem kraljestvu kot pozitivni kazalniki 
poudarjajo predvsem zagotavljanje boljše tehnologije in ekonomskih kazalnikov, večje koristi 
za javni sektor, izogibanje javnega sektorja regulativnim in finančnim omejitvam ter 
prihranek javnega sektorja pri transakcijskih stroških. Kot negativne posledice, ki vplivajo na 
manjšo privlačnost, se omenjata predvsem neizkušenost udeležencev in previsoka 
komercializacija projektov (Bing, Akintoye in Hardcastle 2005, 125–148). Čeprav se je 
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privatizacija javnega sektorja izvajala predvsem na gospodarskem področju in pri 
zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb (znan večji projekt javno-zasebnega 
partnerstva je na primer londonska podzemna železnica), so projekti javno-zasebnega 
partnerstva danes vsakdanji tudi pri zagotavljanju socialnih javnih služb, predvsem v 
zdravstvu in šolstvu (Fitzgerald in Melvin 2002, 119–126). Fleischmann (2004, 117) navaja, 
da v Združenem kraljestvu poteka nekaj več kot 500 projektov javno-zasebnega partnerstva. 
Maltby (2007, 211) opredeljuje, da je bilo v letu 2006 zaključenih 46 projektov v skupni 
vrednosti 6.558 milijonov funtov, leta 2005 pa 59 projektov v skupni vrednosti 4.074 
milijonov funtov. Leta 2005 so polovico realizacije predstavljali štirje projekti, eden s 
področja obrambe in trije s področja zdravstva. 

V Združenem kraljestvu se je kot največkrat uporabljena in najučinkovitejša pojavna oblika 
javno-zasebnega partnerstva razvil institut zasebne finančne iniciative (private finance 

iniciative – PFI), predvsem, ker ga zelo promovira vlada. Ta model je v Združenem kraljestvu 
nekoliko zasenčil druge oblike. Leta 1992 ga je uvedel konservativni minister za finance 
Norman Lamont. Povod je bilo ideološko stališče, da bo zasebni sektor bolje zagotavljal 
izvajanje javnih služb kot javni sektor, vendar se je uporabljal v omejenem obsegu, predvsem 
za financiranje projektov na področju transporta. Najbolj znan projekt iz tega področja je 
predor pod Rokavskim prelivom, ki povezuje Veliko Britanijo in Francijo (Fleischmann 
2004). 

Ko je prišla na oblast laburistična stranka leta 1997, se je končala 18-letna vladavina 
konservativne stranke, bilo je le malo možnosti za nadaljnji razvoj in uporabo instituta, saj mu 
ta ni bila naklonjena. Vendar je laburistična vlada institut PFI zajela v svojo izbrano 
ideologijo oziroma pristop tretje poti (third way approach). S projekti PFI ji je uspelo tudi na 
področjih, kjer konservativni ni, predvsem na področju socialnih javnih služb, v bolnišnicah, 
šolah, na univerzah. Model PFI naj bi bil predvsem zelo privlačen za zasebne investicije na 
področju šolstva in zdravstva (Maltby 2007, 211). 

Kot sem že omenil, je PFI oblika javno-zasebnega partnerstva, kjer je večina financiranja 
projekta v rokah zasebnega partnerja. Načeloma se model uporabi v primerih javno-zasebnega 
partnerstva zagotavljanja storitev, in ne toliko v projektih izgradnje infrastrukture, vendar 
projekti zagotavljanja storitev navadno obsegajo tudi izgradnjo potrebne infrastrukture. 

Akintoye, Beck in Hardcastle (2003, 19) navajajo, da se uporaba modela PFI hitro širi po 
svetu kot način financiranja in zagotavljanja nekaterih javnih služb. Čeprav je njegova glavna 
značilnost prenos večine tveganj na zasebnega partnerja, si obe strani kljub temu prizadevata 

za optimalno porazdelitev tveganj med oba partnerja in pogajanja v postopku izvedbe javno-
zasebnega partnerstva so namenjena prav temu. 
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2.1.1 Javni interes 

Definicije javnega interesa v zakonodaji ni. Teoretično ga lahko opredelimo kot interes večine 
državljanov, ki je nad interesom posameznika in ga morajo organi javne uprave varovati, pri 
čemer je vsebina javnega interesa oziroma tistih vrednot, ki ga predstavljajo, in ki naj se 
zaščitijo, opredeljena s področno zakonodajo (Grafenauer in Brezovnik 2006, 15). 

Po mnenju Komisije DS za politični sistem (2005) je naloga predstavniških organov, da javni 
interes v imenu državljanov oblikuje in ga zapiše v obliko pravnega predpisa, ki naj bi javni 
interes varoval. Pa vendar že takoj naletimo na dilemo pri opredelitvi javnega interesa s strani 
predstavniškega organa. V slednjem je pogosto več političnih strank, ki vsaka zase zastopa 
družbeno skupino, ki (prek predstavniškega organa) zastopa in uveljavlja svoje lastne, to je 
parcialne interese. Zato je lahko nastali javni interes, ki naj bi bil nadrejen interesu 
posameznika, podvržen odrazu konsenza posameznih vladajočih političnih strank in ne 
državljanov v celoti. 

V literaturi pogosto naletimo na enačenje med javnim interesom in javno koristjo. Slednji ima 
avtonomen ustavnopravni pomen, ki ga z opredeljevanjem razlastitvenih namenov 
konkretizira zakonodajalec. Pojem javna korist ni identičen s pojmom javni interes; slednji 
vsebuje predvsem interesno komponento, pojem javna korist pa zožuje manevrski prostor in 
zahteva tehtanje teže javnega interesa na eni strani in teže zasebnega interesa na drugi strani. 
Ustavnemu pojmu javna korist je imanentno načelo sorazmernosti. Javna korist in abstracto 

se nanaša na zakonsko določene namene. Druga stopnja tehtanja pa se nanaša na ukrep v 
posameznem primeru. 

Iz Ustave Republike Slovenije (URS) je naloga javnega interesa varovanje večine 
posameznikov v razmerju do interesov posameznega fizičnega in pravnega subjekta. 

Med drugim v URS tudi piše, da je ustavne pravice mogoče omejiti, če zakonodajalec na 
podlagi tehtanja javnih interesov in individualnih pravic ugotovi, da je omejitev za družbeno 
blaginjo nujno potrebna. Omejevanje človekovih pravic je lahko določeno samo z zakonom: 

− zaradi spoštovanja pravic in ugleda drugih ali 

− zaradi državne varnosti ter zavarovanja javnega reda, javnega zdravja in morale. 

Javni interes tako nastopa v razmerah delujočega tržnega in odprtega gospodarstva, ki temelji 
na zasebni pobudi, in kjer institucije z namenom zagotavljanja javnega interesa poskušajo 
popravljati nekatere tržne nepravilnosti. Javni interes nastopa v prosto delujočem 
gospodarstvu ob vnaprej znanih pravilih igre. Vlada ga sme uporabiti izjemoma šele, ko trgi 
nehajo učinkovito delovati, v posledici česar lahko pride tudi do ogrožanja proste konkurence 
in blaginje prebivalstva. 

Trpin (2004, 1) pravi, da gre razloge, da mora država zagotavljati javne službe, iskati 
predvsem v odsotnosti tržnih mehanizmov pri njihovem izvajanju ter potrebi po enakomerni 
distribuciji posameznih dobrin oziroma storitev med vse prebivalstvo. 
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Država pri izvajanju javnih služb in dobrin oziroma storitev, ki izhajajo iz teh dejavnosti, 
vzpostavi poseben pravni režim, ki ureja razmerja med državo in neposrednim izvajalcem te 
dejavnosti, način njenega izvajanja na eni strani ter pogoje in postopke za dostop uporabnikov 
do teh dobrin oziroma storitev na drugi strani.  

2.1.2 Javni sektor in njegova funkcija 

Andoljšek (2007, 2) pojasnjuje, da je javni sektor funkcija zgodovinskega procesa in 
trenutnega politično-ekonomskega kompromisa. Je fleksibilen pojem, ki se širi in oži glede na 
zahteve državljanov, glede na percepcijo nacionalne identitete in glede pričakovanj, 
povezanih s funkcijo državne blaginje. 

Zakon o javnih uslužbencih določa, da javni sektor sestavljajo: državni organi in upravni 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni 
gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so neposredni oziroma posredni 
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. 

Drugače je javni sektor opredeljen v zakonu o javnih financah (ZJF). Ta loči med 
neposrednimi (državni oziroma občinski organi ali institucije ter občinska uprava) in 
posrednimi (javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma 
občina). 

Rakočevič in Bekeš (1994, 155–156) opredeljujeta, da je državna uprava z organizacijskega 
vidika del državne organiziranosti, v kateri se opravljajo naloge, ki morajo biti v državi 
uresničene. Javna uprava pa je skupnost institucij, ki opravljajo naloge v javnem interesu, za 
katere je odgovorna država. 

Javna uprava ima veliko ekonomsko, politično in organizacijsko moč. Najprej je odgovorna 
sama sebi, formalno pa vladi oziroma institucijam oblasti, izvoljenim politikom in prek njih 
državljanom. Ta odgovornost je pogojena s cilji javne uprave. Ti izhajajo zlasti iz ciljev 
politikov, ki oblikujejo svoje cilje na podlagi svojega sistema vrednot in v predvolilnem 
obdobju obljubljajo volivcem več, kot je kasneje, po prevzemu oblasti, možno uresničiti 
(Kolšek 2003, 62–74). 

Uporabniki storitev javne uprave se neposredno odzivajo na delo javne uprave, ustanavljajo 
posebne interesne skupine in skupine pritiska, ki naj vplivajo nanjo. Vodilni ljudje v javni 
upravi niso podrejeni le svojim političnim šefom, ampak za svoje delo odgovarjajo tudi 
državljanom. Javna uprava je kot velika porabnica proračunskih sredstev in zaradi svoje 
pomembne vloge v državi deležna različnih oblik nadzora, ki je lahko notranji ali zunanji. 
Notranji nadzor izvajajo javni uslužbenci in funkcionarji v javni upravi. Tak nadzor je lahko 
učinkovit, če je javna uprava sposobna nadzornikom zagotoviti ustrezno avtoriteto in pogoje 
za delo. Zunanji nadzor izvaja vlada prek ministrov. Zunanji nadzor nad javno upravo lahko 
izvajajo tudi posebne vladne in nevladne institucije, parlament, sodišča, varuh človekovih 
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pravic in javnost. Za učinkovit nadzor je potrebna ustrezna distanca med nadzornikom in 
nadzirancem ter ustrezna delitev vodilnih pozicij v nadzorstvenih institucijah med politično 
pozicijo in opozicijo. Če ima politična stranka na oblasti tudi vodilna mesta v nadzornih 
institucijah, je verjetnost objektivnega nadzora manjša kot v primeru nadzora opozicije (Brejc 
2000, 227–230). 

Javni sektor ni avtomatično zanesljiv zaščitnik javnih interesov. Zato je razumljivo, da je 
treba tudi v tem sektorju oblikovati zaščitne mehanizme, kot so zakonska določila in 
hierarhičen nadzor. Konkurenca kot sredstvo, ki zagotavlja večjo preglednost in večjo 
učinkovitost poslovanja javne uprave, nima nekega manevrskega prostora v tem okolju. To še 
posebej velja, ko jo pojmujemo kot klasičen tržni mehanizem. Vendar pa gre tu poudariti, da 
je zaščitniška vloga konkurence v tovrstnih organizacijah predvsem neekonomske narave, ker 
omogoča boljšo primerjavo med posameznimi organizacijami v javnem sektorju in večjo 
preglednost delovanja znotraj posamezne organizacije (Rus 2001, 119–121). 

Bistvena funkcija javnega sektorja je opravljanje javnih storitev za državljane, gospodarske 
subjekte in druge institucije javnega sektorja, oziroma opravljanje storitev za državljane, 
gospodarske subjekte in druge institucije javnega sektorja. Javne storitve so tiste storitve, ki 
zagotavljajo javno dobro oziroma jih tržno gospodarstvo s svojimi značilnostmi ne uspe 
opravljati zadovoljivo, definirane pa so tudi v URS (Kranjc 2001, 24). 

Vse storitve v javnem interesu omogočajo civilni družbi, da si ustvari družbo blaginje po svoji 
izbiri. Vendar je potrebno zagotavljanje teh storitev plačati. Preden se poglobimo v področje 
delovanja JZP, pa lahko, ne glede na že zgoraj zapisano, na kratko povzamem ločnico med 
storitvami na trgu in javnimi storitvami. Nekatere storitve, ki so po svoji naravi sicer javne in 
so v domeni zagotavljanja s strani javnega sektorja, so vseeno plačljive, ne glede na to, da jih 
je država dolžna zagotoviti. Razlika med tema dvema vrstama storitev je nedvomno v 
regulatorni naravi katere koli strani. Nekatere organizacije, ki so sicer v lasti zasebnika, 
skrbijo za javno storitev, medtem ko regulatorno oziroma nadzorstveno funkcijo pa javna 
oblast obdrži, kar pomeni, da so de facto del javne oblasti (Broadbent in Gunthrie 2008, 129). 

Prav zato bi lahko zapisali, da vseh javnih storitev tako ni najbolj smotrno opravljati v okviru 
javnih institucij. Eden izmed razlogov je zagotovo to, da s povečevanjem javnih institucij za 
izvajanje javnih storitev prihaja do kopice težav, ki so predvsem posledica težavnosti 
usklajevanja med seboj; zato tudi ni nujno dosežena večja učinkovitost pri izvajanju javnega 
interesa. Smiselno je torej vsaj razmišljati o možnosti zmanjševanja števila institucij javnega 
sektorja v izvajanju javnih storitev.  

Javni sektor mora izvajati kakovostne in učinkovite storitve ob čim manjši porabi sredstev 
davkoplačevalcev. Javni sektor je vsepovsod deležen številnih kritik zaradi neučinkovitosti in 
neracionalnosti. Njegove družbene vloge se neprestano povečujejo, kar zahteva večanje 
potrebnega števila javnih uslužbencev in vedno več sredstev za njihovo delovanje (Miglič 
2002, 9). 
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Primerjanje javnega z zasebnim sektorjem privede do nekaterih kritičnih ugotovitev. 
Strokovnjaki v javnem sektorju morajo zaradi izrazito hierarhične organiziranosti delovati 
tako, da bodo ugajali nadrejenim, če želijo napredovati in na ta način zadovoljevati svoje 
interese. Najvišji nadrejeni v javnem sektorju so državni funkcionarji, kar pomeni, da so 
podrejeni trenutni politični struji. Temeljni motiv delovanja politikov je njihova ponovna 
izvolitev. Temu je podrejeno njihovo delovanje in posledično delovanje večine javnega 
sektorja. V drugih dejavnostih javnega sektorja, kjer funkcionarji morda nimajo tako izrazite 
vloge, opredeljujejo cilj in uspešnost strokovnjaki sami. Zato ima prednost stroka in ponovno 
ne potrebe državljanov (Kolšek 2003, 68–69). 

Javni sektor deluje v pogojih monopola, ki je običajno neugoden za porabnika, ki ne more 
zadovoljevati svojih potreb pri konkurenci, temveč le prek institucij javnega sektorja. Zato se 
mora podrejati pravilom vedenja, ki jih postavlja javni sektor oziroma ljudje v njem.  

Ena največjih kritik pa je ugotovitev, da proračunsko financiranje spodbuja zapravljanje. 
Vsaka organizacijska enota javne institucije ima vnaprej opredeljeno količino finančnih 
sredstev za vsako aktivnost. Če ga ne porabi v tekočem letu, so ta sredstva zanje izgubljena. 
Manager te organizacijske enote je kaznovan trikrat: izgubi privarčevana sredstva, naslednje 
leto dobi manj sredstev in še kritiziran je, da je zahteval preveč (Kavčič 1999, 117–121).  

Javne institucije so zato spodbujane, da porabijo vse, kar jim je na voljo, ne glede na 
koristnost ali racionalnost, še posebno ob koncu leta. Nadzor porabe, ki ga pri nas izvaja 
računsko sodišče, se namreč na žalost nanaša le na porabo v skladu s pravili porabe in ne z 
vidika racionalnosti porabe in doseženih rezultatov. Zaradi vsega tega, in ker je učinkovit 
javni sektor temelj gospodarskega razvoja, je treba povečati učinkovitost in uspešnost javnega 
sektorja (Kričej 2002, 29). 

Ena od možnosti je prav gotovo uvajanje učinkovite tržne regulacije, ki naj bi nadomestila 
državno regulacijo. Vendar pa gre tu za relativno zahteven projekt, ker je odpor nekdanjih 
monopolistov proti vstopu novih konkurenčnih ponudnikov izredno močan (Rus 2001, 121). 

Vseh javnih storitev ni najbolj smotrno opravljati zgolj v javnih institucijah. Bistvena razlika 
med javnimi storitvami in storitvami na prostem trgu je v tem, da uporabnik tržnih poslovnih 
učinkov plačuje neposredno tržno ceno, stroški javnih storitev pa so razdeljeni med 
davkoplačevalce. Ker je javni sektor lahko učinkovit pri nadzoru, s prenašanjem managerskih 
metod in tehnik, ki jih je zasebni sektor razvil v želji zadovoljiti potrošnika, s tem pa postaja 
še učinkovitejši regulator, vloga institucij javnega sektorja ni več administriranje ali izvajanje 
nekaterih javnih storitev, ampak vedno pogosteje pogodbeno povezovanje institucij v omrežja 
povezanih avtonomnih javnih institucij in avtonomne civilne družbe v partnerskem razmerju 
(IPMIT 2005, 15).  

Smiselno je torej, da se vloga javnega sektorja spremeni iz izvajalca storitev v pospeševalca in 
nadzornika zasebnih pogodbenih izvajalcev storitev, kar je mogoče doseči z JZP.  
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2.2 Oblike javno-zasebnega partnerstva  

V tem poglavju bomo obravnavali temeljne oblike javno-zasebnih partnerstev s pravnega 
vidika, kakor izhajajo iz priporočil EU, in kakor so bile prenesene v slovensko pravno 
ureditev. ZJZP v drugem delu opredeli naslednje oblike javno-zasebnih partnerstev (Burnett 
2007, 215): 
a) razmerja pogodbenega partnerstva, ki se delijo na: 

− koncesijska razmerja (koncesije storitev, koncesije gradenj); 
koncesijsko razmerje je dvostransko pravno razmerje med državo oziroma 
samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in 
pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli 
koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo 
oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev 
objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. 

− javno-naročniška razmerja (za blago, gradnje ali storitve); 
je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali 
izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve. 

b) razmerja statusnega (institucionalnega) partnerstva, ki se izvajajo na naslednje načine: 

− z ustanovitvijo nove pravne osebe, ustanovitelj katere je na eni strani javni partner in 
na drugi zasebni; 

− s prodajo deleža osebe javnega prava v javnem podjetju ali drugi osebi javnega 
prava, ki je nosilec posebnih ali izključnih pravic ali javnih pooblastil; 

− z nakupom deleža javnega partnerja v osebi javnega prava ali drugi osebi javnega 
prava, ki je nosilec posebnih ali izključnih pravic ali javnih pooblastil. 

Na sliki 2 prikazujemo oblike javno-zasebnega partnerstva, kot jih opredeljuje ZJZP. 
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Slika 2: Oblike javno-zasebnih partnerstev 

Vir: Ferk in Ferk 2008, 216. 
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Temelj pogodbenih oblik javno-zasebnega partnerstva je obligacijsko razmerje med javnim in 
zasebnim partnerjem. To ni klasično obligacijsko razmerje, ampak vsebuje nekatere javno-
pravne elemente, ki so prikazani v preglednici 2. 

V Obligacijskem zakoniku s komentarjem (v nadaljevanju: komentar OZ) so avtorji podali 
naslednjo opredelitev obligacijskega razmerja (komentar OZ 2003, 55): 

Obligacijsko razmerje je (tisto) pravno razmerje, v katerem je en subjekt tega razmerja 
(upnik) upravičen od drugega subjekta (dolžnika) zahtevati, da opravi določeno izpolnitveno 
ravnanje, drugi subjekt (dolžnik) pa je to izpolnitveno ravnanje dolžan (zavezan) izpolniti. 

Preglednica 2: Razdelitev oblik javno-zasebnega partnerstva glede na značilnosti 

Oblika partnerstva 
Lastništvo 

premoženja 

Upravljanje 
in 

vzdrževanje 

Kapitalske 
investicije 

Delitev 
tveganja 

Trajanje 
pogodbe 

Pogodba o opravljanju 
storitev 

Javni 
Javni/ 

Zasebni 
Javni Javni 1–2 leti 

Pogodba o upravljanju Javni Zasebni Javni Javni 3–5 let 

Pogodba o najemu Javni Zasebni Javni 
Javni/ 

Zasebni 
8–15 let 

Koncesijska pogodba Javni Zasebni Zasebni Zasebni 20–30 let 

BOT oblika projektnega 
financiranja 

Javni/ 
Zasebni 

Zasebni Zasebni Zasebni 20–30 let 

Privatizacija Zasebni Zasebni Zasebni Zasebni 
Nedefini-

rano 

Vir: Brook Cowen 1997, 2. 

Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi (v praksi 
najpogosteje kot javni partner nastopajo država, občine, v prihodnosti tudi pokrajine) in 
poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, 
vzpostavitev, prenovo, vodenje in vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih 
storitev, in za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov 

poslovanja. V preglednici 3 smo našteli temeljne značilnosti in razlike med pogodbenimi 
oblikami javno-zasebnega partnerstva, ki se razlikujejo glede na dobo trajanja razmerja in na 
način financiranja. 
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Preglednica 3: Temeljne značilnosti in razlike med naštetimi pogodbenimi oblikami 
javno-zasebnih partnerstev  

Vrsta javno-
zasebnega 
partnerstva 

Trajanje 
razmerja Način financiranja Vsebina razmerja Primeri iz prakse 

Pogodba o 
izvajanju 
storitev 
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storitve s strani javnega 
partnerja 

vsebina (kakovost) storitve je 
podrobno opredeljena 

storitve čiščenja, 
različne oblike 
vzdrževalnih 
pogodb, storitve 
varovanja, 
receptorske storitve 

 

Pogodbe o 
upravljanju 

srednjeročno 
(3–8 let) 

plačilo za opravljeno 
upravljanje s strani 
javnega partnerja, ki 
lahko vključuje poseben 
način nagrajevanja za 
uspešno upravljanje 

 

vsebina (obseg) upravljanja je 
podrobno opredeljena 

upravljanje že 
zgrajene javne 
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naprava itd.) 

Najemna 
pogodba 
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(8–15 let) 
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storitve, plačilo 
najemnine s strani 
zasebnega partnerja 
javnemu 

pogodba opredeljuje 
upravljanje, vzdrževanje, 
lahko manjše investicije v 
infrastrukturo, ki je dana v 
najem, in vsebino javne 
službe, ki jo mora najemnik 
zagotavljati 

 

letališča, pristanišča 

Pogodbe tipa 
BOT 

dolgoročno 
(15–30 let) 

javni partner zagotavlja 
financiranje na podlagi 
opravljene storitve po 
enoti 

projektiranje (če je 
dogovorjeno), gradnja, 
upravljanje, vzdrževanje, 
lahko vključuje zagotavljanje 
izvajanja javne službe ali 
zagotovitev ustrezne 
infrastrukture, s katero se bo 
izvajala javna služba 
(izvajanje javne službe pa 
zagotovi javni partner) 

 

bolnišnice, domovi 
upokojencev, vrtci, 
šole 

Koncesije 
storitev 

dolgoročno 
(15–30 let, 
izjemoma tudi 
več) 

neposredna plačila 
uporabnikov storitve 
koncesionarju, 
koncesionar praviloma 
plača koncesnino 
koncedentu 

 

projektiranje (če je 
dogovorjeno), gradnja, 
upravljanje, vzdrževanje in 
zagotavljanje izvajanja javne 
službe 

novogradnje: 
letališča, pristanišča, 
mostovi, avtoceste 

Gospodarska 
družba, v kateri 
imata poslovne 
deleže javni in 
zasebni partner 

 

dolgoročno 
(15–30 let, 
izjemoma tudi 
več) 

pogosto se uporabi 
način financiranja kot 
pri koncesijah 

storitev 

vsebina razmerja je 
opredeljena z aktom o 
ustanovitvi (na primer 
družbeno pogodbo) 

področje ravnanja z 
odpadki, bolnišnice, 
zapori 

Vir: Ferk in Ferk 2008, 264. 
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Zaradi širokih možnosti uporabe instituta JZP so se razvile številne pojavne oblike 
sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, od tipičnih koncesijskih pogodb, do modelov BOT 
(Build-Operate-Transfer), BTO (Build-Transfer-Operate), BOO (Build-Own-Operate), BOR 
(Build-Operate-Remove), BLOT (Build-Lease-Operate-Transfer), BOOT (Build-Own-

Operate-Tranfer), BROT (Build-Rent-Operate-Transfer). Stopnja tveganja med naštetimi 
oblikami sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter stopnja vključenosti zasebnega 
sektorja je na sliki 3 prikazana v obliki grafa. 

 

Slika 3: Obseg javno-zasebnih partnerstev 

Vir: Komisija Evropskih skupnosti 2008, 4. 
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Pri pogodbenem partnerstvu je zakon dokaj sistematičen v sami strukturi izpeljave postopka, 
predvsem, kadar gre za sklenitev koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva. Faza 
planiranja in vzpostavitve partnerstva ter kasnejše obvladovanje tveganj ter opredelitev 
odgovornosti med strankama predstavlja kompleksen proces. 

2.3 Postopek javno-zasebnega partnerstva 

Postopek javno-zasebnega partnerstva poteka v več fazah. Sam postopek in faze so grafično 
predstavljene na sliki 4. Prva faza je predhodni postopek in ocena ekonomske upravičenosti in 
izvedljivosti projekta, sledi ji faza izdaje akta o javno-zasebnem partnerstvu, nadalje se opravi 
javni razpis in konkurenčni dialog, potem se sprejme akt o izbiri izvajalca javno-zasebnega 
partnerstva in nazadnje se sklene pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. 

2.3.1 Predhodni postopek 

Javni partner lahko začne predhodni postopek na lastno pobudo ali na pobudo zasebnega 
partnerja. Slednji to stori na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta v razmerju 
javno-zasebnega partnerstva. 

Če pobuda prihaja s strani javnega partnerja, je le-ta občasno, pa vendar ne manj kot enkrat na 
leto, dolžan pozvati morebitne promotorje (tj. osebe zasebnega prava, ki se za projekte javno 
zasebnega partnerstva zanimajo), da podajo svoje vloge glede projektov, ki bi lahko 
izpolnjevali pogoje za sodelovanje v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva. Če pobuda 
prihaja s strani zasebnika, ta v vlogi o svoji zainteresiranosti na področju, kjer bi lahko bili 
izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnih projektov ali zasebnih vlaganj v javne 
projekte, poda pobudo in predstavi projekt. 

Pred izdajo te odločitve o javno-zasebnem partnerstvu pa je dovoljena oziroma za naročnika 
mestoma (pri projektih nad določeno ocenjeno vrednostjo projekta) celo nujna izvedba ocene, 
kjer se na podlagi investicijskih elaboratov ugotovi izpolnjevanje ekonomskih, pravnih, 
tehničnih in ostalih pogojev za izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstva. Iz navedenega 
bi lahko sklepali, da določene faze pred sprejetjem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu 
sicer niso obvezne, vendar je že zaradi same utemeljitve, da je določen projekt smiselno 
speljati po postopku javno-zasebnega partnerstva, katerega predpostavka je obstoj javnega 
interesa, zaželena izdelava ocen ekonomske upravičenosti in izvedljivosti projekta. Samo 
odločitev o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo sicer sprejme javni 
partner, vendar mora biti le-ta predhodno potrjena s strani Vlade ali predstavniškega organa 
samoupravne lokalne skupnosti. 
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2.3.2 Ocena ekonomske upravičenosti in izvedljivosti projekta 

V tem dokumentu gre predvsem za prototip izvedbe ocene upravičenosti izvedljivosti projekta 
in preučitev več variant razmerja medsebojnega sodelovanja pri vzpostavitvi, izvajanju, 
financiranju in nadzorovanju projekta. Gre torej (v določenih primerih) za obveznost 
naročnika pred začetkom projekta oceniti, ali je le-tega mogoče izvesti kot javno-zasebno 
partnerstvo. V tem dokumentu je potrebno izkazati tudi alokacijo tveganja med subjektoma, 
ki posledično nase vežejo tudi različne ključne učinke partnerskih razmerij, tako v vidiku 
vključevanja vlaganja strank, razdelitve odgovornosti vsake izmed njiju, kot tudi 
predvidevanja morebitne nagrade pri doseganju vnaprej določenih rezultatov, ki jih je 
potrebno doseči v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.  

Naročnik mora pri izbiri načina izvajanja projekta, ki je lahko predmet javno-zasebnega 
partnerstva, nad določenim pragom ocenjene vrednosti projekta ugotoviti, ali ga je mogoče 
izvesti kot javno-zasebno partnerstvo. Prag, ki je v zakonu izrecno naveden, je ocenjena 
vrednost projekta nad 5.278.000 EUR za storitve oziroma blago ter 5.923.000 EUR za gradnje 
(Direktiva 2004/18/EC). Po novi Direktivi 1177/2099/ES z dne 30. 9. 2009 je postavljen nov 
prag v vrednosti nad 4.845.000 EUR. Nad to mejo mora namreč naročnik z izdelavo testa 
dokazati, da naročila gradnje oziroma storitve, zaradi ekonomske upravičenosti oziroma 
drugih okoliščin, ne more izvesti postopka po javno-zasebnem partnerstvu. Kar bi lahko 
zaključili, da zakon torej dopušča oziroma nad določenim vrednostnim pragom celo pričakuje 
vlaganja zasebnikov v storitve. Prevladujoča predpostavka je ugotovljen in jasno izkazan 
interes (tako javni interes, ki je predpostavka za začetek formalnega postopka javno-
zasebnega partnerstva, kot druge oblike interesa (npr. pravni interes)). 

Da gre jemati zaželeno izvedbo ocene ekonomske izvedljivosti testa resno, pa je 
zakonodajalec poskrbel tako, da se lahko projekt (nad določenim vrednostnim pragom) kot 
javno naročilo izvede le v primeru, če je iz obveznostnega testa razvidno, da projekta zaradi 
ekonomskih in drugih okoliščin ni mogoče izpeljati po eni izmed oblik javno-zasebnega 
partnerstva. 

Iz določb zakona gre razbrati tudi večjo urejenost obveznostnega ravnanja v primeru izdelave 
vloge o zainteresiranosti, vložene s strani zasebnika, saj mora biti vsebina vloge o 
zainteresiranosti sestavljena na podlagi dolžnostnih ravnanj, določenih s podzakonskim 
predpisom, ki ga izda minister za finance. Vlogo o zainteresiranosti poda pravna ali fizična 
oseba, ki ima interes za izvajanje javno-zasebnega partnerstva. Na tem mestu je potrebno 
glede obstoja interesa dodati, da ne gre zgolj za dokazovanje obstoja javnega interesa, saj je 

slednji zgolj predpostavka za formalni postopek javno-zasebnega partnerstva, ne pa zbiranje 
vlog o sami zainteresiranosti (Bohinc, Mužina in Tičar 2007, 41). 

Iz samih določb zakona je razvidna obveznost odgovora na vlogo o zainteresiranosti. Sama 
izdelava vloge o zainteresiranosti projekta lahko zasebnemu partnerju pomeni razkritje svojih 
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inovativnih rešitev, kar pa za zasebnika, ki mu velikokrat označuje konkurenčno prednost 
pred drugimi zasebniki. Zato ima možnost, da od javnega partnerja v primeru, če: 

− javni partner na podlagi zasebne vloge o zainteresiranosti ne uvede predhodnega 
postopka; 

− oziroma ne doseže z zasebnim partnerjem niti soglasja o odkupu dokumentacije; 
je dolžan dokumentacijo zasebniku vrniti. Ti dokumenti tudi nimajo narave informacije 
javnega značaja, zato zanje velja upoštevanje poslovne skrivnosti. Pa vendarle lahko razkritje 
informacij, ne glede na upoštevanje poslovne skrivnosti, zasebniku povzroči nepopravljive 
posledice, zaradi česar je mogoče v tem primeru patentirati svojo rešitev na pristojnem 
patentnem uradu. Potrebno je še dodati, da javni partner nad temi dokumenti ne vzpostavi 
nobenih avtorskih pravic. Ohrani jih promotor. 

2.3.3 Akt o javno-zasebnem partnerstvu 

Sam akt o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: Akt), razen v izjemnih primerih, ni 
obvezen. Obvezen je zgolj v primeru, če izvajalec javno-zasebnega partnerstva pridobi 
posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v 
javnem interesu, kjer zakon zahteva izdajo koncesijskega ali drugega akta. ZJZP tako 
omogoča tri možnosti, in sicer (Bohinc, Mužina in Tičar 2007, 43): 

− da obstojita tako odločitev o javno-zasebnem partnerstvu kot Akt; 

− da sta odločitev o javno-zasebnem partnerstvu in Akt sprejeta hkrati v istem aktu; 

− da se sprejme odločitev o javno-zasebnem partnerstvu, preostala vsebina pa je predmet 
javnega razpisa in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. 

Sprejem Akta zakon sicer izrecno ne opredeljuje, razen v primeru podelitve (s strani javnega 
partnerja) posebne ali izključne pravice zasebniku izvajati gospodarske javne službe na 
objektu. 

Če sta v odločitvi o javno-zasebnem partnerstvu že urejeni organizacijska in prostorska 
zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva, nadalje ugotovljena javna korist za izvedbo 
morebitne razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice po zakonu, ki ureja posege v 
prostor, določene posamezne obveznosti izvajalca javno-zasebnega partnerstva, določeni 
splošni pogoji, pod katerimi lahko uporabniki uporabljajo dobrine in storitve javno-zasebnega 
partnerstva, določene pravice in obveznosti uporabnikov dobrin ali storitev javno-zasebnega 
partnerstva ter ne nazadnje urejeni predvideni načini financiranja javno-zasebnega partnerstva 
ter druga finančna razmerja med javnim in zasebnim partnerjem, sprejem Akta ni obvezen in 

se lahko skupaj z odločitvijo sprejmeta v istem aktu. 

Če sprejem posebnega Akta ni predviden in so določena vprašanja urejena že v odločitvi o 
javno-zasebnem partnerstvu, se lahko druga vprašanja, ki sicer ne predstavljajo obveznih 
sestavin dela odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, oziroma javni partner nima posebnega 
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pooblastila za ureditev posameznih vprašanj, na podlagi javnega razpisa, uredijo v pogodbi o 
javno-zasebnem partnerstvu. 

Vendar je ob pregledu zakonskih določb drugega odstavka 41. člena (Akta) ZJZP in 40. člena 
(skupen Akt) ZJZP ugotoviti nerazumevanje v smislu, kaj je hotel zakonodajalec doseči s tem, 
ko je v slednjem členu, kot eno izmed bistvenih predpostavk, da se odločitev in Akt sprejmeta 
v skupnem aktu, določil, da morajo biti v odločitvi o javno-zasebnem partnerstvu urejeni 
predvideni načini financiranja javno-zasebnega partnerstva ter druga finančna razmerja med 
javnim in zasebnim partnerjem, hkrati pa je v drugem odstavku 41. člena (sicer primeroma, 
vendar ne glede na to), določil, da se vprašanja o določitvi načina financiranja javno-
zasebnega partnerstva in določanje cene dobrin in storitev javno-zasebnega partnerstva 
uredijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Iz navedenega bi namreč lahko sklepali, da 
pa ureditve načina financiranja le ne gre šteti kot obvezne sestavine oziroma predpostavke za 
sestavo in sprejetje odločitve in Akta v skupnem dokumentu. Način ureditve financiranja in 
določitev cene dobrin in storitev je tako potrebno opredeliti že v odločitvi o javno zasebnem 
partnerstvu takrat, ko je sprejem Akta obvezen. 

2.3.4 Javni razpis 

Javni razpis je lahko predvidoma edina faza postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva, 
pri kateri se zasebniki (sploh) seznanijo z novico, da je na trgu odprta priložnost za 
medsebojno sodelovanje. 

Za javno naročniška ter koncesijska partnerstva je načeloma poskrbljeno, saj zakon 
eksplicitno določa, da se subsidiarno uporabljajo tudi določila zakona o javnem naročanju. Ta 
izrecno zahteva izvedbo objave v Uradnem listu oziroma Uradnem glasilu EU. 

ZJZP v splošnem delu (v 42. členu) določa, da se izvajalca javno-zasebnega partnerstva izbere 
na podlagi javnega razpisa, ne glede na obliko akta o izbiri. Sicer velja, da se za različne vrste 
partnerstva uporabljajo različna pravna pravila, vendar je obveznost objave javnega razpisa v 
zakonu izrecno zahtevana, ne glede na obliko razmerja javno-zasebnega partnerstva. Glede na 
to, da se v razmerju statusnega partnerstva, poleg uporabe predpisov določil javno pravne 
narave, uporabljajo tudi določila zasebno gospodarske pobude, pa ne glede na to zakon v 45. 
členu ZJZP določa uporabo predpisov javnega naročanja za izvedbo javnega razpisa, za 
neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva ter za oddajo del tretjim 
osebam. Da gre razmerje statusnega partnerstva obravnavati obširneje, je zahteva s strani 

javnega partnerja, objaviti javni razpis ne samo v Uradnem listu RS, temveč tudi v Uradnem 
glasilu EU134 in na svojih spletnih straneh ali drugem mediju, specifičnem za določen 
predmet javno-zasebnega partnerstva. 
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2.3.5 Konkurenčni dialog 

Ne glede na obliko javno-zasebnega partnerstva je v zakonu posebej predvidena možnost 
uporabe postopka, tj. konkurenčnega dialoga, ki ga opredeljuje v letu 2004 sprejeta evropska 
direktiva (29. člen Direktive 2004/18/EC oziroma 27. člen nove Direktive 2009/81/ES). Ta 
predvideva vzpostavitev podlage za uporabo postopka s pogajanji v okoliščinah, ki lahko 
veljajo za vsa javna naročila dobav, gradenj ali storitev. 

Konkurenčni dialog je torej postopek, ki ga lahko javni partner uporabi v primeru posebej 
kompleksnih in zahtevnih naročil, v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva 
sodelovanje in v katerem se opravi dialog s kandidati, ki sodelujejo v postopku, s ciljem 
oblikovati eno ali več variant, ki lahko izpolnijo zahteve javnega partnerja, in na podlagi 
katerih se izbrane kandidate nato povabi, da predložijo svojo ponudbo. Za opredelitev, kdaj 
gre projekte šteti kot izjemno zahtevne, velja po mnenju nekaterih strokovnjakov upoštevati 
Direktivo 2004/18/EC. Uporaba konkurenčnega dialoga pa je prepovedana v primeru javno 
naročniškega partnerstva, ko je javni partner naročnik na vodnem, energetskem, prometnem 
in poštnem sektorju. V takšnem primeru vodi javni partner postopek izbora izvajalca javno-
zasebnega partnerja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, pri čemer se pravila zakona 
o konkurenčnem dialogu smiselno uporabljajo (Bohinc, Mužina in Tičar 2007, 47). 

Prednost tega postopka je v tem, da lahko javni partner, ko ne more objektivno določiti 
tehničnih sredstev za izpolnitev svojih potreb ali ciljev, ali ne more objektivno določiti 
pravnega in/ali finančnega ustroja projekta, s ponudniki v posameznih fazah oblikuje svoje 
zahteve, ki ustrezajo njegovim ciljem, in na podlagi katerih le-ti potem podajo svoje ponudbe. 

Javni partner začne postopek konkurenčnega dialoga z javnim razpisom, v katerem navede 
cilje in potrebe, vezane na projekt javno-zasebnega partnerstva. Cilje in potrebe pa mu ni 
potrebno navesti v javnem razpisu v primeru, če jih navede v razpisni dokumentaciji. 

Razpisna dokumentacija mora v prvi fazi vsebovati povabilo k oddaji prijave, navodila 
ponudnikom za izdelavo prijave, navedbo meril, navedbo števila kandidatov, ki bodo 
povabljeni k oddaji ponudbe, opis predmeta in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. 
Minimalno število kandidatov, ki jih mora javni partner pozvati, je tri, razen v primeru 
neobstoja konkurence, ali če ni izkazanega interesa ter pod pogojem, da ne gre za javno 
naročniško partnerstvo. V tem primeru je obvezno najmanjše zahtevano število kandidatov, 
katerim mora naročnik posredovati razpisno dokumentacijo, vsaj tri. 

Javni partner začne dialog s tistimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, 
tj. tiste, s katerimi ponudnik izkazuje svojo sposobnost izvesti naročilo. Praviloma se dialog s 
kandidati opravi v dveh zaporednih fazah, vendar pa lahko javni partner v javnem razpisu 
določi, da bo dialog opravil v več fazah, pri čemer mora v vsaki fazi dialoga izločati ponujene 
rešitve kandidatov skladno z merili, navedenimi v objavi javnega razpisa. Javni partner lahko 
izvaja dialog s kandidati vse do pridobitve končne rešitve. 
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Po zaključku dialoga javni partner pozove udeležence k predložitvi končne ponudbe. Te oceni 
na podlagi meril ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki so navedena v objavi javnega razpisa 
ali razpisni dokumentaciji. Pred sprejemom odločitve o izbiri izvajalca javno zasebnega 
partnerstva pa ZJZP javnemu partnerju tudi dovoljuje, da lahko od ponudnikov zahteva 
podrobnejšo obrazložitev ponudbe ali razjasnitev določenih dilem, pri čemer dodatne 
informacije ponudnika ne smejo pomeniti spremembe osnovnih elementov v ponudbi oziroma 
take spremembe, ki bi lahko za posledico imele diskriminatorni učinek v razmerju do ostalih 
ponudnikov. 

2.3.6 Nastanek razmerja javno-zasebnega partnerstva 

Na podlagi javnega razpisa javni partner izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Izbiro 
opravi s sprejemom akta poslovanja, na podlagi katere nato javni partner sklene pogodbo o 
javno naročniškem ali koncesijskem pogodbenem partnerstvu ali pogodbo o ustanovitvi 
(preoblikovanju) nove pravne osebe v statusni obliki javno-zasebnega partnerstva. Če je 
predmet javno-zasebnega partnerstva koncesija storitve (izvajanje gospodarske javne službe), 
je akt izbire posamični upravni akt oziroma gre za odločbo o izbiri koncesionarja. 

Razmerje javno zasebnega partnerstva (oziroma pravice in obveznosti) nastane s trenutkom 
pisne sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, razen v primeru, ko zakon določa 
drugače, ali če je v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu določeno, da se pravice in 
obveznosti pridobijo kasneje oziroma ob izpolnitvi določenega pogoja. 

Zoper samo odločitev o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva je dopustno pravno 
sredstvo, v katerem udeleženci uveljavljajo svoje pravice. Opredelitev uveljavljanja pravnega 
sredstva pa je odvisna od organa, ki je svojo odločitev o izbiri izvajalca izdal. 

Če je javni partner smiselno uporabljal določila o javnem naročanju ali koncesijah gradnje, se 
pravno varstvo udeležencem zagotavlja skladno z zakonom o javnem naročanju in zakonom o 
reviziji postopkov oddaje javnih naročil. Zoper dokončno odločbo o izbiri pa je mogoče v 
primeru, če ne gre za uporabo določil javnega naročanja, sprožiti upravni spor. 

Sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu sledi odločitvi o izbiri izvajalca javno-
zasebnega partnerstva in mora biti v pisni obliki, drugače nima pravnega učinka oziroma je 
nična. 

ZJZP podrobneje določa le vsebino pogodbe o statusnem partnerstvu (in koncesijske 
pogodbe), vendar je treba znova poudariti, da te našteva zgolj primeroma. Navajanja določb 
vsebine pogodbe pomenijo zgolj napotek javnemu in zasebnemu partnerju kot pomoč pri 
ureditvi pomembnih vprašanj, ki jih morata stranki urediti med seboj. Pogodba o statusnem 
partnerstvu je namreč posebej urejena pogodba upravnega prava in se zanjo pravila 
obligacijskega prava uporabljajo zgolj podrejeno. 
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Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ne sme odstopati od Akta, saj se v tem primeru, če do 
bistvenega odstopanja prihaja, upoštevajo določila Akta in ne pogodbe. 

Ena izmed značilnosti razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jo je potrebno omeniti, je tudi 
v tem, da gre za relativno dolgoročnejše obdobje. Zakon sicer ne določa niti minimalnega niti 
maksimalnega časovnega okvirja, temveč v njegovem 71. členu zgolj določa, da gre za 
dolgoročno razmerje, sklenjeno za določen čas. Dolgoročnost razmerje pa se določi tako, da 
se zasebnemu partnerju omogoči stabilnost in varnost naložbe ter povrnitev vloženih sredstev 
in dosežka normalnega donosa. 
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Slika 4: Postopek oblikovanja javno-zasebnega partnerstva 

Vir: Ferk in Ferk 2008, 266. 

1. KORAK: 
poznavanje prednosti in 
slabosti JZP 

2. KORAK: 
identifikacija projekta, 
primernega za uporabo instituta 
JZP 

3. KORAK: 
 predhodni postopek 

5. KORAK:  
izvedba javnega razpisa 

6. KORAK: 
izbira izvajalca JZP 

7. KORAK: 
postopek pravnega varstva 

8. KORAK: 
nastanek razmerja JZP 

Postopek oblikovanja javno-zasebnega 
partnerstva 

31. čl. ZJZP: ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi 
pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja JZP 

11. čl. ZJZP: odločitev o JZP 
36. čl. ZJZP: akt o JZP (koncesijski akt v primeru koncesije) 

43. čl. ZJZP: javno-naročniška partnerstva –Zakon o javnem naročanju 
44. čl. ZJZP:koncesijska partnerstva-zakon, ki ureja gospodarske javne službe 

56. čl. ZJZP: praviloma je akt izbire akt poslovanja 
57. čl. ZJZP:izjemoma je akt izbire upravna 

odločba 

62. čl. ZJZP: revizijski postopek pred Državno 
revizijsko komisijo 

63. čl. ZJZP: upravni spor pred upravnim sodiščem 

68. čl. ZJZP: s sklenitvijo pogodbe 

9. KORAK: 
izvajanje pogodbe in nadzor nad 
izvajanjem pogodbe 

10. KORAK: 
prenehanje razmerja 

Vedno se lahko uporabi 
postopek konkurenčnega 

dialoga 

4. KORAK:  
sprejem akta o JZP 
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2.4 Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti povezovanja zasebnega in javnega 
sektorja 

Pri sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem prihaja do različnih oblik partnerstva, ki 
imajo tako prednosti kot slabosti. Nobena oblika partnerstva ne velja za optimalno, vendar 
morata oba sektorja izbrati tisto, pri kateri prednosti in priložnosti pretehtajo slabosti in 
nevarnosti, ki se pojavijo pri izbrani obliki sodelovanja. 

V nadaljevanju podrobneje navajam nekaj ključnih prednosti in slabosti, sledijo pa jim 
priložnosti in nevarnosti, ki so značilne za JZP (Žvanut 2005, 15–16). 

Največja prednost JZP je, da lahko partnerja sodelujeta na različnih projektih z različno 
ročnostjo in investicijskimi vložki, to pa jim omogoča uporabo svojih finančnih virov tudi na 
drugih področjih. Za izvedbo projekta je potreben manjši obseg finančnih sredstev, strošek le-
teh pa se lahko kasneje prenese tudi na uporabnike, prav tako pa je zaradi sodelovanja javnega 
in zasebnega kapitala financiranje samega projekta lažje. Naslednja prednost je delitev 
poslovnega in finančnega tveganja med partnerjema, kar znižuje samo tveganje celotnega 
projekta. Ker prihaja do sodelovanja med dvema partnerjema, se odpirajo nove razvojne 
možnosti in pridobivajo nove izkušnje pri samem poslovanju podjetij, ki v JZP sodelujejo. 
Tako sodelovanje pa veča tudi samo prepoznavnost podjetij v državnem kot tudi v 
mednarodnem okolju. 

Poleg prednosti pa se pri JZP pojavljajo tudi slabosti. Podjetja včasih zavrnejo sodelovanje 
zaradi splošnega predsodka o preveliki birokraciji, ki spremlja tovrstne projekte, ter zaradi 
strahu pred uvajanjem novih načinov poslovanja, spremembami in tveganjem. Naslednja 
slabost je povezana z dodatnim nadzorom, ki povzroči, da se projektne aktivnosti izvajajo 
počasneje, kot če bi jih podjetje organiziralo samo. Nezainteresiranost podjetij za sodelovanje 
v JZP je treba iskati tudi v dejstvu, da se veliko podjetij raje odloča za kratkoročne investicije, 
ki zahtevajo manj finančnih sredstev, in so zato tudi manj tvegane. Slabost sodelovanja dveh 
sektorjev je tudi prelaganje odgovornosti, ki nastane zaradi nejasne delitve dela med njima. V 
skrajni obliki lahko javni sektor s prelaganjem odgovornosti na zasebni sektor celo izgubi 
nadzor nad kakovostjo storitev, te pa so ključnega pomena za JZP, saj mora javni sektor ščititi 
javni interes. 

K večjemu povezovanju in sodelovanju javnega sektorja pripomorejo tudi priložnosti JZP. 
Veliki projekti so težje izvedljivi in kompleksnejši, če jih izvaja in financira samo zasebni ali 
javni sektor, kot pa če jih financirata oba. Pri povezovanju in sodelovanju prihaja tudi do 
sodelovanja med specializiranim in strokovnim kadrom obeh sektorjev, kar omogoča 
odkrivanje novih znanj in razvoj novih metod dela v procesu poslovanja. Ena od priložnosti 
JZP je tudi dejstvo, da pri velikih projektih običajno sodelujejo tudi mednarodni partnerji, ti 
pa so v prihodnosti lahko tudi potencialni kupci. Sodelovanje in povezovanje med obema 
sektorjema, torej med podjetji in državo, pa blagodejno vpliva na makroekonomske 
dejavnike, kot so zniževanje javnega primanjkljaja in javnega dolga, uporaba zasebnih 
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finančnih virov in s tem zmanjševanje zadolževanja države, poleg tega pa lahko dodatno 
zaposlovanje strokovnih kadrov, potrebnih za takšne projekte, tudi zmanjša brezposelnost. 

Za sodelovanje v JZP se podjetja odločajo, če prednosti in priložnosti pretehtajo slabosti in 
nevarnosti, ki nastajajo v takih oblikah poslovanja. Ena od nevarnosti je, da lahko v postopkih 
javnih razpisov, s katerimi se izbira zasebnega partnerja, prihaja do nepravilnosti in 
pristranskosti. Projekt je lahko slabo tehnično načrtovan in ne doseže na začetku zastavljenih 
ciljev. Naslednja nevarnost povezovanja obeh sektorjev je, da ima lahko uvajanje novih 
tehnologij in metod dela ter procesov, ki jih to sodelovanje prinaša, negotovo usodo. Zadnji 
nevarnosti pa sta predvsem možnost velikih gospodarskih sprememb in recesij ter občutljivost 
demokratičnih sistemov na politične spremembe, tako na državni kot tudi na lokalni ravni, kar 
v projekte JZP vnaša politično tveganje.  

Pred začetkom postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva moramo poznati prednosti in 
slabosti javno-zasebnega partnerstva kot ene od možnih oblik zagotavljanja izvajanja javnih 
služb (Tvarno 2005, 188). 

Najpomembnejše prednosti zagotavljanja javne službe s pomočjo javno-zasebnega partnerstva 
so (Tvarno 2005, 189): 

− dostop do zasebnih virov financiranja, kar je pomembno predvsem z vidika zmanjševanja 
javnega dolga in možnosti realizacije projektov, ki bi morali čakati na financiranje iz 
javnih sredstev; 

− uvajanje tržnih elementov pri zagotavljanju izvajanja javne službe; 

− znanje in izkušnje zasebnega sektorja na področju zagotavljanja učinkovitega upravljanja 
in zmanjševanja stroškov – smisel javno-zasebnega partnerstva je, da zasebni sektor 
zagotavlja učinkovitejše, bolj racionalno in bolj gospodarno izvajanje javnih služb kot 
javni sektor, zasebni sektor naj bi znižal stroške tako osnovne investicije kot stroške 
vzdrževanja in obratovanja ter skrajšal roke, potrebne za implementacijo projekta tako v 

fazi projektiranja kot v fazi gradnje; 

− uporaba sodobnih tehnologij in opreme, s katerimi se zagotavlja višja kakovost izvajanja 
javne službe in zmanjšajo stroški; 

− prenos poslovnega tveganja, ki bi ga sicer nosil javni sektor, na zasebnega partnerja; 

− vključitev zasebnega partnerja praviloma pripomore k bolj poglobljeni in podrobnejši 
izvedbi študije izvedljivosti konkretnega projekta, kar utrjuje ekonomske temelje 
(rentabilnost) projekta; 

− racionalizacija procesov načrtovanja, projektiranja in pozneje upravljanja, predvsem manj 
formalizirani procesi in krajši postopki sprejemanja odločitev; 

− v nasprotju s klasičnimi javnimi naročili, kjer bi imel javni partner ločene pogodbe z 
različnimi izvajalci za vsako fazo posameznega projekta (od projektiranja prek gradnje do 
izvajanja javne službe), se v primeru javno-zasebnega partnerstva sklene ena pogodba 
(praviloma kompleksna) z enim pogodbenim partnerjem, ki se zaveže izvesti celoten 
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projekt, zato javno-zasebno partnerstvo omogoča sinergijske učinke izvedbe celovitega 
projekta; 

− v nasprotju s polno privatizacijo v javno-zasebnih partnerstvih javni sektor ohranja 
strateški nadzor nad izvajanjem javne službe in po zaključku partnerstva lahko ponovno 
prevzame obveznost (pravico) izvajanja javne službe ter navadno tudi zgrajeno 
infrastrukturo, potrebno za njeno izvajanje; 

− z vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva lahko javni sektor primerja način 
zagotavljanja javne službe v obliki javno-zasebnega partnerstva z drugimi oblikami 
zagotavljanja javnih služb in se na podlagi izvedenih primerjav odloča za nadaljnje 
projekte. 

Klub navedenim prednostim je treba institut javno-zasebnega partnerstva pogledati tudi bolj 
kritično in z vidika neuspelih projektov. 

Koncept javno-zasebnega partnerstva temelji na predpostavki, da zasebni sektor praviloma 
zagotavlja izvajanje javne službe učinkoviteje in ceneje kot javni sektor. K temu naj bi 
pripomogel predvsem mehanizem svobodnega trga, na katerem se kakovost izvajanja javne 
službe in stroški njenega zagotavljanja uravnotežijo na optimalni točki, ki je posledica 
delovanja nevidne roke prostega trga, ki uravnava ponudbo in povpraševanje. Ob tem 
zagovorniki svobodnega trga in javno-zasebnega partnerstva pogosto zanemarjajo dejstvo, da 
pri izvajanju javnih služb obstaja javni interes, ki v vseh primerih ne more slediti in ne sledi 
mehanizmom svobodnega trga. Zadovoljevanje javnega interesa namreč pogosto glede na 
izključno ekonomske kriterije ni upravičeno. Uporabniki javne službe tako ne plačajo vedno 
celotnih stroškov izvajanja javne službe, ampak se ti stroški pogosto pokrivajo tudi iz javnih 
sredstev (Ferk in Ferk 2008, 270). 

Ob tem je treba poudariti, da zasebni partner v javno-zasebnem partnerstvu navadno zasleduje 
predvsem lasten poslovni interes po čim višjem dobičku, zato skuša čim več stroškov in 
tveganj prenesti na javni sektor. Zasebni partner je pripravljen zadovoljevati javni interes 
(izvajati javno službo) le v mejah, določenih s pogodbo, s katero se sklene javno-zasebno 

partnerstvo. Treba je tudi upoštevati, da zasebni partner pogosto zagotovi financiranje 
projekta, kar podraži izvajanje javne službe, saj je treba med stroške izvajanja javne službe 
všteti tudi stroške financiranja. Če analiziramo, zakaj je prišlo pri nekaterih javno-zasebnih 
partnerstvih do neuspeha, lahko ugotovimo, da predvsem zaradi presega načrtovanih stroškov, 
nerealna pričakovanja glede prihodkov, pravice in obveznosti partnerjev so bile slabo 
določene, ne natančen seznam pogodbenih določil in pomanjkljiv nadzor v vseh fazah 
izvajanja javno-zasebnega partnerstva. 

V primerih, ko javni partner ne izbere finančno stabilnega zasebnega partnerja, ki lahko kljub 
izgubi zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe, nosi večino posledic neuspelega javno-
zasebnega partnerstva javni partner, enako je v primerih, ko v pogodbi o sklenitvi javno-
zasebnega partnerstva niso dovolj podrobno opredeljeni raven zagotavljanja, pogodbene 
kazni, finančna zavarovanja za kakovostno izvajanje prevzetih obveznosti in drugo. 
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V tuji praksi na področju javno-zasebnih partnerstev se je pokazalo, da javni partnerji (vsaj v 
začetni fazi, ko se institut v praksi šele oblikuje) niso vešči pri zaščiti javnega interesa, zato 
pogosto privolijo v predloge zasebnega partnerja, ki so za javni sektor dolgoročno škodljivi. 
Tako lahko pri analizi prvih javno-zasebnih partnerstev, ki so bila sklenjena v Združenem 
kraljestvu, ugotovimo, da so javni partnerji praviloma prevzemali nesorazmerno visoke deleže 
tveganj in uporabljali prešibke mehanizme kontrole nad izvajanjem obveznosti zasebnih 
partnerjev. Javno-zasebna partnerstva torej ne vodijo nujno k pocenitvi izvajanja javne službe 
(navadno je v daljšem času prav nasprotno), ampak lahko privedejo do bistvenega poslabšanja 
kakovosti izvajanja javne službe, kar se izrazi v nezadovoljstvu uporabnikov. 

2.5 Javno-zasebno partnerstvo po pravu EU 

Evropska komisija je na podlagi Zelene knjige o javno-zasebnem partnerstvu pričela 
podrobneje urejati ta institut. Skoraj eno leto zatem je izdala Delovno gradivo poročila o javni 
obravnavi Zelene knjige o javno-zasebnem partnerstvu (European Commission 2004, 327), 
novembra 2005 pa Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu 
socialnemu svetu in drugim organom EU. Evropska komisija je v svojih priporočilih 
(European Commission 2003, 56) tudi osvetlila področja razmerja javno-zasebnega 
partnerstva, ki jim je treba posvetiti še posebno pozornost.  

V EU se v zadnjem desetletju kaže potreba po večji pravni varnosti na področju javno-
zasebnega partnerstva, ob tem pa poteka tudi razprava o smiselnosti njegove kodifikacije. 

Močan zagon za razvoj na ravni EU je javno-zasebno partnerstvo dobilo z uveljavitvijo 
Maastrichtskih kriterijev (gre za znanih pet kriterijev: dva fiskalna – proračunski deficit in 
javni dolg, in trije monetarni - inflacija, obrestne mere, devizni tečaj), ki so pripomogli k 
iskanju novih načinov za zmanjševanje javnega dolga in inflacije. Eden od teh je tudi 
sodelovanje zasebnega sektorja oziroma zasebnega kapitala pri financiranju javne 
infrastrukture in izvajanju javnih služb (Fleischmann 2004, 112–120). 

Williams (2004, 170 v Ferk 2008) je pospešen razvoj javno-zasebnega partnerstva opredelil 
celo kot fenomen javno-zasebnega partnerstva (PPP Phenomenon), na drugi strani pa se je 
zaradi pospešene uporabe instituta javno-zasebnega partnerstva in predvidenih vlaganj v 
javno infrastrukturo pokazala potreba po institucionalizaciji in pravni regulaciji javno-
zasebnega partnerstva na ravni EU. Organi javne oblasti na vseh ravneh se vse bolj zanimajo 
za sodelovanje z zasebnim sektorjem pri vzpostavljanju infrastrukture ali zagotavljanju 
storitev, kar je delno posledica koristi, ki se lahko pridobijo iz specifičnega strokovnega 
znanja in izkušenj zasebnega sektorja, zlasti zaradi povečanja učinkovitosti, in delno 
posledica proračunskih omejitev. 

Poudariti je treba, da temeljni cilj javno-zasebnega partnerstva ni liberalizacija ali 
privatizacija gospodarskih javnih služb, ampak njihovo učinkovitejše izvajanje. Odločitev, ali 
bo izvajanje posamezne gospodarske javne službe zagotavljal zasebni sektor, ostaja v 
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pristojnosti posamezne države članice, ki za vsak projekt oceni, ali javno-zasebno partnerstvo 
res ustvari dodano vrednost v primerjavi z drugimi možnostmi, kot je na primer sklenitev 
klasične javno-naročniške pogodbe. Stališče EU v zvezi z vprašanjem, ali naj organi oblasti 
sami poskrbijo za izvajanje gospodarske dejavnosti ali naj to zaupajo tretji strani, je nevtralno. 
Če posamezno gospodarsko javno službo izvaja zasebni sektor, pa je treba pri dodelitvi 
zagotavljanja spoštovati pravila EU na področju javnih naročil in koncesij (Ferk in Ferk 2008, 
175–176). 

Pravo EU ne vsebuje posebnih določb, ki bi obravnavale javno-zasebno partnerstvo, vendar 
komisija opozarja, da morajo vsa javno-zasebna partnerstva, pogodbena ali institucionalna, 
ustrezati določbam PEU (pogodba o Evropski uniji – Maastrichtska pogodb), predvsem 43. in 
49. člen, ki opredeljujeta svobodo ustanavljanja in svobodo zagotavljanja storitev, in zlasti 
načelom preglednosti, enake obravnave, sorazmernosti vzajemnega priznavanja in tudi 
sekundarni zakonodaji, ki velja na področju urejanja koncesij in javnih naročil (Direktiva 
Sveta 2009/81/ES). 

V zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi, ki so čiste pogodbene narave, je Komisija opozorila na 
model PFI kot najbolj tipičen model in postopke, ki so najbolj primerni za sklenitev javne 
pogodbe (Public Concrat) oziroma izbor zasebnega partnerstva (Pirnat 2003, 6–7). 

Arrowsmith (2000, 713) navaja, da Komisija iz javno-zasebnih partnerstev ni izključila javno-
naročniških razmerij, čeprav velja koncesija za primernejšo obliko javno-zasebnega 
partnerstva, in je tudi opozorila na posebne določbe sekundarne zakonodaje, ki veljajo za 
koncesije storitev oziroma izbor partnerja na tem področju. 

Po izboru zasebnega partnerja je treba opredeliti pogodbene okvire projekta. Kot pogodbene 
določbe, ki opredeljujejo implementacijo javno-zasebnega partnerstva, se uporabljajo določbe 
nacionalnega prava, vendar morajo tudi te biti v skladu z ustreznimi pravili EU, predvsem pa 
zadovoljiti načeli enakopravnosti in transparentnosti. Uspeh posameznega javno-zasebnega 
partnerstva temelji predvsem na obširnih pogodbenih določbah in na optimalni opredelitvi 
elementov, ki so temelj za njegovo implementacijo. 

Javno-zasebna partnerstva se morajo skozi čas prilagajati makroekonomskim razmeram, 
tehnološkim spremembam in zahtevam javnega interesa, kar mora omogočati pogodba. 

V zvezi z institucionaliziranimi javno-zasebnimi partnerstvi, ki temeljijo na sodelovanju 
javnega in zasebnega sektorja znotraj določene pravne osebe, ki ima lastno pravno 

subjektiviteto, je Komisija predvidela dve možnosti nastanka nove pravne osebe (55. odstavek 
ZJZP): 

− ustanovitev nove pravne osebe s sodelovanjem javnega in zasebnega partnerja, 

− prevzem nadzora s strani zasebnega partnerja nad obstoječim javnim podjetjem. 

Komisija je pojasnila, da ustanovitev pravne osebe s sodelovanjem javnega in zasebnega 
sektorja še ne pomeni ustanovitev pravnega subjekta v mešanem lastništvu. Če pa ustanovitev 
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takega subjekta spremlja dodelitev posebnih nalog s posebnim pravnim poslom, kot sta javna 
pogodba (Public Contract) ali celo koncesija, mora ustanovitev ustrezati splošnim načelom 
PEU ali v nekaterih primerih tudi meritornim določbam sekundarne zakonodaje. Pri izboru 
zasebnega partnerja ni mogoče gledati samo na velikost njegovega finančnega prispevka ali 
izkušnje, temveč naj se presoja njegova ponudba – ali je ta ekonomsko najugodnejša. 
Vsekakor morajo biti pogoji sodelovanja znani, ko se objavi javni razpis za storitve, ki naj bi 
jih zagotavljal zasebni partner. Postavljeni pogoji ne smejo biti diskriminatorni, ne smejo 
neupravičeno omejiti svobodnega zagotavljanja storitev ali svobode ustanavljanja ali biti 
nesorazmerni glede na predmet projekta. 

Glede prevzema nadzora s strani zasebnega sektorja nad obstoječim javnim podjetjem je 
Komisija v Zeleni knjigi poudarila, da pravo EU nima določb, ki bi urejale preproste finančne 
transakcije investitorja v podjetje. Ko javni sektor neposredno ali posredno dodeli zasebnemu 
sektorju naloge, ki spadajo pod javno pogodbo, za njihovo presojo veljajo določbe PEU glede 
svobode ustanavljanja, ki zahteva skladnost zlasti z načeloma transparentnosti in enake 
obravnave, tako da ima vsak potencialni investitor enake možnosti za opravljanje storitev, ki 
jih je do tedaj izvajal javni sektor (Ferk in Ferk 2008, 179). 

Komisija je navedla, da si prizadeva za razvoj enotnega koncepta gospodarskih javnih služb 
na ravni EU, in da obstoječa zakonodaja vsebuje vrsto elementov, ki jih je mogoče opredeliti 
kot skupne obveznosti gospodarskih javnih služb (Komisija Evropskih skupnosti 2008, 41): 

− univerzalnost storitev (Universal Service): pri univerzalnosti poudarja Komisija 
dinamični, fleksibilni koncept gospodarskih javnih služb in razvijajoče se potrebe 
uporabnikov, ki so posledica političnega, socialnega, ekonomskega in tehnološkega 
napredka družbe – gospodarske javne službe naj sledijo temu razvoju; 

− trajnost (Continuity): izvajalci gospodarskih javnih služb zagotovijo, da so izvajane brez 
prekinitev, kar zahteva, da so ustrezno urejena številna vprašanja, npr. pravica delavcev 
do stavke; 

− kvaliteta storitev (Quality of Service): za zagotavljanje kvalitete storitev je potrebno na 
nacionalni ravni ustrezno urediti definiranje obveznosti posamezne gospodarske javne 
službe (npr. kolikokrat na mesec se organizira odvoz smeti, kolikokrat odvoz ločenih 
odpadkov …), spremljanje izvajanja gospodarskih javnih služb in postopke uveljavljanja 
opredeljenih obveznosti s strani državnih organov; 

− dostopnost (Affordability): princip, ki ga zagovarja EU, je visoka kvaliteta storitve za vse 
ob dostopnih cenah, pri čemer sektorska zakonodaja ne definira kriterijev, ki bi 
opredeljevali dostopnost cen, to je v pristojnosti držav članic, ki naj pri določanju cen 
upoštevajo tudi ogrožene skupine; 

− varstvo uporabnikov in potrošnikov (User and Consumer Protection): na ravni EU so na 
področju gospodarskih javnih služb pravila glede varstva uporabnikov urejena na enak 
način kot na ostalih ekonomskih področjih, pri čemer je Komisija že v Sporočilu 2000 
opredelila vrsto načel, ki doprinesejo k varstvu uporabnikov: visok nivo kvalitete 
opravljenih storitev, visok nivo zdravstvenega varstva in fizične varnosti, transparentnost, 
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možnost izbire, učinkovita konkurenca med izvajalci, obstoj nadzornih organov, 
vzpostavitev odškodninskega sistema ipd. 

Kot dodatne zahteve na tem področju Komisija za določene sektorje navaja: 

− varnost in varovanje (Safety and Security) v svetu, ki se hitro spreminja, ti dve 
obveznosti bliskovito pridobivata na pomenu, še posebej v prometnih sektorjih, kot sta 
železniški in zračni promet; 

− gotovost izvajanja (Security of Supply) pri tej obveznosti prevladuje časovna komponenta 
– gospodarske javne službe je treba zagotoviti na dolgi rok; 

− dostop do omrežij in medsebojnih povezav (Network Access and Interconnectivity): z 
učinkovito konkurenco in izvajanjem tržnih mehanizmov ni potrebe, da bi se to področje 
zakonsko urejalo, je pa Komisija že sprejela strategije za različna omrežja, saj so 
posamezne dejavnosti v posameznih državah na različnih stopnjah razvoja; 

− pluralizem medijev (Media Pluralism): tako se varuje svoboda izražanja, ki je ključnega 
pomena za evropski model socialne družbe. Na področju dobrega upravljanja povzame in 
identificira Komisija tri glavne naloge držav članic, ki so definiranje in uveljavitev 
obveznosti gospodarske javne službe in izbor organizacijske strukture; vprašanje 
financiranja gospodarskih javnih služb in vprašanje spremljanja izvajanja gospodarskih 
javnih služb. 

2.6 Javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji 

V Sloveniji je bil leta 2007 sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: 
ZJZP), ki v 2. členu opredeljuje javno-zasebno partnerstvo kot razmerje zasebnega vlaganja v 
javne projekte in/oziroma javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, 
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 
povezano izvajanje gospodarskih 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 (npr. drugih javnih služb), 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 (npr. javna garažna hiša 
v lasti osebe zasebnega prava). 

Namen predloga zakona: 

− spodbujanje in reguliranje zasebnih vlaganj v javno infrastrukturo in druge projekte v 
javnem interesu, 

− angažiranje prostih denarnih sredstev zasebnega sektorja, 

− prenos učinkovitih metod upravljanja iz zasebnega v javni sektor, 

− zagotavljanje preglednosti in transparentnosti postopkov sklepanja partnerstev. 
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Cilj predloga zakona: 

− povečanje investicij v javno infrastrukturo; 

− razbremenitev javnih financ, prebivalstvu pa kljub temu zagotoviti večjo blaginjo; 

− zagotavljanje infrastrukture pravočasno in brez nepredvidenih podražitev; 

− izboljšanje kvalitete in obsega storitev, ki so v javnem interesu; 

− zagotavljanje pravne varnosti javnemu in zasebnemu sektorju. 

ZJZP v 23. členu kot temeljni obliki javno-zasebnega partnerstva opredeljuje pogodbeno in 
statusno partnerstvo. 

Kakor izhaja iz ZJZP ima pogodbeno javno-zasebno partnerstvo lahko naravo koncesijskega 
razmerja, tj. dvostranskega pravnega razmerja med državo oziroma lokalno skupnostjo ali 
drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, 
v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko 
javno službo, oziroma drugo dejavnost v javnem interesu (koncesijsko partnerstvo) ali javno-
naročniškega razmerja, tj. odplačnega razmerja med naročnikom in dobaviteljem blaga, 
izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje 
ali storitve (javno-naročniško partnerstvo). 

ZJZP opredeljuje tudi načine in načela partnerstva, načine spodbujanja javno-zasebnega 
partnerstva in institucije, ki skrbijo za njegovo spodbujanje in razvoj, pogoje, postopek 
nastajanja in oblike ter način izvajanja javno zasebnega partnerstva, posebnosti koncesij 
gradenj in statusnega javno-zasebnega partnerstva, preoblikovanje javnih podjetij, pravo, ki se 
uporabi za reševanje sporov in razmerij javno-zasebnega partnerstva ter tudi pristojnost sodišč 
in arbitraž za odločanje o sporih iz teh razmerij (Mužina et al. 2009, 12).  

Komisija v Sporočilu, ko obravnava možne politične opcije, po zaključku posvetovanja 
izpostavlja cilj zagotovitev učinkovite konkurence na področju javno-zasebnih partnerstev, 
vendar tako, da se ne bi pri tem po nepotrebnem omejeval manevrski prostor za pripravo 
inovativnih in pogosto zapletenih projektov in iz tega razloga zavzema distanco do zakonske 
iniciative. Obenem je bilo ob poteku javne razprave izkazano precejšnje nasprotovanje 
zainteresiranih strank regulatornemu sistemu, ki bi zajemal vsa pogodbena javno-zasebna 
partnerstva.  

Razloge za taka stališča zainteresiranih strank in držav članic je najbrž potrebno iskati pri 
vključevanju zasebnega sektorja v tovrstna razmerja. Zasebni sektor je po naravi stvari 
nagnjen k iskanju hitrih, učinkovitih in novih rešitev, pri čemer ne želi biti omejen z zakonsko 

regulativo ali pretirano zapletenimi birokratskimi postopki, za ureditev katerih se porabi 
ogromno človeških virov, in ki zahtevajo veliko časa (Mužina et al. 2009, 17). 

Za zasebni sektor je tudi značilno, da si ne želi pretirane zakonske ureditve, temveč čim več 
svobode in manevrskega prostora pri poslovanju. Za javni sektor je na drugi strani značilno 
ravno nasprotno. V javnem sektorju nasprotno načeloma vedno obstaja želja po zakonski 
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ureditvi čim večjega števila dejavnosti čim bolj podrobno, saj se tako olajša delo javnega 
sektorja in javnih uslužbencev. 

Za sprejet in uveljavljen ZJZP je po nekaj letih nedvomno mogoče izpostaviti dva pozitivna 
vidika, ki ju je doprinesel. Prvič, na podlagi sprejetega zakona se je javni sektor v večji meri 
pričel zavedati, da je mogoče določene projekte izvesti tudi s sodelovanjem zasebnega 
kapitala, o tem se več razmišlja, piše, govori, obstaja že precej velikopoteznih zamisli o 
izvedbi nekaterih projektov. Projekte javno-zasebnega partnerstva je bilo sicer mogoče izvesti 
tudi že pred sprejemom zakona, vendar se jih javni sektor ni rad posluževal zaradi 
pomanjkanja zakonske regulative na tem področju, ki je vzbujala negotovost pri javnih 
uslužbencih. Še po sprejetju zakona je med javnimi uslužbenci mogoče zaslediti ne tako redko 
mnenje, da konkretnih projektov javno-zasebnih partnerstev ne bo mogoče izvajati brez 
podzakonskih predpisov. Drugič, zakon je bil pripravljen v večji meri kot postopkovni zakon 
in vsebuje precej manj vsebinskih določb. V tem smislu je pomembno, da ZJZP ne vsebuje 
vsebinskih določb in ne uvaja projektov ali podobnega in dopušča dokaj odprt prostor za 
kreativne in nove ideje, ki jih bo potrebno uvajati zaradi raznolikosti projektov, ki se lahko 
izvajajo kot javno-zasebni projekti. Rezultatov in odziva prakse, ki jo bo prinesel ZJZP, v tem 
trenutku ni mogoče predvideti, še manj napovedati. 
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3 KONCESIJA GRADNJE KOT JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO 

3.1 Opredelitev pojma de lege lata  

Koncesija je v Sloveniji razmeroma mlad pravni institut, ki je bil pri nas uveden pred 
petnajstimi leti in si kot tak postopno šele utira pot v pravno prakso. V tem času pa so si 
določene izkušnje vezane na ta instrument pridobili tako koncesionarji kot koncedenti. 
Koncesije za izvajanje javnih služb podeljuje država ali lokalna skupnost, zaradi 
zadovoljevanja javne koristi, in sicer za izvajanje dejavnosti, za katere je sama odgovorna. S 
podelitvijo koncesije zasleduje koncedent javni interes, ki pa ob prenosu izvajanja javne 
službe na koncesionarja ne ugasne. Poglavitna dolžnost koncesionarja je dolžnost opravljanja 
javne službe, na način in pod pogoji, ki so opredeljeni v koncesijskem aktu in koncesijski 
pogodbi. Nadzor nad izvajanjem opravlja država ali lokalna skupnost, tj. koncedent. 

Pri obravnavanju pojmov na tem področju moramo razlikovati med koncesijami in dovoljenji. 
Pri izdaji dovoljenja se samo ugotavlja, da z vidika javnega interesa ni ovir za opravljanje 
določene dejavnosti oziroma so zanje izpolnjeni pogoji. Pri koncesiji pa se prenaša na 
koncesionarja povsem nova pooblastila, ki jih sicer v civilno-pravni sferi ne bi bilo mogoče 
opravljati. Dovoljenje prinaša upravičencu pravico do določenega ravnanja, vendar ga k temu 
ne zavezuje. Koncesija pa ima pozitivno vsebino, saj koncesionarja tudi zavezuje k izvajanju 
dejavnosti. 

Država in lokalne skupnosti lahko zagotavljajo blago in storitve (v nadaljevanju dobrine) na 
veliko različnih načinov. V preteklosti so predvsem same zagotavljale dobrine, zdaj pa so vse 
bolj odvisne od trga. Ta premik se je zgodil tako zaradi ideoloških razlogov kot zaradi 
prizadevanja za doseganje najboljše cene glede na stroške pridobivanja dobrin (v 
nadaljevanju: Value for Money). Javno-zasebno partnerstvo (v nadaljevanju tudi JZP) je del te 
usmeritve. Vsebinski razlogi za oblikovanje JZP so predvsem: pomanjkanje proračunskih 
sredstev za konsistenco, zagotavljanje storitev in blaga v javnem interesu v skladu z načelom 
socialne države, ki ga določa 2. člen Ustave Republike Slovenije, pomanjkanje javne 
infrastrukture, vse višji okoljevarstveni standardi, ki jih določajo sodobne moderne države, in 
dejstvo, da ima zasebni sektor več izkušenj z upravljanjem, zagotavljanjem kakovostnega 
blaga in storitev.  

V Slovenskem pravu je JZP pravni koncept sui generis, ki v grobem temelji na angleški 
ureditvi JZP. Čeprav angleško pravo samo opredeljuje različne oblike sodelovanja med 

osebami javnega in zasebnega prava, je v slovenskem pravu pojem javno-zasebnega 
partnerstva postal formalni pravni institut, ki ima dve temeljni obliki (Zajc in Tičar 2009, 
311): 

− zasebno vlaganje v javne projekte in 

− javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. 
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V zvezi s pojmom javno-zasebnega partnerstva (Public-Private Partnership) bi bilo mogoče 
na splošno zapisati, da ta obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim 
svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno pobudo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, 
prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev, in za 
katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in rizika poslovanja. Fenomen 
javno-zasebnega partnerstva je tako v zadnjem obdobju pogosteje obravnavan v širši 
(politični) javnosti. Pogled je zlasti optimističen z vidika možnosti izvedbe marsikaterega 
projekta v javnem interesu (od komunalnega gospodarstva, železniških ter cestnih in 
avtocestnih projektov, pa do izgradnje objektov drugih javnih služb in končno represivnih 
institucij), za katerega javna sredstva niso (v zadovoljivem obsegu) zagotovljena. V prvi vrsti 
gre torej za reševanje proračunskih lukenj, namen pravnega (zakonskega) urejanja pa je poleg 
spodbujanja nadomeščanja javnih naročil (neposredna plačila) z drugimi oblikami (vsaj delno 
tudi) zasebnih vlaganj tudi urejanje postopka podeljevanja raznovrstnih posebnih oziroma 
izključnih pravic (Mužina 2005, 9).  

Po vsebini obsega javno-zasebno partnerstvo na eni strani zasebna vlaganja v javne projekte 
(namesto pojma javni projekt bi bilo verjetno bolje zapisati projekti v javnem interesu), na 
drugi strani pa javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, kar je tudi 
izrecno določeno v naši novi zakonodaji. 

3.2 Kaj so koncesije gradenj? 

Enotne definicije koncesije ni, saj bi takšna, glede na heterogenost pojma koncesija, nikoli ne 
bila popolna. Izraz koncesija iz latinske besede concessio, ki pomeni dovoljenje, dopuščanje, 
popust, popuščanje ali pa splošen odpust kazni (Bradač 1980, 108).  

Po drugi strani pa Mužina (2004, 94) pravi, da definicijo koncesije javnih gradenj (Public 

Work Concesssion) najdemo v d točki 1. člena Direktive 93/37/EEC. Po tej definiciji gre za 
koncesije gradenj v primerih javnih gradenj, pod pogojem: 

− da plačilo gradnje nadomesti pravica do izkoriščanja (zgrajenega) objekta ali 

− da se pravica do izkoriščanja (zgrajenega) objekta kombinira s plačilom gradnje. 

Avtorji uporabljajo različne definicije, na splošno pa govorimo o koncesiji kot o prenosu 
določene pravice ali izvajanja določene dejavnosti in sfere države v sfero oseb civilnega 
prava, ki so lahko pravne ali fizične osebe. V koncesijskem razmerju nastopata dajalec 
koncesije ali koncedent, ki je lahko država ali lokalna skupnost ter koncesionar, na katerega 
se s koncesijo prenese odgovornost za zagotavljanje javne službe, vključno z upravljanjem 
javne infrastrukture, ki se uporablja v ta namen. S sklenitvijo koncesijske pogodbe postane 
zasebno podjetje (koncesionar) v celoti odgovorno za zagotavljanje infrastrukturnih storitev, 
vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, vodenjem in investiranjem v nove zmogljivosti. Pri 
tej obliki sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem infrastruktura ostane v lasti javnega 
sektorja, medtem ko koncesionar dobi izključno pravico do razpolaganja s tem premoženjem 
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ves čas koncesije. Glavna prednost koncesije z vidika javnega sektorja je, da zasebni sektor 
nosi odgovornost za vodenje in upravljanje infrastrukturnega objekta ter za investiranje. Tako 
naj bi bil zasebni sektor pri odločitvah o novih investicijah pazljiv, saj se posledice teh 
odločitev kažejo v uspešnosti poslovanja zasebnega sektorja. Koncesije so običajno dane za 
daljše obdobje (20–30 let), odvisno od časa, potrebnega za povrnitev investicijskih vlaganj 
zasebnega partnerja (Mrak 1999, 98 in Mužina 2004, 37–53). 

Koncesije so v svetu poznane že zelo dolgo. Že v srednjem veku so jih podeljevali vladarji, 
tako osvajalcem novih ozemelj, kot tudi za razvoj in gradnjo posameznih infrastrukturnih 
objektov. Kasneje so koncesijske pogodbe med državami omogočale gradnjo trgovskih poti, 
čezmorskih oporišč in pristanišč ter druge infrastrukture. Danes se takšna razmerja med 
državami urejajo s paktom, sporazumom ali konvencijo. Termina kot sta koncesija in 
koncesijsko razmerje danes poznajo praktično vse razvite države sveta. Francija ima v razvoju 
instituta koncesij zagotovo največje zasluge, saj je že Leon Duguit postavil v francosko 
teorijo temelje koncesijskih razmerij. V Franciji se je pojem koncesija pojavil med prvimi. S 
concessio je leta 1170 francoski kralj Ludvik VI. dovolil transport blaga Parižanom. Do 
razcveta koncesij je prišlo v 19. in 20. stoletju. Med takrat najpomembnejše in najbolj znane 
koncesije sodita koncesiji za gradnjo Sueškega in Panamskega prekopa. Za Sueški prekop je 
bila leta 1854 podpisana 99-letna koncesijska pogodba za gradnjo in delovanje prekopa med 
egipčansko državo in francoskim inženirjem Ferdinandom de Lesseps-om. Odprli so ga leta 
1869, s čimer je močno naraščal prometni pomen Sredozemskega morja. Leta 1878 je podjetje 
tega francoskega inženirja od Kolumbije pridobilo tudi koncesijo za gradnjo Panamskega 
prekopa. Z gradnjo so pričeli leta 1882, vendar je družba leta 1898 bankrotirala. Francoska 
družba je leta 1902 prodala svoje pravice ZDA. Te so Panamski prekop dogradile in odprle 
leta 1914. Panamski prekop z 81 km dolžine ter 90 do 150 m širine je bil vrhunski dosežek 
20. stoletja (Klinar 2008, 11). 

Odločitev Sveta, da se definicija koncesij gradenj izvede iz definicije javnih naročil gradenj, 
naj bi po mnenju dela literature pomenila, da gre v primeru koncesij gradenj za nekakšno 
podvrsto javnih naročil. Vendar gre poudariti razliko med oddajo javnega naročila, katerega 
predmet je gradnja, in oddajo koncesije za gradnjo; posledica te razlike je, da oddaja 
koncesije za gradnjo ni oddaja javnega naročila. 

Po interpretaciji Direktive 93/37/EEC je bistvo pojma koncesije oziroma razlikovalni znak 

med javnim naročilom gradnje in koncesijo gradnje v prenosu pravice do izkoriščanja na 
koncesionarja oziroma pravice do izvajanja dejavnosti, ki je v neposredni zvezi s tem 

objektom. Namen prenosa pravice do izkoriščanja objekta pa je v tem, da ta pravica (v celoti 
ali pa delno) nadomesti plačilo gradnje. Namen uporabe zgrajenih objektov je torej poplačilo 

investicije iz prihodkov te uporabe. Zaradi tega je pomemben element koncesijskega razmerja 
tudi njegovo trajanje. Pravici uporabe se lahko pridruži tudi plačilo, zato plačilo samo po sebi 
ne izključuje obstoja koncesijskega razmerja, pod pogojem, da to plačilo ne izključuje 
znatnega dela tveganja, povezanega z izkoriščanjem objekta. 
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Tako moramo na tem mestu prvi bistveni značilnosti koncesije gradnje, prenosu pravice do 
izkoriščanja na koncesionarja, dodati še drugo in sicer že omenjen prenos tveganja, 
povezanega z izkoriščanjem objekta (Mužina 2004, 95). 

V zvezi s pojmom tveganje opozarjamo, da gre v primeru koncesij za prepletanje dveh vrst 
tveganj, in sicer tveganja v zvezi z izgradnjo objekta (tovrstno tveganje obstoji tudi v primeru 
javnih naročil) in specifičnosti koncesij, tveganja v zvezi z upravljanjem/obratovanjem 
objekta. 

V slovenskem pravu se koncesija uporablja za raznovrstna pravna razmerja civilne in javno-
pravne narave. Toda najpogosteje se je štelo (vsaj do sprejetja ZJZP), da gre pri koncesiji za 
podelitev določenega upravičenja s strani osebe javnega prava osebi zasebnega prava, torej za 
podelitev upravičenja javno-pravne narave (Grafenauer in Breznik 2005, 46–49). Osebi 
zasebnega prava se je na primer s koncesijo po ZGJS podelilo upravičenje, ki ga ne more 
pridobiti vsakdo, četudi izpolni materialne ali osebne pogoje, saj je število izvajalcev 
omejeno, na primer koncesija za izvajanje določene javne službe (dejavnosti, ki se ne izvaja 
prosto na trgu, ampak na podlagi posebne ali celo izključne pravice). 

V praksi pogosto, in kot bomo videli, glede na pravila ZJZP, zagotovo prevladujočo obliko 
koncesijskega javno-zasebnega partnerstva predstavljajo koncesije gradenj, katerih 
opredelitev najdemo v 79. členu ZJZP. Poleg posebnosti, ki bodo predstavljene v 
nadaljevanju, velja uvodoma opozoriti, da gre za edino obliko koncesij, ki je urejena v 
sekundarni zakonodaji na ravni EU, konkretno v Direktivi 2004/18/EC (oziroma po novem v 
Direktivi 2009/81/ES), ki sicer v preostalem delu ureja javna naročila. Kot je že zapisano, niti 
Pogodba o ustanovitvi EU, niti evropsko pravo in abstracto pojma koncesija ne definirata. 
Izjema v sekundarni zakonodaji je Direktiva 2004/18/EC. Bistveni značilnosti koncesije 
gradenj in hkrati razlikovalna znaka z javnim naročilom gradenj sta prenos pravice do 
izkoriščanja na koncesionarja in prenos tveganja, povezanega z izkoriščanjem objekta. 
Koncesionar prevzame poslovno tveganje izvajanja dejavnosti tako, da koncedent nima več 
nobenega dejanskega tveganja. Ugotavljanje razporeditve tveganj je zelo težavno in je ena 
glavnih ovir za jasno razločevanje javnih naročil in javnih koncesij (Mužina et al. 2009, 3). 

Načeloma gre za naslednja tveganja, ki bodo bolj podrobno razložena v nadaljevanju naloge 
(Mužina et al. 2009, 5):  

− tveganje izgradnje: to tveganje zadeva dogodke, povezane s povečanjem investicije v fazi 
izgradnje, kot so zamude v izgradnji, okoljska in geološka tveganja, tehnične napake, 
neustrezni standardi in drugi vzroki za povečanje stroškov izgradnje; 

− tveganje dosegljivosti storitev: to tveganje se nanaša na primere, ko zaradi neustreznega 
upravljanja in drugih okoliščin pri zasebnem partnerju obseg storitev ali njihova kakovost 
nista na dogovorjeni ravni, torej nista dosegljiva v dogovorjenem obsegu; 

− tveganje povpraševanja: to tveganje se nanaša na dogodke, ki niso del področja 
zasebnega partnerja in zmanjšajo povpraševanje po storitvah; povpraševanje po storitvah 
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je tako zmanjšano neodvisno od njihovega obsega in kakovosti; to je običajno 
ekonomsko tveganje, ki ga sprejmejo zasebni subjekti na trgu. 

Pri uvrstitvi posamezne koncesije med koncesije gradenj oziroma koncesije storitev (ki jih 
Direktiva 2004/18/EC sicer opredeljuje, vendar zaradi tega, da pravila, ki sicer veljajo za 
koncesije gradenj, zanje izrecno ne veljajo) je treba ugotoviti vsebino tipičnega 
izpolnitvenega ravnanja, in sicer, ali predstavlja gradnja objekta bistvo predmeta pogodbe ali 
pa je gradnja samo postranskega značaja v razmerju do predmeta pogodbe. Če je bistvo v 
izgradnji objekta, gre za koncesijo gradenj, če pa se dejavnost opravlja na obstoječem objektu, 
gre za koncesijo storitev. Kot pravilo velja uporabiti kriterij pretežnosti (metodo absorpcije), v 
primerih medsebojno neodvisnih dejavnosti pa metodo kombinacije (vsak del se obravnava 
posebej). Koncesijsko razmerje velja presojati v dvomu kot koncesijo gradenj. Kljub 
sorodnim bistvenim značilnostim pa je namen koncesij storitev drugačen, kot je namen 
koncesij gradenj. Pri koncesijah storitev ne gre, kot pri koncesijah gradenj, za izgradnjo, 
temveč za izvajanje (rabe) storitev (oziroma izkoriščanje v povezavi s plačilom zanje) 
(Mužina et al. 2009, 7). 

Podeljevanje koncesij storitev po drugi strani ni podrejeno pravilom Direktive 2004/18/EC. 
Kljub temu pa temeljna načela evropskega prava (nediskriminacija, transparentnost, 
sorazmernost in medsebojno priznavanje) tako pri koncesijah gradenj, kot pri koncesijah 
storitev zavezujejo k nekaterim obveznim ravnanjem (Mužina et al. 2009, 8). 

Nekaj dodatnih misli je nameniti opredelitvi instituta koncesij v Direktivi 2004/18/EC. Tam 
ostajajo norme o koncesijah gradenj vsebinsko skoraj nespremenjene. Nova pa je definicija 
storitev, definicija koncesij gradenj pa ni bila spremenjena (4. oziroma 3. točka 1. člena 
Direktive 2004/18/EC). Čeprav konsolidarna direktiva pojem koncesije storitev definira, pa 
izrecno določa, da direktiva zanje ne velja (17. člen). Velja ponoviti, da je prag obvezne 
uporabe pravil direktive v letu 2009 padel na 4.845.000 EUR (Direktiva 117/2009). Naslednjo 
opaznejšo spremembo prinaša Direktiva 2004/18/EC (glej tudi Direktivo 2009/81/ES) v delu, 
kjer določa, da se določbe poglavja, ki ureja podeljevanje koncesij gradenj, ne uporabljajo za 
koncesije gradenj, ki jih oddaja naročnik na vodnem, energetskem in transportnem (ne na 
poštnem) sektorju, če se koncesije podeljujejo za izvajanje teh dejavnosti (57. b člen). Posebej 
je pomemben zadnji del določbe. Določba tako omogoča dvoje interpretacij. Prva 
interpretacija a contrario privede do tega, da koncesije gradenj, ki jih podelijo sektorski 
naročniki, pa se ne nanašajo na izvajanje infrastrukturnih dejavnosti, niso izvzete. Če sledimo 
prvi interpretaciji, so izvzete koncesije na infrastrukturnem področju, ne pa tudi koncesije, ki 

jih sektorski naročniki podeljujejo na preostalih področjih. Po drugi interpretaciji pa gre 
razbrati, da če gre za koncesije izven področja sektorskih dejavnosti, sektorski naročniki pa 

hkrati izpolnjujejo pogoje klasičnih javnih naročnikov, takšne koncesije ni mogoče izločiti. 
Koncesije sektorskih naročnikov na infrastrukturnem sektorju so izvzete. Če pa je sektorski 
naročnik hkrati tudi javni naročnik, pa koncesij, ki jih podeljuje izven infrastrukturnega 
sektorja, ni mogoče izvzeti. Menimo, da je pravilna druga, razumnejša interpretacija. Poleg 
tega je v besedilu konsolidarne direktive izrecno zapisano, da izjeme, ki veljajo za javna 
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naročila gradenj, veljajo tudi za koncesije gradenj (57. člen). Če pa se koncesija podeli na 
podlagi objektivnih, proporcionalnih in nediskriminatornih pogojev vsem, ki izkažejo 
izpolnjevanje pogojev, potem koncesionar ni imetnik posebne oziroma izključne pravice. 
Posledica izključitve ponudnikov telekomunikacijskih storitev je tudi obveznost javnih 
naročnikov, da izvajalce teh storitev pridobijo na podlagi postopka oddaje javnega naročila. 

Definicija koncesije gradenj (Works Concession) je glede na zgoraj zapisano v 79. členu ZJZP 
opisna. Kadar je namen koncesije izgradnja objektov in naprav ali njihovih posameznih delov, 
katerih koncesionar ima med trajanjem razmerja pravico do njihove uporabe, upravljanja 
oziroma izkoriščanja ali se pravica do uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja objektov in 
naprav kombinira s plačilom za izvedbo gradenj ter znaša vrednost gradenj, ki preide v last 
javnega partnerja (80. člen ZJZP), ocenjena skladno s predpisi o javnih naročilih najmanj 
5.278.000 EUR (zaradi neposrednega učinka evropskega prava je treba kot mejno vrednost 
sedaj upoštevati 4.845.000 EUR), se za postopanje pri nastajanju in izvajanju razmerja javno-
zasebnega partnerstva uporabljajo pravila tega zakona, ki urejajo koncesije gradenj. Lahko pa 
se uporabljajo tudi v primerih koncesijskega partnerstva, ko vrednost gradnje tega zneska ne 
dosega, ni pa to nujno, zato lahko v teh primerih brez posebnih zagat uporabimo druge. 

Če koncesionar v koncesijskem razmerju nima večine poslovnega tveganja projekta, mora 
koncedent za izbiro koncesionarja, četudi je morda razmerje poimenovano kot koncesija 
gradenj, uporabiti pravila, ki urejajo oddajo javnih naročil gradenj (tj. zakon o javnem 
naročanju). 

Model lastninske pravice je bil po mnenju predlagatelja pomemben tako iz ekonomskega kot 
pravnega vidika. Zato je tudi predlagal ureditev tega vprašanja v zakonu – 80. člen ZJZP. 
Objekti in naprave koncesije postanejo bodisi takoj (model izgradi–prenesi v last–upravljaj–
BTO; na primer javna komunalna infrastruktura) bodisi po pretoku določenega obdobja 
(model zgraditi–upravljaj–prenesi v last – BOT; na primer infrastruktura nekaterih drugih 
dejavnosti) lastnina javnega partnerja, razen če to ni možno oziroma ekonomsko upravičeno 
(model izgradi–upravljaj–ohrani v lasti – BOO; na primer čistilna naprava ali deponija, ki jo 
je treba celo sanirati oziroma odstraniti – BOR). Ekonomska upravičenost mora biti predmet 
presoje ocene v predhodnem postopku. 

Zakonodajalec se je v pomanjkanju povsem jasnih razmejitev med koncesijami gradenj in 
lastniki koncepta storitev odločil za t. i. lastninsko razmerje. V primeru, če objekti in naprave 
koncesije ne postanejo lastnina javnega partnerja, ne gre za koncesijo gradenj, temveč za 
koncesijo storitev (80. člen ZJZP). Tudi koncesijsko razmerje velja presojati v dvomu kot 

koncesijo gradenj, ki je v nasprotju s koncesijo storitev v evropskem pravu urejen institut. 

ZJZP prav tako zahteva, da mora biti model lastninske pravice na objektih in napravah (BOT, 
BTO, BOO, DBFO …) na podlagi javnega razpisa, določen v koncesijski pogodbi, in sicer 
zato, da je mogoče že pred objavo presojati, ali gre za koncesijo gradenj (80. člen ZJZP). Še 
več, če javni partner vnaprej ni prepričan o modelu lastninske pravice, bo javni razpis objavil 
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skladno s strožjimi zahtevami kot koncesijo gradenj in se posledično izognil morebitnim 
zahtevkom za pravno varstvo iz tega razloga. 

Za lažje razumevanje koncesijskega partnerstva je potrebno opredeliti koncesijo gradnje in 
koncesijo storitve ter znati ločevati med koncesijo gradnje in javnim naročilom gradnje. 
Element, po katerem razlikujemo med javnim naročilom gradnje in koncesijo gradnje, je 
prenos pravice do izkoriščanja objekta in prenos tveganja povezanega z izkoriščanjem objekta 
na koncesionarja (Kranjc 2003, 4). Pri uvrstitvi posamezne koncesije v koncesijo gradnje oz. 
koncesijo storitve pa se uporablja kriterij pretežnosti, ki je v pogodbenem pravu znan kot 
teorija absorpcije. Po tej teoriji gre za koncesijo gradnje takrat, ko predstavlja izgradnja 
objekta bistvo predmeta pogodbe, nasprotno pa govorimo o koncesiji storitev, če se izgradnja 
opravlja na obstoječem objektu in v primeru, ko objekti in naprave koncesije ne postanejo 
lastnina javnega partnerja. 

3.3 Vrste koncesij 

O koncesiji govorimo takrat, ko država ali občina kot koncedent v javnem interesu podeli 
posamezniku ali pravni osebi (koncesionarju) neko posebno ali izključno pravico, to razmerje 
pa koncedent in koncesionar uredita s posebno koncesijsko pogodbo. Koncesionar pri tem 
izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun, torej kot svoje gospodarsko poslovanje, 
vendar mora pri tem upoštevati tudi (in predvsem) javni interes. 

V svetovnem merilu najdemo koncesije v različnih pojavnih oblikah (Viler Kovačič 2004, 
25): 

− trgovska koncesija, na podlagi katere proizvajalec odstopi pravico prodaje določenih 
proizvodov drugemu trgovcu za celotno ozemlje posamezne države ali regije; 

− licenčna koncesija, s katero imetnik patenta za izum, blagovno znamko ali model odstopi 
pravico uporabe izuma modela ali blagovne znamke na določenem ozemlju države in za 
določen čas; 

− koncesija franšizinga in koncesija distribucij, s katero se dovoli distribucija določenega 
blaga oziroma opravljanje določenih storitev; 

− koncesija za izvajanje javne službe; 

− BOT ali BTO in druge različice koncesije za gradnjo infrastrukturnih objektov, ki jih 
financira zasebni partner, država (lokalna skupnost) pa temu partnerju z dolgotrajnostjo 
razmerja omogoči povrnitev stroškov gradnje in vnaprej določen zaslužek; 

− koncesija nepremičnin in premičnin, s katero lastnik dovoli uporabo nepremičnin oziroma 
premičnin tretji osebi za določen čas brez komercialnega izkoriščanja; 

− meddržavna koncesija, s katero ena država dovoli drugi, da izkorišča naravne ali druge 
dobrine na njenem ozemlju. 

Pri koncesiji lahko v splošnem navedemo naslednje značilnosti (Mužina 2004, 53): 

− koncedent je država ali lokalna skupnost; 
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− koncesijo se podeli v javnem interesu; 

− predmet koncesije je posebna ali izključna pravica; 

− koncesionar je posameznik ali pravna oseba; 

− koncedent in koncesionar uredita razmerja s posebno koncesijsko pogodbo; 

− koncesionar izvaja koncesijo v svojem interesu in za svoj račun, torej kot svoje 
gospodarsko poslovanje. 

Na splošno pa koncesije razdelimo v dve skupini, in sicer (Mužina 2004, 64): 

− koncesija za izvajanje neke dejavnosti, kjer se dovoli oziroma pooblasti fizično oziroma 
osebo zasebnega prava za izvajanje določene dejavnosti; 

− koncesija z uporabo, izkoriščanjem ali drugo posebno pravico na naravnem viru, na 
javnem dobrem ali stvareh v javni lasti, kjer se dovoli izkoriščanje ali drugo posebno 
pravico na naravnem viru, javnem dobrem ali drugih stvareh v javni lasti. 

Ti dve skupini koncesij sta urejeni ločeno in s slabo medsebojno povezavo, v dejanskem 
izvajanju pa se med seboj prepletata in je pogosto v okviru iste dejavnosti potrebno pridobiti 
obe vrsti koncesije. 

Pri nas poznamo več vrst koncesij, ki se razlikujejo glede na namen, smisel, cilj in postopek 
pridobitve. Tako ločimo (Viler Kovačič 2004, 26–27): 

− koncesije za izvajanje javnih služb, 

− koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb, 

− koncesije za rabo in izkoriščanje naravnih dobrin in 

− druge koncesije, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno izmed gornjih kategorij. 

3.4 Temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva in koncesije gradnje 

Leta 2007 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) in s tem je 
Slovenija postala ena redkih držav v Evropi in tudi v svetu, ki so se odločile, da institut javno-

zasebnega partnerstva uredijo v krovnem zakonu. 

Večina držav v EU institut javno-zasebnih partnerstev obravnava v obliki priporočil oziroma 
usmeritev, torej pravnih aktov, ki nimajo obvezne veljave, ali pa s področnimi zakoni. S tem 
se predvsem izognejo nevarnosti, da hitro razvijajoči se institut normativno ter posledično 
upočasnijo njegov razvoj in uporabnost v praksi (Cazalet in Chrothers 2001, 702–703).  

Tudi Komisija je v sporočilu o javno-zasebnih partnerstvih in zakonodaji EU na področju 
javnih naročil in koncesij, ko je obravnavala politične možnosti po koncu posvetovanja, 

poudarila cilj zagotovitve učinkovite konkurence na področju javno-zasebnega partnerstva, 
vendar tako, da se ne bi pri tem po nepotrebnem omejeval manevrski prostor za pripravo 
inovativnih in pogosto zapletenih projektov. Iz tega razloga je zavzela distanco do zakonske 
iniciative. Ob enem so ob poteku javne razprave zainteresirane stranke precej nasprotovale 
regulativnemu sistemu, ki bi zajemal vsa pogodbena javno-zasebna partnerstva. Razloge za 
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tovrstno stališče zainteresiranih strank in držav članic na ravni EU je najbrž treba iskati pri 
vključevanju zasebnega sektorja v tovrstna razmerja. 

Tičar (2007, 25) navaja, da je bilo v strokovni javnosti mogoče zaslediti mnenje, da je za 
operativnost ZJZP nujno sprejetje podzakonskih predpisov. Po primerjalno pravnem pregledu 
lahko ugotovimo, da je praksa v državah EU nasprotna, zato menimo, da to ni potrebno, in da 
tako stališče ni v skladu z namenom sprejetega ZJZP ter institutom javno-zasebnega 
partnerstva. Ob tem je treba ugotoviti, da avtonomija in fleksibilnost nujno pomenita tudi 
večjo odgovornost za sprejete odločitve, kar predvsem na strani javnih partnerjev pogosto 
povzroča negotovost. 

Ferk in Ferk (2008, 187) pravi, da javni uslužbenci v slovenskem pravnem redu za svoje 
delovanje potrebujejo ustrezno pravno podlago v splošnem predpisu (zakonu ali 
podzakonskemu aktu), ki tudi bolj ali manj natančno opredeljuje postopek oblikovanja 
odločitev in njihovo vsebino (ZUP, 153. člen). Takšen način delovanja je značilen za 
postopke, v katerih javni uslužbenci izvajajo oblastne naloge, in je izpeljan iz temeljnega 
načela zakonitosti (ZUP 6. člen). Področje javno-zasebnega partnerstva na drugi strani 
pomeni predvsem izvajanje gospodarskih in socialnih javnih služb. Pri izvajanju servisnih 
nalog države (in lokalnih samoupravnih skupnosti) nastajajo predvsem akti poslovanja in v 
manjši meri oblastni akti. Značilnost aktov poslovanja je predvsem v tem, da se zanje 
večinoma uporabljajo civilno-pravni instituti, samo v tistem delu, ko se izvajajo oblastne 
naloge države, in ko se skuša zagotoviti enakopravno sodelovanje zasebnega sektorja z 
javnim, pa se uporabljajo tudi javno-pravni instituti. 

3.5 Temeljna načela javno-zasebnega partnerstva in koncesije gradnje 

Načela služijo kot vodila zakonodajalcu pri urejanju pravnih razmerij, prav tako pa imajo 
pomembno vlogo pri pravilnem razumevanju pravnih norm. Na splošno pod pojmom načela 
razumemo obvezna interpretacijska pravila pravnih norm. ZJZP posebej ureja načela javno-
zasebnega partnerstva, med katerimi so prva tri tudi splošna pravna načela, ki so predstavljena 
v nadaljevanju naloge (Ur. l. RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006). 

Osnovna cilja ZJZP sta (Tičar 2007, 58): 

− omogočiti in spodbuditi zasebna vlaganja v javnem interesu, 

− zagotoviti preglednost, konkurenčnost, nediskriminatornost in poštenost postopkov 
nastajanja, sklepanja in izvajanja posameznih oblik JZP ob varovanju javnih interesov na 
tem področju. 

Javni sektor tako na nivoju države kot lokalne skupnosti mora zagotavljati storitve, ki 
državljanom in občanom pomenijo zadovoljevanje skupnih potreb oziroma izvajanje skupnih 
nalog. Partnerstvo pomeni, da javni sektor opusti del naloge ali obveze, ki ga bo namesto 
njega bolje in učinkovito opravil zasebni partner s tem, da bo zagotovil tudi potrebna finančna 
sredstva in investicijo izpeljal po tehničnih in ekonomskih načelih ter bo na koncu celotno 
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storitev ponudil končnemu uporabniku po najvišji možni kvaliteti. Javni sektor pa bo pri tem 
zadržal pomembno vlogo nadzora nad kvaliteto in ceno storitev. 

Zasebni kapital lahko vstopa v javni sektor na več načinov. Na področju infrastrukture 
najpogosteje uporabljamo projektno financiranje. Za projektno financiranje so primerni zlasti 
tisti projekti, kjer financerji projekta lahko dokaj natančno predvidijo, kaj se bo dogajalo s 
prihodki projekta v prihodnosti, bodisi na osnovi dolgoročne pogodbe o odkupu, bodisi na 
osnovi koncesije (primer: čistilne naprave) ali na neki tretji osnovi (primer: cestnina). 
Projektno financiranje predvideva, da zasebnik angažira finančne vire, od kapitalskih vložkov 
do posojil (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 7). 

Uporaba zasebnega kapitala ima seveda tudi slabosti v primerjavi s klasično obliko 
financiranja projekta iz proračunskih sredstev ali kreditov s strani države oziroma lokalne 
skupnosti, in sicer: 

− stroški financiranja so običajno višji kot pri financiranju s klasično državno ali občinsko 
garantiranimi krediti; 

− projekti so običajno po svoji finančni in pravni konstrukciji bistveno bolj zahtevni, zaradi 
česar je potrebna visoko usposobljena skupina s strani države ali lokalne skupnosti 
(povečana zahteva po kontrolnih mehanizmih). 

Zaradi vsega navedenega je zelo pomembno, da se pred odločitvijo natančno obrazložijo 
razlogi za takšno odločitev, in da se ustrezni finančni del, ki ga s tem prihranimo v proračunu, 
uporabi najbolj smotrno in učinkovito. Javni partner začne predhodni postopek na lastno 
pobudo ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo JZP (ZJZP). 

Gre za novejši način financiranja javnih investicij, kar pomeni veliko spremembo v javnem 
sektorju. Spremembe pa mnogokrat vnašajo nemir, strah in negotovost v ustaljeni 

organizacijski red. Javni sektor je že po svoji naravi zelo neelastična struktura, za katero 
veljajo pravila počasnih in majhnih korakov. Vsekakor je JZP samo orodje za zmanjšanje 
pritiska na javne finance in orodje za pospeševanje učinkovitosti in ekonomičnosti javnega 
sektorja. 

3.5.1 Načelo enakosti 

Načelo enakosti v 12. členu ZJZP navaja, da javni partner zagotovi, da med kandidati v vseh 
elementih in fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni 

razlikovanja in ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, osebno diskriminacijo 
kandidatov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo izvaja kandidat, ali drugo 

diskriminacijo. Prav tako javni partner ne sme različno obravnavati kandidatov, ki so v 
enakem ali bistveno podobnem pravnem in dejanskem položaju, kot tudi ne enako 
obravnavati kandidatov, ki so v bistveno različnem pravnem ali dejanskem položaju. 
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3.5.2 Načelo transparentnosti 

ZJZP v 13. členu navaja, da mora javni partner pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva z 
zagotovitvijo čim večje možne stopnje objavljanja v sorazmerju z namenom, naravo in 
predmetom ter vrednostjo (obsegom) projekta javno-zasebnega partnerstva zagotoviti 
objektivno iskanje kandidatov. Vsi razpisi in drugi procesni akti v postopku sklepanja javno-
zasebnega partnerstva (akt o izbiri) morajo biti objavljeni na svetovnem spletu. Javni partner 
zagotavlja v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva, da imajo kandidati dostop do 
enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja ter do podatkov o 
pogojih in merilih za izbiro kandidata. Izvajalec javno-zasebnega partnerstva mora biti izbran 
na pregleden način in po predpisanem postopku. 

3.5.3 Načelo sorazmernosti 

Načelo sorazmernosti ZJZP v 14. členu navaja, da javni partner sme v postopku sklepanja in 
pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva uporabiti le tiste ukrepe za dosego z zakonom ali na 
njegovi podlagi izdanim predpisom določenega cilja, ki (ZJZP, 14. ČLEN): 

− objektivno vodijo do tega cilja, 

− najmanj omejijo oziroma prizadenejo zasebnega partnerja oziroma predstavljajo najblažji 
ukrep za dosego tega cilja, 

− so po svojem obsegu in posledicah primerljivi s pomenom cilja. 

Za enostranske posege javnega partnerja v razmerje javno-zasebnega partnerstva se, če ni z 
zakonom določeno drugače, smiselno uporabljajo pravila obligacijskega prava o odškodninski 
odgovornosti zaradi kršitve pogodbe (povračilo dejanske škode in izgubljenega dobička). 

3.5.4 Načelo uravnoteženosti 

V razmerju javno-zasebnega partnerstva se zagotavlja uravnoteženost pravic, obveznosti in 
pravnih koristi javnega in zasebnega partnerja. Zagotavljanje javnega interesa (zagotavljanje 
javnih dobrin ali storitev) je v pristojnosti javnega partnerja, oba partnerja pa zagotavljata 
interes uporabnikov in vseh drugih udeležencev, tako v postopku nastajanja kot tudi izvajanja 
projekta javno-zasebnega partnerstva. 

Tveganja v razmerju javno-zasebnega partnerstva morajo biti razporejena tako, da jih nosi 
tista stranka, ki jih najlažje obvladuje; v vsakem primeru pa mora izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva, ne glede na naravo razmerja javno-zasebnega partnerstva, nositi vsaj del 
poslovnega tveganja (tržnih tveganj v zvezi z obsegom povpraševanja, ponudbe oziroma 
tveganjem razpoložljivosti). 

Če izvajalec javno-zasebnega partnerstva ne nosi niti dela poslovnega tveganja, razmerje, ne 
glede na poimenovanje oziroma ureditev posebnega zakona, ni javno-zasebno partnerstvo po 
tem zakonu (15. člen ZJZP). 
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3.5.5 Načelo konkurence 

ZJZP v 16. členu pojasnjuje, da javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega 
partnerstva ne sme omejevati konkurence med kandidati. Pri nastajanju in izvajanju razmerja 
javno-zasebnega partnerstva javni partner ravna v skladu s predpisi o varstvu oziroma 
preprečevanju omejevanja konkurence. 

3.5.6 Načelo procesne avtonomije 

Načelo procesne avtonomije je opredeljeno v 17. členu ZJZP. Zakon pojasnjuje, da če ni s 
predpisi drugače določeno, lahko stranke javno-zasebnega partnerstva pogodbeno razmerje 
javno-zasebnega partnerstva, skladno z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, prosto 
urejajo. 

Stranke se lahko dogovorijo, da se spori iz razmerja javno-zasebnega partnerstva rešujejo z 
arbitražo, če ni z zakonom drugače določeno. 

3.5.7 Načelo subsidiarne odgovornosti 

Projekt javno-zasebnega partnerstva se mora, skladno s predpisi, izvajati neprekinjeno, 
nemoteno in enakopravno do vseh uporabnikov in drugih udeležencev ter skladno z vnaprej 
določenimi pogoji in standardi, kar se podrobno uredi v pogodbi o javno-zasebnem 
partnerstvu. 

Javni partner subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva 
povzroči njegov izvajalec uporabnikom storitev ali drugim osebam. Uporabnik storitev 
oziroma druga oseba lahko zahteva povračilo škode od javnega partnerja zatem, ko je zoper 
izvajalca javno-zasebnega partnerstva vložil pisni odškodninski zahtevek in mu postavil 
razumen rok za povračilo škode, pa izvajalec na zahtevo ni odgovoril ali je povračilo škode 
delno ali v celoti zavrnil. Javni partner ima v razmerju do izvajalca pravico do povračila 
škode in vseh stroškov, ki so s tem nastali. 

Javni partner s prenosom izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva na izvajalca javno-
zasebnega partnerstva ni rešen odgovornosti za neprekinjeno, nemoteno in enakopravno 
izvajanje projekta. Drugačen dogovor med strankama ne vpliva na razmerja do tretjih oseb 
(18. člen ZJZP). 

3.5.8 Načelo sodelovanja 

Načelo sodelovanja v 19. členu ZJZP navaja, da javni partner pomaga izvajalcu javno-
zasebnega partnerstva pri zagotavljanju potrebnih stvarnih in drugih pravic ter raznih 
dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti, skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo o javno-
zasebnem partnerstvu. 
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3.5.9 Načelo pravičnosti 

Načelo pravičnosti se kaže v tem, da vsak partner prevzame tista tveganja, ki izvirajo iz 
njegove sfere in ima nanje odločilen vpliv, druga pa se kaže v tem, da se tveganja delijo v 
sorazmerju s pričakovano koristjo. Načelo ekonomičnosti naj bo obravnavano kot temeljno 
načelo, načelo pravičnosti pa kot njegov korektiv. Po zaključni delitvi tveganj med 
partnerjema morata biti oba partnerja osredotočena še na obvladovanje prevzetih tveganj 
(Ferčič 2005, 15). 

3.6 Ekonomski temelj za izvajanje koncesije gradnje  

V zgodovini so vlade zagotavljale blago in storitve iz različnih razlogov, med drugim zaradi 
političnih, socialnih in ekonomskih. Z ekonomskega vidika je takšno zagotavljanje blaga in 
storitev učinkovito v primerih, ko je neučinkovitost trga (Market Failure) večja kot 
neučinkovitost države (Government Failure), tj. v primerih, ko država zagotavlja blago in 
storitev učinkoviteje, kot jih zagotavlja trg. Vendar pa se mnoge vlade periodično srečujejo s 
finančnimi krizami in zato prebivalstvu ne morejo zagotavljati blaga in storitev visoke 
kakovosti stroškovno učinkovito. V preteklosti je bil eden od odgovorov na finančno krizo 
privatizacija, ko pa je privatizacija po svetu izgubila zagon, zlasti na področju infrastrukture, 
se je sredi devetdesetih let 20. stoletja JZP začelo obravnavati kot sredstvo za pridobitev 
kapitala in upravljavskega znanja zasebnega sektorja. Vendar pa niti JZP ni odgovor za vse 
težave, povezane z vladnimi finančnimi krizami in neučinkovitostjo, kar se kaže v praksi in na 
kar opozarja teorija. Mnogi na primer trdijo, da je bilo iznajdeno zaradi želje obiti 
proračunske postopke, in da povzroča veliko težav, zaradi katerih je zagotavljanje blaga in 
storitev celo manj učinkovito, kot če jih zagotavlja država. Na drugi strani dokazi kažejo, da 
je JZP lahko učinkovito in koristno, če se izvaja pravilno, in če je ustrezno urejeno. 

Ekonomska teorija nas npr. uči, da trg ne zagotavlja ali ne zagotavlja dovolj tako imenovanih 
javnih dobrin, kot je infrastruktura in podobno. Poudariti je treba, da ekonomija in pravo 
javno dobro definirata različno. V pravnem smislu so javno dobro vse stvari in dobrine, ki so 
v interesu družbe kot celote. Z ekonomskega vidika pa so javno dobro stvari in dobrine, za 
katere ni rivalstva pri porabi, marginalni stroški njihovega zagotavljanja pa so enaki nič. 
Definiciji se ne prekrivata vedno. Na primer, voda ni javno dobro v ekonomskem smislu, 
medtem ko je v pravu opredeljena kot javno dobro. 

Vprašanje, ki se postavlja, je, kakšen je ekonomski temelj JZP. Z drugimi besedami, katere 

situacije so ekonomsko primerne za JZP. V literaturi so opredeljene naslednje značilnosti, ki 
kažejo, da je JZP primerno (European Commission 2004, 3): 

− dolgoročna narava transakcije (npr. distribucija vode, avtoceste), 

− visoke in zasidrane investicije, 

− kompleksnost transakcije in velike investicije na začetku projekta, 

− težavno nadziranje blaga in storitev, ki se zagotavljajo. 
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Iz stališča evropske komisije izhaja, da je doseganje Value for Money glavni cilj uvajanja JZP. 
Za Komisijo je doseganje Value for Money povezano z boljšo porazdelitvijo tveganj, hitrejšim 
uvajanjem določenih dobrin, izboljšanjem kakovosti dobrin in povečanjem dohodka. 
Doseganje Value for Money pa je odvisno od: 

− prenosa tveganj; 

− podrobnega opisa dobrin, ki naj se ponuja; 

− spremljanja in merjenja dejavnosti, ki ponuja dobrine; 

− konkurence; 

− managerskih sposobnosti zasebnega sektorja. 

Eno pomembnih prednosti JZP je omilitev finančnih omejitev (hkrati se določijo omejitve 
javnemu sektorju glede zadolževanja) glede infrastrukture s tem, da se vloži zasebni kapital, 
in da je tudi opravljanje v rokah zasebnega partnerja, za kar empirični rezultati kažejo, da je v 
povprečju bolj učinkovito kot državno. 

Kakor izhaja iz povedanega, mora torej država, ko se odloča za ponujanje dobrin, predvsem 
analizirati naslednje spremenljivke: 

− dejstvo, ali je dobrine proračunsko mogoče ponuditi; 

− vlogo in vsebino tveganj; 

− raven konkurence; 

− lastnosti dobrin, ki se ponujajo. 

OECD definira proračunsko vzdržnost v točki, ko je sedanja vrednost bodočih prihodkov 
enaka oziroma višja kot sedanja vrednost vseh bodočih plačil obresti in drugih državnih 
izdatkov, povezanih z JZP, s tem, da so izdatki in prihodki planirani v državnem proračunu. 
Tudi v primeru lokalnih skupnosti je treba preveriti, če je znesek projekta tako visok oziroma, 
če gre tudi za zadolževanje, ali predpisi oboje določajo. Lokalnim skupnostim namreč 
nekateri predpisi omejujejo višino zneskov, ki si jih lahko v posameznih proračunskih 
obdobjih privoščijo. 

Dejstvo, da je zasebni sektor ponudnik dobrin in večinoma tudi financira JZP, še ne pomeni, 

da država nima nobenih stroškov z izvajanjem JZP. Zato je treba v vsakem primeru podrobno 
preveriti, ali se JZP izplača tudi z vidika proračunskega planiranja in vzdržnosti (Zajc in Tičar 
2009, 9). 

V sklepu te točke velja zapisano strniti v nekaj glavnih ekonomskih značilnosti javno-
zasebnega partnerstva. Poleg že omenjene metode financiranja in dolgotrajnosti razmerja so 
to še: 

− različnost vlog javnega in zasebnega partnerja. Slednji je udeležen v različnih fazah 
projekta (snovanje, dokončanje, implementacija, financiranje). Javni subjekt pa se najprej 
osredotoči na določitev ciljev (ki naj se dosežejo v smislu javnega interesa), kakovost 
storitev (ki naj se izvajajo) in cenovno politiko. Javni subjekt je tudi tisti, ki prevzame 
odgovornost spremljanja skladnosti projekta s temi cilji; 
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− porazdelitev tveganja med javnim in zasebnim partnerjem, na katerega se prenese 
tveganje, ki ga praviloma nosi prvi. 

Vendarle, kot smo zgoraj že opozorili, javno-zasebno partnerstvo ne pomeni nujno, da zasebni 
partner nase prevzame večinski delež tveganja, povezanega s projektom, kaj šele, da bi 
prevzel vsa tveganja. Natančna porazdelitev rizikov se določi od primera do primera, vsaj na 
načelni ravni, v skladu z ustrezno sposobnostjo strank, da ugotovijo, nadzorujejo in se 
spopadajo s temi tveganji. 

Z ekonomskega stališča so med najpomembnejšimi določbami ZJZP tiste, ki urejajo 
ekonomsko oceno upravičenosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva ter omogočajo javnemu 
in zasebnemu sektorju odločitev o tem, ali bo sodelovanje učinkovito. Vendar se je treba 
zavedati, da učinkovitost javno-zasebnega partnerstva zahteva več kot samo oceno 
upravičenosti izvedbe (Value for Money) javno-zasebnega partnerstva; zahteva na primer tudi 
načrtovanje projekta, organizacijo financiranja in nadzor že vzpostavljenega javno-zasebnega 
partnerstva. 

V kontekstu analize ekonomsko-finančnega dela projekta, kjer izhodišča za odločanje 
predstavljajo izkazane potrebe projektnega podjetja po finančnih sredstvih in pričakovani 
donosi v prihodnosti, sponzorji projekta v sodelovanju z izkušenimi finančnimi svetovalci (po 
možnosti takimi, ki so projekt pripravljeni podpreti tudi z lastnimi sredstvi) pripravijo 
razdelan projektni predlog v obliki in na način, da ta že v fazi priprave projekta olajša t. i. 
skrbni pregled (Due dilligence) s strani potencialnih vlagateljev in s tem pospeši proces 
pridobivanja finančnih virov za projekt. 

Študija upravičenosti, katere namen je prikazati vse informacije, potrebe za odločitev o 
udeležbi v projektu, mora z različnih vidikov podrobno predstaviti celoten projekt ter 
izpostaviti tudi načrte in smernice vodstva projektnega podjetja, vezane na realizacijo 
projekta. V nadaljevanju zato predstavljamo, kako je potrebno projekt analizirati in predstaviti 
potencialnim investitorjem, da bi se ti prepričali o smiselnosti in donosnosti investicije ter 

projektnemu podjetju zagotovili potrebne vire financiranja. 

Vsak investitor mora projekt ovrednotiti, pri tem pa upoštevati smernice študije ekonomske 
upravičenosti investicije po določenih elementih projektnega predloga, ki jih lahko v grobem 
delimo na tri v nadaljevanju predstavljena področja: 

− osnovne informacije o samem projektu in izhodišča za poslovanje projektnega podjetja; 

− finančne informacije, vezane na izvedbo projekta; 

− informacije v zvezi z regulativnim okoljem projekta. 

Znotraj posameznih področij analize podrobneje prikazuje ključne elemente in izhodišča 
projekta. 

Predstavitev projekta običajno zajema elemente, povezane z opredelitvijo koncepta in vloge 
projekta ter njegovega namena in ciljev, pojasnjuje proizvod/storitev projektnega podjetja, 



55 

razlaga segmentacijo kupcev in trg, način prodaje/proizvodnje, distribucijske poti in kanale, 
način vodenja poslovanja idr. 

Projekt 

Kratek uvod navadno obsega opis projekta in panoge oziroma področje delovanja in prikaže, 
ali gre za povsem nov projekt ali za nadgradnjo obstoječega poslovanja ter ali gre za nakup, 
združitev, pripojitev ali prevzem, za privatizacijo državnega podjetja ali za t. i. Joint Venture 
pogodbo. Ta uvodni del vsebuje tudi kratek povzetek pričakovane porabe sredstev za 
izgradnjo projekta, kaže potrebe po obratnem kapitalu itd. Smiselno povzema tudi morebitno 
zgodovino in trenutni status projekta, prikaz ocene terminskega plana za dokončanje projekta, 
vključno z vgradnjo opreme in začetkom proizvodnje, kot tudi razloge za udeležbo 
potencialnih investitorjev in financerjev v projektu (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 56). 

Sponzorji projekta 

Investitor si prizadeva pridobiti čim več informacij s strani tistega, ki o projektu odloča. To so 
običajno sponzorji projekta, ki so zadolženi za njegovo realizacijo. Sponzor z izkušnjami v 
neki panogi pozna možna tveganja in je sposoben sprejemati poslovne, finančne in strateške 
odločitve v zvezi s projektom, za katerega si prizadeva najti financerje. Na tem mestu se zato 
omenja sponzorjevo pripravljenost tveganja lastnega kapitala, njegovo poznavanje posla in 
dejavnosti, predhodne izkušnje iz sorodnih, že uspešno izvedenih projektov, ter njegov 
potencialni prispevek k projektu. 

Tudi finančno zdravje sponzorja igra pomembno vlogo, čeprav se projekt izvaja povsem 
ločeno, zato so revidirani računovodski izkazi sponzorja na tem mestu zelo dobrodošli. 
Vlagatelji želijo biti med drugim seznanjeni tudi s kapitalskimi povezavami sponzorja, 
zanima jih, kdo so preostali delničarji v projektnem podjetju, kakšna je vloga sponzorjev in 
njihova lastniška struktura, poznati želijo finančne rezultate in obseg finančne podpore 
projektu ter vedeti za predvideno porazdelitev moči odločanja oziroma nadzora znotraj 
projektnega podjetja in za sam način izbora sponzorjev (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 56). 

Proizvod 

Ta del vključuje podroben opis proizvoda/storitve, ki je rezultat proizvodnje oziroma procesa 
dela projektnega podjetja; na tem mestu je predstavljen tudi raziskovalno-razvojni program 
projekta z opisom načrtov v zvezi z novimi proizvodi/storitvami. Na osnovi specifikacije 
proizvoda predstavitev podaja tudi razlago, zakaj bodo kupci raje kupovali nov izdelek 
namesto obstoječih, podrobna SWOT analiza izdelka pa prikaže, kako bo ta proizvod 
izboljšal, preoblikoval oziroma nadomestil konkurenčne izdelke. Povsem običajno je tudi, da 
potencialni vlagatelji zahtevajo neodvisno oceno izdelka s strani tretje osebe, zato je 
pomembno, da so tu opisane ključne značilnosti omenjenega produkta, poudarjene njegove 



56 

koristi za potencialne kupce ter narejena primerjava s ponudbo konkurence (Mrak, Gazvoda 
in Mrak 2005, 56). 

Proizvodnja 

Investitorji v okviru celostne analize projekta vrednotijo tudi sam proizvodni proces, saj se 
želijo prepričati, da bo ta konkurenčen. Opis proizvodnje zajema predvsem naslednje 
kategorije (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 57): 

− lokacija: predstavitev mora razložiti, zakaj je omenjena lokacija primerna za projekt, in 
sicer z vidika vpliva na stroške projekta, kjer so upoštevani transport, dostopnost surovin 
in dela, bližina kupcev in dobaviteljev ter oskrbljenost z energijo in drugimi viri; 

− objekti in oprema: pri opisu le-teh je potrebno upoštevati, kako moderni so, kakšen nivo 
nadgradnje bo v prihodnosti potreben, in kakšna je oprema v primerjavi z ostalimi 
proizvajalci; pomembno je tudi vedeti, ali so objekti in oprema v lasti projektnega 
podjetja ali najeti, ter kakšne garancije nudita proizvajalec oziroma dobavitelj opreme in 
gradbeno podjetje za objekte; 

− proizvodni proces: predstavitev proizvodnega procesa zajema opis samega procesa, 
proizvodnih metod in njihovih prednosti pred konkurenco ter obseg proizvodnje oziroma 
kapaciteto obstoječih in predvidenih proizvodnih zmogljivosti; 

− inputi in stroški: med ključnimi komponentami predstavitve, ki je finančno podrobneje 
ovrednotena v nadaljevanju, je analiza inputov in s tem povezanih materialnih stroškov, 
kar vključuje: (i) navedbo glavnih inputov proizvodnega procesa, (ii) razlago, kje bo 
podjetje pridobivalo inpute in na kakšen način bo zagotovljena njihova nemotena dobava, 
(iii) komentar, ali so bili raziskani alternativni viri za dobavo le-teh, (iv) opis plačilnih 
pogojev in (v) klasifikacija inputov glede na valuto plačila; 

− delovna sila: predstavitev te komponente projektnega načrta vključuje prikaz načrtovanih 
potreb po osebju glede na terminski plan projekta, in sicer razčlenitev plana glede na 
potrebe po lastni in izposojeni oziroma lokalni in tuji delovni sili ter glede na strokovnost 
in usposobljenost le-te, vključno s terminskim načrtom do polne zaposlitve osebja na 
projektu. 

Trg 

Pomemben del analize projekta je predstavitev trga, na katerem bo projektno podjetje 
prodajalo svoj proizvod/storitev s poudarkom na stopnji tržne penetracije, ki jo namerava s 
svojim produktom doseči, in z upoštevanjem zrelosti tržišča, bodisi, da gre za nov, že 
uveljavljen, ali pa za zrel trg. V odvisnosti od tega, na kateri stopnji razvoja se trg nahaja, 
potencialni investitorji ocenjujejo tveganje projekta in stabilnost bodočih denarnih tokov, ki 
jih bo projekt generiral. Tržna analiza naj bi obsegala opredelitev ciljnih trgov, analizo 
konkurence, cenovno strategijo, prikaz načrta prodaje in distribucije proizvoda oziroma 
storitev. 
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Poslovna tveganja 

Analiza mora opozoriti in pojasniti vsa ključna poslovna tveganja, ki jim je podjetje 
izpostavljeno, in ki bi lahko vplivala na uspešnost projekta, ter hkrati navesti, kaj namerava 
narediti vodstvo projekta, da bo ta tveganja minimiziralo. V zvezi s tem je smiselno 
predpostaviti morebitne bodoče obveznosti podjetja, ki bi bile lahko na primer rezultat tožb, 
in načine njihovega pokrivanja. 

Predstavitev projektnega predloga mora med drugim pojasniti tudi, kateri izmed sponzorjev 
prispevajo člane vodstvene ekipe, opisati vodstveno strukturo in povezave oziroma odnose 
med različnimi sektorji/področji ter posamezniki/funkcijami, vključujoč opis in diagram 
formalne organizacijske strukture podjetja, opisati poslovno funkcijo vsakega izmed področij, 
prikazati potek toka informacij med njimi in vodstvom ter razložiti, kako poteka nadzor nad 
poslovanjem podjetja za doseganje ustreznih poslovnih rezultatov. 

Predstavitev mora vsebovati tudi število vseh zaposlenih po nivojih izobrazbe in potrebah po 
strokovnosti kadrov po različnih poslovnih funkcijah, število in opredelitev različnih vrst 
pogodb o zaposlitvi, prisotnost sindikatov v podjetju, morebitne izkušnje s stavkami ipd 
(Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 58). 

3.7 Pravni temelj za izvajanje koncesije gradnje kot javno-zasebnega partnerstva 

V uvodni točki smo zapisali, da imamo v Sloveniji nekatera pravna razmerja javno-zasebnega 
partnerstva sicer povsem sporadično, pa vendarle urejena, manjka pa sistematična ureditev. 
Ravno z namenom sistematične ureditve tega vprašanja pa je Državni zbor na seji 23. 
novembra 2006 sprejel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS št. 127/2006 z 
dne 7. 12. 2006). ZJZP začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu RS. Vsebina 
ZJZP je razdeljena na devet delov (večina delov tudi na posamezna poglavja), ta pa na 
posamezne člene, ki jih je v zakonu 154. 

Iz zgornjih izvajanj je mogoče razbrati, da smo imeli pred Zakonom o javno-zasebnem 
partnerstvu (ZJZP) v Sloveniji nekatera pravna razmerja javno-zasebnega partnerstva sicer 
povsem sporadično, pa vendarle urejena. Temu je veljalo dodati neposrednost uporabe dela 
pravil, izhajajočih iz Direktive ES (Mužina 2005, 9). 

Pravne podlage EU (v Groff Ferjančič 2011): 

− Direktiva 2009/81/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julij 2009 o 
usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih 
oddajajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES 
in 2004/18/ES; 

− Direktiva 2004/18/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev; 
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− Uredba 254/09 z dne 25. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju 
nekaterih mednarodnih računovodskih poročanj; 

− Standardi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
Pojasnila 12 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja (OPMSRP); 

− Green Book Green paper on Public-Private partnerships and Community law on Public 
Contracts and Concessions. Brussles: European Commission, 30. 4. 2004, COM (2004) 
327 final, 2004; 

− Commission interpretative communication on concessions under Community law (2000); 

− EU Communication on PPPs and Community LAW on Public Procurement and 
Concessions (2005); 

− EU Parlament resolution on PPPs and Community LAW on Public Procurement and 
Concessions (2006). 

Pravne podlage v Sloveniji 

− Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06); 

− Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 
partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/07); 

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06); 

− Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in 
sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 56/07). 

3.8 Temeljne značilnosti pravne ureditve koncesije gradnje kot javno-zasebnega 
partnerstva v slovenskem pravu 

Kot temeljne sestavine vsakega obligacijskega razmerja so avtorji Komentarja OZ našteli: 

− subjekte obligacijskega razmerja: pri javno-zasebnem partnerstvu javni in zasebni 
partner; 

− izpolnitveno ravnanje kot predmet obligacijskega razmerja: izpolnitveno ravnanje v 
primeru javno-zasebnega partnerstva je na primer izvajanje javne službe, ki je predmet 
javno-zasebnega partnerstva; 

− medsebojne (obligacijske) pravice in obveznosti subjektov obligacijskega razmerja: 
vsebina obligacijskega razmerja. 

OZ v 4. členu določa temeljno načelo enakopravnosti udeležencev v obligacijskih razmerjih. 
Vendar v pogodbenih oblikah javno-zasebnih partnerstev navedeno načelo ne velja v celoti, 
saj javni partner nastopa kot močnejša stranka. Ta položaj izhaja iz narave razmerja javno-
zasebnega partnerstva, saj javni partner nastopa kot nosilec javnega interesa nasproti 
zasebnemu partnerju, ki nastopa kot nosilec konkretnega in posamičnega (zasebnega) 
interesa. Javni in zasebni partner ob sklenitvi javno-zasebnega partnerstva sicer dosežeta 
soglasje volj in torej uskladita javni in zasebni interes, vendar javni partner lahko (oziroma je 
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celo dolžan) kadarkoli v času trajanja javno-zasebnega partnerstva, ko je ogrožen javni 
interes, enostransko poseže v sklenjeno razmerje javno-zasebnega partnerstva in zaščiti javni 
interes. Javnopravni elementi javno-zasebnega partnerstva pa se kažejo tudi v omejevanju 
načela avtonomije pogodbenih strank, kot je opredeljeno v 3. členu OZ. 

OZ je uveljavil načela avtonomije pogodbenih strank opredeljenimi z naslednjimi elementi 
(Plavšak et al. 2003, 92): 

− načelno ni obvezne sklenitve pogodbe; 

− načelno so stranke svobodne pri določitvi pogodbene vsebine; 

− načelno velja svoboda pri izbiri pogodbenega partnerja; 

− stranke niso vezane na institute in pogodbene tipe, določene v zakonu; 

− načelno ni predpisana oblika pri sklepanju pogodb; 

− načelno obligacijsko razmerje ugasne s soglasno voljo strank, le izjemoma na podlagi 
zakona; 

− stranke lahko podredijo pravno razmerje avtonomnim pravilom ali tujemu pravnemu 
redu. 

3.9 Kriteriji za razmejitev med koncesijskimi in javno-naročniškimi razmerji 

V razlagalnem sporočilu Komisije o koncesijah po pravu EU iz leta 2005 je pojasnjeno, da se 
koncesija gradnje razlikuje od javnega naročila gradnje po tem, da pri javnemu naročilu 
gradnje naročnik izvajalcu plača izgradnjo objekta, pri koncesiji gradnje pa mu izgradnje 
objekta samega ne plača, ampak mu podeli upravičenje, da lahko zgrajeni objekt sam upravlja 
in na tak način pridobi odmeno za svoja vložena sredstva (2.1. točka Razlagalnega sporočila 
Komisije o koncesijah po pravu EU). Na primer za javno naročilo gradnje gre, če naročnik 
odda izgradnjo avtocestnega odseka in izgradnjo plača po vnaprej določeni ceni oziroma 
kriterijih za določitev cene. Za koncesijo gradnje pa gre, če oblastni organ prepusti izgradnjo 
avtocestnega odseka, nato pa omogoči izvajalcu, da daljše časovno obdobje upravlja s tem 
odsekom, kar med drugim pomeni, da pobira od uporabnikov cestnino. S tem pridobi odmeno 
za vložena sredstva in dobiček, seveda pod pogojem, da dovolj veliko število vozil vozi po 
cesti. Če uporabnikov ni dovolj, sredstev ne dobi povrnjenih. Graditelj ceste ob pridobitvi 
upravičenja za izgradnjo prevzame ekonomski riziko. Zato razlagalno sporočilo poudarja, da 
ekonomski riziko za uspeh posla pri koncesiji nosi izvajalec, ne pa naročnik izgradnje. 
Smiselno enako velja za koncesije storitev. 

Kadar pa se osebi podeli določeno upravičenje, ki zahteva od te osebe (koncesionarja), da 
najprej zgradi objekt, nato pa ga upravlja, je razmerje nujno dolgoročnejše narave. Ob oddaji 

posla določitev predmeta ni možna v enakem pomenu, kot se to zahteva za javna naročila. 
Nujno je, da se oddaja več faz istemu izvajalcu (projektiranje, gradnja, nakup opreme, 
vzdrževanje, upravljanje). Pri koncesijskih razmerjih je nujno zagotoviti možnost 
spreminjanja pogodbenih obveznosti oziroma prilagajanja novim razmeram, kar nasprotuje 
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javnemu naročanju. Postopek oddaje posla takšne narave, kot je koncesija po pravilih EU, je 
dolgotrajnejši in dražji (Kranjc 2009b, 197–207). 

Pojasnjeno je, da ZJN-2 ne pojasnjuje pojma koncesija, razlaga pojma pa je nujna, saj so 
koncesije storitev izrecno izključene iz ZJN-2 (5. točka prvega odstavka 17. člena ZJN-2). 
ZJNVETPS izključuje iz pravil o javnem naročanju koncesije storitev in koncesije gradenj (5. 
točka prvega odstavka 19. člena ZJNVETPS). ZJZP pa opredeljuje razliko med koncesijskimi 
in javno-naročniškimi razmerji v 27. členu. Glede na ta pravila in pravila EU naj bi bilo za 
razmejitev odločilno, katera stranka nosi poslovno tveganje izvedbe posla oziroma projekta. 
(Kranjc 2007, 1181).  

Javno-naročniška in koncesijska razmerja so po terminologiji pravil o javno-zasebnem 
partnerstvu in javnih naročilih razmerja odplačne narave. ZJN-2 to izrecno poudarja (14. 
točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, 15. točka 2. člena ZJNVETPS) ZJZP tega izrecno ne 
določa, a je odplačni namen zasebnega sektorja prav tako razviden. Za razmejitev je 
relevantna predvsem razlaga odplačnega namena z vidika zasebnega partnerstva. Odplačna 
narava s strani zasebnega partnerja pomeni, da zasebni partner sprejema obveznost zato, ker 
od posla pričakuje določeno ekonomsko korist. Ekonomska korist se lahko izraža v 
kakršnikoli obliki. Lahko je to obljuba plačila kakršnekoli druge koristi, na primer 
izkoriščanje objekta ali pridobitev pravice, ki omogoča ekonomske koristi. Ekonomska korist 
je lahko tudi posredna. Za obstoj ekonomske koristi je relevantna permisivna razlaga. 
Načeloma obstaja takrat, ko so tudi drugi gospodarski subjekti zainteresirani za vzpostavitev 
enakega razmerja z javnim partnerjem.  

 

Slika 5: Primer javnih naročil 

Vir: Grimsey in Lewis 2004, 127. 
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Odplačni namen oziroma ekonomska korist torej ni razlikovalni znak med javno-naročniškimi 
in koncesijskimi razmerji. Razlikovalni znak je poslovno tveganje. Pojma odplačilni namen in 
poslovno tveganje je treba razlagati glede na namen pravil o javno-zasebnem partnerstvu, 
predvsem glede na vrednote, ki jih varujejo ta pravila. Pomen izrazov je zato lahko drugačen 
kot na drugih pravnih področjih (Kranjc 2007, 1182). 

V nadaljevanju naloge prikazujemo na sliki 5 primer javnih naročil in na sliki 6 primer javno-
zasebnega partnerstva. 

 

Slika 6: Primer javno-zasebnega partnerstva 

Vir: Grimsey in Lewis 2004, 128. 
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Uredbi EU št. 1564/2005 (EU L 257/1), lahko pa, v skladu s predpisanimi standardnimi 
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tem velja izpostaviti, da priloge ni dopustno določiti kot sestavni del zakona, saj imajo uredbe 
neposredni učinek. Priloga je določena tudi v prilogi VII Direktiva sveta 2004/18/EC (EU L 
134/2004). 

Koncedent sicer lahko objavi javni razpis tudi v drugem primernem mediju, specifičnem za 
določeno področje javno-zasebnega partnerstva (na primer dnevnemu ali specializiranem 
časopisju), vendar ne, preden posreduje javni razpis v objavo v Uradno glasilo EU, in ne z 
večjim številom podatkov, kot ga vsebuje objava v Uradnem glasilu EU. Uporaba drugega 
medija je posledica dejstva, da inštitut javno-zasebnega partnerstva na ravni EU ni v celoti 
urejen, posledično pa ni nobenega pravnega zagotovila (čeprav v praksi v tej zvezi ni težav), 
da bi bil uradni list EU nekatere razpise (če ne gre za javno naročilo oziroma koncesijo 
gradnje) dolžan objaviti. 

Rok za predložitev vlog je najmanj 52 dni. Če se javni razpis posreduje v objavo v elektronski 
obliki, lahko koncedent rok iz prejšnjega odstavka skrajša za največ sedem dni. Rok začne 
teči z dnem posredovanja zahteve za objavo javnega razpisa v uradno glasilo. Kot že zapisano 
v uvodu predstavitve tega člena, so v njem zapisane obveznosti izključno posledica 
implementacije pravil evropskega prava. 

Koncesionarja gradenj, katerih vrednost, ocenjena skladno s predpisi o javnih naročilih, znaša 
najmanj 4.845.000 EUR, lahko koncedent izbere brez objave javnega razpisa (neposredna 
sklenitev), zgolj v primerih, ko so za to izpolnjeni pogoji iz zakona o javnem naročanju in 
veljajo za izbiro izvajalca gradenj (na primer varovanje izključnih pravic, nepredvidljivost in 
nujnost …). Zaradi pogostosti spreminjanja zakonodaje s področja javnih naročil bi morebitna 
ureditev izjem, ki so enake kot za javna naročila tudi na tem mestu, lahko kaj kmalu privede 
do medsebojne neusklajenosti zakonodaje, zato je zakonodajalec kot primernejšo ocenil 
rešitev, da se ta zakon v 83. členu sklicuje na izjeme, določene v zakonu o javnem naročanju 
(glej tudi 29. člen ZJN-2). 

Obstoječemu koncesionarju gradenj lahko koncedent dodeli dodatne koncesijske gradnje, ki 
niso bile predvidene v koncesijski pogodbi, če so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale 
potrebne za izvedbo projekta, pod pogoji, določenimi v drugem odstavku 83. člena ZJZP. Za 
dodelitev tovrstnih dodatnih gradenj pa zakon ne določa posebnega postopka. Podobno kot 
predhodni, predstavlja tudi ta implementacijo Direktive 2004/18/EC, in sicer njenega 61. 
člena. 

Naslednji 84. člen ZJZP ureja izjeme pri izbiri koncesionarja gradnje in predstavlja 
implementacijo 57. člena Direktive 2004/18/EC ter glede izjem odkazuje na izjeme pri javnih 
naročilih gradenj. Razlogi za takšno odkazovanje so enaki, kot pri prejšnjem členu, pri čemer 
gre v prejšnjem členu za izjeme, ko javni razpis ni potreben, v tem členu pa za izjemo od 
uporabe zakona. Izjeme, ki veljajo za uporabo predpisov o javnih naročilih pri izbiri izvajalca 
gradenj (na primer naročila, za katera veljajo drugačna pravila naročanja in so dodeljena po 
mednarodnem sporazumu ali v skladu s posebnim postopkom mednarodne organizacije, za 
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naročila zaupne narave, določena s predpisi vlade …), veljajo tako tudi za oddajo koncesij 
gradenj. V Zakonu o javnem naročanju so oziroma morajo biti te izjeme taksativno naštete 
(glej 17. člen ZJN-2). 

Z normo 85. člena ZJZP so poenotena pravila za koncesije gospodarskih javnih služb, ki so po 
vsebini javna naročila, in koncesije gospodarskih javnih služb, ki so po namenu koncesije 
gradenj. Če je tako predmet koncesije gradenj tudi koncesija gospodarske javne službe ali 
druge dejavnosti, kjer zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno predpisuje izdajo 
upravne odločbe, mora koncedent izbranemu koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske 
pogodbe izdati odločbo, s katero mu podeli pravico opravljati to dejavnost. Drugih 
udeležencev v upravnem postopku izdaje odločbe ni (s čimer se postopek nastajanja razmerja 
javno-zasebnega partnerstva bistveno skrajšuje). Seveda je takšen postopek za upravni spor, 
suspenzivni učinek pravnega sredstva v ZGJS-1 …) še izven okvira urejanja s tem zakonom 
(ki je tako sedaj skladen z ureditvijo v Direktivi 89/665/EEC). 

3.11 Razmerja (koncesionarja gradenj) s tretjimi osebami 

V 86. členu ureja ZJZP dodelitev koncesionarnih del tretjim osebam, pri čemer kot tak med 
drugim predstavlja implementacijo 60. člena in 2. točke 63. člena Direktive 2004/18/EC. 
Koncedent lahko izbira med dvema alternativnima pristopoma do oddaje koncesionarjevih del 
tretjim osebam. Tako sme v primerih koncesije gradenj koncedent od koncesionarja zahtevati, 
da dodeli najmanj 30 odstotkov vrednosti koncesionarjevih del tretjim osebam, z možnostjo, 
da kandidati ponudijo podizvajalcem tudi udeležbo v večjem deležu. Ne glede na takšno 
možnost pa sme od kandidatov za dodelitev koncesije zahtevati, da v svoji ponudbi navedejo 
odstotek del, ki jih bodo dodelili tretjim osebam. 

Kot tretje osebe pa se ne štejejo povezane družbe oziroma gospodarske družbe ali druge 
osebe, ki so se združile ali povezale, da bi dobile koncesijo. Povezana družba pomeni 
katerokoli podjetje, nad katerim koncesionar lahko neposredno ali posredno izvršuje 
prevladujoč in odločilen nadzor, ali katero koli podjetje, ki lahko izkazuje prevladujoč in 
odločilen nadzor nad koncesionarjem, ali podjetje, ki je koncesionar in nad katerim izkazuje 
prevladujoč in odločilen nadzor drugo podjetje, kar izhaja iz lastništva, finančne udeležbe ali 
pravnih pravil, iz katerih izhaja ta odnos. ZJZP v istem členu tudi, skladno s pravili 
evropskega prava (glej uvod predstavitve člena), normira, kdaj se domneva, da podjetje 
izkazuje prevladujoč in odločilen nadzor. 

Koncesionarji gradenj pri oddaji naročil niso povsem prosti, temveč zaradi pravic, katerih 
nosilci so, zavezani k določenim ravnanjem, kar določa 87. člen ZJZP. Koncesionar, ki je 
javni naročnik ali naročnik na vodnem, energetskem, prometnem in poštnem sektorju, mora 
pri oddaji naročil ravnati skladno z zakonom o javnem naročilu (ZJN-2) oziroma zakonom o 
javnih naročilih na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS). Zapisana obveznost izhaja iz 62. člena Direktive 2004/18/EC. Tudi drugi 
odstavek 87. člena ZJZP predstavlja implementacijo Direktive 2004/18/EC, in sicer 1. točka, 
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deloma 2. točka 63. člena ter 64. člena (pri čemer pri zadnjem glede objav odkazuje na zakon 
o javnem naročanju), tretji odstavek pa implementacijo 65. člena iste direktive. Izjeme, ki 
veljajo pri izbiri izvajalca javnih naročil gradenj, veljajo tudi za oddajo naročil koncesionarjev 
gradenj, kar ponovno izhaja iz 62. člena Direktive 2004/18/EC. 

Koncesionarji gradenj lahko objavijo tudi javne razpise, ki niso obvezni po tem zakonu (88. 
člen ZJZP). Člen predstavlja implementacijo 4. točke 64. člena Direktive 2004/18/EC, 
praktično uporabnost pa vidimo lahko tudi v tem, da objavo tovrstnih javnih razpisov v 
Uradnem glasilu EU (v nasprotju z objavo v drugem mediju) plača proračun EU in ne sam 
koncesionar. 

3.12 Koncesijska pogodba (koncesije gradenj) 

Zakon na področju koncesij gradenj implementira Direktivo Evropskega parlamenta in sveta 
št. 2004/18/EC z dne 31. marec 2004 po novem tudi Direktivo 2009/81/ES in Direktivo 
1177/2009/ES, o koordinaciji postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, storitev in blaga. 
Direktiva je neposredno uporabna in njene posamezne določbe imajo neposredni učinek. 

Za koncesijo gradnje (Work Concession) gre takrat, ko je predmet pogodbenega razmerja 
izvajalca gospodarske javne službe z javnim naročnikom gradnja in posledično uporaba 
zgrajenih objektov, katere namen je poplačati investicijo iz prihodkov te uporabe. 

S sklenitvijo koncesijske pogodbe postane zasebno podjetje oziroma koncesionar v celoti 
odgovorno za zagotavljanje določenih infrastrukturnih storitev, vključno z upravljanjem, 
vzdrževanjem, vodenjem, investicijskim vzdrževanjem in tudi investiranjem v nove 
kapacitete. Pri tej obliki sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ostanejo osnovna 
sredstva objekta še vedno v lasti javnega sektorja, medtem ko koncesionar dobi ekskluzivno 
pravico do razpolaganja z njimi v času koncesijskega obdobja. Koncesije so običajno 
opredeljene za obdobje med dvajset in trideset let, v odvisnosti od velikosti dodatnega 
investiranja oziroma časa, ki je potreben za povrnitev investicije. Osnovna prednost koncesije 
s stališča javnega sektorja je v tem, da kombinira odgovornost zasebnega sektorja za vodenje 
in upravljanje infrastrukturnega objekta z njegovo odgovornostjo za investiranja. Na ta način 
naj bi še zagotovile čim bolj kvalitetne odločitve o novih investicijah, saj bodo posledice teh 
odločitev neposredno prizadele uspešnost poslovanja koncesionarja. 

S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita predvsem naslednje (Djokić 1998, 
659): 

− način in roke plačil morebitne varščine; 

− razmerje v zvezi s sredstvi, ki jih je vložil koncesionar; 

− opredelita dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki 
utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi s 
koncesijskim aktom; 

− način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta; 
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− pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe; 

− medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 
neizvajanjem javne službe; 

− razmerja ob spremenjenih ali nepredvidenih okoliščinah; 

− način spreminjanja koncesijske pogodbe; 

− prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje ali prenos; 

− prenos objektov in naprav oziroma odkup koncesije. 

V pogodbi se določijo tudi razlogi in pogoji razdrtja pogodbe, odpovedni rok in druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju takšne pogodbe. 

Ko je koncesijska pogodba sklenjena, obvezuje koncedenta in koncesionarja. Tudi v primeru 
spremenjenih okoliščin je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe, 
ima pa pravico zahtevati spremembo pogodbe. Koncedent lahko koncesijsko razmerje 
spreminja ob izpolnitvi treh pogojev: 

− da gre za izvrševanje nujnih potreb javne službe, 

− da postopek spremembe poteka skladno s pravili upravnega postopka, 

− da se pri tem upošteva premoženjske interese koncesionarja. 

Koncedent ima v koncesijskem razmerju določena javno-pravna upravičenja, pri katerih je 
treba omeniti naslednja (Mužina 2004, 614–619): 

− enostransko spremembo koncesijske pogodbe, dodajanje ali pa spremembo obstoječih 
obveznosti; 

− razveljavitev odločbe o enostranski spremembi koncesijske pogodbe zaradi sklenitve 
dodatka h koncesijski pogodbi; 

− naložitev izpolnitve obveznosti ali drugi ravnanj, ki izhajajo iz koncesijskega akta ali 
koncesijske pogodbe; 

− odvzem koncesije zaradi kršitev koncesionarja; 

− odvzem koncesije v javnem interesu; 

− prenos oziroma soglasje k prenosu koncesije. 

Odločujoč dejavnik pri razlikovanju med koncesijo in javnim naročilom torej ni subjekt 
plačila. Razlikovanje med javnim naročilom in koncesijo je odvisno od odgovora na 
vprašanje, kdo nosi poslovno tveganje obratovanja objekta. Če javni sektor vloži sredstva, je 
ne glede na njihovo višino zanje odgovoren in nosi tveganje njihove učinkovitosti. Le v 
primeru, ko zasebni sektor v celoti financira predmet javno-zasebnega partnerstva, je javni 
sektor razbremenjen tveganja. Skratka, bistveno za ločitev javnih naročil in koncesij je 
vprašanje prenosa oziroma nosilca tveganja. Če nosi tveganje v zvezi s povračilom investicije 
pretežno izvajalec, gre za koncesijo, če pa je tveganje pretežno na javni oblasti, pa gre za 
javno naročilo. Če koncesionar plačil ne prejema na podlagi oziroma v odvisnosti od 
opravljanja dejavnosti (nakup storitev), potem niti pojmovno ni mogoče govoriti o pravici 
izkoriščanja objekta. Ne glede na zapisano pa predstavlja način financiranja projekta, in sicer 
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deloma s strani zasebnega sektorja, včasih prek kompleksnih dogovorov med različnimi 
udeleženci, bistveno značilnost javno-zasebnega partnerstva.  

Tipičen primer razmerja, kjer se v postopku prepletajo javno- in zasebno-pravni instituti, je 
koncesija. Ta ima dvojno pravno naravo, na eni strani je obligacijsko, torej zasebno-pravno 
razmerje, na drugi pa razmerje oblasti, torej upravno-pravno razmerje, in prav ta narave je 
jedro celotne problematike koncesijske pogodbe, iz katerega izvirajo vsa posebna pravna 
vprašanja (Pirnat 2003, 1607). 

Slovenski zakoni vsebujejo le malo posebnih določb, ki bi koncesijsko pogodbo opredeljevale 
kot upravno pogodbo. Nasprotno na primer 40. člen ZGJS določa, da v sporih iz koncesijske 
pogodbe odloča redno sodišče. To seveda ne pomeni, da se za reševanje teh sporov uporablja 
samo pogodbeno pravo, nedvomno pa je močan indic v smeri prevladujoče uporabe tega 
prava. Treba je opozoriti, da koncesijska pogodba po ZGJS temelji na dveh upravnih aktih, 
splošnem (koncesijski akt) in enem posamičnem (odločba o izbiri koncesionarja), in ima zato 
močne upravne elemente. Vendar je razmerje med tema aktoma in pogodbo, kot je bilo že 
rečeno, pomanjkljivo urejeno (Pirnat 2000, 104–105). 

Trajanje koncesijskega razmerja je potrebno omejiti na obdobje, ki ne presega obdobja, ki je 
potrebno, da se koncesionarju povrnejo v koncesijo vložena sredstva, in da nanje doseže 
običajen tržni donos. Pri tem je najdaljša doba pogosto izrecno normirana v posebnih zakonih. 
Za daljša obdobja (30 let in več) se podelijo koncesije na področju oskrbe z vodo, 
kanalizacije, ravnanja z odpadki, oskrbe s plinom. Tako je na primer v Zakonu o vodah (ZV) 
določeno, da se koncesija za rabo vode podeljuje za določen čas, vendar ne več kot 50 let 
(ZV, čl. 136). 

Veljavna pravna ureditev podaljšanja koncesijske pogodbe ne ureja natančno. Zakon po eni 
strani določa, da mora biti čas trajanja koncesije reguliran v koncesijskem aktu, po drugi 
strani pa določa, da se s koncesijsko pogodbo uredi prenehanje koncesijske pogodbe in njeno 
morebitno podaljšanje (ZGJS, čl. 33 in čl. 39). Podaljšanje koncesije pogosto urejajo 
podzakonski predpisi. Podaljšanje koncesije naj bi se uredilo v naslednjih primerih: 

− če je bilo tako predvideno v koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi, 

− če to ni v nasprotju z javnim interesom, 

− če rok podaljšanja ne presega polovice roka koncesije. 

Drugi razlogi za podaljšanje koncesije, na način določen v koncesijski pogodbi, so lahko tudi: 

− če zaradi ukrepov koncedenta koncesionar ni mogel izvajati koncesije; 

− če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev 
koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu. 

Ob tem je treba izpostaviti višjo silo kot pojem pogodbenega prava, ki pomeni obstoj 
izrednih, nepremagljivih in nepredvidljivih okoliščin, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske 
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pogodbe in so zunaj volje in sfere pogodbenih strank. Če zaradi ukrepov koncedenta ali zaradi 
višje sile koncesionar ni mogel izvajati koncesije, se rok lahko podaljša. 

Možnost podaljšanja koncesije mora biti vnaprej določena v koncesijskem aktu. Zaradi 
varstvenih interesov koncesionarja in javnega interesa mora biti zahteva za podaljšanje s 
strani koncesionarja podana pred iztekom roka koncesijske pogodbe. Glede na to, da še 
nimamo posebnega zakona o koncesijah, v teoriji tudi podaljšanje koncesijske pogodbe za 
zdaj še ni podrobno zakonsko urejeno. Obstajajo predpisi na različnih področjih, po katerih 
naj bi se koncesija na določenem področju podaljševala, vendar ne več kot za polovico dobe, 
kot je bila podeljena. Lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava, ki izvaja oblastne 
naloge, lahko podaljša pogodbe, s katerimi se posameznikom odda izvajanje javnih služb le, 
če se s tem izniči konkurenčni element izvajanja javne službe, ki je, kakor je bilo rečeno, javni 
razpis. 

Pogoji za prenehanje koncesijskega razmerja so določeni z zakonom. Koncesijska pogodba 
preneha v naslednjih primerih (ZGJS, čl. 41–45): 

− po poteku časa, za katerega je bila sklenjena; 

− z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas; 

− z razdrtjem; 

− z odkupom koncesije; 

− z odvzemom koncesije; 

− s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo. 

S potekom časa preneha koncesija, ki je bila dana za določen čas. Pred potekom tega časa je 
mogoče koncesijo odvzeti le v primeru in pod pogoji, ki so določeni v koncesijskem aktu in 
koncesijski pogodbi. 

Za razdrtje koncesije je načeloma potrebna soglasnost koncedenta in koncesionarja. 
Enostranska odpoved je možna samo v primerih in pod pogoji, ki so določeni v koncesijskem 

aktu in koncesijski pogodbi. 

Odkup koncesije je prenehanje koncesije na podlagi enostranskega akta koncedenta, vezan pa 
je na odškodnino, ki se nanaša zlasti na objekte in naprave koncesionarja. Da bi se izognili 
možnim zlorabam, je odkup možen le v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, ali če je 
to predvideno v koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi. 

Odvzem koncesije je mogoč iz dveh razlogov, in sicer v primeru kršitev koncesionarja in 
odvzem koncesije v javnem interesu. Odvzem koncesije zaradi kršitev koncesionarja je 
načeloma možen v dveh primerih, in sicer, ko se koncesija odvzame, ker koncesionar ni pričel 
izvajati javne službe v dogovorjenem roku ali pa je ne opravlja pravilno. V drugem primeru 
pa je odvzem možen, ko nadaljnje opravljanje koncesije nasprotuje javnemu interesu. Ob 
kršitvah mora koncedent opozoriti koncesionarja in mu določiti primeren rok za njihovo 
odpravo. Šele v primeru, da se to ne zgodi, koncedent z upravno odločbo odvzame koncesijo. 
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Z izvršitvijo odločbe preneha koncesijsko razmerje, koncesionar pa mora dejavnost koncesije, 
ki je v javnem interesu, izvajati do prenosa na drugega koncesionarja (osebo javnega prava) 
ali prevzame dejavnosti koncesije v režijo. 

Odvzem koncesije v javnem interesu je bistveno drugačen od odvzema zaradi kršitev 
koncesionarja, saj je razlog določen javni interes, ki je opredeljen v zakonu ali na zakon 
oprtem predpisu. Neposredni temelj odvzema mora biti razveljavitev koncesijskega akta. Po 
razveljavitvi koncesijskega akta koncedent predlaga koncesionarju sporazumno razvezo 
pogodbe, če mu to ne uspe, pa z odločbo odvzame koncesijo. Z izvršljivostjo odločbe preneha 
koncesijsko razmerje. Pri odvzemu koncesije ima koncesionar pravico do odškodnine. 

Zakon posebej ureja prenehanje koncesije zaradi stečaja koncesionarja, saj mora v primeru 
začetka stečaja koncesija prenehati še pred prenehanjem koncesionarja, kar mora biti 
neodvisno od določb koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje mora prenehati po sili 
zakona z začetkom stečajnega postopka. Objekti in naprave ne postanejo del stečajne mase, o 
čemer koncedent odloči z upravno odločbo. Seveda mora koncedent v stečajno maso plačati 
neamortiziran del objektov in naprav, ki so predmet koncesije. Prav tako je obveznost 
stečajnega upravitelja, da do prenosa koncesije na drugega koncesionarja opravlja dejavnost, 
ki je predmet koncesije, če gre za javno službo (Pirnat 2003, 1607). 

3.12.1 Pravice in obveznosti koncesionarja 

Glavna dolžnost koncesionarja je dolžnost opravljanja javne službe na način in pod pogoji, ki 
so določeni v koncesijskem aktu in koncesijski pogodbi. Nadzor nad izvajanjem koncesije 
izvaja koncedent, tj. država oziroma lokalna skupnost. 

Pravice in obveznosti koncesionarja se odražajo v treh načelih. Prvo je načelo kontinuitete, 
naslednje je načelo enakopravnosti do vseh uporabnikov, tretje pa načelo modificiranja 
režima javne službe in prilagajanja novim potrebam. Obveznosti, ki izhajajo iz splošnih 
pravnih načel, veljajo tudi v primeru, ko v koncesijski pogodbi niso izrecno zapisane. 
Temeljna pravica koncesionarja je, da izvaja koncesijo kot subjektivno pravico v mejah 
pogojev, pravic in obveznosti določenih s koncesijo. Poleg tega pa se lahko določijo tudi 
druge pravice koncesionarja (pravica izvrševanja javnih pooblastil, pravica do monopola, 
pravica do plačila in finančne pomoči, zaščita pred sodno izvršbo itd.). Pravica, ki jo 
koncesionar pridobi z aktom o podelitvi koncesije, praviloma pa s koncesijsko pogodbo, mu 
ni dana zaradi njegovega interesa, pač pa zaradi javne koristi, ki jo uresničuje z izvajanjem 

dejavnosti. 

Povzeto na kratko, koncesionar ima pravico in obveznost redno izvajati javno službo. Ima tudi 
pravico sklepati pogodbena razmerja neposredno z uporabniki javnih dobrin. Koncesionarjev 
interes je pokrivati stroške enostavne reprodukcije (obratovanja in amortizacije) in pridobivati 
vsaj minimalen dobiček. Na področju gospodarskih javnih služb si gospodarski subjekti ne 
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morejo obetati visokih stopenj dobička, zagotovljen pa je stalen in varen dohodek ter 
monopolni položaj. 

3.12.2 Pravice in obveznosti koncedenta 

Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati koncesionarjevo izvajanje koncesijske 
pogodbe. Če koncesijska pogodba ne določa drugače, se sporočila pripravljajo najmanj letno. 
Pooblaščeni predstavniki koncedenta imajo pravico pregledovati objekte in naprave koncesije, 
pregledovati dokumentacijo in ugotavljati kvaliteto izvajanja predmeta koncesije. 

Poleg pogodbenega nadzora nad izvajanjem javne službe, ki je opredeljen v koncesijski 
pogodbi, ta opredeljuje tudi javno-pravni nadzor koncedenta nad koncesionarjem. Glede na 
to, da se že nekaj časa pripravlja predlog zakona o koncesijah, bi bilo, po mojem mnenju, vanj 
smiselno vnesti nekatera pooblastila koncedenta, ne glede na to, ali so predvidena v pogodbi 
ali ne, z namenom ugotavljanja kakovosti izvajanja predmeta koncesije. 

3.13 Komparativna analiza koncesije gradnje (primerjalno-pravni pregled) 

Enotna definicija pojma javno-zasebnega partnerstva ne obstaja. Primeroma lahko na tem 
mestu navedem opredelitvi, kakor prevladujeta v Združenem kraljestvu in Združenih državah 
Amerike. Ministrstvo za finance Velike Britanije javno-zasebno partnerstvo opredeljuje kot 
dolgoročno partnerstvo, ki združuje javni in zasebni sektor s ciljem skupnih koristi. Pokriva 
širok spekter različnih tipov partnerstva, predvsem (Mužina 2004, 614–619): 

− uvajanje zasebnega lastništva v podjetjih, ki so v državni lasti – uporabljajo se različne 
strukture (združitve, ustanovitve) s prenosom bodisi manjšinskega ali večinskega deleža; 

− Private Finance Initiative (PFI) ali druge dogovore (tudi franšize in koncesije), kjer si 
javni sektor s pogodbo zagotovi dolgoročno zagotavljanje storitev javnih služb s strani 
zasebnega sektorja, pri čemer izkoristi izkušnje in znanje zasebnega sektorja, 
zagotavljanje javnih služb pa navadno obsega tudi vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo 
infrastrukture; 

− franšizing storitev javnega sektorja na področju zagotavljanja javnih služb na širši trg in v 
druga partnerska razmerja, pri čemer se izkoristijo finančna sredstva in znanje zasebnega 
sektorja za izkoriščanje tržnega potenciala državnih sredstev. 

Nacionalni svet za javno-zasebno partnerstvo Združenih držav Amerike (National Council for 

Public Private Partnership of USA) opredeljuje pojem javno-zasebnega partnerstva podobno, 
kot se opredeljuje v Veliki Britaniji. Gre za pogodbena razmerja med javnim sektorjem in 
tržno naravnanim zasebnim sektorjem, pri čemer so viri sredstev in tveganja deljeni z 
namenom zagotavljanja izvajanja javnih služb ali razvoja javne infrastrukture. Cilj javno-
zasebnega partnerstva je torej uporaba gospodarstva za zagotavljanje učinkovitejših javnih 
služb ali boljše infrastrukture. To lahko vključuje vse od outsourcinga zgolj določenih nalog 
do popolne privatizacije. 
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Kot največkrat uporabljena in najučinkovitejša pojavna oblika javno-zasebnega partnerstva se 
je v Združenem kraljestvu razvil institut zasebne finančne iniciative oz. PFI – Private Finance 

Initiative, v nadaljevanju: PFI. Leta 1992 ga je uvedel konzervativni minister za finance 
Norman Lamont. Povod je bilo ideološko stališče, da bi privatni sektor boljše zagotavljal 
izvajanje javnih služb kot javni sektor, vendar se je uporabljal zgolj v omejenem obsegu, 
predvsem za financiranje projektov na Področju transporta. Najbolj znan projekt je tunel pod 
Rokavskim prelivom, ki povezuje Veliko Britanijo in Francijo. S prihodom laburistične 
stranke na oblast v letu 1097, ki je zaključila 18-letno vladavino konservativne stranke, je 
obstajalo malo možnosti za nadaljnji razvoj in uporabo instituta, saj mu ni bila naklonjena. 
Vendar je laburistična vlada institut PFI subsumirala pod svojo izbrano ideologijo oz. pristop 
tretje poti (Third Way Approach). Kot rezultat prizadevanj je v Veliki Britaniji trenutno v 
različnih oblikah PFI sklenjenih cca. 450 pogodb v vrednosti preko 50 bilijonov funtov. 
Laburistična vlada je uspela s PFI-projekti tudi na področjih, kjer konservativna ni, predvsem 
na področjih socialnih javnih služb – v bolnišnicah, šolah, na univerzah. 

Avtorji Akintoye, Bech, Hardcastle (2003, str. 19) pojasnjujejo, da se je v Veliki Britaniji 
pojavil in razvil tudi institut PFI, kot je bil na kratko opredeljen že zgoraj. Kot 
najpopularnejša modela PFI se uporabljata DBFO (Design-Build-Finance-Operate) ali DCMF 
(Design-Construct-Manage-Finance) model.  

V najčistejši obliki pomeni PFI model DBFO (Design-Build-Finance-Operate). Pogodba se 
navadno sklene za 30, še pogosteje 60 let. V zameno za zagotavljanje izvajanja javnih služb 
javni sektor plačuje zasebnemu sektorju mesečno stroške, ki se periodično revidirajo glede na 
napredek po pogodbi. Osnovna karakteristika DBFO sistema je, da zasebni sektor zagotovi 
celotni paket za zagotavljanje izvajanja javne službe, ki vključuje tudi načrtovanje vse 
potrebne infrastrukture in povezanih storitev. PFI je dejansko oblika javno-zasebnega 
partnerstva. Med modeloma pa obstajajo načelne razlike – pri modelu PFI javni sektor 
dejansko ni lastnik infrastrukture, čeprav predstavlja lastništvo nad sredstvi največji 
nesporazum pri PFI-projektih. Zasnova infrastrukture skupaj s spremljajočimi storitvami je v 
celoti odgovornost zasebnega sektorja, javni sektor pa je dolgoročno zavezan k sodelovanju z 
zasebnim sektorjem. Sodelovanje je sicer definirano s pogodbo, kljub temu pa ima zasebni 
sektor velikokrat drugačne interese kot javni. Kot drugi uporabljeni modeli se v Veliki 
Britaniji pojavijo še: Asset sales, Wider markets, Sales of Bussiness (by floatation or trade 

sale), Partnership Companies, Join Ventures, Partnerhip Investments, Policy Partnerships. 

Razvoj instituta javno-zasebnega partnerstva v svetu ni bil enoten. Mogoče ga je pripisati 

anglosaksonskim državam, predvsem Združenemu kraljestvu, medtem ko za Združene države 
Amerike velja, da so se javne službe vedno izvajale kot različne oblike sodelovanja med 

javnim in zasebnim sektorjem, zagotavljal jih je namreč zasebni sektor, nadzor nad 
zagotavljanjem izvajanja je tradicionalno imel javni sektor. 

V ZDA se izpostavlja problematika pomanjkljivega nadzora javnega sektorja nad izvajanjem 
javnih služb, posledica česar so bili tudi veliki gospodarski škandali, kot najbolj znan Enron 
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(zasebno-pravni subjekt, reguliran s strani javnega sektorja, je dobavljal plin in elektriko), ki 
so odprli tudi vprašanja corporate governance-a. 

Kljub temu, da se je privatizacija javnega sektorja izvajala predvsem na gospodarskem 
področju in pri zagotavljanju izvajanja gospodarskih javnih služb, so projekti javno-zasebnega 
partnerstva danes v Veliki Britaniji vsakdanjik pri zagotavljanju socialnih javnih služb, 
predvsem v zdravstvu in šolstvu (Fitzgerald in Melvin 2002, 119).  

Institut javno-zasebnega partnerstva se razširjeno uporablja tudi v Kanadi, Novi Zelandiji in 
Avstraliji. V Avstraliji je poimenovan PFP – Privately-Financed-Projects in se uporablja za 
zelo širok nabor javnih služb, tudi za zapore, na področju zdravstva v državi New South 
Wales se zaradi uvajanja modela PFP poroča o 20 % prihranka. Največ se uporabljajo modeli 
BOO, BOT in BOOT (Akintoye, Bech in Hardcastle 2003, 20). 
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4 INVESTICIJSKI PROGRAM 

Investicije imajo z vsemi posledicami, ki jih prinašajo, velik pomen za skladen razvoj vsakega 
narodnega gospodarstva, saj, ko so sprejete, določajo bodočo strukturo proizvodnje in 
dolgoročno skladnost ponudbe s povpraševanjem na globalni ravni. Obseg naložb in njihova 
razmestitev po gospodarskih sektorjih in njihova učinkovitost so odločilni dejavniki 
gospodarskega razvoja, zato se planiranje obsega naložb običajno izvaja s pomočjo raznih 
modelov gospodarske rasti, medsektorsko alokacijo naložbenih sredstev pa rešujejo z input-
output analizami in še z drugimi instrumentariji (Čebokli 2011). 

Z vidika gospodarskih družb oziroma podjetij so investicijske odločitve najpomembnejše 
poslovne odločitve, saj bistveno določajo pogoje gospodarjenja v prihodnosti in imajo 
dolgoročne posledice za nadaljnji razvoj in poslovanje podjetja. Glede na to, da gre pri 
investicijskih odločitvah (tako na makro kot na mikro nivoju) praviloma za omejena finančna 
sredstva, je nujno potrebna skrbna proučitev vseh investicijskih različic, da bi preprečili 
oportunitetne izgube. Za primerjavo alternativnih investicijskih možnosti moramo zagotoviti 
medsebojno primerljivost vseh variant, metode ali merila, s katerimi jih ocenjujemo pa 
morajo zagotoviti nedvomljive napotke pri izboru najprimernejše variante investicije (Čebokli 
2011). 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj metod ocenjevanja uspešnosti investicije – 
investicijskih projektov z mikro vidika v razmerah gotovosti (ko predpostavimo, da investitor 
pozna vse možne posledice določene investicije) in omenili tudi metode ocenjevanja v 
razmerah negotovosti (Čebokli 2011). 

Pri tem bomo predpostavili, da je cilj investicije doseči čim večjo možno donosnost 
investicije, neto letni donos projekta pa je razlika med donosom poslovanja z investicijo in 
donosom poslovanja brez investicije. Ker je čas bistvena komponenta vsake investicije, bomo 
metode ocenjevanja delili glede na to, ali pravilno vključujejo časovno komponento ali ne, in 
sicer na statične in dinamične. Slabosti in pomanjkljivosti so pri vseh statičnih metodah 
skupne, zato bomo obravnavali le nekaj tistih, ki se največ uporabljajo (Čebokli 2011). 

4.1 Oblikovanje investicijske zamisli 

4.1.1 Ekonomske zahteve ZJZP 

Določba 31. člena ZJZP zahteva tako imenovan predhodni postopek za izvedbo javno-
zasebnega partnerstva. Namen predhodnega postopka je, da se ugotovi, ali so izpolnjeni 
ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji, ki zagotavljajo učinkovitost 
javno-zasebnega partnerstva. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti zasebni in javni 
vlagatelji, bodisi na lastno pobudo bodisi po pozivu ministrstva za finance, mora vsebovati: 

− idejne rešitve in tehnične specifikacije o projektu; 
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− analizo razvojnih možnosti projekta; 

− prikaz ocenjene vrednosti investicije in predvidene finančne konstrukcije, iz katerega 
bodo razvidna tveganja ter porazdelitev in ocena vrednosti posameznega tveganja v zvezi 
s projektom; 

− ekonomsko oceno projekta; 

− časovni načrt izvedbe projekta; 

− oceno stroškov in prihodkov v času predvidene življenjske dobe projekta. 

Navedena dokumentacija se predloži ministrstvu za finance, ki opravi analizo, s poudarkom 
na naslednjih merilih: 

− življenjska doba projekta; 

− sedanja vrednost projekta; 

− interne stopnje donosnosti; 

− rezultati in cilji investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-
zasebnega partnerstva (analiza Value for Money); 

− stroški in koristi vloženih sredstev v projekt (analiza Cost-Benefit). 

Kot lahko vidimo, je zakonodajalec sledil priporočilom ekonomske teorije in zahteval, da 
zasebni in javni sektor predložita ekonomsko oceno porazdelitve tveganja, prihodnje denarne 
tokove, neto sedanjo vrednost projekta in analizo value for money, ki pomagajo napovedati, 
ali bo javno-zasebno partnerstvo uspešno ali ne. Kako se bodo navedene določbe 
implementirale v praksi, še ni znano, saj empiričnih podatkov še ni (Zajc in Tičar 2009, 234). 

4.1.2 Uredba o enotni metodologiji 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ določa: 

− 5. člen (metodološke osnove): pri pripravi predlogov variant za uresničitev ciljev je 

potrebno upoštevati tudi variante, ki so posledica vsebinskih razlik pri oddaji del ali 
načinov financiranja (fazna gradnja, koncesije ali druge oblike JZP); 

− 12. člen: pred-investicijska zasnova vsebuje povzetke predhodnih del, študij in analiz, 
med katere spada tudi analiza vključitve JZP, okvirna finančna konstrukcija posameznih 
variant pa vsebuje obvezno analizo o smiselnosti vključitve JZP. 

4.1.3 Pravica promotorja 

Vlogo o zainteresiranosti lahko poda pravna ali fizična oseba, ki ima interes za izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva (promotor), pri čemer ni vezana na objavo poziva iz 32. člena. 

Vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva mora javni partner 
obravnavati in o njej odločiti v štirih mesecih od prejema in se v tem času o njej tudi odločiti, 
pri čemer predhodnega postopka (test javno-zasebnega partnerstva) ni dolžan začeti: 



74 

− če predlagani projekt ni skladen z ustavo ali zakonom; 

− če gre za dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške 
skrivnosti, da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te skrivnosti; 

− če niso izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega zakona (vrednost projekta, javni partner, 
predmet javno-zasebnega partnerstva); 

− če se dejavnost, ki je predmet predloga, že izvaja. 

Vključevanje zasebnega sektorja je možno izvesti v različnih obsegih, z različnimi 
kombinacijami funkcionalnih odgovornosti in z različnimi oblikami regulacije. Da bi imela 
kolikor mogoče dobra zagotovila, da bo z izbrano obliko partnerstva med javnim in zasebnim 
sektorjem dosegla zastavljene cilje, mora vlada narediti natančno analizo, ki poteka v 
naslednjih dveh fazah. 

V prvi fazi analize mora javni sektor natančno opredeliti, kaj želi doseči z angažiranjem 
zasebnega sektorja. Po zaključku te faze javni sektor prične z drugo fazo analize, v kateri 
poskuša določiti, katere oblike partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem so realno 
možne oziroma, kaj je potrebno storiti, da se omogoči izvedba bolj zaželene opcije. Ta faza je 
pravzaprav sestavljena iz dveh podfaz. V prvi mora javni sektor odločiti, ali je sodelovanje 
zasebnega sektorja primerno, in ali si ga lahko privošči. Na podlagi odločitve javnega 
sektorja, da je sodelovanje zasebnega sektorja finančno in politično izvedljivo, se mora 
premakniti k drugi podfazi, kar pomeni k bolj poglobljeni analizi. 

Pri opredelitvi temeljnih ciljev partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem mora javni 
sektor natančno določiti, kakšni so njeni cilji glede vključevanja zasebnega sektorja v 
zagotavljanje storitev in/ali financiranje novih kapacitet. Nekateri od teh ciljev so lahko 
naslednji: 

− izboljšati tehnično in upravljavsko sposobnost, 

− izboljšati operacijsko in investicijsko učinkovitost,  

− izgraditi nove kapacitete, 

− izboljšati odzivnost na zahteve potrošnikov, 

− zmanjšati subvencije in preusmeriti le-te k revnejšim slojem prebivalstva, 

− zmanjšati vpliv politike na delovanje sektorja.  

Opozoriti velja, da vse oblike partnerstva med zasebnim in javnim sektorjem niso enako 
primerne za doseganje vsakega od teh ciljev. 

4.2 Sprejem investicijske odločitve 

Da bi ocenili izvedljivost različnih oblik vključevanja zasebnega sektorja v zagotavljanje 
infrastrukturnih storitev oziroma financiranje novih kapacitet, mora javni sektor opraviti 
naslednje analize (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 36–37): 
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− Analiza stanja infrastrukture: v tej analizi mora javni sektor oceniti trenutno delovanje 
infrastrukture, predvsem trenutno stopnjo in nivo storitev, kvaliteto vzdrževanja 
premoženja, razpoložljivi človeški kapital ter finančno uspešnost. Ta analiza naj bi tudi 
odgovorila na vprašanje, ali sta kvaliteta in kvantiteta informacij o stanju infrastrukture 
dovolj dobri, da bi služili kot temelj za dolgoročno pogodbo. Če kvaliteta informacije ni 
dovolj dobra, ali se da boljše informacije pripraviti hitro? V kolikor so informacije o 
stanju infrastrukture slabe in nepopolne, potem lahko kasneje identificirana dejstva o 
resničnem stanju sistema, do katerih bi prišli po podpisu koncesijske pogodbe, vodijo k 
dragim in ponovnim pogajanjem, lahko pa celo k prekinitvi že podpisane pogodbe. 

− Analiza obstoječega regulatornega okolja: načrtovanje vključitve zasebnega sektorja ni 
zgolj preprosto stvar izbire oblike vključitve zasebnega sektorja. Nasprotno, učinkovitost 
in posledice angažmaja zasebnega sektorja so odvisne od mehanizma uravnavanja, prav 
tako kot od njegovega vpliva na zasebne institucije, ki zagotavljajo storitve. Odločilno 
vprašanje je, ali obstoječe regulatorno okolje zagotavlja dovolj podpore zasebnemu 
sektorju, da ta ne bo imel komercialnega tveganja. Če ne, ali izvedba potrebnih 
sprememb ni preveč zahtevna? Izkušnje kažejo, da so zahteve, povezane z regulatornim 
okoljem, najmanj zahtevne pri pogodbah o storitvah in pogodbah o upravljanju. Za te 
pogodbe je lahko regulacija omejena na zagotavljanje izpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti s strani zasebnih pogodbenikov. Za bolj dolgoročne pogodbe, kot so npr. 
lizing pogodbe, koncesije in BOT oblika projektnega financiranja, pa mora biti več 
pozornosti posvečene zagotavljanju in spodbujanju družbe k učinkovitemu delovanju in 
primernemu odzivanju regulatorja na ta dogajanja. Iz povedanega sledi, da je regulacija 
kritičen del vsakega aranžmaja zasebnega sektorja in sposobnost učinkovite regulacije je 
ključnega pomena pri opredeljevanju tega, katera oblika partnerstva med javnim in 
zasebnim sektorjem je v državi najbolj primerna. 

− Analiza subjektov (uslužbencev, potrošnikov, naravovarstvenikov, vladnih agencij), ki 
podpirajo vključevanje zasebnega sektorja v projekt, in tistih, ki temu nasprotujejo: 
obstaja vrsta subjektov, ki imajo legitimni interes v razpravah o tem, na kakšen način naj 
bi bil določen projekt realiziran. Ključnega pomena je, da javni sektor že v zelo zgodnji 
fazi identificira vse tiste skupine subjektov, ki bodo potencialno podprle projekt oziroma 
bodo njemu iz najrazličnejših razlogov nasprotovale. Zavedati se je namreč potrebno, da 
lahko učinkovito nasprotovanje vključevanju zasebnega sektorja v določen projekt zelo 
omeji možne oblike vključevanja zasebnega sektorja ali jih celo povsem onemogoči. 

Subjekti, ki so vključeni v ta proces, morda lahko nasprotujejo bolj radikalnim oblikam 
vključevanja zasebnega kapitala, kot so npr. koncesije ali BOT-oblika projektnega 

financiranja, sprejemajo pa oblike, kot so npr. pogodbe o upravljanju. Pogosto je ključen 
dejavnik za uspeh vključevanja zasebnega sektorja zagotovitev primerne zaščite tistih 
subjektov, ki projektu nasprotujejo. Čeprav obstaja več različnih načinov zagotavljanja 
primerne zaščite, ki lahko dokončno pripeljejo do pozitivne rešitve problemov 
pozitivnega učinka (bodisi s pridobitvijo podpore določenemu projektu bodisi z 
zmanjšanjem nasprotovanja le-temu), pa je to običajno povezano z dodatnimi stroški. Te 
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stroške je potrebno ne le ocenjevati, temveč doseči tudi jasen dogovor o njihovi delitvi 
med javnim in zasebnim sektorjem. 

− Analiza finančne uspešnosti posameznih oblik partnerstva: ključni korak pri izbiri med 
možnimi oblikami sodelovanja zasebnega sektorja je ocenitev njihove finančne 
uspešnosti. Javni sektor pogosto ne upošteva preprostega dejstva, da mora biti za 
vključevanje zasebnega sektorja v zagotavljanje infrastrukturnih storitev in/ ali izgradnjo 
infrastrukturnih objektov projekt komercialno zanimiv. Zaradi tega pogosto prihaja do 
tega, da se porabi veliko časa in sredstev za razpravljanje o posameznih oblikah 
partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, ki preprosto bodisi niso finančno uspešna 
ali pa si bodoči uporabniki storitev le-teh ne bodo mogli privoščiti, ker bodo preprosto 
predrage. Da bi lahko javni sektor sprejel začetno odločitev o tisti obliki sodelovanja 
zasebnega sektorja, ki bi lahko bila izvedljiva, mora že v zelo zgodnji fazi narediti svojo 
lastno finančno analizo, ki bo osredotočena na finančne in tarifne implikacije projekta. 
Nekatere od ključnih spremenljivk, ki jih je potrebno vzeti v obzir pri pripravi takšne 
analize, so (i) stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja infrastrukture, (ii) sedanja 
in predvidena tarifa, (iii) sedanje in predvideno povpraševanje po storitvi, ki jo nudi 
projekt, (iv) predvideni stroški investicije in (v) predvideni tekoči stroški. 

− Analiza tveganj: že v predpogodbeni fazi je priporočljivo, da javni sektor naredi uvoden 
pregled tveganj. Za javni sektor je izredno pomembno, da že v zelo zgodnji fazi prepozna 
široko paleto tveganj, da razmisli o tem, kako bi jih bilo racionalno razdeliti med javni in 
zasebni sektor, ter da začne razvijati strategijo za čim bolj učinkovito upravljanje s 
tveganji. Predpogodbena analiza tveganj je različna za različne oblike vključevanja 
zasebnega sektorja. 

4.3 Zagotovitev investicijskih sredstev 

Ta faza se osredotoča na iskanje potencialnih investitorjev in kreditorjev za pridobitev 
primernega obsega in vrsto finančnih virov še pred začetkom projekta. Predstavitev projekta 
za potrebe zagotovitve virov financiranja je lahko formalno narejena tudi v obliki 
informacijskega memoranduma (prospekta), ki vsebuje vse ključne informacije o projektu, 
zlasti, če je organizacija financiranja zaupana banki oz. bankam, ki v pogajanjih z drugimi 
investitorji iščejo in opredelijo najugodnejše ponudnike posojil in nastopajo kot vodilni 
posojilodajalec. 

Da bi sponzorji projekta zbrali zadovoljiv obseg finančnih virov za normalno poslovanje 
projektnega podjetja, morajo upoštevati tako potrebe projekta po financiranju, zlasti v 
kontekstu specifičnih tveganj projekta in razpoložljivih oblik zavarovanj v različnih fazah 

razvoja projekta, kot tudi privlačnost investicije za potencialne investitorje. S kombiniranjem 
različnih virov, kot so sredstva bank, lastniški kapital večjih in manjših investitorjev, med 
katerimi ima vsak svoje zahtevano razmerje med tveganjem in donosnostjo, je mogoče 
relativno poceni oblikovati potreben finančni paket. K tovrstnemu zbiranju finančnih virov je 
močno pripomogla tudi globalizacija finančnih trgov, ki so dandanes sposobni ponuditi 
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spekter raznovrstnih finančnih instrumentov ter nove in nove razrede investitorjev (Mrak, 
Gazvoda in Mrak 2005, 60). 

4.4 Izdelava predhodne študije ekonomske upravičenosti projekta 

Namen te faze je ugotoviti, ali je projekt komercialno zanimiv, in ali je model projektnega 
financiranja primeren način izvedbe projekta. Gre za uvodne analize, ki morajo dati odgovor 
na to, ali pozitivni vidiki projekta opravičujejo stroške investicije. 

Pomembno je, da že v samem začetku v projektu sodelujejo izkušeni strokovnjaki, saj so 
poznani ne tako redki primeri podjetij, ki so porabila milijone dolarjev za študije tehnične 
izvedljivosti projekta, medtem ko ta finančno ni bil izvedljiv. Pogosto se celo zgodi, da je 
projekt že izgrajen, ko sponzorji šele poiščejo pomoč svetovalcev, da bi raziskali možnosti 
financiranja s strani alternativnih virov. Tu gre zlasti za možnost financiranja s strani 
dobaviteljev opreme, izkoriščanje davčnih olajšav, lizinga opreme, sodelovanje v posebnih 
vladnih programih za spodbujanje gospodarstva idr. Posledica tega je bistveno dražje 
financiranje, saj je zelo težko in drago spreminjati številne že sklenjene pogodbe, da bi se 
zadostilo ciljem projektnega financiranja (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 27).  

Bistvene sestavine IP: 

− opredelitev namena in cilja investicije; 

− opis predmeta investicije; 

− tehnološko-tehnični elementi investicije; 

− raziskava nabavnega in prodajnega trga; 

− organizacijski vidiki, analiza kadrov, terminski načrt izvedbe projekta; 

− finančni in ekonomski izračuni; 

− analiza občutljivosti; 

− ugotovitve. 

Faze v sklepanju JZP: 

− ocena stroškov investicije, 

− izbira optimalnega modela, 

− finančna konstrukcija, 

− denarni tok, 

− celotni življenjski stroški. 

Postopek izvedbe projekta po modelu PPP: 

− predhodni postopek – market test, pred-investicijska študija; 

− akt o javno-zasebnem partnerstvu (praviloma neobvezen); 

− javni razpis – obvezen, možnost konkurenčnega dialoga; 

− akt izbire izvajalca JZP; 

− sklenitev pogodbe o JZP. 



78 

Pravilnik o vsebini ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 
partnerstva. Dokumentacija, ki jo predloži zasebni partner, vsebuje zlasti: 

− idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije; 

− analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja; 

− prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo 
razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega 
prevzetega tveganja; 

− ekonomsko oceno projekta; 

− časovni načrt izvedbe; 

− oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta; 

− izbira in presoja projektov. 

Vsak potencialni projekt je predmet presoje iz tehničnega, pravnega in ekonomskega vidika. 
Ekonomski učinki so tudi ocena in ovrednotenje socio-ekonomskih učinkov, Value for Money 

za javni sektor in uporaba dinamičnih metod vrednotenja. Pomembna je pravilna 
identifikacija tveganj ter njihov porazdelitev med pogodbeni stranki.  

Učinkovitost pri JZP je odvisna od dobre priprave projekta pred razpisom. Dobra priprava 
projekta ne zahteva podrobnosti razvoja oblike (design) projekta, zahteva pa: jasno vizijo, kaj 
od projekta pričakujemo, podrobno opredelitev outputa in zahtevano kvaliteto, dobro presojo 
kapacitet javnega sektorja, vključenega v projekt (oblikovanje predloga pogodbe skladno z 
zahtevami in pričakovanji javnega sektorja in prilagoditev PPP-projektov zmožnostim 
javnega sektorja).  

Izvajalca JZP se izbere na podlagi javnega razpisa. Postopek izbire mora biti konkurenčen, 
pregleden, ne-diskriminatoren in pošten. Pri posebej zahtevnih postopkih je dopustna uporaba 
konkurenčnega dialoga. Vsi PPP-projekti so praviloma zelo komplicirani in zato zahtevni 
(Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 27). 

4.5 Kriteriji za oceno uspešnosti projekta 

Za uspešnost projektnega financiranja je pomembno, da so tveganja v celotnem obdobju 
trajanja projekta primerno obravnavana, nadzorovana in v čim večji meri odpravljena, da je 
projekt lahko bankable, torej primeren za financiranje s posojili, pri čemer so kreditorji 
izpostavljeni le kreditnemu tveganju, ki so ga sposobni obvladovati. Projekt mora biti seveda 
komercialno zanimiv, da ga je sploh smiselno izvesti. Odločitev udeležencev za sodelovanje v 

projektu pa je odvisna od dostopnosti in kvalitete informacij, ki so na voljo; financiranje 
projekta ne bo izvedljivo vse dotlej, dokler vlagatelji ne bodo razpolagali z vsemi potrebnimi 
informacijami za odločitev v zvezi s tveganji, ki jih prevzemajo, in urejeno dokumentacijo, ki 
predstavlja pravno podlago realizacije projekta. 
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Da se projektno podjetje kvalificira kot primerno za projektno financiranje, mora zadovoljiti 
nekatere kriterije in imeti določene karakteristike (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 26): 

− kapitalsko tveganje v čim večji meri spremeniti v kreditno tveganje, 

− priprava zadovoljive Študije o ekonomski upravičenosti investicije in finančnih planov, 

− opredeljen in določen strošek proizvodov in surovin za uporabo v projektu, 

− zagotovljena dobava energije po sprejemljivih cenah, 

− obstoj trga za proizvod oziroma storitev projekta, 

− zagotovljen transport proizvodov na trg po sprejemljivih cenah, 

− primerna komunikacijska infrastruktura, 

− gradbeni materiali na razpolago po pričakovanih stroških, 

− izkušeno in zanesljivo gradbeno podjetje in upravljavec projekta, 

− izkušen in zanesljiv dobavitelj opreme in tehnologij, 

− izkušen in zanesljiv dobavitelj surovin, 

− izkušeno in zanesljivo vodstveno osebje, 

− zadovoljivo in pogodbeno urejeno razmerje med partnerji družbe, 

− stabilno in prijateljsko politično okolje za možnosti pridobitve licenc in dovoljenj, 

− ni tveganja razlastitve premoženja, 

− sprejemljivo deželno tveganje, 

− upoštevana so valutna tveganja in tveganja sprememb deviznih tečajev, 

− sponzorji projekta so prispevali primerne kapitalske vložke, 

− projekt ima na voljo premoženje za zastavo, 

− izvedene so zadovoljive ocene virov in premoženja, 

− primerna kritna zavarovanja za škode, 

− upoštevano je tveganje višje sile, 

− upoštevano je tveganje prekoračitve stroškov, 

− upoštevano je tudi tveganje zamud in zastojev, 

− primerni načrtovani in dejanski ROE, ROI in ROA projekta za investitorje, 

− realistične predpostavke v zvezi z napovedjo inflacije, 

− realne projekcije obrestnih mer.  

Ti kriteriji so večinoma izpolnjeni, če je tisti, ki za projekt jamči, pripravljen na finančno 
odgovornost in prevzema potencialne stroške nekaterih zgoraj omenjenih tveganj.  

Izkušnje drugih držav kažejo, da so nekateri od najpomembnejših ciljev, ki jih javni sektor v 
različnih državah zasleduje pri odločanju o eni oziroma drugi vrsti procedure za izbor 
sponzorja BOT-projekta, naslednji (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 27): 

− krepiti konkurenco: eden temeljnih ciljev, zaradi katerih se države odločajo za BOT 
obliko projektnega financiranja, je pritegnitev zasebnega sektorja v tiste segmente 
gospodarstva, ki so bili tradicionalno pod kontrolo države. Na ta način želijo države 
povečati konkurenco na področju nudenja infrastrukturnih storitev, kar naj bi v nadaljnji 



80 

fazi pozitivno vplivalo tudi na učinkovitost poslovanja tistih primerljivih projektov, ki 
bodo še naprej delovali v okviru javnega sektorja; 

− zagotoviti jasnost, pravičnost in transparentnost procedure: izkušnje jasno kažejo, da je 
zagotovitev teh pogojev ključnega pomena za to, da bo projekt vzbudil zanimanje 
potencialnih kvalitetnih sponzorjev. Le-ti so se pripravljeni vključiti v dolgotrajno in 
drago proceduro priprave ponudb samo pod pogojem, da je procedura izbora jasno 
definirana in v fazi realizacije tudi korektno izpeljana. Pri tem sponzorji običajno 
analizirajo, kakšen je 'track record' države na tem področju pri projektih, ki so že šli skozi 
to proceduro; 

− stimulirati inovativnost zasebnega sektorja in predlaganje alternativnih rešitev: eden od 
ključnih razlogov, zaradi katerih se države odločajo za BOT obliko projektnega 
financiranja, je izkoristiti inovativnost in kreativnost zasebnega sektorja, ki ga ima le-ta 
na področju dizajna, tehnologije in upravljanja z infrastrukturnimi projekti. Procedura 
izbora sponzorjev projekta bi tako morala biti dovolj fleksibilna, da bi spodbujala zasebni 
sektor k vključevanju alternativnih in inovativnih rešitev, povezanih s projektom. Pri tem 
mora vlada potencialnim sponzorjem projekta zagotoviti, da bo njihova intelektualna 
lastnina, ki bo vključena v predlagane rešitve, adekvatno zavarovana; 

− krepiti zaupanje javnosti v BOT obliko projektnega financiranja: BOT oblika projektnega 
financiranja se običajno uporablja za realizacijo velikih in torej finančno zelo zahtevnih 
projektov. Zaradi tega je torej razumljivo, da so procedure, povezane z izborom 
zasebnega sponzorja projekta, pod budnim očesom kritične javnosti. Dobro izvedena 
procedura izbora, kar pomeni transparentnost in jasnost vseh njenih faz, bo torej zelo 
pomembna za povečanje zaupanja javnosti v to obliko financiranja infrastrukturnih 
projektov. In nasprotno, slabosti v postopku izbire sponzorjev projekta se bodo pokazale 
v povečanem odporu do te oblike financiranja projektov; 

− promovirati čim hitrejše odločanje o izboru sponzorja projekta: izkušnje kažejo, da je 
učinkovit in časovno jasno opredeljen proces izbora sponzorja projekta ključnega pomena 
za odločitev kvalitetnih potencialnih sponzorjev o tem, ali so se pripravljeni vključiti v 

tekmovanje za projekt; 

− minimizirati čas in stroške priprave projektnih ponudb: postopki priprave projekta, 
sodelovanja na licitaciji za izbor najboljšega ponudnika ter pogajanj o finančni 
konstrukciji in pogodbeni strukturi projekta so običajno zelo dolgotrajni in zahtevajo 
angažiranje znatnih finančnih sredstev. Tovrstni stroški se običajno gibljejo v razponu 
med 3 in 5 % celotne vrednosti projekta v okoljih, ki že ima izkušnje z BOT-projekti, v 
okoljih, kjer pa je to povsem nova oblika financiranja projektov, pa lahko ta delež naraste 
tudi na 10 do 12 % (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 45). 

Pomembno je, da so predpostavke, na podlagi katerih je pripravljen poslovni načrt, čim bolj 
realne, finančne projekcije v zvezi s prihodki in stroški poslovanja pa v resnici dosegljive, saj 
bodo finančni kazalniki in zaveze iz kreditnih pogodb kasneje striktno sledili tem projekcijam. 
Ti pro forma finančni izkazi in pričakovani denarni tokovi demonstrirajo realnost projektnega 
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plana in sposobnost projektnega podjetja za vračanje dolgov ter predstavljajo osnovo za 
vrednotenje projekta (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 61): 
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5 TVEGANJA V POSTOPKIH KONCESIJE GRADNJE 

Tveganje je pri odločanju o JZP ena od ključnih spremenljivk, in kot smo že poudarili, je prav 
tveganje tista spremenljivka, ki določa, ali je neki projekt JZP ali javno-naročniško razmerje. 
Prav tako pa tveganje oziroma prenos tveganja močno vpliva na to, ali bo določen projekt 
učinkovit ali ne. Seveda je treba za učinkovit prenos tveganja tveganje prepoznati, analizirati 
in učinkovito porazdeliti med državo in zasebni sektor, kar je lahko v vsakem posameznem 
primeru različno (Čebokli 2011). 

V dvomu velja pravilo, da bi morala stranka, ki lahko nosi tveganje z manjšimi stroški, te 
stroške nositi. Stranke transakcije z optimalnim prenosom tveganja prav tako ustvarijo prave 
spodbude za vpletene stranke, posledica pa je stroškovno učinkovito zagotavljanje blaga in 
storitev visoke kakovosti. Treba je poudariti tudi, da so v primerih, ko tveganja niso ustrezno 
porazdeljena, spodbude neusklajene, JZP pa je lahko neučinkovito, zato je izjemno 
pomembno, da tako vlada kot zasebni sektor naredita temeljito oceno tveganja in njihovih 
porazdelitev. 

V skladu s študijo OECD je JZP uvrščeno med tradicionalno javno naročilo ter zasebno 
zagotavljanje blaga in storitev. Vlada navadno določi zahtevano kakovost in količino, 
zasebnim partnerjem pa dovoli, da oblikujejo in zgradijo infrastrukturo. Dejstvo, da je 
oblikovanje prepuščeno zasebnim partnerjem, ustvarja prostor za njihovo inovativnost in s 
tem izboljšuje učinkovitost storitve. Če pa obliko predpiše vlada, mora sprejeti tudi tveganje, 
ki je posledica napak v obliki. Zato vlada tako tveganje in morebitno korist od učinkovitosti 
raje prepusti zasebnemu partnerju. V primeru javnega naročila se vlada in zasebni partner 
dogovorita o ceni (navadno v postopku javnega razpisa). Vendar pa drugače kot pri 
tradicionalnem javnem naročilu vlada ne kupi sredstev neposredno od zasebnega partnerja. 
Kupi namreč niz storitev, ki jih zasebni partner izvaja s sredstvi. To pomeni, da je zasebni 
partner navadno odgovoren tudi za upravljanje in vzdrževanje sredstev ter za zagotavljanje 
storitev. Pri izpolnjevanju teh obveznosti mora prav tako upoštevati zahteve glede kakovosti 
in količine, ki so bile dogovorjene z vlado. Nadaljnja posledica je, da zasebni partner 
prevzame vsaj del tveganja povezanega z zagotavljanjem storitev (Zajc in Tičar 2009, 12). 

Glede na vrsto projekta JZP naj bi bilo tveganje porazdeljeno, kot kaže slika 7. 

Pri tradicionalnem javnem naročilu država določi kakovost in količino zahtevane storitve in 
se dogovori za ceno z zasebnim izvajalcem (pogosto v postopku javnega razpisa). Država 
lahko določi tudi obliko blaga, ki ga naroča, tako da zasebni sektor zagotovi takšno blago, kot 
je določeno. Takšno blago in storitve navadno uporabi kot vložek, ko sama zagotavlja storitve 
državljanom, ali jih zgolj kupi od zasebnega sektorja in jih posreduje državljanom. V takšnih 
primerih vlada nosi tveganje, povezano z dobavo storitev (Corner 2006, 39). 
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Slika 7: Učinkovita porazdelitev tveganja glede na Value for Money 

Vir: OECD 2008, 50. 

V primeru, ko blago in storitve v celoti zagotovijo zasebni izvajalci, seveda oni določijo 
kakovost in količino zagotovljenega blaga, prav tako pa določijo tudi obliko in ceno (lahko po 
pogajanjih s svojimi strankami). V takih primerih zasebni izvajalci nosijo tveganje, kot 
prikazuje slika 8, ki je povezano z dobavo storitev (OECD 2008, 19). 

 

Slika 8: Porazdelitev tveganja 

Vir: OECD 2008, 51. 

Nizka delitev tveganja 

Design-Build: Zasebni sektor projektira in zgradi. Javno naročilo brez 
zasebnih sredstev. Javni sektor nosi skoraj celotno tveganje. 

Build-Operate-Transfer: Zasebni sektor projektira, zgradi, financira in 
opravlja dejavnost. V prihodnosti preide v lastništvo javnega sektorja. 
 
Build-Own-Operate: Zasebni sektor ima v lasti in opravlja dejavnost. Ni 
transferja tveganja. 
 
Design-Build-Operate-Maintainance-(finance): Zasebni sektor 
projektira in zgradi in je odgovoren za management. Lahko pride do 
preoblikovanja v koncesijo. 

Koncesija: Koncesija nosi celotno tveganje za financiranje, gradnjo in 
vodenje projekta. Vse tveganje je preneseno na zasebni sektor. Mogoča 
je regulacija cen. 

JZP 

Popoln prenos tveganja 
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Glede na vrsto tveganja pa OECD predlaga naslednjo delitev tveganja med državo in zasebni 
sektor (slika 9). 

 

Slika 9: Delitev tveganja med državo in zasebni sektor 

Vir: OECD 2008, 53. 

5.1 Splošno o tveganju 

Pojmi hazard, nevarnost, riziko, ogroženost, ranljivost in podobni se v pogovornem jeziku 
pogosto uporabljajo kot sopomenke za opredelitev pojma tveganje. Pri tem se pojem tveganja 
praviloma povezuje s pojmom nevarnosti, nevarnost pa se lahko nanaša bodisi na uresničitev 
neke nezaželene posledice (tveganja, ki izhajajo iz dejavnosti oz. aktivnosti) bodisi na 
neizpolnitev neke napovedi (tveganja, ki izhajajo iz zmotne napovedi nekega dogodka). V 

vsakem primeru je tveganje povezano z verjetnostjo uresničitve nekega bodočega dogodka, 
pri čemer je prihodnost že sama po sebi vir negotovosti. Takoj, ko tveganje povežemo s 
pojmom verjetnosti, se seveda postavi vprašanje merljivosti tveganja, saj je verjetnost 
predvsem matematičen pojem, katerega temeljna značilnost je napoved uresničitve 
določenega bodočega dogodka. Verjetnost je torej merljiva do te mere, da lahko izračunamo 
(napovemo oz. ocenimo) stopnjo verjetnosti nastanka določenega dogodka. Vendar pri tem ne 
smemo pozabiti na dejstvo, da potrebujemo, če želimo napovedati verjetnost nekega dogodka, 
informacije o tem dogodku. Več kot imamo informacij in bolj kot so te zanesljive, bolj 
natančna bo napoved verjetnosti. Na tej podlagi lahko zaključimo, da je ena ključnih 
značilnosti tveganja negotovost, ki iz nje izhaja. 

Če pojem tveganja približamo pojmu javno-zasebnega partnerstva, lahko ugotovimo, da je 
pojem tveganja tesno povezan s procesom sprejemanja odločitve. Odločitev namreč temelji na 
analizi tveganja, kjer tehtamo, med prednostmi in slabostmi, pri čemer razmerje med njimi ni 
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v naprej znano in obvladljivo, zato ga ni mogoče napovedati z gotovostjo, ampak le z 
verjetnostjo. Tako kot v vsakdanjem življenju dejansko vsako našo odločitev spremljajo 
določena tveganja, je podobno tudi pri odločitvah, povezanih s projekti javno-zasebnih 
partnerstev, kjer je zaradi kompleksnosti razmerja običajno teh tveganj še več in so praviloma 
tudi medsebojno povezana. Vprašanje tveganj postane posebej kompleksno v trenutku, ko 
imamo verigo odločitev, ki sovplivajo ena na drugo ter posledično s tem vplivajo tudi na 
tveganja in iz njih izhajajoče negativne posledice. 

Kadar govorimo o tveganjih v povezavi s projekti javno-zasebnih partnerstev, postane še 
posebej primerna definicija, ki jo je v svoji študiji Risk Assessment oblikovala britanska Royal 
Society, kjer je tveganje opredeljeno kot verjetnost uresničitve določenega negativnega 
dogodka znotraj znane časovne enote. Pri tem se lahko tveganje opredeli kot izračun škode 
oz. izgube, ki je posledica takšnega negativnega dogodka. 

V projektih javno-zasebnih partnerstev pojem tveganja povezujemo predvsem z verjetnostjo, 
da se določen projekt ne bo realiziral tako, kot je bilo predpostavljeno na začetku projekta. 
Kot najpogostejša odstopanja od napovedi lahko identificiramo: 

− povišanje predvidenih stroškov, 

− prekoračitev roka izvedbe, 

− slabši standard kakovosti, 

− dodatna in nepredvidena dela, 

− nedoseganje zelenih koristi in učinkov, 

− nezadovoljstvo uporabnikov. 

Pojem tveganja pa se v projektih javno-zasebnih partnerstev pojavlja tudi v povezavi s 
pojmom obveznosti. Predvsem pri oblikovanju vsebine pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu lahko na podlagi opredelitve pravic in obveznosti pogodbenih strank sklepamo na 
razdelitev tveganja med partnerja projekta. S tega gledišča vsaka prevzeta obveznost 

posamezne pogodbene stranke pomeni tudi prevzetje tveganj, ki iz te obveznosti izhajajo. 
Zakaj so tveganja pri projektih javno-zasebnih partnerstev še posebej pomembna: 

− Prvi razlog je vsebinske narave, saj glede na razdelitev poslovnih tveganj med partnerja 
projekta določimo obliko javno-zasebnega partnerstva. Tako imamo na eni strani javno-
naročniško obliko javno-zasebnih partnerstev, pri kateri javni partner prevzame večino, 
torej več kot polovico tveganj, na drugi strani imamo koncesijska razmerja, pri katerih 
večino tveganj prevzema zasebni partner. Posebno obliko javno-zasebnih partnerstev 
tvorijo institucionalna ali statusna partnerstva, pri katerih je v vsakem konkretnem 

primeru treba preveriti, kateri izmed partnerjev prevzema večino tveganja. 

− Drugi razlog je postopkovna narava in je tesno povezana s prvim razlogom. Izbrana 
oblika javno-zasebnega partnerstva namreč določa postopek, po katerem javni partner 
izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Tako za javno-naročniška, javno-zasebna 
partnerstva uporabljamo določbe Zakona o javnem naročanju, za institucionalna 
partnerstva določbe Zakona o javnem naročanju uporabljamo smiselno, za koncesijska 
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javno-zasebna partnerstva pa uporabljamo določbe Zakona o gospodarskih javnih 
službah. Pri tem je treba opozoriti, da lahko ne glede na obliko javno-zasebnega 
partnerstva za izbor zasebnega partnerja uporabimo postopek konkurenčnega dialoga, kot 
je opredeljen v ZJZP. V praksi lahko zasledimo, da se pojem koncesijska razmerja 
uporablja široko, tudi za tista razmerja, ki so glede na razdelitev tveganj med partnerja 
javno-naročniška, kar lahko privede na eni strani do pojmovne zmede in na drugi strani 
do uporabe napačnega postopka izbora zasebnega partnerja. 

− Tretji in verjetno najpomembnejši razlog pa je povezan s samo izvedbo projekta javno-
zasebnega partnerstva. Identifikacija, opredelitev in razdelitev tveganj je namreč ključ za 
oblikovanje kvalitetne pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki je osnova za vsak 
uspešen projekt. Če partnerja projekta ob sklenitvi pogodbe jasno definirata medsebojne 
pravice in obveznosti, je to dober temelj za uspešno reševanje težav, ki se v fazi 
realizacije projekta pojavijo, saj ni dvoma, kateri izmed partnerjev bo prevzel dodatne 
stroške, ki izhajajo iz določenega prevzetega tveganja. Oziroma obratno, bolj kot je 
pogodba splošna in nedorečena, bolj kot so določbe o delitvi tveganj nejasne ali 
dvoumne, več bo težav in nesporazumov med partnerjema v fazi realizacije projekta. 

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu pojem tveganja opredeljuje v okviru načela 
uravnoteženosti, kjer določa, da morajo biti tveganja med partnerja razporejena tako, da jih 
prevzema tisti partner, ki jih najlažje obvladuje. V vsakem primeru pa mora izvajalec javno-
zasebnega partnerstva, ne glede na naravo razmerja javno-zasebnega partnerstva, prevzeti vsaj 
del poslovnega tveganja (tržna tveganja v zvezi z obsegom povpraševanja, ponudbe oziroma 
tveganja razpoložljivosti). V nadaljevanju ZJZP določa, da če izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva ne prevzema niti dela poslovnega tveganja, razmerje, ne glede na poimenovanje 
oziroma ureditev posebnega zakona, ni javno-zasebno partnerstvo po ZJZP. Izmed vseh 
tveganj, ki jih bomo v nadaljevanju identificirali kot tipična tveganja, značilna za razmerja 
javno-zasebnih partnerstev, se je ZJZP osredotočil predvsem na tveganja, povezana s trženjem 
in dostopnostjo. Takšna relativno ozka opredelitev ima svoje korenine v odločitvi Eurostata, 
kjer je določeno, da sredstva, vključena v javno-zasebna partnerstva, opredelijo kot nejavna 

sredstva, in da niso vključena v bilanco oz. proračun, če sta izpolnjena naslednja pogoja: 

− zasebni partner prevzema (večino) tveganja gradnje (construction risk), 

− zasebni partner prevzema bodisi (večino) tveganja dostopnosti oz. razpoložljivosti 
(availibility risk) bodisi (večino) tveganja povpraševanja (demand risk). 

Glede na navedeno določbo ZJZP lahko ugotovimo, da je od dejstva, ali je zasebni partner 
prevzel vsaj del poslovnega tveganja, odvisno, ali lahko določeno razmerje sploh opredelimo 
kot razmerje javno-zasebnega partnerstva. Poslovno tveganje je torej eden od ključnih 
elementov opredelitve razmerja kot razmerja javno-zasebnega partnerstva in tudi ključni 
element izbire modela javno-zasebnega partnerstva. 

Vsi projekti zajemajo tveganja in izvedba projekta, ki ne zajema tveganja, ni smiselna, kar še 
posebej velja za projekte javno-zasebnih partnerstev. Za uspešno izvedbo projektov sta 
ključna identifikacija tveganj in upravljanje s tveganji. Za dobro upravljanje s tveganji je na 
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eni strani pomembno poznavanje dejanskih okoliščin in na drugi strani sposobnost 
predvidevanja. Večina teoretikov s področja upravljanja s tveganji v okviru vodenja projektov 
priznava, da je ob podrobni analizi relevantnih informacij in preteklih izkušenj za kvalitetno 
napoved in oceno tveganj pomembna tudi poslovna intuicija. 

Tveganja imajo svoje korenine v negotovih dogodkih, ki spremljajo izvedbo projekta. Največ 
tveganj lahko identificiramo že pri sami zasnovi projektov, če si skušamo odgovoriti na 
temeljna vprašanja, povezana z izvedbo: kaj (želimo izvesti, kaj je predmet projekta), kje (je 
lokacija projekta), kako (bo projekt financiran), kakšen (je primeren način izvedbe projekta), 
kdo (so partnerji, ki so vključeni v projekt), kakšen (je rok za dokončanje projekta in kdaj so 
roki za posamezne faze – natančen terminski plan), zakaj (želijo partnerji realizirati projekt, 
cilji in motivi partnerjev). 

Za uspešno izvedbo projekta je pomembno kontinuirano upravljanje s tveganji v vseh fazah 
oz. korakih izvedbe konkretnega projekta. Če se zavedamo tveganj in jih zgolj identificiramo 
pri načrtovanju projekta, to ni dovolj za uspešno izvedbo projekta, tudi ne, če jim posvečamo 
posebno pozornost npr. zgolj pri fazi gradnje. Pred vsako fazo je treba tveganjem posvetiti 
pozornost, jih identificirati, sprejeti potrebne odločitve in jih tudi ustrezno dokumentirati, kar 
nam bo koristilo v naslednjih fazah. 

Preglednica 4: Matrica razporeditve tveganj med javnim in zasebnim partnerjem  

Faza 
proje
kta 

Tveganje Klasično JN 
Finančni lizing 

gradnje 

Javno-
naročniška 

oblika 

Koncesija 
gradnje (BOT) 

F
A

Z
A

 N
A
Č

R
T

O
V

A
N

JA
 

Tveganje priprave 
investicijskih 
dokumentov 

naročnik naročnik javni partner javni partner 

Tveganje 
projektiranja 

naročnik lizingodajalec Odvisno od 
dogovora med 
strankama 

Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje 
pridobitve 
gradbenega 
dovoljenja 

naročnik lizingodajalec Odvisno od 
dogovora med 
strankama 

Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje 
zagotovitve 
zemljišča 

naročnik lizingodajalec javni partner Odvisno od 
dogovora med 
strankama 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 
F

az
a 

pr
oj

ek
ta

ta
 

Tveganje Klasično JN 
Finančni lizing 

gradnje 

Javno-
naročniška 

oblika 

Koncesija 
gradnje (BOT) 

F
A

Z
A

 G
R

A
D

N
JE

 

Tveganje priprave 
zemljišča 

naročnik lizingodajalec Praviloma javni 
partner 

Odvisno od 
dogovora med 
strankama 

Tveganje 
kakovosti izvedbe 
gradbenih in 
drugih del 

Izvajalec JN lizingodajalec Zasebni partner Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje 
pravočasne 
izgradnje 

Izvajalec JN lizingodajalec Zasebni partner Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje dodatnih 
del, več del 

Odvisno od 
vsebine 
pogodbe 

lizingodajalec Praviloma 
zasebni partner 

Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje nadzora 
nad gradnjo 

naročnik lizingodajalec Partnerja skupaj Partnerja skupaj 

Tveganje 
zagotovitve 
ustrezne opreme 

naročnik lizingodajalec Javni partner Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje 
uspešnega 
prevzema 

izvajalec JN lizingodajalec Partnerja skupaj Partnerja skupaj 

Tveganje 
pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

izvajalec JN 
in naročnik 

lizingodajalec Zasebni partner Zasebni partner 

F
A

Z
A

 U
P

O
R

A
B

E
 O

B
JE

K
T

A
 

Tveganja, ki 
izhajajo iz 
lastništva objekta 

naročnik Lizingodajalec 
do plačila 
zadnjega obroka 

Partnerja skupaj Zasebni partner 
ves čas trajanja 
objekta 

Tveganje 
dostopnosti oz. 
razpoložljivosti 

naročnik naročnik Partnerja skupaj Zasebni partner 

Tveganje 
vzdrževanja 

naročnik naročnik Partnerja skupaj Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje 
upravljanja 

naročnik naročnik Javni partner Praviloma 
zasebni partner 

Tveganje 
rentabilnosti 

naročnik naročnik Vsak partner v 
svojem delu 

Vsak partner v 
svojem delu 

Tveganje izrabe 
zmogljivosti 
objekta 

naročnik naročnik Vsak partner v 
svojem delu 

Vsak partner v 
svojem delu 

Tveganje 
povezano z 
zagotovitvijo 
kadra 

naročnik naročnik Javni partner Vsak partner v 
svojem delu 

 



89 

Preglednica 4 – nadaljevanje 
V

 V
S

E
H

 F
A

Z
A

H
 

Tveganje finančne 
stabilnosti 
zasebnega 
partnerja 

naročnik naročnik Javni partner Javni partner 

Tveganje 
pridobitve javnih 
sredstev za 
sofinanciranje 
objekta 

naročnik naročnik Javni partner Javni partner 

Tveganje 
financiranja 
projekta 

naročnik lizingodajalec Zasebni partner Zasebni partner 

P
O

 Z
A

K
L

JU
Č

K
U

 

G
R

A
D

N
JE

 

Lastninska pravica 
na objektu 

naročnik Lizingodajalec s 
plačilom 
zadnjega obroka 
prenese 
lastninsko 
pravico na 
naročnika 

Razdelitev 
glede na načrt 
etažne lastnine 

Lastninska 
pravica preide na 
javnega partnerja 
ob zaključku 
koncesijskega 
obdobja 

Izvajanje javne 
dejavnosti 

naročnik naročnik Javni partner Javni partner 

Vir: Mužina et al. 2009. 

5.2 Upravljanje s tveganji (obvladovanje tveganj in zavarovanje pred njimi) 

Pri nobenem projektu ni mogoče govoriti o popolni gotovosti in zagotovljenem uspehu, zato 
je projektno financiranje nujno povezano z določenimi tveganji. Vsak projekt je glede na 
specifično ekonomsko in politično okolje, v katerem se odvija, povezan z različnimi vrstami 
tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti niti pri najbolje načrtovanih projektih, zato je 
prepoznavanje in obvladovanje tveganj bistvenega pomena za projektno financiranje. 

Projektno financiranje omogoča razporejanje projektnih tveganj med posamezne udeležence 
projekta, kar je eden izmed odločujočih elementov za sponzorje, ki izbirajo med projektnim in 
klasičnim dolžniškim načinom financiranja. Tveganja se med udeležence projekta razporedijo 
na način, ki omogoča, da določeno vrsto tveganj prevzame tisti udeleženec v projektu, ki jih 
je najbolj sposoben odpravljati oziroma jih najučinkoviteje obvladuje. S porazdelitvijo tveganj 
na udeležence projekta, ki jih najlažje obvladujejo, sponzorji prenesejo tveganja, ki jih ne 
želijo ali ne morejo nositi, na druge udeležence, ki so za to bolj usposobljeni. 

Za natančno identifikacijo tveganj pa je potrebno najprej ugotoviti, kaj pojem tveganje sploh 
pomeni. Definicije pojma tveganje, s katerimi se običajno srečujemo na področju projektnega 
financiranja, segajo vse od negotovosti oziroma možnosti izgube pa do možnosti nastanka 
neželene posledice ali odmika od pričakovanih rezultatov. Najbolj poenostavljena in verjetno 
tudi najbolj primerna definicija tveganja za potrebe projektnega financiranja je tista, ki 
tveganje pojmuje kot možnost izgube, pri čemer pa lahko različni udeleženci projekta pod tem 
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pojmom razumejo različne stvari. Medtem ko možnost izgube za sponzorje običajno pomeni, 
da projekt iz kakršnikoli razlogov ne bo ustvarjal pričakovanih donosov na vloženi kapital, je 
pomen možnosti izgube za posojilodajalce običajno povezan z odpisom dolga. Druga enako 
sprejemljiva definicija tveganja je odmik dejanskih od pričakovanih rezultatov. V praksi se 
takšna definicija le malo razlikuje od prve, saj je edina večja razlika med njima le v tem, da 
takšna definicija projektna tveganja pojmuje relativno in ne absolutno tako kot prva. 

Ne glede na to, katero razlago oziroma definicijo uporabimo, tveganja nedvomno vplivajo na 
vse udeležence projekta in njihove interese, zato želijo biti vsi udeleženci z njimi čim 
natančneje seznanjeni, saj se le tako lahko odločijo, katera tveganja in v kakšni meri so 
pripravljeni prevzeti, in ali sploh imajo interes sodelovati pri takšnem projektu. Preden se 
posamezni udeleženci odločijo za sodelovanje v projektu, je tako potrebno najprej 
identificirati in oceniti vsa tveganja, povezana s projektom, ter predvideti načine in postopke 
za njihovo zmanjšanje oziroma čim bolj učinkovito obvladovanje. Različni analitiki z 
izdelavo finančnih in ekonomskih analiz upravičenosti projekta ter ocenami projekta 
poskušajo ugotoviti, ali bo projekt deloval po načrtih in s tem ustvarjal zadostne denarne 
tokove za poplačilo dolgov in izplačilo zadovoljivih stopenj donosa za vložen lastniški 
kapital. Ocena nekega projekta tako temelji na identifikaciji vseh s projektom povezanih 
tveganj ter učinkov, ki bi jih takšna tveganja lahko imela na denarni tok projekta, v kolikor bi 
prišlo do njihove realizacije. V primeru, da posameznega tveganja ni mogoče v zadostni meri 
povezati z denarnim tokom, takšnega tveganja ni mogoče upoštevati za potrebe finančnih in 
ekonomskih analiz upravičenosti projekta in ga kot takega vključiti v odločanje za izbor o 
najprimernejši strukturi projekta in njegovega financiranja. 

Pri ocenjevanju tveganj si lahko pomagamo z razčlenitvijo projekta na posamezne faze, kjer 
pri večini projektov ločimo fazo razvoja in priprave, fazo izgradnje in fazo poslovanja. V 
vsaki od treh faz lahko nastopajo različni dejavniki tveganja, ki porajajo zahteve po različnih 
načinih financiranja, hkrati pa se v posameznih fazah spreminja tudi izpostavljenost tveganju 
za posamezne udeležence – na primer tveganje sponzorjev je običajno največje do trenutka 
zaključka faze izgradnje, ko projekt pridobi določeno samostojnost in s tem omeji možnost 
posojilodajalcev, da v primeru neplačila dolga posežejo v premoženje sponzorjev, kar 
predstavlja povečano tveganje za posojilodajalce v fazi poslovanja. 

5.3 Vrste tveganj značilnih za koncesijo gradnje  

Ena izmed bistvenih lastnosti javno-zasebnega partnerstva je delitev tveganj med javnim in 
zasebnim partnerjem. Vsaj delni prevzem tveganj s strani zasebnega partnerja je tako bistveni 
pogoj javno-zasebnega partnerstva (Ferčič 2005, 15). 

Na najbolj elementarni ravni je mogoče praktično vsa tveganja v zvezi z javno-zasebnim 
partnerstvom razdeliti na splošna in posebna tveganja, ki jih predstavljam v nadaljevanju 
(Ferčič 2005, 15). 
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5.3.1 Splošna tveganja 

Splošna tveganja ne izvirajo neposredno iz projekta, ampak izvirajo s področja javno-
zasebnega partnerstva, zato zasebni partner nima vpliva. Po vsebini jih lahko razvrstimo v tri 
skupin (Ferčič 2005, 15, Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 102):  
a) politična tveganja, 
b) komercialna tveganja in 
c) pravna tveganja. 

Ad a) Politična tveganja zajemajo vsa dejanja vlade v državi gostiteljici, ki bi lahko imela 
negativen vpliv na projekt in njegovo delovanje. Povezana so z notranjo in zunanjo politično 
situacijo države gostiteljice, njeno stabilnostjo, odnosom vlade do udeležbe zasebnega 
sektorja pri financiranju infrastrukturnih projektov, spremembami fiskalne politike in 
davčnega režima, izdajo delovnih dovoljenj in favoriziranjem lokalnega managementa, 
obvezno prodajo outputa v lokalni valuti, prepovedjo izvoza ali zavrnitvijo dodelitve uvoznih 
licenc za nujno potrebno opremo iz tujine, omejevanjem repatriacije dobička, državnim 
nadzorom cen, prisilno vladno udeležbo oziroma udeležbo lokalnih oblasti v lastništvu 
projekta, obsežnimi finančnimi obremenitvami zaradi zahtev po ekološki sanaciji, 
razlastninjenjem in nacionalizacijo, enostransko odpovedjo ali spremembo koncesijske 
pogodbe in podobno. Čeprav so politična tveganja v klasičnem smislu (vojna, revolucija, 
nekonvertibilnost ali neprenosljivost valute, nacionalizacija in podobno) običajno večja v 
državah v razvoju kot v razvitih državah podvrženih določenim političnim tveganjem. 

Ad b) Komercialna tveganja so običajno povezana z makroekonomskim okoljem, v katerem 
se nahaja projekt ter njegovi udeleženci. Praviloma gre za ekonomska tveganja, ki so izven 
vpliva projektne družbe in ostalih udeležencev. To so zlasti tveganja, povezana s 
spremembami obrestnih mer in deviznih tečajev, inflacijo, dostopom do finančnih virov in 
podobno. Komercialna tveganja imajo velik vpliv na stroške financiranja projekta, ki so zlasti 
pri infrastrukturnih projektih običajno precej visoki. Komercialna tveganja se nadalje delijo 
na: 

− tveganje inflacije: inflacija lahko na dolgi rok predstavlja prednost ali slabost za 
projektno družbo, tveganje pa lahko prevzame tako vlada kot zasebni sektor. V končni 
fazi pa je tveganje preneseno seveda na uporabnike storitev. Če inflacija v fazi izgradnje 
projekta povzroči večje stroške od pričakovanih, potem stroški presežejo dobiček. Večina 
stroškov izgradnje projekta naj bo zato neobčutljivih na povečanje inflacije, tako naj bodo 
denimo stroški financiranja in svetovanja fiksni. Pri pripravi stroškovnega plana projekta 
je treba upoštevati predvideno inflacijo za čas trajanja projekta in določen del denarja 
nameniti za pokrivanje učinka inflacije na variabilne stroške, kot so recimo stroški 
zaposlenih, nakup različnih nadomestnih delov. Obvladovanje inflacijskega tveganja je 
torej možno prek cenovnih formul z vključeno stopnjo inflacije, državnih jamstev ali 
cenovne politike. Yescombe (2002, 185) pravi tudi, da je na nekaterih trgih vrednostnih 
papirjev možno izdati obveznice, kjer so celotne izplačane obresti povezane s stopnjo 
inflacije. To je še posebej pomembno pri dolgoročnih projektih, kjer je večina dobička 
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povezanega z inflacijo. Z inflacijo povezano financiranje naj bi bilo koristno predvsem v 
okolju z nizko inflacijsko stopnjo, saj zagotavlja nižje stroške dolga, če nižja stopnja 
inflacije zmanjša rast dobičkov. 

− tečajna tveganja: za podjetje, ki ima sklenjene pogodbene obveznosti, odvisen od 
menjalnega tečaja, pomeni vsaka sprememba menjalnega tečaja izgubo ali dobiček. Do 
danes se je razvila vrsta instrumentov, s katerimi se lahko zmanjšujejo tveganja 
deviznega tečaja. Taki instrumenti so predvsem (Yescombe 2002, 185): 

− valutne terminske pogodbe; 

− Forward pogodba; 

− valutne opcije ali devizna zamenjava – swap; 

− arbitražni posli; 

− kombinacija posojil v domači in tuji valuti; 

− indeksacija cen; 

− zaveza sponzorjev; 

− oblikovanje ločenih računov; 

− državne garancije. 

Adler in Dumas (1983, 302) tečajno tveganje definirata kot varianco nepričakovanih 
sprememb v deviznih tečajih. Tečajno tveganje definirata torej v smislu nenapovedljivosti 
deviznih tečajev, ki se odraža kot varianca ∆sN (var (∆sN)). Levi (1996, 303) pa tečajno 
tveganje definira takole: »Tečajno tveganje je varianca vrednosti sredstev, obveznosti ali 
prihodka iz poslovanja (vrednosti izražene v domači valuti), ki je posledica nepričakovanih 
sprememb v deviznih tečajih.« Osnovna razlika med obema definicijama je, da se Levijeva 
definicija osredotoča na nenapovedljivost vrednosti sredstev, obveznosti in prihodka iz 
poslovanja zaradi negotovosti v deviznih tečajih in ne na negotovost samih deviznih tečajev. 

− obrestno tveganje: vse pogostejše spremembe obrestnih mer silijo k čedalje hitrejšemu 
prilagajanju tržnim razmeram, hkrati pa so finančne institucije prisiljene izumljati vedno 

nove instrumente. Sponzorji projekta uporabljajo različne načine, kako se zaščititi pred 
negativnimi učinki porasta obrestnih mer: 

− pogajanja s posojilodajalci za fiksno obrestno mero oziroma kombinacijo fiksne in 
variabilne obrestne mere;  

− zamenjava tipa obrestne mere s pomočjo obrestnih swapov, katerih bistvo je 
zamenjava bodočih denarnih donosov. Udeleženci obrestnih swapov so predvsem 
razne finančne institucije in podjetja. Ko pride do posla zamenjave, se ena stranka 
zaveže plačevati določene trdne obresti na dogovorjeno glavnico do dospetja 
zamenjave. Druga stranka pa bo plačevala spremenljive obresti, ki se bodo določale 
na osnovi izbrane referenčne obrestne mere. Pri obrestnem swapu ne prihaja do 
obojestranskih izplačil v polnih zneskih, kajti medsebojne obveznosti se velikokrat 
deloma izničijo in ena od strank poravna drugi le riziko; 
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− opcija na obrestno mero, ki je podobna valutni opciji in daje kupcu pravico, ne pa 
obveznosti, da si zagotovi točno določeno obrestno mero za želeni znesek depozita 
oziroma posojila in traja za vnaprej dogovorjeno obdobje; 

− uporaba obrestnih kapic, katere zavarujejo kreditojemalca pred dvigom obrestnih 
mer in predstavljajo najvišjo možno zgornjo mejo, ki jo sme doseči obrestna mera.  

Ad c) Pravna tveganja: pravna tveganja so tveganja, povezana s spremembo zakonodaje, 
pomembne za projekt. Vsem vrstam shem projektnega financiranja je skupna široka 
pogodbena struktura, v okviru katere posamezni udeleženci projekta urejajo svoje medsebojne 
odnose, pravice in obveznosti. Tesna povezava med posameznim projektom in njegovim 
pravnim okvirom, v katerega so vpete posamezne pogodbe med njegovimi udeleženci, kaže 
na visok pomen zakonodaje, ki vpliva na projekt in njegov pravni okvir. Spremembe 
relevantne zakonodaje, zlasti po začetku izvajanja projekta, imajo lahko izredno velike 
posledice za projekt in lahko v nekaterih primerih celo izničijo smiselnost oziroma 
upravičenost projekta (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 103). 

Projektno financiranje je tesno povezano z obširno pravno dokumentacijo, s katero udeleženci 
projekta urejajo medsebojne pravice in obveznosti ter med seboj porazdelijo različna 
tveganja. Glede na obseg dokumentacije in množico tveganj, povezanih s posameznim 
projektom, obstaja možnost, da bodo pravni svetovalci, zadolženi za pripravo dokumentacije, 
pri pripravi teh dokumentov ustvarili ostale elemente projektnega financiranja. Ustrezna izbira 
pravnih svetovalcev z zadostno mero izkušenj na področju projektnega financiranja je 
izrednega pomena, saj lahko nepopolna ali nepravilno pripravljena dokumentacija bistveno 
vpliva na udeležence in njihove medsebojne odnose. 

5.3.2 Posebna projektna tveganja 

Poleg zgoraj omenjenih tveganj se pojavljajo še posebna projektna tveganja, ki izvirajo 
neposredno iz projekta, zato imata načeloma določen vpliv tako javni kot zasebni partner. 
Razvrščanje posebnih tveganj je zaradi njihove raznovrstnosti in številčnosti težavno. Ker je v 
tuji praksi javno-zasebno partnerstvo močno uveljavljeno zlasti na področju infrastrukture, ki 
zajema gradnjo infrastrukturnega objekta in upravljanje tega projekta, je smiselna delitev 
posebnih projektnih tveganj na (Ferčič 2005, 15): 
a) tveganja razvoja in priprave projekta; 
b) tveganja, povezana z izgradnjo in (ne) dokončanjem projekta in 
c) tveganja, povezana s poslovanjem projekta. 

Po mnenju Ferčiča (2005, 15) izvirajo ta tveganja neposredno iz projekta, zato ima načeloma 
določen vpliv tako javni kot zasebni partner.  

Ad a) Tveganja razvoja in priprave projekta: tveganja razvoja in priprave projekta so 
običajno povezana s prvo projektno fazo, za katero je značilno angažiranje številnih tehničnih, 
finančnih, pravnih in drugih svetovalcev, kar za sponzorje projekta predstavlja precejšnje 
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stroške. Poleg angažiranja različnih svetovalcev si sponzorji v tej fazi prizadevajo tudi za 
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, licenc oziroma koncesij s strani države in njenih 
institucij ter za pridobitev novih investitorjev, ki bi pomagali pri nadaljnjem financiranju 
projekta. Tveganje v tej fazi je vezano predvsem na tehnično pripravo projekta ter na 
morebitno neuspešnost konkuriranja projektnega podjetja na razpisu v procesu zbiranja 
ponudb za projekt oziroma na neuspeh pogajanj za sklenitev koncesijske pogodbe. 

Dodatno tveganje v tej fazi predstavlja tudi možnost, da je koncesija sponzorju sicer 
dodeljena, vendar ta v nadaljevanju ni sposoben mobilizirati potrebnih finančnih sredstev v 
obliki lastniškega kapitala. Prav tako tveganje včasih nastopi tudi zaradi nejasnosti procedur, 
ki jih predpisuje država v zvezi z dodelitvijo raznih dokumentov, kar lahko povzroči velike 
projektne zamude in celo prisili sponzorje, da opustijo finančno zanimiv projekt. Izgube, 
povzročene z zamudami pri načrtovanju in odobritvi, so še posebej aktualne pri 
transnacionalnih projektih, pri katerih se morajo sponzorji dogovarjati in usklajevati z organi 
dveh ali več držav (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 104). 

Ad b) Tveganja, povezana z izgradnjo in (ne) dokončanjem projekta: posojilodajalci običajno 
pričakujejo, da bodo posojena sredstva porabljena za izgradnjo projekta, ki bo končan 
pravočasno, v načrtovanem finančnem okviru in ki bo po izgradnji ustvarjal zadosten denarni 
tok za poplačilo posojila in plačilo obresti. V fazi izgradnje projekta tako največje tveganje 
predstavlja možnost, da projekt ni zgrajen, da gradnja ni pravočasno dokončana, ali da so 
dejanski stroški višji od predvidenih. 

Razlogov za nedokončanje izgradnje je precej in izhajajo tako iz napak v tehnologiji kot tudi 
iz nesporazumov med sponzorji, sprememb relevantne zakonodaje, finančnih težav in 
podobno. Malo verjetno je, da bi nedokončan projekt lahko ustvarjal zadostne denarne tokove 
za poplačilo obveznosti posojilodajalcem in investitorjem, večje zamude pri izgradnji pa 
lahko dodatno povzročijo precejšnje povečanje stroškov in s tem ogrozijo celotno finančno 
strukturo projekta. Prekoračitev predvidenih stroškov lahko resno ovira dokončanje izgradnje, 
v kolikor ti stroški v večji meri presegajo prvotne postavke iz finančnega načrta. Povečanje 
stroškov po eni strani pomeni zmanjšanje donosa na vloženi kapital, po drugi strani pa v 
primeru, da jih ni mogoče financirati, predstavljajo grožnjo dokončanju izgradnje in lahko 
vodijo k opustitvi projekta. 

Tveganje v tej fazi je še vedno precejšnje, zato so projektu potrebni obsežni in raznoliki viri 
financiranja, običajno v kombinaciji lastniškega in dolžniškega kapitala ter podrejenega dolga 
in garancij. Posojilodajalci običajno ne prevzemajo tveganja izgradnje projekta oziroma je 

prevzeto tveganje v tej fazi projekta precej manjše od tveganja, ki ga posojilojemalci nosijo v 
fazi poslovanja podjetja. Zaradi tega je bistvenega pomena določitev trenutka dokončanja faze 

izgradnje projekta in posledično prenehanje obveznosti nosilcev tveganja (ne)dokončanja 
projekta. Običajno je za ugotovitev izgradnje projekta določen poseben test, na podlagi 
katerega se ugotovi, ali so izpolnjeni vsi kriteriji, ki določajo trenutek dokončanja projekta. 
Uspešno dokončanje projekta v skladu z zahtevami dogovorjenega testa je izredno pomembna 
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prelomnica za udeležence projekta, saj so od tega trenutka dalje sproščene vse zaveze in 
garancije, dane za fazo izgradnje projekta. Projekt tako preide v fazo, v kateri imajo 
posojilodajalci v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma neplačila posojila 
omejene možnosti poplačila. 

Poznamo dve glavni vrsti testa dokončanja projekta. Prvi test zahteva dokončanje izgradnje 
do določenega datuma in v primeru, da projekt do tega dne ni izgrajen, posojilo nemudoma 
zapade v plačilo. Drugi, bolj običajen test, je test uspešnosti izgradnje oziroma dokončanja 
projekta, v skladu s katerim mora projekt izpolnjevati določene pogoje, kot so na primer 
kontinuirano delovanje v določenem času, doseganje dogovorjenega odstotka načrtovane 
produkcije in podobno. Z vedno več izkušnjami udeležencev na področju projektnega 
financiranja postajajo tudi testi dokončanja projekta bolj kompleksni (Mrak, Gazvoda in Mrak 
2005, 105). 

Ad c) Tveganja, povezana s poslovanjem projekta: v trenutku, ko je izgradnja projekta 
zaključena, je tveganje manjše, saj je celotna izvedba projekta sedaj bolj verjetna, kar se ne 
nazadnje kaže tudi v tem, da je v fazi poslovanja na primer mogoče bančna posojila, ki 
vsebujejo stroge finančne zaveze, refinancirati s cenejšimi in manj zavezujočimi viri s trga 
kapitala. Seveda pa določena tveganja še vedno obstajajo. To so predvsem tista, ki bi 
omogočila projektu, da bi posloval učinkovito in v skladu s predvidenimi zmogljivostmi. 

Tveganja poslovanja, ki jih lahko delimo v tehnična, upravljavska in tržna, so tako večinoma 
posledica neučinkovitosti poslovanja, nezadostnih finančnih prilivov, neučinkovite dobave 
materiala, večjih stroškov poslovanja od pričakovanih in podobno ter so običajno posledica 
spremenjenih pogojev poslovanja v času od izgradnje projekta. Dolgoročnost projekta namreč 
pomeni, da se lahko v tem času ekonomske in druge okoliščine tako spremenijo, da to vpliva 
na učinkovitost poslovanja in znižuje donosnost. Kot smo že omenili, se tveganja povezana s 
poslovanjem lahko naprej delijo na (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 105): 

− Tehnično tveganje: nič neobičajnega ni, da se podjetje, ki opravlja novo dejavnost ali 
posel, zlasti v okolju, ki ga sponzorji projekta ne poznajo dovolj dobro, srečuje s 
tehničnimi težavami in problemi upravljanja. Zaradi tega se projektno financiranje 

običajno ne uporablja za nove tehnologije. Splošno pravilo je, da so posojilodajalci 
pripravljeni prevzeti tehnološko tveganje v primeru poznanih in preverjenih tehnologij, ki 
naj bi ostale tehnološko konkurenčne, pri čemer je načrtovana življenjska doba projekta 
daljša od časa financiranja. Tehnično tveganje je v takih primerih vezano zlasti na 
odpravljanje napak pri oblikovanju projekta ali prikritih napak projektne opreme. V 
primeru da je sestavni del projekta tudi nova tehnologija, pa bodo običajno potrebna 
dodatna zavarovanja oziroma podpora projektu. 

− Tveganje upravljanja: tudi najbolje zastavljen in oblikovan projekt ne bo ustvaril zelenih 
finančnih rezultatov, če bo slabo organiziran in voden. Izkušena in s primernimi shemami 
nagrajevanja spodbujena vodstvena ekipa zmanjšuje tveganje upravljanja, ki označuje 
situacijo, v kateri management podjetje ne zmore kakovostno voditi in upravljati 
poslovanja projektnega podjetja. Da bi se temu lahko čim bolj učinkovito izognili, je 
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potrebno v drugi fazi razvoja in priprave projekta preveriti in oceniti razpoložljivost 
primerno izobražene in izkušene delovne sile. 

− Tržno tveganje: tržno tveganje, katerega Brigham (1995, 392) imenuje tudi beta tveganje, 
se meri z vplivom na beta koeficient celotnega podjetja. Povzročajo ga: napačna začetna 
ocena, povpraševanje po outputu, plačila za njegovo dobavo, razpoložljivost materialov 
in surovin ter njihove ocene. Tržno tveganje lahko razdelimo na dve podvrsti, in sicer; 
tveganje povpraševanja oziroma prodaje in tveganje ponudbe oziroma dobave. 

Tveganje povpraševanja oziroma prodaje se nanaša zlasti na možnost, da outputov projekta ne 
bo mogoče prodati po ceni, ki bi zadostovala za pokrivanje stroškov delovanja projekta in 
servisiranja posojil ter bi hkrati zagotavljala investitorjem potrebno stopnjo donosa. Tveganje 
povpraševanja ima dve dimenziji. Prva je ta, da projekt ne bo uspel zagotoviti zadostne 
količine outputa oziroma zadostne količine outputa določene kvalitete v primerjavi z 
napovedmi in ocenami iz analize upravičenosti projekta. Zlasti v primerih, ko je kakovost 
outputa slabša od predvidene, tudi zadostna količina ne predstavlja zagotovila, da bo outpute 
mogoče prodati po pričakovani ceni. V primeru slabše kvalitete imajo namreč kupci običajno 
možnost, da zavrnejo nakup takšnih outputov oziroma bo njihova cena nižja od prvotno 
načrtovane. Druga dimenzija tržnega tveganja pa se nanaša predvsem na napačne oziroma 
preveč optimistične ocene in napovedi sponzorjev glede srednjeročnega in dolgoročnega 
povpraševanja po outputih projekta. Takšna ocena ima za posledico, da projekt dejansko 
nikoli ne doseže načrtovanega obsega prodaje in s tem posledično tudi prihodkov. Nižji 
prihodki zmanjšujejo možnosti sponzorjev za doseganje načrtovane stopnje donosa ter 
znižujejo sposobnost projekta za servisiranje posojil. Pogosto so prav spremembe v 
povpraševanju glavni razlog za težave, povezane z realizacijo prihodkov oziroma 
profitabilnostjo projektnega podjetja. 

Seveda se projekti glede tveganj povpraševanja med seboj zelo razlikujejo, saj je negotovost 
bodoče prodaje odvisna od tega, ali obstaja dolgoročna pogodba o odkupu outputa ali pa so 

prihodki projektnega podjetja vezani na neposredno prodajo outputa na odprtem trgu oziroma 
končnim uporabnikom. Prav tako je z razpoložljivostjo surovin in materialov ter njihovimi 

cenami, saj se tudi tveganje dobave le-teh nanaša na njihovo količino, ceno in kakovost. 

Tveganje ponudbe oziroma dobave torej izvira iz negotovih, nezadostnih ali kakovostno 
neustreznih dobav, saj je urejenost le-teh osnova za nemoteno proizvodnjo. Kot podvrsta 
tržnega tveganja ima tudi tveganje dobave dve osnovni komponenti – količino in ceno, seveda 
pa je pri tem potrebno upoštevati tudi kvaliteto inputov. Nekateri projekti se soočajo s 
tveganjem negotove dobave surovin, ki jih nujno potrebujejo za svoje delovanje. Če je dobava 
potrebnih surovin negotova, nezadostna ali nekvalitetna glede na potrebe projekta, bo s tem 
ogrožena sposobnost projekta dosegati zastavljene cilje glede obsega proizvodnje, kar bo 
imela za posledico znižanje prihodkov. 

Prav tako se projekti, ki za svoje delovanje potrebujejo določene surovine, soočajo tudi z 
nadaljnjim tveganjem, ki se nanaša na spremembe cen ključnih surovin in materialov. Čeprav 
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lahko do nenadnih sprememb ključnih surovin ali materialov pride tako na mednarodnih kot 
tudi na domačih trgih, so tveganja, povezana z nenadnim povečanjem cene, še posebej izrazita 
v primerih, ko je dobava surovin in materialov za posamezen projekt nadzorovana s strani 
države ali monopolista. V takšnih primerih je namreč tako rekoč nemogoče nadzorovati ali 
vplivati na spremembe v ceni, čeprav so le-te bistvenega pomena za poslovanje projekta. 
Zaradi možnosti sprememb cen ključnih surovin in materialov je smiselno, da udeleženci 
projekta pogodbeno uredijo tveganje sprememb cen inputov, saj je v takšnih primerih jasno 
definirano, kdo prevzema to tveganje (dobavitelj surovin, projektno podjetje ali končni 
kupci), od tega pa je odvisno, ali bo projektno podjetje sposobno tudi naprej servisirati svoje 
dolgove (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 106). 

Tveganje, s katerim se še soočajo projektna podjetja, je predvsem omejenost finančnih 
sredstev, zlasti kratkoročnih, do katere lahko pride v nekem trenutku zaradi razmer na 
mednarodnih finančnih trgih. Takšnemu tveganju se je mogoče v precejšnji meri izogniti z 
najemanjem posojil primerne ročnosti ter s strukturiranjem odplačil posameznih posojil na 
način, da se ta odplačila časovno uskladijo in tako dodatno ne obremenjujejo denarnih tokov 
projektnega podjetja. Zavarovanje pred tovrstnimi tveganji nudijo t. i. stand-by aranžmaji. 

Pred načrtovanjem projekta je potrebno paziti tudi na možnost povezave objekta na 
infrastrukturo, kot so na primer povezovalne ceste, prenosno omrežje, navezovalna 
transportna in druga infrastruktura, za izgradnjo katere so odgovorne tretje stranke in ne sami 
sponzorji projekta. Ne glede na to, da takšna infrastruktura ni nujno del projekta, je njen 
obstoj oziroma izgradnja bistvenega pomena za poslovanje projekta. V takih primerih je 
projekt podvržen tveganjem, ki izhajajo iz možnosti, da podporna oziroma navezovalna 
infrastruktura ne bo zgrajena oziroma ne bo zgrajena pravočasno, s čimer je ogrožen obstoj 
samega projekta. Takšna tveganja pridejo do izraza še posebej pri večjih transnacionalnih 
projektih. 

Pri tem velja omeniti, da se infrastrukturna vlaganja ne nanašajo zgolj na infrastrukturo, ki jo 
bo šele potrebno izgraditi, temveč tudi na že obstoječo infrastrukturo ter njeno prihodnje 
vzdrževanje in morebitne razširitve oziroma nadgradnje. Za uspešno poslovanje projekta je 
namreč potrebno zagotoviti tehnološko in ekonomsko konkurenčnost takšne infrastrukture v 
primerjavi z ostalimi že obstoječimi ali potencialnimi podobnimi projekti, in sicer za celoten 
čas trajanja projekta. 

Tveganja višje sile niso povezana niti s posameznim projektom niti z zunanjimi 
gospodarskimi učinki, ki vplivajo na projekte na trgu. Tveganja višje sile so tveganja, ki 

izhajajo iz pojavov izven možne kontrole partnerjev v projektu – npr. stavke, teroristični 
napadi, poplave, potresi in druge naravne nesreče. Za potrebe lažjega pregleda višjo silo in z 

njo povezana tveganja torej uvrščamo v posebno skupino ekonomskih tveganj, pri čemer je za 
tovrstno uvrstitev odločujoče dejstvo, da ima lahko določena oblika višje sile zelo različen 
vpliv na posamezne projekte: medtem ko bosta na primer pomanjkanje vode in suše verjetno 
imeli bistven vpliv na količino proizvedene energije v hidroelektrarni, bo vpliv takšne nevarne 
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nesreče na količino proizvodnje v nuklearni elektrarni bistveno manjši, pri projektu izgradnje 
mostu pa bi lahko takšna nesreča celo pozitivno vplivala na sam potek gradnje.  

Tveganja višje sile morajo biti v pogodbah natančno opredeljena in jasno ločena od 
tradicionalnih političnih tveganj. V primeru, da država ne sodeluje v projektu kot partner, 
potem se lahko tveganje višje sile opredeli tudi na elemente tradicionalnega političnega 
tveganja. V mnogih projektih je zaradi nejasnih definicij že prihajalo do sporov (Lenič 1999, 
53). 

5.3.3 Obvladovanje tveganj ter zavarovanje pred njimi 

Operacije projektnega financiranja vsebujejo množico različnih tveganj in prav vsi investitorji 
so izpostavljeni možnosti, da katero od teh tveganj spremeni pričakovano stopnjo donosa na 
njihov vložek. Posledica tega je, da se udeleženci v projektu poskušajo pred tveganji zaščititi, 
pogosto s prerazporeditvijo obveznosti na drugo pogodbeno stranko. To se običajno zgodi na 
način, da se ena pogodbena stranka zaveže, da bo drugi nadomestila finančno izgubo v zvezi z 
nekim tveganjem in jo s tem zaščitila, če do pojava tveganja dejansko pride. Uporaba raznih 
mehanizmov za delitev zlasti posebnih projektnih tveganj je tako ključen in navzven viden del 
vsake transakcije projektnega financiranja, saj kot rečeno posamezno tveganje dejansko 
prevzame tisti, ki ga najbolje pozna in ga zna obvladovati. 

Za zagotovitev uspeha projekta morajo biti vsa tveganja primerno porazdeljena ter 
obvladovana. Pri oblikovanju primerne strukture za porazdelitev in uspešno obvladovanje 
tveganj posameznega projekta je potrebno upoštevati predvsem porazdelitev tveganj glede na 
stroške projekta, finančno strukturo projekta in strukturo tveganj povezanih s tem projektom. 
Popolnoma razumljivo je, da želi vsak udeleženec prenesti na druge čim več tveganj ter se 
tako čim bolje zaščititi, vendar pa bi morali kljub temu vsi udeleženci primarno zasledovati 
cilj čim večje učinkovitosti projekta kot celote. To pomeni, da v nekaterih primerih 
udeleženec projekta, ki bi bil finančno najbolj primeren za prevzem določenega tveganja, raje 
izbere drugačno metodo porazdelitve tveganj, in sicer takšno, ki ne bo zmanjšala spodbud 
ostalim udeležencem za učinkovito delovanje in bo posledično bolj v korist projekta. 

Obvladovanje posamezne vrste tveganja pa se običajno ne odraža skozi brezpogojne garancije 
udeležencev, zato mora imeti projekt primerno finančno strukturo, v okviru katere so 
porazdeljena vsa tveganja, pomembna za projekt. Uspešnost upravljanja s projektnimi 
tveganji je nato odvisna od primerne kombinacije virov financiranja, dopolnjene z ustreznimi 

pogodbenimi zavezami. Struktura tveganj posameznega projekta ter njihovo obvladovanje 
mora biti dovolj močno, da vzdrži v primeru pesimističnih scenarijev. 

Osnovna porazdelitev tveganj pri posameznem projektu je določena s pogodbo o projektu 
oziroma koncesijsko pogodbo, ki jo skleneta projektna družba in vlada oziroma ustrezni 
organ, ki podeli koncesijo. S to pogodbo se določijo pogodbene zaveze za vsako stranko, 
vključno z načinom porazdelitve tveganj; ko je ta pogodba sklenjena, začne projektno podjetje 
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s pogajanji in sklepanjem številnih pogodb z ostalimi udeleženci. S temi pogodbami se 
tveganja, ki jih je s pogodbo o projektu prevzelo nase projektno podjetje, delno prenesejo na 
sponzorje ter ostale udeležence projekta. Skupek pogodb, pomembnih za porazdelitev tveganj, 
bo običajno poleg delničarskega sporazuma in posojilnih pogodb zajemal še gradbene 
pogodbe, pogodbe o dobavi opreme, dolgoročne pogodbe o nabavi surovin in materialov, 
pogodbo o nakupu produktov ali tarifni sporazum s pristojnimi oblastmi ter pogodbo o 
upravljanju in vzdrževanju z upravljavcem projekta. Kombinacija vseh teh pogodb določa 
osnovno strukturo tveganj projekta. 

Kljub temu, da se porazdelitev in obvladovanje tveganj med projekti razlikujeta, je mogoče 
postaviti neka splošna pravila o tem, kateri udeleženci običajno prevzemajo določeno vrsto 
projektnih tveganj. V nadaljevanju je podrobneje predstavljena običajna porazdelitev tveganj 
med posameznimi udeleženci projekta pri BOT-tipu projekta (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 
108). 

Javni sektor bo običajno uspel večino tveganj, povezanih z razvojem, izgradnjo, upravljanjem 
in delovanjem projekta, prenesti na projektno podjetje oziroma sponzorje, medtem ko bo sam 
verjetno prevzel nekatera politična tveganja, kot so na primer zamude ter povišanje stroškov, 
povzročeni s strani vlade ali državnih oblasti, vključno z zamudami pri pridobitvi potrebnih 
odobritev, dovoljenj in licenc. V kolikor bi vlada pri BOT-projektu želela prenesti na zasebni 
sektor dodatna tveganja, mora biti pripravljena prevzeti posledice, ki se odražajo v višji ceni 
storitev (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 109). 

Tako javni sektor kot posojilodajalci pri odločanju o sodelovanju v projektu najprej preverijo 
izkušnje in sposobnost sponzorjev za izvedbo takšnega projekta, njihovo pripadnost projektu, 
kredibilnost ter izkušnje. Prav tako preverijo tudi usposobljenost in kredibilnost partnerjev, ki 
so jih sponzorji izbrali za sodelovanje (glavni pogodbenik, dobavitelji opreme, upravljavec 
projekta, dobavitelji surovin in materialov in podobno). Ne glede na to, kako dobro je projekt 
zamišljen, to ne pomeni nič, če je le-ta slabo izveden, ali če sponzorji in njihovi partnerji niso 
sposobni odpraviti pomanjkljivosti, ki se pokažejo tekom projekta. Tako javni sektor kot 
posojilodajalce zanima predvsem, ali se je mogoče zanesti, da bo projekt zgrajen pravočasno, 
v okviru predvidenega proračuna ter v skladu s potrebnimi tehničnimi standardi. Enako 
pomembna je tudi sposobnost sponzorjev ter njihovih partnerjev, da znajo odpraviti 
pomanjkljivosti, ki se pojavijo tekom projekta, in zmožnost, da prevzamejo tveganje v 

primeru, ko projekt ne poteka v skladu z načrtom. 

Vloga projektnega podjetja je izvedba samega projekta in skrb za njegovo kasnejše delovanje. 

Navadno jo ustanovi sponzor izključno zaradi izvedbe določenega projekta (Goličnik 1997, 
27). Je ključen element v celotni shemi subjektov projektnega financiranja, zato je potrebno 

zagotoviti njeno optimalno delovanje. Za uspešno vodenje projekta sta potrebna zanesljiv in 
izkušen upravljavec projekta in dobra uprava projektnega podjetja. Ko se projekt zaključi, se 
tudi projektno podjetje razpusti.  



100 

Čeprav obvladovanje tveganj povzroča dodatne stroške, so jih sponzorji pripravljeni nositi, saj 
bi v nasprotnem primeru le težko dobili finančna sredstva s strani posojilodajalcev, ali pa bi 
bila ta neprimerno dražja in bi zahtevala večji delež lastniške udeležbe sponzorjev v projektu. 
V nadaljevanju so navedena tveganja, ki jih v okviru projektnega financiranja običajno 
prevzemajo sponzorji, skupaj z načini oziroma možnostmi njihovih zavarovanj. 

Za potrebe učinkovitega obvladovanja tveganj morajo sponzorji v skladu s pogodbo o 
projektu običajno priskrbeti različne garancije, vključno z dodatnimi lastniškimi sredstvi, 
kadar je to potrebno, ter garancijami za odplačilo dolgov. 

Običajne so tudi zaveze o vzdrževanju minimalnega razmerja med lastniškim in dolžniškim 
kapitalom ter ustrezne stopnje servisiranja dolga, zahteva za podpis gradbene pogodbe na 
ključ, ki vsebuje potrebne zaveze za dokončanje in kvaliteto opravljenih del ter primerne 
pogodbene kazni, prav tako je nujna sklenitev pogodbe s podobnimi zavezami tudi z 
dobavitelji opreme ter podizvajalci, uporaba preizkušene tehnologije ter sklenitev zavarovanja 
za čas izgradnje projekta. Posledice prevzema tveganj, povezanih z izgradnjo in (ne) 
dokončanjem projekta, se za sponzorje odražajo v tem, da morajo ti v primeru višjih stroškov 
od načrtovanih priskrbeti dodatna sredstva, v primeru neuspešnega dokončanja projekta pa 
posojila sponzorjev ostanejo neodplačana, saj do faze projektnega financiranja pravzaprav 
sploh ne pride. Posojilodajalci le neradi prevzemajo tovrstna tveganja, ki so tako v največji 
meri prepuščena samemu projektnemu podjetju oziroma njegovim pogodbenim partnerjem. 
Logično je, da se želijo vse stranke pred tveganji v fazi izgradnje projekta čim bolje 
zavarovati, kar običajno storijo s pogodbo o izgradnji projekta ter s pogodbo o dobavi opreme 
(in tehnologije). S takšnimi pogodbami se tveganje izgradnje deloma prenese na izvajalca 
gradbenih del oziroma dobavitelja opreme, saj v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti 
ta dva nosita vseh tako nastalih stroškov in izplačila odškodnine za nastalo škodo.  

Kot dodatna oblika zavarovanja se zlasti pri projektih, ki prihodke pridobivajo na osnovi 
koncesij, pojavljajo tudi ločeni računi (Escrow accounts), na katere se vsak mesec pogodbeno 
usmerja določen del prilivov projektnega podjetja z namenom ohranjanja sposobnosti rednega 
servisiranja obstoječih obveznosti iz naslova projektnih posojil (Mrak, Gazvoda in Mrak 
2005, 110). 

Tveganja, povezana z upravljanjem in vzdrževanjem projekta, nosijo sponzorji, ki pa jih s 
posebno pogodbo (pogodba o upravljanju in vzdrževanju projekta) delno lahko prenesejo na 
upravljavca projekta. Učinkovitost in ustreznost upravljavca projekta tako sponzorji kot tudi 
vlada in posojilodajalci preverjajo s pomočjo monitoringa in merjenja učinkovitosti. 

Medtem ko lahko pogodba z vodstveno ekipo za primer neučinkovitega vodenja predpiše 
stroge pogodbene kazni, s čimer se tveganje upravljanja delno porazdeli, za napake pri 
oblikovanju, izgradnji ali opremi projekta navadno odgovarja sama projektna družba oziroma 
pogodbeni upravljavec projekta z vsemi pogodbenimi jamstvi, skupaj z dobavitelji opreme, 
tehnologije in surovin. 
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Pogodba o projektu od sponzorjev običajno zahteva tudi, da priskrbijo paket zavarovanj za 
določena tveganja, vključno z zavarovanjem odgovornosti, požarnim zavarovanjem, 
zavarovanjem za stroje in podobno (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 111). 

Pomemben način, kako se tuj sponzor zavaruje pred lokalnim političnim tveganjem je, da v 
projekt pritegne domače udeležence. Interes lokalnih udeležencev v projektu je namreč 
pomembno zagotovilo proti pristranskim odločitvam lokalnih oblasti. Dodatna zaščita lahko 
vključuje uporabo tuje zakonodaje in predpisov za ključne dokumente projekta, s čimer se 
projektne pogodbe izolirajo pred morebitnimi spremembami lokalnih zakonov, možna pa je 
tudi pogodbena razdelitev političnih tveganj med posojilodajalce in sponzorje projekta. 
Običajno ta tveganja nase prevzemajo bodisi same države, v katerih se projekt nahaja, 
oziroma proti plačilu razne državne agencije (na primer nacionalne agencije za zavarovanje 
političnega tveganja in izvozno-kreditne agencije) bodisi nekatere multilateralne finančne 
institucije. Tovrstna tveganja je mogoče zavarovati pri v ta namen posebej ustanovljenih 
državnih zavarovalnicah, čedalje pogostejše pa je tudi komercialno zavarovanje pri zasebnih 
zavarovalnicah, ki je relativno drago (Mrak, Gazvoda in Mrak 2005, 112). 

Tako sponzorji kot posojilodajalci so v posameznih fazah projekta izpostavljeni številnim 
tveganjem različne intenzivnosti. Medtem ko se izpostavljenost tveganjem za sponzorje z 
zaključkom faze izgradnje oziroma dokončanjem projekta bistveno zmanjša, so tveganja za 
posojilodajalce največja prav v času, ko projekt prične s poslovanjem. V fazi izgradnje 
posojilojemalci v skladu s posojilno pogodbo zagotavljajo zadostna sredstva, pri čemer so 
črpana sredstva v celoti zavarovana s strani sponzorjev ali z garancijami tretjih strank, kar 
bankam zagotavlja precejšnjo zaščito pred posledicami neuspeha projekta. 

5.4 Razporeditve tveganj med javnim in zasebnim partnerjem projekta 

Glede na plačnika lahko govorimo o pozitivni ali negativni koncesiji. Subjekt plačila za 
definiranje pojma po evropskem pravu ni relevanten. Pogoj je, da je plačilo odvisno od 
eksploatacije objekta. V primerjalni praksi se za to pogosto navaja primer, ko plača koncedent 
vnaprej dogovorjen in določen znesek za vsak avtomobil, ki vozi po avtocesti, ki jo je zgradil 
koncesionar in jo upravlja (primer shadow tolling – t. i. skrito cestninjenje). 

Interpretativno sporočilo o koncesijah po evropskem pravu iz leta 2000 (Evropska komisija, 
Interpretativno sporočilo o koncesijah po evropskem pravu (Commission interpretative 

communication on concessions under Community law) pa omenja obraten položaj: četudi so 

plačniki storitev njihovi uporabniki, ne gre za koncesijo, temveč za javno naročilo, če javna 
oblast (koncedent) v tem razmerju nastopa v vlogi nosilca poslovnega tveganja, na primer v 
vlogi garanta v primeru izpada pričakovanega dohodka. Smiselno je enako oziroma toliko bolj 
velja to tudi za oblastna plačila, ki niso povezana z izkoriščanjem objekta koncesije. 
Odločujoč dejavnik pri razlikovanju med koncesijo in javnim naročilom torej ni subjekt 
plačila. Razlikovanje med javnim naročilom in koncesijo je odvisno od odgovora na 
vprašanje, kdo prevzema poslovno tveganje obratovanja objekta. Če javni sektor vloži 
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sredstva, je ne glede na njihovo višino zanje odgovoren in prevzema tveganje njihove 
učinkovitosti. Le v primeru, ko zasebni sektor v celoti financira predmet javno-zasebnega 
partnerstva, je javni sektor razbremenjen tveganja. Skratka, bistveno za ločitev javnih naročil 
in koncesij je vprašanje prenosa oziroma nosilca tveganja. Če je tveganje v zvezi s povračilom 
investicije pretežno usmerjeno k izvajalcu, gre za koncesijo, če tvega pretežno javna oblast 
(javni naročnik: država ali lokalna skupnost), pa gre za javno naročilo. Če koncesionar plačil 
ne prejema na podlagi oziroma v odvisnosti od opravljanja dejavnosti (nakup storitev), potem 
niti pojmovno ni mogoče govoriti o pravici izkoriščanja objekta. Ne glede na zapisano pa 
predstavlja način financiranja projekta, in sicer deloma pri zasebnem sektorju, včasih prek 
kompleksnih dogovorov med različnimi udeleženci, bistveno značilnost javno-zasebnega 
partnerstva. Dopustno je, da se javni viri (ki so v nekaterih primerih precej izdatni) dodajo 
zasebnim (takšno partnerstvo poimenujemo kot javno-naročniško). Zapisanemu sledi tudi 
naša strokovna literatura. Ugotavljanje razporeditve tveganj je zelo težavno in je ena glavnih 
ovir za jasno razločevanje javnih naročil in javnih koncesij (Pirnat 2007, 1188). 
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6 ENERGETSKA UČINKOVITOST PRI JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 

Republika Slovenija s povečanjem končne porabe energije sodi med države, ki so energetsko 
relativno neučinkovite. Poraba primarne energije na enoto BDE v Republiki Sloveniji je za 
60 % višja od povprečja v EU. V stanovanjskih in poslovnih stavbah predstavlja raba energije 
približno 10 % skupne rabe končne energije, kar pomeni, da so predvsem pri stavbah velike 
možnosti za stroškovno učinkovito varčevanje z energijo. 

S Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (v nadaljevanju PURES) je Republika 
Slovenija v letu 2008 zagotovila gradnjo nizko energetskih stavb pri najmanj dvakrat nižjih 
toplotnih izgubah in približno 25-odstotnem deležu moči naprav za uporabo obnovljivih virov 
energije, s posebnim poudarkom in strožjimi minimalnimi zahtevami, ki veljajo za javni 
sektor. PURES določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije 
v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti 
stavbe v skladu z Direktivo 31/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 
o energetski učinkovitosti stavb (Ur. l. št. 153/2010 z dne 18. 6. 2010, str. 13).  

PURES se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma njenega 
posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 % površine toplotnega ovoja, če je to tehnično 
izvedljivo.  

Pri rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v manj kot 25 % 
površine toplotnega ovoja stavbe oziroma njenega posameznega dela, pri investicijskih in 
drugih vzdrževalnih delih, ali če se gradi ali rekonstruira stavba z bruto tlorisno površino, 
manjšo od 50 m2, morajo biti dela izvedena tako, da so izpolnjene zahteve glede toplotne 
prehodnosti tehnične smernice za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije.  

Pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjujejo ali vgrajujejo novi sistemi v stavbi, in pri 
vzdrževalnih delih na sistemih, podsistemih in njihovih elementih, se uporabljajo določbe 8. 
do 12. člena tega pravilnika. 

Pri zagotavljanju učinkovite rabe energije v stavbah je treba upoštevati celotno življenjsko 
dobo stavbe, njeno namembnost, podnebne podatke, materiale konstrukcije in ovoja, lego in 
orientiranost, parametre notranjega okolja, vgrajene sisteme in naprave ter uporabo 
obnovljivih virov energije. 

Stavbo je treba zasnovati in graditi tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da je razmerje 
med površino toplotnega ovoja stavbe in njeno ustrezno prostornino z energijskega stališča 
ugodno, da so prostori v stavbi energijsko optimalno razporejeni, ter da materiali in elementi 
konstrukcije ter celotna zunanja površina stavbe omogočajo učinkovito upravljanje z 
energijskimi tokovi. 
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Projektirani in izvedeni sistem ogrevanja stavbe mora ob najmanjših toplotnih izgubah 
zagotoviti takšno raven notranjega toplotnega ugodja, kot je določena s predpisi, ki urejajo 
prezračevanje in klimatizacijo stavb, oziroma je določena v projektni nalogi, če je ta strožja 
od predpisane. Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom 
energijsko učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega 
cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega 
uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem posameznem delu ali 
prostoru. 

S projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov je treba zagotoviti, da se tudi v 
času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi 
sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s 
predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb.  

Energijska učinkovitost prezračevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko 
učinkovitih naprav in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim razvodom, najmanjšo 
še potrebno količino zraka, uravnoteženjem sistema ter regulacijo kakovosti zraka v stavbi, 
njenem posameznem delu ali prostoru.  

Vgrajeni mehanski ali hibridni sistemi prezračevanja stavb morajo zagotoviti učinkovito 
vračanje toplote zraka. 

Energijska učinkovitost sistema za pripravo tople vode se zagotavlja z izborom energijsko 
učinkovitih hranilnikov tople vode in pripadajočih elementov, energijsko učinkovitim 
razvodom, uravnoteženjem in regulacijo sistema v stavbi, njenem posameznem delu ali 
prostoru.  

Topla voda se praviloma zagotavlja s sprejemniki sončne energije ali alternativnim sistemom 
z uporabo obnovljivih virov energije. 

Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo, če to ni mogoče, 
pa je treba uporabiti energijsko učinkovita svetila in pripadajoče elemente ter ustrezno 
regulacijo. Pri tem je treba upoštevati tudi velikosti prostora in število njegovih uporabnikov. 

Doseganje učinkovite rabe energije v stavbah oziroma izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika 
se dokazuje v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (v 
nadaljnjem besedilu: elaborat URE).  

6.1 Zeleno javno naročanje v Sloveniji 

Javni sektor mora biti tako zgled vsem ostalim sektorjem, zato je pomembno, da pozna možne 
načine javnega naročanja in sodelovanja javnih in zasebnih partnerjev na področju energetske 
učinkovitosti stavb. Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009–2012 je Vlada 
Republike Slovenije sprejela dne 21. 5. 2009 in predvideva skupni cilj 50 % vseh izvedenih 
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javnih naročil v letu 2012 kot nakup okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev. 
Ciljna vrednost za zeleno javno naročanje v gradbeništvu je skoraj 30 %, zato je potrebno, da 
se upošteva okoljska merila za izbor v vseh fazah življenjskega cikla stavbe, in da se upošteva 
predvsem rabo energije, uporabo obnovljivih virov energije, gradbene materiale, odpadke in 
porabo pitne vode ter surovin, kot tudi vse druge vidike, ki imajo pri gradnji okoljske učinke 
(npr. arhitektonsko načrtovanje, ozaveščenost projektantov). Zeleno javno naročanje se mora 
tako osredotočiti na stavbo kot celoto in naj celovito pripomore k povečanju njene energetske 
učinkovitosti.  

V skladu s sprejetim ZJZP ima javni sektor še dodatne možnosti sodelovanja javnih in 
zasebnih partnerjev pri projektih energetske učinkovitosti stavb. ZJZP s področja 
pogodbenega sodelovanja javne in zasebne sfere predstavlja osnovne načine, kako omogočiti 
in pospešiti zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in 
naprav, ki so v javnem interesu. 

Zaradi upoštevanja koristi javnih dobrin v celoti so projekti za obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost pogosto ekonomsko privlačni. 

Okviri politik se na podlagi številnih javnih koristi izboljšujejo, obnovljivi viri energije in 
energetska učinkovitost pa so zdaj sestavni del temeljnega naložbenega načrta za energijo in 
razvoj.  

Zeleno javno naročanje je proces, v katerem javna uprava kupuje takšno blago ali naroča 
takšne storitve in dela, ki imajo manjši vpliv na okolje v celotnem življenjskem krogu, če jih 
primerjamo z blagom in storitvami, ki bi jih sicer kupili, in ki imajo enake funkcije (Koković 
2010). 

V Republiki Sloveniji je v letu 2007 znašala ocenjena vrednost javnih naročil skoraj 13 
odstotkov BDP. 

Javna uprava ima kot velik potrošnik in porabnik javnega denarja tako možnost izbirati, da z 
uvajanjem instrumenta zelenega javnega naročanja postane zgled vsem ostalim sektorjem pri 
zmanjševanju vplivov na okolje, zniževanju porabe energije, ohranjanju naravnih virov in 
biotske raznovrstnosti ter preprečevanju podnebnih sprememb. Prav tako lahko javna uprava z 
naročanjem prijaznejših izdelkov in storitev tudi neposredno vpliva na razvoj novih izdelkov 
in tehnologij ter posledično dviga konkurenčnost. 

Evropska komisija je zaradi velikega pomena zelenega javnega naročanja v letu 2008 objavila 
Sporočilo o javnem naročanju za boljše okolje (Commission of the European Communities). 
V navedenem sporočilu predlaga cilj, da naj bi bilo po letu 2010 v povprečju 50 % vseh 
javnih naročil v državah članicah okoljsko manj obremenjujočih. 

V nacionalni zakonodaji predstavlja okvir za zeleno javno naročanje Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-2), kjer je v 39. členu opredeljena možnost vlade predpisati, da se morajo za 
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določene vrste javnega naročanja in za posamezne proizvode in storitve določiti okoljske 
tehnične specifikacije ali okoljska merila za izbor. Pri tem mora vlada na primeren način 
določiti tudi, kakšna so ta merila, in kako se jih uporablja. 

V okviru urejanja zelenih javnih naročil je tako treba z ustreznimi predpisi zavezati vse, ki 
javno naročajo, da že med razpisne pogoje vključujejo okoljske vidike, tako da upoštevajo 
celotni življenjski krog posameznih proizvodov in storitev, ki so predmet naročanja. 

6.2 Zeleno javno naročanje v gradbeništvu 

Gradnja novih stavb oziroma večja prenova obstoječih stavb predstavljata velike stroške v 
javnem sektorju. Tudi stroški, ki se tičejo same uporabe stavbe – gretja, hlajenja, elektrike, 
tople vode in prezračevanja – niso nepomembni, še manj zanemarljivi. Energetsko učinkovita 
in okolju prijazna gradnja oziroma prenova stavb pomeni, da se zmanjša predvsem vpliv na 
okolje v vseh fazah življenjskega kroga stavbe, torej od načrtovanja, gradnje oziroma 
prenove, uporabe in vse do razgradnje stavbe. 

Evropska komisija je pripravila priročnik za zeleno javno naročanje v gradbeništvu (European 
Commission 2004a), ki se poleg same gradnje nanaša tudi na storitve, ki so povezane z 
gradnjo, kot npr. hlajenje, gretje, prezračevanje in oskrba z elektriko. Iz navedenega 
priročnika izvira priporočilo, da naj države članice okoljska merila za izbor predpišejo za vse 
faze življenjskega kroga stavbe, ki naj upoštevajo predvsem rabo energije, uporabo 
obnovljivih virov energije, okolju prijazne gradbene proizvode, odpadke in porabo vode ter 
surovin, kot tudi vse druge vidike, ki imajo pri gradnji oziroma prenovi okoljske učinke (npr. 
ozaveščenost projektantov). Zeleno javno naročanje naj se tako osredotoči na stavbo kot 
celoto. 

6.3 Sodelovanje javnih in zasebnih partnerjev pri energetski učinkovitosti stavb 

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte na eni 
strani in javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, na drugi strani, 
kot izhaja iz 2. člena ZJZP. Namen ZJZP je tako omogočiti in pospešiti zasebna vlaganja v 
izgradnjo, vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva 

ter druge projekte, ki so v javnem interesu. 

V 23. členu ZJZP je določeno, da se razmerje javno-zasebnega partnerstva lahko izvaja kot 
razmerje pogodbenega partnerstva ali kot razmerje statusnega partnerstva. Konkretneje ima 
pogodbeno partnerstvo lahko obliko koncesijskega razmerja, tj. dvostranskega pravnega 
razmerja med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava 
kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli 
koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo 
dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so 
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deloma ali v celoti v javnem interesu (koncesijsko partnerstvo), ali javno-naročniškega 
razmerja, tj. odplačnega razmerja med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvedba gradnje ali 
storitve javno-naročniško partnerstvo). 

Tako je treba poudariti, da pri poslovnem tveganju, kot razlikovalnem elementu med 
koncesijskimi in javno-naročniškim partnerstvom, zasebni partner sicer pri obeh oblikah 
pridobi posel zaradi pridobitnih namenov oziroma ekonomskih koristi, toda pri koncesijskem 
razmerju se javni partner ne zaveže k plačilu izgradnje objekta oziroma plačilu izvedbe 
storitve. Zasebni partner pridobi upravičenje za izvajanje določene dejavnosti ali zgolj posla 
in, ker ob sklenitvi javno-zasebnega partnerstva nima zagotovila o plačilu oziroma povračilu 
za svoj vložek, prevzema poslovno tveganje. 

6.3.1 Javna naročila in koncesije gradenj 

ZJZP je bil zasnovan kot krovni predpis na področju pogodbenega sodelovanja javnih in 
zasebnih partnerjev in je tako v razmerju do predpisov, ki urejajo javno naročanje, lex 

generalis, pa vendar v 26. členu ZJZP pri opisu javno-naročniškega partnerstva uporablja 
terminologijo predpisov o javnem naročanju, tj. ZJN-2 in ZJNVKTPS. 

V razlagalnem sporočilu Komisije o koncesijah po pravu EU, ki je bil v EU objavljen dne 29. 
4. 2000, je v točki 2.1 določeno, da so javna naročila gradenj sklenjena na podlagi pisnih 
pogodb, in sicer tako, da naročnik izvajalcu plača izgradnjo ali izgradnjo in projektiranje 
objekta; pri koncesiji gradnje pa mu izgradnje samega objekta ne plača, ampak mu podeli 
upravičenje, da lahko zgrajeni objekt sam upravlja in tako pridobi nadomestilo oziroma 
povračilo za svoja vložena sredstva ali pa, da kombinira pravico do uporabe oziroma 
upravljanja objekta in del plačila za izvedbo gradnje (Commission of the European 
Communities, 2008). 

Če vsebinsko napolnimo zgornje določilo Razlagalnega sporočila Komisije o koncesijah po 
pravu EU, gre za koncesijo gradnje, če zasebni partner oziroma koncesionar zgradi objekt ali 
posamezne njegove dele za uporabo pri izvajanju določene dejavnosti. Če zasebni partner 
zgradi objekt in ga po izgradnji preda javnemu partnerju, ne gre za koncesijo gradnje, ampak 
bodo tako najverjetneje izpolnjeni pogoji za podreditev posla predpisom o javnih naročilih. 

Vendar pa mora biti med javnim in zasebnim partnerjem oziroma med koncedentom in 
koncesionarjem sklenjen takšen posel, da postane lastnik objekta koncedent, torej javni 
partner. Ne glede na to, da je koncesionar tisti, ki je zavezan zgraditi objekt, je lastnik objekta 
lahko le koncedent. V nasprotnem primeru, če lastnik objekta ne postane javni partner, 
razmerje nima narave koncesije gradnje, ampak ga bo v takem primeru mogoče šteti za 
koncesijo storitev. Vsekakor pa za uvrstitev pod pojem koncesije gradnje ni pomembno, ali 
postane javni partner lastnik takoj po končani izgradnji ali pa šele po poteku določene dobe. 
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6.3.2 Primer dobre prakse 

Kot primer dobre prakse pogodbenega znižanja stroškov za energijo je zagotovo pilotni 
projekt pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v Mestni občini Kranj. Mestna občina 
Kranj je že pred leti ugotovila, da za ogrevanje in oskrbo svojih stavb z električno energijo 
porabi preveč denarja, zato je stroške za energijo začela načrtno spremljati in jih je poskušala 
na različne načine tudi zmanjšati. V letu 2000 je tako pristopila k projektu Podpora pri 

uvajanju pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, ki ga je izvajala berlinska 
energetska agencija v sodelovanju s takratno agencijo za učinkovito rabo energije pri 
takratnem ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Prvo oviro pri projektu je predstavljalo pomanjkanje podatkov o oskrbi z energijo in njeni 
porabi, namreč podobno kot v večini drugih slovenskih občin tudi v Mestni občini Kranj niso 
imeli energetskega knjigovodstva. 

V skladu s pogodbo je bilo določeno, da izvajalec z izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije 
ne sme znižati dogovorjenega bivalnega standarda v objektih in ne zvišati stroškov 
vzdrževanja, obenem pa mora naročnika o porabi energije stalno obveščati. Poleg osnove 
stroškov za energijo, dobe trajanja pogodbe, prihranka stroškov za energije), ki ga zagotavlja 
izvajalec, in njegove delitve med naročnikom in izvajalcem, so v pogodbi določene tudi meje 
pristojnosti pogodbenikov, postopki v primeru pravnih nasledstev, odsvojitev ali opustitev 
stavb in določila v zvezi z lastništvom vgrajenih naprav. 

Izvajalec tako spremlja dosežene stroške. Zmanjšanje stroškov za energijo mesečno in že v 
prvem obračunskem letu se je pokazalo, da se pričakovani prihranki dosegajo. Doseženo 
zmanjšanje porabe toplote se tako giblje med 5 in 35 %, kot je bilo načrtovano (Energetska 
agencija za Podravje 2010). 

Spodbujanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju ima velike učinke tudi zaradi 
spodbujanja pobude energetskih storitev in krepitve povpraševanja, saj ima ravnanje javnega 
sektorja velik demonstracijski učinek na druge porabnike. Potencial za varčevanje z energijo 
je v javnem sektorju zelo velik, vendar pa način financiranja javnega sektorja, praviloma 
majhen delež za energijo v celotnih stroških ter pomanjkanje denarnih sredstev ne spodbujajo 
sistematičnega pristopa in odločitev za investiranje v ustreznejše energetsko učinkovite 
sisteme. 

Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009–2012, kot ga prikazuje slika 10, je 

namenjen predvsem zmanjševanju negativnega vpliva na okolje, izboljšanju učinkovitosti 
rabe javnih financ ter spodbujanju trga in inovacij za okoljsko sprejemljivejše izdelke. Skupni 
cilj je, da bo 50 % vseh javnih naročil do leta 2012 izvedenih tako, da bo končni rezultat 
nakup okoljsko sprejemljivejših izdelkov oziroma storitev. Za energetsko učinkovitost stavbe 
kot celote morajo biti okoljska merila za izbor predpisana za vse faze življenjskega cikla 
stavbe, torej od načrtovanja, gradnje oziroma prenove, rabe in do razgradnje stavbe. 
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Slika 10: Akcijski načrt za ZeJN 2009–2012 

Vir: Koković 2010, 7. 

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu kot krovni predpis omogoča sodelovanje javnih in 
zasebnih partnerjev pri izvajanju projektov energetske učinkovitosti stavb, saj predpisuje 
načine zasebnega vlaganja v javne projekte na eni strani in javnega sofinanciranja zasebnih 
projektov, ki so v javnem interesu na drugi strani. Konkretno je za energetsko učinkovitost 
stavb, predvsem v skladu z zahtevami Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, 
pomemben institut zagotavljanja pogodbenega znižanja stroškov za energijo, ki predstavlja 
obsežno skupino pristopov za zagotavljanje energetskih storitev, ki so na področju stavb 
usmerjeni k varčevanju z energijo in zmanjševanju stroškov zanjo. 

Energetska učinkovitost stavb je ključnega pomena pri doseganju cilja 20-20-20 (do leta 2020 
zmanjšanje izpustov CO2 za 20 %, povečanje energetske učinkovitosti URE za 20 % in 
uporaba obnovljivih virov energije OVE za 20 %) do leta 2020, ki jih je Evropska unija 
postavila v svojem podnebno-energetskem paketu. Z upoštevanjem prenovljene direktive o 
energetski učinkovitosti stavb, s strožjimi minimalnimi zahtevami, ki se tičejo tehničnih 
specifikacij stavb s predpisanimi okoljskimi merili za izbor pri javnem naročanju gradenj za 
javni sektor ter s spodbudami s strani države in zasebnih vlaganj v javne projekte, je cilj 20-
20-20 do leta 2020 dosegljiv. 

Osnovni namen akcijskega načrta je pospešiti in poenotiti izvajanje zelenega javnega 
naročanja v Sloveniji in s tem tudi: 
- zmanjšati negativen vpliv na okolje; 
- izboljšati učinkovitost rabe javnih financ; 
- spodbujati trg in inovacije za okoljsko sprejemljivejše izdelke in storitve; 
- spodbujati zasnovo novih, okolju prijaznejših, izdelkov in storitev; 
- spodbujati nove okoljske tehnologije in brezogljično gospodarstvo; 
- dajati dober zgled ostalim poslovnim subjektom in potrošnikom. 

Ključni načeli 
- Načelo ocene stroškov 

celotne življenjske dobe – 
Life Cycle Costing – 
LCC; 

- Vrednotenje kvalitativnih 
metod 

- Value for Money. 

Ključen cilj 
Zmanjšati vpliv 
celotnega javnega 
sektorja na okolje s 
pomočjo vključevanja 
okoljskih kriterijev v 
razpisane pogoje oz. 
merila. 

Akcijski načrt za zeleno 
javno naročanje –  

21. maj 2009 
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7 EMPIRIČNI DEL – ŠTUDIJE PRIMEROV 

7.1 Pojem učinkovitost in uspešnost 

Učinkovitost je način doseganja želenega cilja na najboljši mogoči način. Treba je razlikovati 
med uspešnostjo in učinkovitostjo. Uspešnost pomeni delati prave stvari, učinkovitost pa 
delati stvari na pravi način. Izraz učinkovitost se v ekonomski teoriji pojavlja v smislu 
temeljnega vprašanja o tem, kako čim učinkoviteje razporediti proizvodne dejavnike in 
uporabnike (Tajnikar 2003, 42). Ožje pa velja učinkovitost za medsebojni odnos med inputi in 
outputom. 

7.1.1 Učinkovitost 

Podjetje je uspešno, če počne prave stvari, učinkovito je, če stvari počne na pravilen način. 
Učinkovitost se zrcali v porabljenih sredstvih in času, potrebnem za dosego zastavljenih 
ciljev. Da bi bila organizacija uspešna, mora stalno izboljševati individualne, skupinske in 
podjetniške dosežke, delo pa mora biti opravljeno pravilno, torej pravočasno, kakovostno, 
upoštevajoč predpise in ob pravilni rabi zmogljivosti. K zagotavljanju uspešnosti poleg 
nagrajevanja veliko pripomorejo tudi jasno zastavljeni poslovni cilji, vizija in vrednote, dobra 
komunikacija in prenos informacij, ustrezne razmere za delo … Uspešnost je lahko izražena v 
naturalnih ali vrednostnih enotah, pri čemer vrednostno izkazan rezultat zahteva uporabo 
skupnega imenovalca, na podlagi katerega je mogoče primerjati rezultate posameznikov, 
skupin in celotnega podjetja. 

Pojem maksimiranja oziroma optimiranja je poznan zlasti iz klasične ekonomske teorije. 
Gospodarstvenik vedno maksimira in skuša doseči največji dobiček, njegove odločitve so 
vedno optimalne. Vse, kar je izpod maksimuma, je tako nesprejemljivo in nezadovoljivo. 
Merjenje ekonomičnosti temelji na popolni jasnosti ciljev. Kadar se odločamo, katero 
alternativo bomo izbrali, primerjamo stroške ene poti z drugo. Tista alternativa, ki je bolj 
sprejemljiva, je optimalna. Takšno merjenje je mogoče le v primerljivih količinah, ki jih lahko 
damo na skupni imenovalec, ta je brez izjeme denar. 

Z ekonomičnostjo in uspešnostjo je neločljivo povezano tudi uvajanje tržnih ukrepov. Tržni 
ukrepi zaobjemajo najrazličnejše elemente, predvsem pa: 

− privatizacijo, pretvorbo iz občinske v zasebno ali mešano lastnino; 

− koncesijo; 

− javne razpise; 

− komercializacijo lokalne infrastrukture; 

− soupravljanje privatnega sektorja; 

− ustrezno nagrajevanje managerjev, ki jih zaposluje javni sektor. 
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Porabniki javnih financ so v prvi vrsti zavezani, da s sredstvi dosegajo optimalno učinkovitost 
in uspešnost. Države OECD merijo učinkovitost, uspešnost in kakovost storitev v javni upravi 
z (OECD 2001, 11): 

− merami učinkovitosti, ki izražajo razmerje med učinki in vložki; 

− merami uspešnosti, ki se nanašajo na doseganje ciljev združbe oziroma izidov; 

− merami kakovosti storitev, ki se jih posebej izpostavlja kot predpogoj za uspešnost; 
OECD pri svojih poročilih o merjenju učinkovitosti in uspešnosti uporablja standardni model 
vložka-procesa-učinka-izida. 

Model vložka-procesa-učinka-izida (OECD 2001, 9), ki je grafično prikazan v sliki 11. 

 

Slika 11: Medsebojna povezanost vložkov, procesa, učinka in izida 

Vir: OECD 2001, 9. 

Učinkovitost je definirana kot razmerje med izložki oz. izidi in vložki (Halachmi 1992, 213–
226). Merjenje učinkovitosti zahteva razpoložljivost podatkov o rezultatih in potrošenih 
proizvodnih tvorcih. Učinkovitost lahko ugotavljamo agregatno za celotno organizacijo, zato 

IZID 
(vpliv na družbo in okolje) 

USPEŠNOST  
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prave učinke in dosegala 
postavljeni cilj?) 
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minimalnih stroških?) 

UČINKOVITOST (Ali 
smo z danimi sredstvi 
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temu merilu rečemo tudi skupna učinkovitost (Total Efficiency). To merilo zahteva, da celoten 
proizvodni rezultat organizacije primerjamo z vsemi posrednimi in neposrednimi stroški. 
Njegova prednost je enostavnost; uporabimo ga lahko kot prvo informacijo (Setnikar-Cankar 
in Andoljšek 2003). Površnost je pa velika slabost, zato se največ meril učinkovitosti 
osredotoča samo na en rezultat. Tako izračunani učinkovitosti rečemo delna učinkovitost 
(Partial Efficiency). Prednost kazalnikov parcialne učinkovitosti je prav gotovo natančnejša 
vsebina in s tem lažje izboljšanje procesov. Težava pa se ne pojavlja toliko pri ugotavljanju 
rezultatov kot pri določanju vložkov. Določiti je treba npr. stroške izvedbe enega kontrolnega 
pregleda. Ti so sestavljeni iz neposrednih stroškov (delo, materialni stroški ipd.) in posrednih 
stroškov (elektrika, razsvetljava, stroški nepremičnin ipd.). Vendar se takšne ovire da 
premagati. Prav zato se učinek organizacije meri s parcialnimi kazalniki učinkovitosti. Fiksne 
stroške pa delno lahko izločimo z izračunom mejne učinkovitosti (Marginal Efficiency). 
Mejna učinkovitost kaže prirast stroškov zaradi dodatno proizvedenega proizvoda ali storitve. 
Fiksni stroški hkrati ne narastejo ob tako majhnem prirastu proizvodnje (Berman 1998, 58). 

7.1.2 Uspešnost 

Medtem ko se učinkovitost ukvarja s tem, ali delamo stvari na pravi način, se uspešnost 
navezuje na to, ali delamo prave stvari.  

Uspešnost poslovanja ugotavljamo z merjenjem doseganja postavljenih ciljev, za kar 
potrebujemo sodila. Cilj je načeloma tudi sodilo o njegovi realizaciji, vendar ta povezava ni 
vedno tako neposredna. 

Ker so tudi poslovne prvine omejene dobrine, je tudi z njimi potrebno gospodariti. Bistvo 
uspešnega poslovanja je zato v uspešnem gospodarjenju. Uspešnost poslovanja nam tako 
odgovarja na vprašanje, kako se uresničuje temeljno načelo gospodarjenja. To je t. i. minimax 

načelo, ki ga lahko izrazimo na dva načina: 

− doseči dani rezultat (učinek) z minimalnimi žrtvami (z minimalno možno porabo 
sredstev); 

− z danimi žrtvami (z danimi sredstvi) doseči maksimalni možni rezultat. 

Pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja nas torej ne zanima absolutna velikost rezultata, pač pa 
rezultat poslovanja v primerjavi s sredstvi, potrebnimi za njegovo doseganje. 

V preglednici 5 je prikazana primerjava kategorij modela učinkovitosti in uspešnosti v 
zasebnem in javnem sektorju. Pri primerjavi so navedeni tudi problemi, ki bi jih bilo treba v 
sistemu merjenja odpraviti. Problematično je predvsem merjenje učinkov, ki jih v zasebnem 

sektorju lahko izrazimo vrednostno s ceno (ki kaže tudi kakovost, ki jo izdelku ali storitvi 
pripisuje uporabnik), v javnem sektorju ni ali pa niso pokazatelj dejanskih stroškov.  
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Preglednica 5: Razlika med vložki, učinki, izidi in vplivi v zasebnem in javnem 
sektorju 

Angleški izraz 
Slovenski 
prevod Opis 

Input  Vložek Proizvodni dejavniki, ki vstopajo v proces proizvodnje blaga ali 
storitev, in ki so potrebni za opravljanje dejavnosti (npr. delo, 
kapital, delovna sredstva). 

Process Proces Vse dejavnosti pri spreminjanju vložkov v učinke (npr. 
informiranje med različnimi ravnmi zaposlenih, obdelava 
podatkov). 

Output Učinek Rezultat procesov ali dela institucije, njen proizvod ali storitev 
(npr. izdana odločba, diplomant). 

Outcome Izid Kaže uspešnost in doseganje cilja, širšega od cilja institucije. Izid 
je družbeno določen smoter delovanja institucije s strani družbe 
(npr. raven brezposelnosti v regiji, manjši davčni dolg 
državljanov). 

Efficiency  Učinkovitost Meri učinkovitost procesov opazovane združbe. Merimo jo lahko 
kot razmerje med številom oz. vrednostjo storitev in potrošenim 
delom ali vsemi potrošenimi proizvodnimi dejavniki. Kako 
učinkovito so porabljene zmožnosti ljudi, sredstva in drugi 
proizvodni dejavniki? Koliko učinkov proizvedemo z omejenimi 
sredstvi? 

Effectiveness Uspešnost Gre za merjenje izida, to je vizije oz. cilja združbe. Ali združba 
udejanja svoje poslanstvo, ki je razlog za njen obstoj, ali dela 
prav? 

Npr. učinek fakultete je diplomant, cilj fakultete pa je diplomant, 
ki bo s svojim znanjem zaposljiv – to je uspeh fakultete. 

Quality Kakovost Je pojem, ki kaže stopnjo zadovoljitve potrebe uporabnika. Kaže 
pozitivne lastnosti storitve in procesov. Npr. kakovostni 
diplomant z bolj kakovostnim znanjem. 

Vir: Setnikar-Cankar 2005, 93. 

7.2 Študija primera izgradnje večnamenskega športnega objekta 

Predmet te študije je izgradnja večnamenskega pokritega športnega objekta v eni izmed 
slovenskih občin. Trenutno občina nima pokritega večnamenskega športnega objekta, 
rekreativne dejavnosti za občane ter športno udejstvovanje članov občinskih društev tako 
potekajo v popoldanskem času v mali in veliki telovadnici osnovne šole. Občina je kot 
lokalna skupnost zavezana tudi izpolnjevati zahteve Zakona o športu ter Nacionalnega 
programa športa, ki določata, da mora spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in 
razvoj športnih dejavnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne 
športne objekte. 

Pri tej investiciji bosta sodelovala javni (občina) in zasebni sektor (zasebno podjetje, ki bo 
izbrano z javnim razpisom) v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. 
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Namen investicijskega programa je podrobna razčlenitev optimalne variante, ki je bila 
predlagana v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, in s tem izdelati strokovne 
podlage za investicijsko odločitev. 

Namen in cilj investicijskega projekta 

V občini so v sklopu Športnega parka trenutno urejena teniška igrišča, asfaltirano igrišče za 
igre z žogo, igrišče za odbojko na mivki ter zelene parkovne površine, ne pa tudi pokrit 
osrednji objekt za športne aktivnosti. Ker želi občina zagotoviti osnovno infrastrukturo za 
športno udejstvovanje svojih občanov tudi v zimskem času, je neposreden cilj investicije 
izgradnja pokritega večnamenskega športnega objekta. 

Osnovni namen projekta je, da z izgradnjo pokrite večnamenske dvorane zagotovi možnosti 
za športno udejstvovanje občanov vseh starosti in ne glede na letni čas. 

Cilji investicije v večnamenski športni objekt so tudi: 

− zagotovitev možnosti za športno udejstvovanje občanov vseh starosti in ne glede na letni 
čas, kar bo prispevalo k boljšemu psihofizičnemu stanju občanov in s tem k manjši 
obolevnosti v občini in posledično višji kakovosti življenja prebivalcev občine; 

− zmožnost organiziranja tekmovanj in športno rekreacijskih prireditev; 

− napredek v razvoju nekaterih športnih panog (nogomet, rokomet, košarka, odbojka, 
badminton) v občini; 

− zagotovitev prostorov za društveno pisarno Športnega društva; 

− lokalna športna društva bodo v primeru, da se bodo prijavila na razpis občine, imela 
subvencionirano športno udejstvovanje v okviru Letnega programa športa; 

− posreden vpliv na dodatno zaposlovanje v športu na območju občine. 

Opis možnih variant 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ sta bili v tem dokumentu predstavljeni dve varianti: 

Varianta A je predvidela izgradnjo dvoetažnega večnamenskega objekta ter s tem spodbujanje 
in širjenje športne dejavnosti v občini. 

V tem primeru bo objekt v okviru danih tlorisno dovoljenih gabaritov zasnovan v dveh 
etažah: pritličje in 1. nadstropje. Izkoriščena bo tudi streha objekta, kjer se bodo nahajale 
pisarna, sanitarije ter terasa. Na strehi oziroma v drugem nadstropju so predvideni dodatni 
prostori znotraj manjšega zastekljenega kubusa. Objekt bo deljen po vertikali tako, da bo 
severovzhodni del stavbe namenjen gostinskemu lokalu, jugozahodni del pa športni dvorani s 
pripadajočimi prostori. Načrtovani objekt bo imel neto površine v izmeri 524,70 m2, kar po 
gradbenih standardih znaša približno 629,64 m2 bruto. 
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Kot je razvidno iz preglednice 6, je vrednost investicije v primeru, da bi bila izbrana varianta 
A, ocenjena na 1.559.480 EUR z DDV. Večino investicijskih stroškov (58 %) predstavljajo 
gradbeno-obrtniška dela, ki bodo potrebna za izgradnjo objekta. Povprečni strošek 
kvadratnega metra objekta znaša 2.512,16 EUR brez DDV oziroma 2.972,17 EUR z DDV. 

Preglednica 6: Ocena investicijskih stroškov za varianto A, stalne cene na dan 25. 2. 
2009 

Vrsta del Brez DDV Vrednost DDV Skupaj [EUR] Delež (%) 

Zemljišče 111.375   7,14 % 

Skupaj GOI dela na objektu 756.000 151.200 907.200 58,17 % 

Oprema 375.000 75.000 450.000 28,86 % 

Dokumentacija in inženiring 75.754 15.151 90.905 5,83 % 

Skupaj vrednost investicije 1.318.129 241.351 1.559.480 100,00 % 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Varianta B pa je predvidela ohranitev obstoječega stanja oziroma ni predvidevala izgradnje 
pokritega večnamenskega objekta, če občina ne bi uspela najti zasebnega partnerja, ki bi bil 
pripravljen financirati izgradnjo objekta. V tem primeru občina sama ne bi uspela zagotoviti 
dovolj sredstev in se večnamenski objekt ne bi zgradil, kar pomeni, da bi občani tudi v 
prihodnje imeli na voljo le dva pokrita prostora za rekreacijo – malo in veliko dvorano v 
Osnovni šoli v občini. V primeru, da bi bila izbrana varianta B, se načrtovana investicija ne bi 
izvedla, kar pomeni, da tudi investicijski stroški ne bi nastali. 

Ker občina trenutno nima nobenega pokritega večnamenskega objekta, namenjenega 
rekreativnemu udejstvovanju svojih občanov, bi ohranjanje obstoječega stanja pomenilo tudi 
neizpolnjevanje zahtev slovenske in evropske zakonodaje s področja športa. Tako je bila v 
dokumentu identifikacije investicijskega projekta predlagana varianta A.  

Priprava projekta se je začela že v letu 2008, ko je bil izdelan idejni projekt za večnamenski 
športni objekt. V začetku leta 2009 je bila izdelana tudi pravna študija, v kateri so bile 
raziskane različne možnosti sodelovanja v obliki javno-zasebnega partnerstva ter investicijska 
dokumentacija. Projekt izgradnje pokrite večnamenske športne dvorane v javno-zasebnem 
partnerstvu ima glavni cilj – omogočiti športno udejstvovanje občanov vseh starosti in ne 
glede na letni čas, kar bo prispevalo k boljšemu psihofizičnemu stanju občanov in s tem k 

manjši obolevnosti v občini in posledično višji kakovosti življenja prebivalcev občine. 

Projekt bo omogočil tudi: 

− organiziranje tekmovanj in športno-rekreacijskih prireditev; 

− napredek v razvoju nekaterih športnih panog (nogomet, rokomet, košarka, odbojka, 
badminton) v občini; 

− zagotovitev prostorov za društveno pisarno športnega društva; 

− subvencionirano športno dejavnost v primernih prostorih lokalnim športnim društvom v 
okviru Letnega programa športa; 
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− dodatno zaposlovanje v športu na območju občine. 

Z namenom preučevanja različnih variant izgradnje večnamenske športne dvorane v občini so 
bile izdelane naslednje študije: 

− idejni projekt za večnamenski športni objekt; 

− ocenitev tržne vrednosti dela stavbnih zemljišč; 

− pravna študija o različnih oblikah vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva za projekt 
Športni objekt.  

Vrednost investicije in predvidena finančna konstrukcija 

Skupna ocena vrednosti projekta vključuje naslednje stroške: zemljišče, gradbeno-obrtniška 
dela, električne instalacije in opremo, strojne instalacije in opremo, vgradno opremo, izdelavo 
investicijske dokumentacije, izdelavo projektne dokumentacije, svetovanje in geodetske 
storitve ter inženiring in nadzor za čas gradnje objekta. 

Ocenjeni stroški investicije v izgradnjo večnamenskega športnega objekta v občini so 
ocenjeni na 1.559.480 EUR z DDV. Povprečni strošek kvadratnega metra objekta znaša 
2.512,16 EUR brez DDV oziroma 2.972,17 EUR z DDV. 

Za izvedbo investicije v ožjem območju občine je predvideno javno-zasebno partnerstvo v 
obliki koncesije gradnje po modelu BTO. Investicija v izgradnjo športnega objekta v občini 
bo financirana iz sredstev občine. Večino sredstev (1.422.144 EUR (stalne cene na dan 25.02. 
2009 z DDV) oziroma 91 % celotne investicije) pa bo moral zagotoviti na javnem razpisu 
izbrani zasebni partner. 

Upravljanje z novo zgrajenim objektom bo urejeno z javno-zasebnim partnerstvom, kjer bo 
javni partner občina, zasebni partner pa bo izbran z razpisom. Ker postopki izbire zasebnega 
partnerja v času pisanja investicijskega programa niso bili končani, tudi zasebni partner, 
bodoči upravljavec s športnim objektom, še ni bil znan. 

Upravičenost investicije 

Pri finančni analizi so ekonomski kazalniki pozitivni in tako izkazujejo upravičenosti 
investicije. Investirana sredstva naj bi se povrnila v 11 letih, neto sedanja vrednost investicije 
je pri 7-odstotni diskontni stopnji enaka 10.398 EUR, interna stopnja donosnosti je 7,2 %, 
modificirana interna stopnja donosnosti je 7,1 %, relativna neto sedanja vrednost 0,01, 
razmerje med diskontiranimi stroški in koristmi pa 1,30. 

Investicija pa je še v precej večji meri upravičena v ekonomski analizi, ki ocenjuje 
investicijski projekt z vidika družbe kot celote in ne le z vidika investitorja (kot je to v 
primeru finančnega vrednotenja), kjer so bili upoštevani direktni in indirektni vplivi, ki jih bo 
imela načrtovana investicija na gradbeništvo, predelovalno industrijo, na sektor druge javne, 
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skupne in osebne storitve. Ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pri 7-odstotni 
diskontni stopnji enaka 213.706 EUR, interna stopnja donosnosti znaša 10,5 %, modificirana 
interna stopnja donosnosti 8,9 %, relativna neto sedanja vrednost pa 0,16. Doba vračila 
sredstev je 11 let, razmerje med diskontiranimi stroški in prihodki ter koristmi pa je 0,89. 

Analiza obstoječega stanja in potrebe po športni infrastrukturi v občini  

Občina želi ob športnem parku zgraditi večnamenski športni objekt, ki bo služil za 
zadovoljevanje potreb občanov po športnem udejstvovanju. Trenutno občina nima pokrite 
večnamenske dvorane, ki bi bila na voljo občanom za njihovo rekreacijo. V tej dvorani bi 
dobili prostor tudi Športno društvo ter različni športni klubi. 

V občini trenutno potekajo športne aktivnosti kot so nogomet, košarka, odbojka na mivki, 
balinanje, tenis, športno plezanje, borilne veščine, mladinska mešana navijaška skupina na 
sosednjih površinah ob osnovni šoli in ob športnem parku. 

V občini sta trenutno le dve pokriti dvorani, namenjeni športnemu udejstvovanju, in sicer 
mala ter velika telovadnica v okviru osnovne šole. V dopoldanskih urah sta ti dve telovadnici 
namenjeni športni dejavnosti učencev osnovne šole, v popoldanskem času pa v mali in veliki 
telovadnici delujejo športna društva iz občine v okviru Letnega programa športa. Delovanje 
športnih društev v telovadnicah subvencionira občina prek javnega razpisa. Tako je velika 
telovadnica zasedena 38,5 ur tedensko, mala pa 29 ur tedensko z različnimi športnimi društvi 
(npr. mladinska navijaška skupina, nogometni klub, borilne veščine, plezalno društvo). Po 
tržni ceni (rekreacija občanov: košarka, nogomet) je velika telovadnica zasedena le 8,5 ur 
tedensko, mala pa 7 ur. Teh 7 ur tedensko je namenjenih rekreaciji občanov, in sicer za 
koronarni klub, jogo, aerobiko. Z rekreacijo se tako v občini ukvarja približno le ena tretjina 
vseh prebivalcev, približno 1.200 občanov. 

Naj poudarimo, da so cilji usklajeni z razvojnimi strategijami in politikami tako na državni 
kot tudi na lokalni ravni. 

V Nacionalnem programu športa je zapisano, da je šport pomembna dejavnost družbe, izraz 
njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ljudje se 
ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo 
neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. 

Področje športa v Sloveniji urejajo naslednji zakonski in podzakonski akti: Zakon o športu, 
Nacionalni program športa, Letni program športa občine za leto 2009. 

Zakon o športu v svojem prvem členu določa, da država in lokalne skupnosti skrbijo za 
uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in 
lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v Nacionalnem programu športa 
in programih športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju: 
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− športne vzgoje (športna vzgoja po tem zakonu je dejavnost otrok in mladine, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne 
glede na njegovo pojavno obliko); 

− športne rekreacije (športna rekreacija po tem zakonu je športna dejavnost odraslih vseh 
starosti in družin); 

− kakovostnega športa (kakovostni šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje 
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti 
za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne 
zadovoljuje); 

− vrhunskega športa (vrhunski šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje športnikov, 
ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda); 

− športa invalidov (šport invalidov po tem zakonu je dejavnost invalidov vseh starosti, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom). 

V 3. členu Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) je tudi določeno, da lokalna skupnost 
uresničuje javni interes v športu tako, da: 

− zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti, in za izvedbo lokalnega programa športa; 

− spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti; 

− načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz 
proračuna lokalnih skupnosti. 

Način uresničevanja javnega interesa v športu je opredeljen z nacionalnim programom, ki ga 
sprejme Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. Izvajanje nacionalnega 
programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada, in letnimi programi, ki jih 
sprejmejo lokalne skupnosti. 

Med izvajalce letnega programa športa v skladu z Zakonom o športu sodijo tudi športna 

društva in njihova združenja, ki imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega 
programa. 

Javni športni objekti so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti. 
Uporabljati se morajo v javno dobro in za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni. 
Športna društva, ki izvajajo letni program, imajo za izvajanje nacionalnega programa, pod 
enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci. Prav 
tako imajo pred izvajalci letnega programa prednost obvezni športni programi šolske športne 

vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih. 

V skladu z navedbami Zakona o športu se način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in 
koriščenja javnih športnih objektov opredeli s pogodbo. 
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V Nacionalnem programu športa je določeno, da lokalne skupnosti kot najpomembnejši 
financer sofinancirajo predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in 
gradnjo športnih objektov in skrbijo za njihovo vzdrževanje. Država Slovenija bo spodbujala 
razvoj športa s finančno in strokovno podporo predvsem na tistih področjih, ki pomembno 
vplivajo na razvoj športa, kot so izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov, gradnja športnih objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost. 

V zadnjih letih se je izjemno povečalo število specializiranih športnih centrov, ki za plačilo 
ponujajo najem športnega prostora, pa tudi športne programe in storitve. Čeprav so dosedanje 
izkušnje pokazale, da je treba te oblike razvijati tudi v prihodnje, je treba bolj kot doslej 
zagotoviti strokovnost športne ponudbe. Potrebno je posodobiti nekatera športna igrišča in 
pokrite objekte, tudi tiste pri šolah, in urediti odprte športne površine, ki so dostopne vsem 
državljankam in državljanom. 

Nacionalni program športa še prav posebno skrb namenja gradnji in vzdrževanju športnih 
objektov, ki naj bodo večnamenski, in spremljajoči infrastrukturi. Objekti za športno 
rekreacijo morajo biti dostopni vsem kategorijam prebivalstva, objekti za kakovostni in 
vrhunski šport pa morajo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog. Tudi v bodoče 
bo potrebno načrtno izpopolnjevati mrežo športnih objektov, ki bo podprta z oceno stanja, 
rezervacijo prostora, usmeritvami za planiranje, racionalno gradnjo in opremljanjem, pa tudi z 
gospodarnim upravljanjem in vzdrževanjem zgrajenega. 

Na področju športne rekreacije odraslih Nacionalni program športa v RS (2000) določa za cilj 
ohranjanje in izboljševanje celostnega zdravstvenega statusa, zmanjševanje negativnih 
posledic današnjega načina življenja in dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti 
človeka ter s temi motivi pritegnitev čim večjega števila ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri 
tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 
prostega časa. 

Programi na ravni lokalne skupnosti naj bi tako obsegali 80 ur programa vadbe na skupino, ki 
šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Na ravni lokalne skupnosti naj se tako 
iz javnih financ sofinancira: najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter 
občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader. 

Nacionalni program športa tako predvideva načrtovano letno gradnjo 25.000 m2 športnih 
objektov. Sredstva zanje pa se bodo namenjala iz naslednjih virov: proračunskih sredstev 
Ministrstva za šolstvo in šport, proračunskih sredstev lokalnih skupnosti za gradnjo športnega 
standarda, proračunskih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za investicije v šolski športni 
standard, investicijska sredstva Fundacije za šport, proračunskih sredstev lokalnih skupnosti 
za šolski športni standard, nepovratnih sredstev EU in drugih virov. 

Program športa in nacionalni program se sofinancirata tudi iz drugih virov, kot so donatorstva, 
sponzorstva, volontersko delo, sredstva udeležencev, sredstva Fundacije za šport, televizijskih 
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pravic itd. Za izpeljavo celotnega programa športa ni dovolj finančnih sredstev, zato se 
morajo povečati finančna sredstva iz javnih financ in drugih virov. 

Pomemben vidik športno-rekreacijske infrastrukture predstavlja tudi turizem oziroma 
turistična športno-rekreacijska ponudba, ki predstavlja vse pomembnejši element celovite 
ponudbe turističnih destinacij. Tako bo pokriti športni večnamenski objekt v Športnem parku 
prispeval tudi k dvigu prepoznavnosti občine kot turistične destinacije in s tem povečal 
možnosti za razvoj novih produktov tudi na področju turizma in s tem privabljanju tujih 
gostov. Vendar pa je ključni dejavnik pri tem, da so produkti in infrastruktura konsistentno in 
celovito vključeni v ponudbo destinacij. 

Iz predstavljenih državnih dokumentov s področja športa je razvidno, da bo izgradnja novega 
večnamenskega športnega objekta v občini prispevala k dvigu kakovosti športnega 
udejstvovanja svojih občanov ter omogočila pogoje za dobro delovanje športnih društev in s 
tem izpolnila zahteve, ki jih nalagata tako Zakon kot tudi Nacionalni program. 

Ne nazadnje pa bo s tem projektom občina upoštevala tudi usmeritve Sveta Evrope in 
mednarodnih konvencij, ki jih mora spoštovati tudi Slovenija kot članica EU: 

− resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o Beli knjigi o športu; 

− evropska konvencija proti dopingu v športu; 

− kodeks etike v športu. 

Analiza tržnih možnosti 

Ta je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ narejena za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali 
izvajajo v okviru javne službe oziroma, s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo storitev. 
Predmet tržne analize v tem dokumentu je obratovanje večnamenskega pokritega športnega 

objekta v občini. 

V tem poglavju je tako analizirano: 

− stanje poslovnega okolja – trenutno stanje na področju pokritih večnamenskih športnih 
objektov v občini; 

− potencialni kupci – bodoči uporabniki storitev tega objekta; 

− oblikovanje ter opis ciljnega trga (trenutno in prihodnje stanje) in 

− SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza oziroma analiza 
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti glede na izvedbo projekta. 

Analiza poslovnega okolja 

V občini so v sklopu Športnega parka trenutno urejena teniška igrišča, asfaltirano igrišče za 
igre z žogo, igrišče za odbojko na mivki ter zelene parkovne površine, ni pa pokritega 
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osrednjega objekta za športne aktivnosti. Zato želi občina ob športnem parku zgraditi 
večnamenski športni objekt, ki bo služil za zadovoljevanje potreb občanov po športnem 
udejstvovanju. Trenutno občina nima pokrite večnamenske dvorane, ki bi bila na voljo 
občanom za njihovo rekreacijo. 

Analiza bodočih uporabnikov 

Predvideni bodoči uporabniki večnamenskega športnega objekta bodo v prvi vrsti prebivalci 
občine, ki bi se udeleževali rekreacije, vodene aerobike, plesnih tečajev, tečajev joge in drugih 
aktivnosti, ki se bodo odvijale v novi večnamenski dvorani. V novo zgrajenem 
večnamenskem objektu bodo dobila prostor za svoje aktivnosti tudi športna društva občine. 

Za izračun trenda rasti prebivalcev in podjetij v občini so bili uporabljeni podatki o številu 
prebivalcev v obdobju od 30. 6. 2007 do 30. 6. 2008, saj je bila občina ustanovljena v letu 
2006. Število prebivalcev v posameznih letih je prikazano v preglednici 7, število podjetij pa 
v preglednici 8. 

Preglednica 7: Število prebivalcev v občini v letih 2007–2008 

Leto 30. 6. 2007 31. 12. 2007 30. 6. 2008 

Število prebivalcev 3.488 3.484 3.499 

Vir: Izbrana občina 2009a.  

Letna rast prebivalcev primerjalno gledano iz 30. 6. 2008 na 30.0 6. 2007 je bila 0,32 %, 
povprečna letna stopnja rasti prebivalcev v občini je bila v opazovanem obdobju 0,04 %. 
Primerjalno gledano je bilo konec junija 2008 15 prebivalcev več kot na dan 31.12. 2007. 

Iz preglednice 9 je razvidno, da je bilo v letu 2006 delujočih 210 podjetij (registriranih 
pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja izkazale prihodek, ali zaposlene osebe 

oziroma osebe, ki delajo), v letu 2007 pa 234. 

Preglednica 8: Število podjetij v občini v letih 2006–2007 

Leto 2006 2007 

Število podjetij 210 234 

Vir: Izbrana občina 2008.  

Letna rast podjetij primerjalno gledano iz leta 2007 na 2006 je bila 11,43 %.  

Opis ciljnega trga 

V skladu s Pravilnikom o načinu in oddajanju šolskih prostorov je cena najema male 
telovadnice postavljena na 10 EUR + DDV. Ker bo zgrajena dvorana v novi stavbi približno 
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enake površine kot mala telovadnica v OŠ, se predvideva, da bo zasebni partner uro najema 
športne dvorane vrednotil na enako višino, kot je urni najem male telovadnice v OŠ. 

Predvideva se, da se bo v športni dvorani odvijala predvsem vodena vadba za rekreacijo 
občanov, v manjšem obsegu pa tudi dejavnosti društev. 

SWOT-analiza s postavitvijo ciljev 

SWOT analiza (Strengths – prednosti, Weaknesses – slabosti, Opportunities – priložnosti, 
Threats – nevarnosti) na kratko predstavi notranje značilnosti projekta in v povezavi z 
njegovo realizacijo omogoča analiziranje alternativnih razvojnih scenarijev. Analizira 
povezave s prikazom notranjih dejavnikov, iz katerih nameravana projektna pobuda izhaja 
(prednosti) ali jih je treba izločiti (slabosti), in ugodne (priložnosti) ter neugodne (nevarnosti) 
zunanje dejavnike. 

V preglednici 9 je tako predstavljena SWOT analiza izgradnje pokritega športnega objekta v 
občini. 

Preglednica 9: SWOT-analiza 

Prednosti Slabosti 

- moderen športni objekt s pokritimi igrišči, 

- omogočeno celoletno športno udejstvovanje, 

- urejeni sanitarni prostori, 

- spodbujanje razvoja športa v občini, 

- zavedanje problematike nezadostnih pokritih 
športnih površin. 

 

- zastarelost spremljajočih objektov, 

- kadrovska nepokritost in 

- morebitna odsotnost strokovnega trženja 
dejavnosti. 

Priložnosti Nevarnosti 

- odlična lokacija objekta sredi urbanega 
naselja, 

- spreminjanje podobe občine in 

- izkoriščanje vseh razpoložljivih finančnih virov 
financiranja razvojnega projekta. 

- hrup za okoliške prebivalce, 

- potrebna sredstva za vzdrževanje, 

- premajhna zasedenost dvorane, 

- nestrinjanje okoliških prebivalcev z gradnjo 
objekta, 

- zaradi gospodarske krize ljudje ne bodo 
imeli dovolj finančnih sredstev za rekreacijo 
v dvorani. 

 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Opis objekta 

Objekt tlorisnih dimenzij v pritličju 12,50 x 20,40 m, v nadstropju 14,00 x 24,40 m in na 
strehi 15,60 x 26,30 m bo dvonadstropen, krit z enokapno streho z blagim naklonom 5 stopinj. 
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Na strehi oziroma v drugem nadstropju so predvideni dodatni prostori znotraj manjšega 
zastekljenega kubusa. 

Objekt je deljen po vertikali tako, da je severovzhodni del stavbe namenjen gostinskemu 
lokalu, jugozahodni del pa športni dvorani s pripadajočimi prostori. Pri zasnovi lokala je 
potrebno upoštevati, da bo dostava hrane povečini od drugod. Na tem mestu bo le priprava 
enostavnejših obrokov, zato naj bi zadoščala za te potrebe manjša kuhinja. 

Vhodi v objekt bodo trije, s severne strani pod balkonom v lokal, z zahodne strani iz športnih 
igrišč v del objekta, namenjenega športni dejavnosti, in tretji interni vhod na vzhodni strani, ki 
bo služil dostopu do servisnega dela lokala, (shrambe, garderobe za zaposlene, WC za 
zaposlene, kuhinja ...). 

Športna dvorana bo imela v pritličju ločene prostore za moške in ženske obiskovalce 
(garderobe, prostori s prhami, sanitarije). V pritličju so v tem delu stavbe predvideni tudi 
pomožni prostori – shrambi za športne rekvizite in kotlovnica. 

V nadstropju je nad garderobami, sanitarijami in delno tudi lokalom urejena manjša športna 
dvorana tlorisnih dimenzij 10,70 x 13,20 m (142,38 m2). Višina dvorane bo v najnižjem delu 
4 m, v najvišjem pa 5 m. Poleg dvorane bodo v nadstropju še dve pisarni in prostor za hrambo 
športnih rekvizitov. Ena od pisarn bo v nadstropju poleg dvorane po vsej verjetnosti služila za 
dodatno hrambo športne opreme. Posamezne površine so prikazane v preglednici 10. 

Zaradi pomanjkanja prostora, namenjenega športnim delavcem, je bila na strehi zasnovana 
dodatna pisarna zunanjih tlorisnih dimenzij 5,14 x 5,40 m. 

Preglednica 10: Površine pokritega športnega objekta 

Prostor Velikost 

Športna dvorana 310,99 m2 

Gostinski lokal 190,77 m2 

Skupni prostori (kotlovnica, hodnik, sanitarije) 22,94 m2 

Skupaj neto: 524,70 m2 

Skupaj bruto (x 1,2) 629,64 m2 

Vir: Izbrana občina 2008a.  

Oprema za športno dvorano 

V sklopu opreme za športno dvorano bo potrebno kupiti osnovno opremo za izvajanje vodene 

vadbe, predvsem aerobike, kar vključuje naslednje naprave: blazine različnih dimenzij, ki so 
namenjene tako za splošno telovadbo kot za različne terapije (joga), steperje, body pump uteži 
(posebne uteži, namenjene vodeni vadbi v okviru aerobike), letvenik z blazinami, ozvočenje, 
mikrofon, pace postaje, spinning kolesa, elastične trakove, cevke, krepilce rok in dodatke. 
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V delu dvorane bo tudi fitnes, ki bo od področja aerobike ločen s predelno steno, v sklopu 
katerega bo najprej kupljena naslednja oprema: tekalna teza, sobna kolesa, prirejena za fitnes, 
orbitrek, naprave za noge, naprave za trebušne mišice, proste uteži. 

Oprema za lokal 

V sklopu opremljanja lokala bo potrebno kupiti naslednje: 

− notranja oprema lokala (pohištvo): šank, pult, mize in stoli, barski stoli; bela tehnika: 
pomivalni stroj, hladilnik, hladilna vitrina, hladilnik za vino, vitrina za sladoled; 
gospodinjski aparati: opekač kruha, ledomat, aparat za vročo čokolado, sokovnik, aparat 
za kuhanje kave, mlinček za kavo, mešalnik, aparat za stepanje smetane; 

− računalniška oprema, ozvočenje, druga elektronska oprema; 

− notranja oprema kuhinje (pohištvo); 

− bela tehnika za kuhinjo; 

− oprema za vrt. 

Shramba ter garderobe 

V shrambo se bodo vgradili regali, v garderobi za zaposlene ter goste športne dvorane pa 
bodo omarice z več razdelki. 

Pisarne 

Pisarne bo potrebno opremiti z računalnikom, monitorjem, programsko opremo, brezžičnim 
telefonom, telefaksom, kopirnim strojem, mizo, stoli, omaro ter tiskalnikom. 

Analiza zaposlenih 

Ker v času pisanja tega dokumenta zasebni partner še ni bil znan, se predvideva, da bodo za 
nemoteno obratovanje športne dvorane z vsemi pripadajočimi prostori zaposlene štiri osebe. 
Tri osebe bodo skrbele za oddajanje športne dvorane, vodenje rekreativnih dejavnosti (vodena 
vadba – aerobika, joga, telovadba za nosečnice, starejše osebe ...) ter za delovanje lokala. Ena 
oseba pa bo zadolžena za vzdrževalna ter čistilna dela v športnem objektu. 

Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah 

Obravnavana investicija v izgradnjo večnamenskega športnega objekta bi v občini zadostila 
minimalnemu standardu športa, saj bi bil to prvi pokriti večnamenski športni objekt v občini. 

Pri tej investiciji bosta sodelovala javni sektor in zasebni sektor (zasebno podjetje, ki bo 
izbrano z javnim razpisom). Javni partner ne razpolaga z lastnimi finančnimi sredstvi, ki bi 



125 

zadostovala za realizacijo projekta, zato je zainteresiran za zasebno vlaganje v gradnjo 
športnega objekta, ki se bo po izgradnji v skladu z načrtom razdelitve etažne lastnine razdelil 
na dva dela – lastnik pisarne v prvem in drugem nadstropju in solastnik sanitarij in garderob s 
kopalnicami ločeno po spolu bo občina, lastnik gostinskega lokala in večnamenske dvorane 
pa bo postal izbrani izvajalec javno-zasebnega partnerstva. Do načrta razdelitve etažne 
lastnine bo lastnik zemljišča ostala občina. Za čas gradnje se bo na izbranega izvajalca 
prenesla stavbna pravica, ki pa se bo časovno in vsebinsko omejila. Javni partner v projekt 
vlaga: 

− zazidljivo zemljišče v izmeri 550 m2; 

− že izdelano projektno in investicijsko dokumentacijo, pravno študijo; 

− poslovno priložnost za zasebnega vlagatelja. 

Zasebni partner se bo obvezal prevzeti financiranje, projektiranje, pridobitev potrebnih 
upravnih dovoljenj (gradbeno, uporabno dovoljenje) in gradnjo objekta. 

Občina in izbrani zasebni partner bosta sodelovala v obliki koncesijskega razmerja. 
Koncesijsko razmerje je dvostransko pogodbeno razmerje med koncedentom (občino) in 
zasebnim partnerjem kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju 
(najverjetneje) ob pravici gradnje tudi neko izključno pravico uporabljati ali upravljati z 
zgrajenim objektom. 

V primeru odločitve za to obliko javno-zasebnega partnerstva bi torej občina po izvedenem 
postopku izbire zasebnega partnerja z njim sklenila koncesijsko pogodbo, s katero bi nanj 
prenesla pravico (in obveznost) izgradnje in upravljanja z zgrajenim objektom. 

Po izgradnji bo objekt razdeljen v skladu z načrtom razdelitve etažne lastnine na dva dela. 
Pisarni v prvem in drugem nadstropju bi ostali v lasti občine, zasebni partner bi se zavezal, da 
bo določeno obdobje z njima upravljal in ju vzdrževal (model zgradi – prenesi v last – 
upravljaj ali BTO model – Build-Transfer-Operate), gostinski lokal pa bi ostal v lasti 

zasebnega vlagatelja. Model lastninske pravice na objektih bi moral biti opredeljen že v 
javnem razpisu. Pri urejanju teh vprašanj je potrebna posebna pozornost predvsem pri sestavi 

koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. Pogoj za izbiro navedenega modela je, da zasebni 
partner prevzame večino poslovnega tveganja. 

Ocena vrednosti projekta 

Skupna ocena vrednosti projekta vključuje naslednje stroške: zemljišče, gradbeno-obrtniška 
dela, električne instalacije in opremo, strojne instalacije in opremo, vgradno opremo, izdelavo 
investicijske dokumentacije, izdelavo projektne dokumentacije, svetovanje in geodetske 
storitve in inženiring ter nadzor za čas gradnje objekta. V preglednici 11 so tako prikazani 
posamezni stroški investicije. 
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Preglednica 11: Ocena investicijskih stroškov, stalne cene na dan 25. 2. 2009 [EUR] 

Vrsta del Brez DDV 
Vrednost 

DDV 
Skupaj [EUR] Delež (%) 

Zemljišče 111.375 0 111.375 7,14 % 

Skupaj GOI dela na objektu 756.000 151.200 907.200 58,17 % 

Oprema 375.000 75.000 450.000 28,86 % 

Dokumentacija in inženiring 75.754 15.151 90.905 5,83 % 

Skupaj vrednost investicije 1.318.129 241.351 1.559.480 100,00 % 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Kot je razvidno iz preglednice 13, bo v javno-zasebnem partnerstvu potrebno zagotoviti 
1.559.480 EUR (stalne cene z DDV) za večnamenski športni objekt v občini. Povprečni 
strošek kvadratnega metra objekta znaša 2.512,16 EUR brez DDV oziroma 2.972,17 EUR z 
DDV. 

Prikaz investicijske vrednosti po stalnih in tekočih cenah 

V preglednici 12 je prikazana investicijska vrednost po letih po stalnih cenah (nivo cen 
februar 2009). 

Preglednica 12: Ocena investicijskih stroškov z DDV [EUR] 

Vrsta del 2008 2009 2010 2011 Skupaj 

Zemljišče 0 111.375 0 0 111.375 

Skupaj GOI dela na objektu 0 0 453.600 453.600 907.200 

Oprema 0 0 0 450.000 450.000 

Dokumentacija in inženiring 6.420 66.341 6.048 12.096 90.905 

Skupaj vrednost investicije 6.420 177.716 459.648 915.696 1.559.480 

Vir: Izbrana občina 2009. 

V preglednici 13 je prikazana ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah. Ocena stroškov 

investicije po tekočih cenah je izvedena na podlagi ocene inflacije UMAR, ki je za leto 2009 
predvidel, da bi le ta bila 1,1 % in leta 2010 3,0 %. Ker za leto 2011 v času pisanja tega 
dokumenta še ni bilo napovedi, je bila privzeta enaka višina inflacije, kot jo je UMAR 
napovedal za leto 2010.  

Iz preglednice 13 je razvidno, da vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.602.695 EUR. 

V letu 2008 so že nastali delni stroški za pripravo, in sicer za izdelavo idejnega projekta. 

V letu 2009 je bilo ocenjeno zemljišče, na katerem bo stal objekt, izdelana bo tudi 
investicijska in projektna dokumentacija, nastali bodo tudi stroški pravnega svetovanja. 
Gradnja bo potekala približno leto in pol – od aprila 2010 do decembra 2011. V letu 2011 bo 
treba kupiti tudi opremo. Objekt naj bi bil predvidoma predan v uporabo januarja 2012. 
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Preglednica 13: Ocena investicijskih stroškov z DDV, tekoče cene [EUR] 

Vrsta del 2008 2009 2010 2011 Skupaj 

Zemljišče 0 112.600 0 0 112.600 

Skupaj GOI dela na objektu 0 0 467.208 467.208 934.416 

Oprema 0 0 0 463.500 463.500 

Dokumentacija in inženiring 6.420 67.071 6.229 12.459 92.179 

Skupaj vrednost investicije 6.420 179.671 473.437 943.167 1.602.695 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Analiza lokacije 

Občina načrtuje izgradnjo večnamenskega športnega objekta, ki bo namenjen predvsem 
rekreativni dejavnosti občanov. Novo načrtovani objekt bo lociran v sedanjem Športnem 
parku, na jugovzhodnem delu zemljišča, v neposredni bližini teniških igrišč. Na tem mestu 
stoji trenutno manjši montažni pritlični objekt, ki ga namerava investitor odstraniti. V kolikor 
se bo izkazalo, da je za novo načrtovani objekt premalo prostora na omenjenem delu 
zemljišča, lahko projektant del objekta locira tudi na sosednje zemljišče. 

Po prostorskih aktih je del zemljišča rezerviran za rekreacijske potrebe, del pa je namenjen 
centralnim dejavnostim. Zemljišče je bilo v preteklosti obdelano kot tenis igrišče, del pa je 
funkcionalno zemljišče.  

Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 

Projekt Izgradnja večnamenskega športnega objekta v občini bo imel vpliv na okolje v času 
gradnje in kasneje tudi obratovanje, ki pa ne bo velik ter bo povsem obvladljiv s primernimi 
omilitvenimi ukrepi. V nadaljevanju je tako predstavljena predpostavka o vplivih, ki bi jih 

načrtovana izvedba investicije lahko imela na okolje v času gradnje ter tudi obratovanja 
objekta in ukrepi za njihovo zmanjšanje. 

Pregled glavnih vplivov, ki lahko nastopijo pri gradnji in nato obratovanju večnamenskega 
športnega objekta, so podani v preglednici 14. 
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Preglednica 14: Pregled predvidenih glavnih vplivov 

Segment 
Predvideni glavni vplivi 

Med gradnjo Med obratovanjem Predpisi 

E
l

e
m

e
n

t
i

 
o

k
o

l
j

a
 

Zrak prašenje zaradi 
izvajanja, 

zemeljskih del in 
transporta, 

emisije v zrak iz strojev 
in naprav, ki bodo 
uporabljeni med 
gradnjo. 

 

Emisije v zrak iz 
vozil zaposlenih. 

Uredba o žveplovem dioksidu, 
dušikovih oksidih, 

delcih in svincu v zunanjem zraku, 

pravilnik o meritvah in obratovalnem 
monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o 
pogojih za njegovo izvajanje. 

Tla Možnost izlitja nevarnih 
snovi pri izvajanju 
gradbenih del. 

 

/ Uredba o mejnih vrednostih vnosa 
nevarnih snovi in gnojil v tla. 

Vode Možnost onesnaženja 
podzemne vode zaradi 
izlitja nevarnih snovi, 

poseganje v nivo talne 
vode. 

 

Možnost 
onesnaženja 
podzemne vode 
zaradi izlitja 
nevarnih snovi. 

Zakon o vodah ZV-1, 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo. 

Hrup Hrup gradbene 
mehanizacije in 
izvajanja del zaradi 
izgradnje. 

/ Uredba o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju, 

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se 
uporabljajo na prostem, 

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa 
v okolju. 

 

Odpadki Nastajanje odpadkov. / Pravilnik o ravnanju z odpadki, 

Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih. 

 

Vir: Izbrana občina 2008b. Študija vplivov na okolje, 2008 

Opis in ocena pričakovanih vplivov na okolje v času gradnje in potrebnih omilitvenih ukrepov 

Vplivi na okolje v času gradnje se bodo pojavljali v času gradnje načrtovanega objekta in 
ureditve zunanjih površin. Vendar pa bodo vplivi na okolje v času gradnje časovno omejeni. 
V nadaljevanju so predstavljeni vplivi na okolje v času gradnje. 

Emisije v zrak 

Zaradi izvajanja gradbenih del na ožjem področju gradbišča se pričakuje malenkostno 
povečano onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci zaradi izvajanja gradbenih del, emisij 
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iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza 
in odvoza gradbenega materiala. 

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri gradbenih delih, se bodo lahko z vetrom disperzno 
širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem partikularni delci onesnaženja aerosoli v pretežni 
meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, zato je treba prašenje gradbenih materialov 
zmanjšati na čim manjšo mero v vlaženje. Prašni delci, ki bodo kljub temu nastali in se bodo 
usedali na rastline, bodo začasno (dokler jih ne bo spral dež) negativno vplivali na primarno 
bio produkcijo. 

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na 
gradbišču ter tovornih vozil, bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi 
vozili. Te emisije je treba znižati na najmanjšo možno mero s tem, da stroji, naprave in vozila 
obratujejo le takrat, ko je to potrebno, in se jih ne sme pustiti obratovati v prostem teku brez 
razloga. 

Pri upoštevanju zgoraj navedenih ukrepov za znižanje emisij prahu in emisij iz prometa zaradi 
izgorevanja pogonskih goriv, ki bodo nastajale pri gradnji, je bilo ocenjeno, da dovoljene 
emisijske vrednosti za zrak ne bodo prekoračene. 

Emisije v površinske in odpadne vode 

Izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaženje padavinskih vod s prašnimi delci, 
prav tako bo pri gradnji nastala manjša količina tehnoloških vod, ki bo imela višji pH (8 do 
8,5) zaradi vsebnosti cementa in apna. Pri gradnji je treba vse odpadne tehnološke vode 
zbirati in ponovno uporabiti. 

Emisije v tla in podtalnice 

Prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje se bodo deloma usedli na utrjene površine in se 
nato s padavinskimi vodami izprali v tla in podtalje. Prašne snovi bodo v glavnem 
anorganskega izvora in ne bodo obremenjene s težkimi kovinami ali drugimi nevarnimi 
snovmi, zato se ne pričakuje večjega onesnaženja tal ali podtalja zaradi izvajanja gradbenih 
del. Da bo količina usedlin prašnih snovi čim manjša, je potrebno sipke gradbenih materialov 
v primeru prašenja vlažiti. 

Odpadki 

Pri gradnji načrtovanega objekta bodo nastajali naslednji gradbeni odpadki: 

− zemeljski izkopi; 

− mešani gradbeni odpadki. 
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V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je investitor 
dolžan:  

− zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo 
odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, in da je zbiralcu 
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem; 

− za celotno gradbišče zagotoviti predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, da 
se zagotovi oddajo gradbenih odpadkov neposredno predelovalcem ali odstranjevalcem 
odpadkov oziroma za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v 
njegovem imenu oddajal gradbene odpadke pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali 
odstranjevalcem; 

− ob oddaji vsake pošiljke odpadkov bo potrebno izpolniti evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

Preglednica 15: Količine odpadkov, do katerih ni treba zagotoviti prevzema zbiralca ali 
predelovalca gradbenih odpadkov 

Vrsta gradbenega odpadka Količina (m3) 

Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre 5 

Gradbeni materiali na osnovi azbesta 0,5 

Les, steklo, plastika 5 

Asfalt, katran in katranirani izdelki 0,5 

Kovine 20 

Zemeljski odkop 500 

Izolirni materiali 1 

Vir: povzeto po Pravilnik o ravnanju z odpadki 1998. 

Emisije hrupa 

Obremenitev okolja s hrupom je pričakovati v fazi gradnje, zato je takrat potrebno posvetiti 
posebno pozornost varstvu okolja pred hrupom, zlasti v njenih prvih fazah, to je pri 
zemeljskih delih in temeljenju. Hrupu z gradbišča bodo izpostavljeni objekti v bližini 
gradbišča. 

Gradbišča zajemajo predvsem dinamične vire hrupa, ki obratujejo samo občasno. Različne 
vrste gradbenih strojev in prevoznih sredstev, ki imajo enak ali podoben namen, imajo lahko 
različne emisijske vrednosti hrupa. Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično 
opremljeni skladno s predpisi za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. 

Pri obravnavani gradnji bo predvidoma uporabljen bager za rušenje ter izkop in tovorna vozila 
za prevoz materiala. Od naštetih virov bo imel največji vpliv transport potrebnega gradbenega 
materiala. Vpliv te dejavnosti zaradi sorazmerno majhnega obsega del namreč ne bo občuten 
na širšem območju. Hrup pa bo občuten ob najbližjih stanovanjskih objektih. 
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V času gradnje mora investitor upoštevati čas gradnje, ki lahko poteka le v obdobju 7.00 do 
19.00 ure, ter čas efektivnega časa izvajanja hrupnih del, ki lahko trajajo maksimalno 10 ur 
dnevno. 

Pri oceni dopustnosti obremenjevanja s hrupom bo potrebno upoštevati določila Uredbe o 
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju. 

V nadaljevanju so podani pričakovani vplivi na okolje v času obratovanja obravnavanega 
objekta. 

Emisije v zrak 

Pri obratovanju objekta pričakujemo sledeče emisije: 

− emisije snovi v zrak zaradi prometa z motornimi vozili; 

− emisije snovi v zrak zaradi ogrevanja objekta. 

Emisije v zrak zaradi prometa 

Frekvenca prometa v okolici načrtovanega objekta se bo povečala. Emisije škodljivih snovi v 
zrak zaradi motornega prometa se bodo sicer povečale, vendar je z do sedaj znanimi 
tehničnimi rešitvami te emisije težko kontrolirati in zmanjšati. Te emisije v zrak se bodo 
lahko omilile tako, da bodo motorna vozila obratovala oziroma bodo prižgana le toliko časa, 
kot je nujno potrebno. Zato se bo potrebno izogibati, da bodo vozila prižgana v prostem teku, 
kar se bo v okolici načrtovanih objektov doseglo z zadostnim številom parkirnih mest, ki bodo 
urejena na zunanjih površinah ter z ustrezno prometno ureditvijo. 

Emisije odpadne vode 

Pri obratovanju večnamenskega športnega objekta se pričakuje nastajanje: padavinskih vod s 
streh objekta, padavinskih vod zunanjih parkirnih površin, padavinskih vod kletnih parkirnih 
površin, komunalnih odpadnih vod. 

Emisije v tla in podtalnico 

Vplive na tla in podtalnico se pri obravnavanem objektu pričakuje na zunanjem parkirišču in 
pri lovilcih olj. 

Površine zunanjega parkirišča je treba urediti v vodotesni obliki, ki zagotavlja zbiranje vseh 
padavinskih vod na parkirnih površinah ter njihovo čiščenje v lovilcu olj. 
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Zgrajeni lovilci olj morajo biti vodotesni, kar je treba dokazati z ustreznim potrdilom o 
preizkusu vodotesnosti pred izdajo uporabnega dovoljenja. 

Nastajanje odpadkov 

Pri obratovanju parkirišča se pričakuje nastajanje sledečih odpadkov: olja iz naprav za 
ločevanje olja in vode ter mulj iz lovilcev olj. 

Prvi dve vrsti odpadkov (olja iz naprav za ločevanje olja in vode ter mulj iz lovilcev olj) 
sodita med nevarne odpadke, ki jih je potrebno na izvoru zbirati ločeno v označene posode in 
jih hraniti v ustreznem začasnem skladišču do odvoza. Za odvoz nevarnih odpadkov je treba 
skleniti pogodbo s pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem. Pri oddaji 
nevarnih odpadkov je treba izpolniti evidenčne liste o ravnanju z odpadki v dveh izvodih. En 
izvod je treba hraniti v evidenci odpadkov do pet let. Da bo ravnanje z nevarnimi odpadki 
ustrezno, je treba za vzdrževanje lovilca olj imenovati odgovorno osebo. 

Emisije hrupa 

Pri obratovanju obravnavanega objekta se pričakuje naslednje vire hrupa: hrup v notranjosti 
objekta, motorni promet na zunanjem parkirišču in prezračevalne naprave. 

Omilitveni ukrepi so zbrane rešitve v zvezi z vplivi na okolje, ki jih je treba upoštevati v času 
gradnje objekta, da bo vpliv načrtovanega posega v okviru dopustnih emisijskih norm.  

Časovni načrt izvedbe investicije 

Terminski plan izvedbe investicije upošteva vse predvidene postopke po veljavni zakonodaji 
na področju javnih financ, graditvi objektov in javnih naročilih. 

Vse potrebne aktivnosti in njihovo trajanje so prikazanI v preglednici 16. Pri izvajanju tega 
projekta je potrebno upoštevati tudi vse postopke, ki so potrebni za izbiro ustreznega 
zasebnega partnerja. Vse postopke v zvezi s pridobivanjem investicijske dokumentacije in 
izvedbo postopkov v skladu s pravili javnega naročanja bi se lahko po oceni izpeljalo do 
konca meseca julija 2009. Nato bodo sledili postopki pridobivanja projektne dokumentacije 

ter pridobitev gradbenega dovoljenja in sama gradnja objekta. V skladu z Zakonom o javnem 
naročanju bo moral investitor kupiti in namestiti vso potrebno opremo. Sledil bo še tehnični 

pregled, primopredaja objekta ter izdaja uporabnega dovoljenja. Celotna načrtovana 
investicija naj bi se zaključila decembra 2011. 
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Preglednica 16: Terminski plan načrtovane investicije s časovnimi roki za posamezno 
fazo 

ID Aktivnost 
Trajanje 

aktivnosti 
Začetek aktivnosti Konec aktivnosti 

1. Izdelava INV-P 1 mesec april 2009 april 2009 

2. Potrditev INV-P 14 dni maj 2009 maj 2009 

3. Priprava in potrditev akta o javno -
zasebnem partnerstvu 

4 mesece februar 2009 maj 2009 

4. Objava razpisa za izbiro zasebnega 
partnerja – prva faza 

35 dni maj 2009 junij 2009 

5. Izbiranje ustreznih zasebnih partnerjev 5 dni junij 2009 junij 2009 

6. Pogajanja s potencialnimi zasebnimi 
partnerji 

14 dni junij 2009 julij 2009 

7. Oddaja končnih ponudb ožjega kroga 
zasebnih partnerjev 

7 dni julij 2009 julij 2009 

8. Izbira zasebnega partnerja 3 dni julij 2009 julij 2009 

9. Pravnomočnost izbire zasebnega partnerja 10 dni julij 2009 julij 2009 

10. Izvedba javnega naročila za izbor 
izdelovalca projektne dokumentacije 

2 meseca avgust 2009 september 2009 

11. Izdelava projektne dokumentacije 
(PGD/PZR/PZI) in pridobitev gradbenega 
dovoljenja 

6 mesecev oktober 2009 marec 2010 

12. Gradnja objekta 18 mesecev april 2010 september 2011 

13. Nadzor nad gradnjo objekta 18 mesecev april 2010 september 2011 

14. Nabava in vgradnja opreme 3 mesece junij 2011 september 2011 

15. Tehnični pregled in primopredaja 2 meseca oktober 2011 november 2011 

16. Uporabno dovoljenje 1 mesec december 2011 december 2011 

Vir: Izbrana občina 2009b. 

Analiza izvedljivosti 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili predstavljeni dve možni varianti 
izgradnje pokritega večnamenskega športnega objekta v sklopu javno-zasebnega partnerstva. 
Kot najbolj optimalna in izvedljiva je bila izbrana varianta A, ki je podrobneje predstavljena v 
tem dokumentu. Kazalniki finančne analize so pozitivni, kar pomeni, da je investicija 
finančno upravičena, poleg tega so tudi statični in dinamični kazalniki, analizirani v sklopu 
ekonomske analize, pokazali, da je investicija z vidika varovanja okolja, načrtovanega razvoja 
občine, države in Evropske unije povsem upravičena ter izvedljiva. V noveli investicijskega 
programa, ki bo izdelana, ko bo znan tudi zasebni partner, bo prikazano tudi, na kakšen način 
bo zasebni partner zagotovil potrebna sredstva. 
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Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja 

Za izvedbo investicije v ožjem območju občine je predvideno javno-zasebno partnerstvo v 
obliki koncesije gradnje po modelu BTO. Investicija v izgradnjo športnega objekta v občini 
bo financirana iz sredstev občine. Večino sredstev (1.422.144 EUR – stalne cene na dan 25. 2. 
2009 z DDV – oziroma 91 % celotne investicije) pa bo moral zagotoviti na javnem razpisu 
izbrani zasebni partner. 

Občina je zagotovila zemljišče, pravno svetovanje, del projektne dokumentacije in geodetske 
storitve ter investicijsko dokumentacijo, izbrani zasebni partner pa bo financiral celotno 
izgradnjo objekta, inženiring in manjkajočo projektno dokumentacijo (PGD, PZI in PZR) ter 
nakup potrebne opreme. 

Dinamika financiranja 

V preglednici 17, v kateri je predstavljena dinamika financiranja v stalnih cenah, je razvidno, 
da bo občina zagotovila 137.336 EUR oziroma 9 % celotne investicije, zasebni partner pa 
1.422.144 EUR oziroma 91 % celotne investicije. 

Preglednica 17: Dinamika investiranja z viri, stalne cene na dan 25. februar 2009 

Leto Občina Delež Zasebni partner Delež Skupaj 

2008 6.420 100 % 0 0 % 6.420 

2009 130.916 74 % 46.800 26 % 177.716 

2010 0 0 % 459.648 100 % 459.648 

2011 0 0 % 915.696 100 % 915.696 

Skupaj 137.336 9 % 1.422.144 91 % 1.559.480 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Ker postopki za izbiro zasebnega partnerja še niso končani, ni jasno, kdo bo izbran kot 
zasebni partner v javno-zasebnem partnerstvu, zato prav tako še ni jasno, kako bo zasebni 

partner zagotovil svoj delež sredstev. 

Izračun kazalnikov učinkovitosti 

Vrednotenje izbrane variante je izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Uredba med drugim 
določa stroške, koristi ter kazalnike učinkovitosti investicije: 

− med stroški se upoštevajo naložbe v zemljišča, objekte, opremo, stroški investicijske in 
projektne dokumentacije, stroški nadzora, financiranja, stroški obratovanja v ekonomski 
dobi investicije; 

− na strani koristi se upoštevajo koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi 
(neposredne in posredne koristi); 
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− kazalniki učinkovitosti investicije so: neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa; 
relativna neto sedanja vrednost, drugi kazalniki učinkovitosti investicije, ki se jih ne da 
izraziti z denarjem; razvojna merila. 

Analizirani so bili naslednji kazalniki učinkovitosti: 

− Doba vračanja investicijskih sredstev: doba vračanja investicijskih sredstev pomeni 
število let, ki so potrebna, da se z neto denarnimi tokovi pokrije vse stroške investicije. 

− Neto sedanja vrednost (NSV): neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim tokom 
vseh prilivov oziroma koristi in diskontiranim tokom vseh stroškov projekta oziroma 
vsota vseh koristi, izračunana za čas življenjske dobe investicije, ki je v konkretnem 
primeru ocenjena na 14 let (štiri leta za izvedbo investicije ter desetletno koncesijsko 
obdobje). Neto sedanjo vrednost se izračuna tako, da se vse bodoče donose z uporabo 
izbrane obrestne mere oz. diskontne stopnje reducira na začetni trenutek in od tako 
dobljene vrednosti se odšteje investicijski vložek. 

− Interna stopnja donosa (ISD): interna stopnja donosa pomeni tisto diskontno stopnjo, pri 
kateri je neto sedanja vrednost enaka nič oziroma, pri kateri se sedanja vrednost prilivov 
in sedanja vrednost odlivov izenačita. ISD se uporablja kot investicijski kriterij, tako da 
se jo primerja z individualno diskontno stopnjo. Za naložbo se odločimo, če je ISD večja 
od individualne diskontne stopnje, če ji je enaka, smo ravnodušni, če je manjša, pa se za 
naložbo ne odločimo. Ko pa izbiramo med večjim številom naložbenih možnosti, se 
odločimo za tisto z najvišjo ISD. 

− Modificirana interna stopnja donosa (MISD): modificirana interna stopnja donosa 
pravilno uporablja reinvesticijsko stopnjo na ravni stroškov kapitala in rešuje problem 
večkratnih ISD. MISD je običajno nižja kot ISD. 

− Relativna neto sedanja vrednost: pri primerjanju večjega števila alternativnih 
investicijskih variant pa je dobro uporabiti še eno merilo. To je relativna NSV, ki meri 
neto donos na enoto investicijskih stroškov. Relativna neto sedanja vrednost je razmerje 
med neto sedanjo vrednostjo naložbe in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. 

Izračuna se jo iz razmerja med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov in 
pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) in vsoto 

diskontiranih investicijskih stroškov. 

V skladu z 8. členom Uredbe je pri izračunu upoštevana 7-odstotna diskontna stopnja. Izračun 
kazalnikov upravičenosti temelji na denarnem toku izbrane optimalne variante. V 
nadaljevanju je izdelano finančno vrednotenje, ekonomsko vrednotenje investicije in 
prikazane so nedenarne koristi (neposredne in posredne). 

Da pa bo razumevanje finančne in ekonomske analize lažje, so v nadaljevanju najprej 
predstavljeni predvideni prihodki in odhodki, ki bodo nastali med ali po končani investiciji. 
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Oblikovanje prihodkov za investicijo 

Predvideva se, da se bo v športni dvorani odvijala vodena vadba za rekreacijo občanov. 
Dvorano pa bodo lahko najela tudi društva za svoje redne aktivnosti. Glede na to, da se 
trenutno v občini aktivnosti društev odvijajo le v mali in veliki telovadnici, ter da bo zgrajena 
dvorana v novi stavbi približno enake površine kot mala telovadnica v OŠ, se predvideva, da 
bo zasebni partner uro najema športne dvorane vrednotil na enako višino kot je urni najem 
male telovadnice v OŠ. Višina najema male telovadnice OŠ je določena v Pravilniku o načinu 
in oddajanju šolskih prostorov in znaša 10,00 EUR + DDV. 

V prvi fazi se pričakuje, da se bodo v novo dvorano selile rekreativne dejavnosti občanov, ki 
se trenutno odvijajo v poznih večernih urah v mali telovadnici, ker je čas najema do 19.00 ure 
namenjen dejavnostim, ki vključujejo v večini otroke in učence OŠ. Tako se predvideva, da se 
bo rekreacija občanov odvijala sedem ur na teden devet mesecev (od meseca januarja do 
konca maja in nato od septembra do decembra), kar pri postavki 10 EUR na uro (brez DDV) 
znese 2.520 EUR letno. 

Poleg tega se bo v dvorani prav tako odvijala vodena vadba. Pričakuje se, da se bo v 
povprečju vsake ure udeležilo 10 oseb, ki bodo plačale ta obisk v višini 6,8 EUR (cena 
enkratnega obiska je v skladu s cenami, ki jih imajo podobni športni centri). Vodena vadba 
naj bi potekala v celem letu (od meseca januarja do konca maja in nato od septembra do 
decembra) približno 960 ur, kar znese 65.280 EUR na letni ravni. 

Med prihodki so upoštevani tudi prihodki od lokala, ki naj bi znašali približno 216.000 EUR 
letno. 

Po evidentiranju vseh predvidenih stroškov smo oblikovali tudi predvidene odhodke za 
investicijo. 

Izračun stroškov dela 

Stroški dela predstavljajo zaposlitev štirih oseb z višjo ali visoko izobrazbo (dva profesorja 
športne vzgoje, en s tehničnega področja ter en s področja gostinstva). Ocenjeni so bili na 
podlagi izkustev in vključujejo vse stroške delodajalca vključno s stroški prevoza in prehrane. 
Ocenjeni so na 81.600 EUR letno. 

Izračun obratovalnih stroškov 

Pri načrtovani investiciji bodo nastali naslednji obratovalni stroški: stroški ogrevanja in 
električne energije. Letni stroški obratovanja objekta so ocenjeni na 15.400 EUR. 
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Izračun vzdrževalnih stroškov 

Pri načrtovani investiciji bodo nastali naslednji vzdrževalni stroški: stroški tehničnega 
materiala ter ostali manjši vzdrževalni stroški (npr. čistila, odvoz smeti) ter zavarovanje 
celotnega objekta. Letni stroški vzdrževanja so ocenjeni na 2.137 EUR. 

Amortizacija 

Amortizacija v Republiki Sloveniji je oblikovana v skladu z zakonskimi določili Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (2006), ki v 33. členu določa, da se amortizacija 
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin kot 
odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega 
amortiziranja.  

V sklopu izgradnje večnamenskega športnega pokritega objekta se bo zgradil objekt ter kupila 
športna oprema. Za objekt je predvidena letna amortizacija v višini 3 %, za opremo pa 20 %. 
V preglednici 18 je tako prikazana letna amortizacija, ki bo znašala 97.680 EUR. 

Preglednica 18: Amortizacija [EUR] 

Investicija Amortizacijska stopnja Investicijska vrednost Letna amortizacija 

Objekt 3,00 % 756.000 22.680 

Oprema 20 % 375.000 75.000 

Skupaj 1.131.000 97.680 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Finančno vrednotenje 

Glavni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih dosežkov projekta z vidika 
lastnika infrastrukture. Ker pa v tem projektu lastnik objekta in upravljavec nista isti subjekt, 
je izdelana konsolidirana finančna analiza, kar je razvidno iz projekcije prihodkov in stroškov 
v referenčnem obdobju. Pri finančnem vrednotenju se ne upošteva stroškov amortizacije, ker 
ne predstavljajo dejanskih denarnih odlivov. Pričetek investicije je v letu 2008 (ko so bila 
vložena prva investicijska sredstva), ker se predvideva, da se bo koncesija zasebniku podelila 
za 10 let od izgradnje objekta dalje (ki bo predvidoma januarja 2012), je celotna ekonomska 
doba 14 let. Finančni tok investicije in finančni kazalniki so prikazani v preglednicah 19 in 
20. Finančni kazalniki izkazujejo upravičenosti investicije. Kar pomeni, da se bo načrtovana 
investicija povrnila v 1l letih. Neto sedanja vrednost investicije je pri 7-odstotni diskontni 
stopnji enaka 10.398 EUR, interna stopnja donosnosti je 7,2 %, modificirana interna stopnja 
donosnosti je 7,1 %, relativna neto sedanja vrednost pa 0,01. 
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Preglednica 19: Finančni tok celotne investicije v izgradnjo večnamenskega pokritega športnega objekta 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIHODKI 0 0 0 0 283.800 283.800 283.800 283.800 

Prihodek od športne dvorane 0 0 0 0 67.800 67.800 67.800 67.800 

Prihodek od lokala 0 0 0 0 216.000 216.000 216.000 216.000 

ODHODKI 15.374 156.635 383.040 763.080 99.137 99.137 99.137 99.137 

Investicija 15.374 156.635 383.040 763.080 0 0 0 0 

Obratovalni stroški 0 0 0 0 15.400 15.400 15.400 15.400 

Stroški dela 0 0 0 0 81.600 81.600 81.600 81.600 

Stroški tekočega vzdrževanja 0 0 0 0 2.137 2.137 2.137 2.137 

Finančni tok -15.374 -156.635 -383.040 -763.080 184.663 184.663 184.663 184.663 

Kumulativa finančnega toka -15.374 -172.009 -555.049 -1.318.129 -1.133.466 -948.803 -764.140 -579.477 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Skupaj 

PRIHODKI 283.800 283.800 283.800 283.800 283.800 283.800 283.800 3.121.800 

Prihodek od športne dvorane 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 745.800 

Prihodek od lokala 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 2.376.000 

ODHODKI 99.137 99.137 99.137 99.137 99.137 99.137 99.137 2.408.636 

Investicija 0 0 0 0 0 0 0 1.318.129 

Obratovalni stroški 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 169.400 

Stroški dela 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 897.600 

Stroški tekočega vzdrževanja 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 23.507 

Finančni tok 184.663 184.663 184.663 184.663 184.663 184.663 184.663 713.164 

Kumulativa finančnega toka -394.814 -210.151 -25.488 159.175 343.838 528.501 713.164 1.426.327 

Vir: Izbrana občina 2009. 
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Preglednica 20: Finančni kazalniki 

Finančni kazalec Vrednost 

Neto sedanja vrednost 10.398 

Modificirana interna stopnja donosnosti 7,1 % 

Relativna neto sedanja vrednost 0,01 

Dobra vračila sredstev 11 

Interna stopnja donosnosti 7,2 % 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Ekonomsko vrednotenje 

Ekonomsko vrednotenje ocenjuje investicijski projekt z vidika družbe kot celote in ne le z 
vidika investitorja (kot je to v primeru finančnega vrednotenja). Navodila za izdelavo analize 
koristi in stroškov predpostavljajo, da cene inputov in outputov v ekonomski analizi ne smejo 
vključevati DDV ali katerihkoli posrednih dajatev. Zato je bil DDV izključen iz obravnave 
ekonomske analize. 

Kot izhodišče so v ekonomski analizi upoštevani denarni tokovi iz finančne analize. So pa v 
ekonomski analizi vključeni tudi direktni, indirektni in ostali vplivi ter stroški amortizacije, ki 
v finančni analizi niso vključeni. Prav tako je vključen tudi ostanek vrednosti projekta, saj je 
življenjska doba objekta 50 let, ekonomska pa 14 let. K preostanku vrednosti se šteje tudi 
vrednost zemljišča. V ekonomskem vrednotenju je bila v skladu z Uredbo upoštevana 7-
odstotna diskontna stopnja. 

Ena od metod ekonomskih analiz je socialno-družbena analiza stroškov in koristi, ki omogoča 
pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oziroma 
regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračunu dodatnih prihodkov, proizvodov, 
ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove investicije. 

Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika brez investicije v 
primerjavi z njo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta. 
Analizirani so bili naslednji vplivi: 

Direktni vplivi, ki bodo nastali zaradi neposredne implementacije projekta na samo panogo (v 
obravnavanem primeru gradbeništvo, predelovalne industrije). 

Indirektni vplivi, ki bodo nastali po implementaciji projekta, v času obratovanja – dobava 
inputov in outputov za delovanje pokrite športne dvorane. 
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Preglednica 21: Vrednost po posameznih sektorjih 

Sektor Proizvodnja 
Vmesna 
potrošnja 

Dodana 
vrednost 

Delež dodane 
vrednosti 

proizvodnji 

Gradbeništvo 1.304.844 965.648 339.196 28,66 % 

Predelovalne dejavnosti 4.924.205 3.504.452 1.419.754 28,51 % 

Druge javne, skupne in osebne storitve 394.729 188.042 206.688 50,95 % 

Nepremičnine, najem in poslovne storitve 1.544.179 611.481 932.697 60,83 % 

Vir: Izbrana občina 2009. 

V nadaljevanju so predstavljeni stroški in koristi, ki so obravnavani pri ekonomski analizi: 

− direktne koristi v času gradnje: zaradi izvedbe investicije bodo zlasti v sektorjih 
gradbeništvo in predelovalna industrija ustvarili dodano vrednost v proizvodnji v bruto 
domačem proizvodu. Pri izračunu koristi so bili stroški v gradbenih delih korigirani s 
faktorjem deleža dodane vrednosti v proizvodnji za gradbeništvo (28,66 %), za stroške 
opreme s faktorjem 28,51 % za predelovalne dejavnosti, za ostale stroške (nadzor, 
projektiranje) je bil uporabljen faktor 60,83 % za sektor nepremičnine, najem in poslovne 
storitve;  

− indirektne koristi v času obratovanja: z implementacijo projekta bodo določene storitve 
(zlasti vzdrževanje, reinvesticije) ustvarile v svojem sektorju dodano vrednost, kar bo 
vplivalo na povečanje bruto domačega proizvoda. Tudi te koristi so bile korigirane s 
faktorjem 50,95 %. 

Opazovano obdobje investicije je 14 let, pričetek investicije je v letu 2008. Ekonomski tok 
investicije in ekonomski kazalci sta prikazana v preglednicah 22 in 23. 

Ekonomski kazalniki izkazujejo upravičenost investicije. Ekonomska neto sedanja vrednost 
investicije je pri 7-odstotni diskontni stopnji enaka 213.706 EUR, interna stopnja donosnosti 
znaša 10,5 %, modificirana interna stopnja donosnosti 8,9 %, relativna neto sedanja vrednost 
pa 0,16. Doba vračila sredstev je 11 let, razmerje med diskontiranimi stroški in prihodki ter 
koristmi pa je 0,89. 
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Preglednica 22: Ekonomski tok investicije javno-zasebnega partnerstva v izgradnjo pokritega športnega objekta 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIHODKI 0 0 0 0 283.800 283.800 283.800 283.800 

Prihodek od športne dvorane 0 0 0 0 67.800 67.800 67.800 67.800 

Prihodek od lokala 0 0 0 0 216.000 216.000 216.000 216.000 

Koristi v času gradnje 9.353 27.533 111.390 221.351 0 0 0 0 

Gradbena dela 0 0 108.324 108.324     

Oprema 0 0 0 106.895     

Drugo 9.353 27.533 3.066 6.132     

Koristi v času obratovanja 0 0 0 0 8.935 8.935 8.935 8.935 

Obratovalni stroški 0 0 0 0 7.847 7.847 7.847 7.847 

Stroški vzdrževanja 0 0 0 0 1.089 1.089 1.089 1.089 

Skupaj prilivi 9.353 27.533 111.390 221.351 292.735 292.735 292.735 292.735 

ODHODKI 15.374 156.635 383.040 763.080 196.817 196.817 196.817 196.817 

Investicija 15.374 156.635 383.040 763.080 0 0 0 0 

Amortizacija 0 0 0 0 97.680 97.680 97.680 97.680 

Obratovalni stroški 0 0 0 0 15.400 15.400 15.400 15.400 

Stroški dela 0 0 0  81.600 81.600 81.600 81.600 

Stroški tekočega vzdrževanja 0 0 0 0 2.137 2.137 2.137 2.137 

Finančni tok -6.022 -129.102 -271.650 -541.729 95.918 95.918 95.918 95.918 

Kumulativa finančnega toka -6.022 -135.123 -406.773 -948.502 -852.583 -756.665 -660.746 -564.828 
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Preglednica 22 –nadaljevanje 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Skupaj 

PRIHODKI 283.800 283.800 283.800 
 

 
283.800 283.800 283.800 3.121.800 

Prihodek od športne dvorane 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 745.800 

Prihodek od lokala 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 2.376.000 

Koristi v času gradnje 0 0 0 0 0 0 0 369.628 

Gradbena dela        216.649 

Oprema        106.895 

Drugo        46.084 

Koristi v času obratovanja 8.935 8.935 8.935 8.935 8.935 8.935 8.935 98.290 

Obratovalni stroški 7.847 7.847 7.847 7.847 7.847 7.847 7.847 86.313 

Stroški vzdrževanja 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 11.977 

Skupaj prilivi 292.735 292.735 292.735 292.735 292.735 292.735 292.735 3.589.718 

ODHODKI 196.817 196.817 121.817 121.817 121.817 121.817 -496.078 2.415.221 

Investicija 0 0 0 0 0 0 -617.895 700.234 

Amortizacija 97.680 97.680 22.680 22.680 22.680 22.680 22.680 624.480 

Obratovalni stroški 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 169.400 

Stroški dela 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 897.600 

Stroški tekočega vzdrževanja 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 23.507 

Finančni tok 95.918 170.918 170.918 170.918 170.918 170.918 788.813 1.174.496 

Kumulativa finančnega toka -468.909 -297.991 -127.073 43.846 214.764 385.683 1.174.496 2.348.993 

Vir: Izbrana občina 2009. 
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Preglednica 23: Ekonomski kazalci 

Ekonomski kazalec Vrednost 

Neto sedanja vrednost 213.706 

Modificirana interna stopnja donosnosti 8,9 % 

Relativna neto sedanja vrednost 0,16 

Dobra vračila sredstev 11 

ISD 10,5 % 

C/B 0,89 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Stroški in koristi, ki jih ni možno ovrednotiti 

Poleg finančnih učinkov prinaša izvedba investicije tudi družbeno-ekonomske učinke, ki 
pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Družbeno-ekonomskih učinkov ni vedno 
mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko 
pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem se ugotovi, ali je projekt 
dejansko sprejemljiv tudi iz družbenega vidika. 

Rezultati finančne analize kažejo, da investicija v izgradnjo pokritega športnega objekta 
prinaša neposredne finančne koristi investitorju. Za predstavitev celotne slike o vplivu 
investicije tudi na regijo, v kateri bo izvedena, pa je potrebno predstaviti tudi ostale učinke. 

V nadaljevanju so tako prikazane neposredne in posredne koristi načrtovane investicije. 

Neposredne koristi 

Neposredne koristi izgradnje pokritega športnega objekta v občini se bodo odrazile v 

ustvarjanju dodatnih delovnih mest. 

Izgradnja objekta pomeni pridobitev novih prostorov za športno udejstvovanje vseh občanov, 
tudi najmlajših. Tako pokrit športni objekt predstavlja s svojo zasnovo, zunanjo ureditvijo in 
umestitvijo v prostor zelo kakovostno in primerno okolje tako za mlade kot tudi starejše 

občane. Zgrajeni pokriti športni objekt s spremljajočimi objekti in napravami bo dopolnjeval 
športno-rekreacijsko dejavnost (parkirišča, garderobe, sanitarije, gostinski lokal). 

Poleg tega se bo z izgradnjo tega objekta dvignila kakovost vadbe posameznih društev ter 
omogočila bolj kakovostno izvajanje šolskih športnih tekmovanj in pospešila razvoj športa in 
rekreacije v lokalnem okolju, zlasti pri mladini. 

Z izgradnjo obravnavanega objekta bo občina izpolnila tudi zahteve slovenske in evropske 
zakonodaje s področja športa. 
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Posredne koristi 

Posredne koristi izgradnje pokrite večnamenske športne dvorane se bodo odrazile na 
gospodarskem, družbenem in socialnem področju. Tovrstne koristi so opredeljene v 
nadaljevanju. Večine med njimi ni mogoče ovrednotiti. 

Gospodarski učinki 

Izgradnja večnamenskega športnega objekta bo zagotovo prispevala k večji prepoznavnosti in 
statusu urejene občine, kar bo prispevalo k dvigu cen nepremičnin, po drugi strani pa bodo 
nove športne površine prispevale k večji ekonomski vrednosti rekreativnih površin v občini. 
Med posredne ekonomske učinke v primeru prirejanja športnih tekmovanj pa lahko štejemo 
povečan prihodek tudi v gostinstvu in turizmu. 

Družbeni učinki 

Izgradnja večnamenske športne dvorane bo imela pozitivne učinke tudi na družbeno okolje, 
saj bo povečala kakovost življenja prebivalcev na obravnavanem področju, kar bo posredno 
vplivalo na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja 
predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo možno športno udejstvovanje zaradi pomanjkanja 
športnih površin. 

Učinki na socialnem področju 

Nov športni objekt bo pozitivno vplival tudi na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev 
predmetnega območja v smislu izboljšanja njihovega psihofizičnega zdravja. Pozitivni učinek 
se bo tako odrazil v obliki manjše umrljivosti in obolevnosti ljudi, kar bo prispevalo k 
manjšim zdravstvenim stroškom. 

Analiza občutljivosti 

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na 
rezultate ocenjevanja stroškov in koristi, podanih v finančni analizi. Namen analize 
občutljivosti je izbrati kritične spremenljivke in parametre modela, to je tiste spremembe, 
pozitivne ali negativne, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost in interno stopnjo 
donosnosti v primerjavi z vrednostmi, ki kažejo najboljše rezultate v izhodiščnem primeru, in 
torej povzročijo najznačilnejše spremembe teh parametrov. 

V skladu s Priročnikom za izdelavo analiz stroškov in koristi (2004) je kritična spremenljivka 
tista, katere 1-odstotna sprememba povzroči več kot 1-odstotno spremembo neto sedanje 
vrednosti. 
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Spremenljivke, ki so bile preučevane v primeru izgradnje večnamenskega pokritega športnega 
objekta so: investicijska vrednost, prihodki, ostali stroški (dela, vzdrževanja in obratovanja). 

Vplivi teh sprememb v intervalu +/-1 % na finančno interno stopnjo donosa (fISD), finančno 
neto sedanjo vrednost (fNSV), ekonomsko interno sedanjo vrednost (elSD) ter na ekonomsko 
neto sedanjo vrednost (eNSV) so predstavljeni v preglednici 24. 

Preglednica 24: Analiza občutljivosti 

Testirana spremenljivka fISD fNSV elSD eNSV 

Investicijski stroški – povečanje za 1 % -2,51 % -100,60 %   

Investicijski stroški – zmanjšanje za 1 % 2,54 % 100,60 %   

Ostali stroški – povečanje za 1 % -1,36 % -54,54 %   

Ostali stroški – zmanjšanje za 1 % 1,36 % 54,54 %   

Prihodki projekta – povečanje za 1 % 3,86 % 156,14 %   

Prihodki projekta – zmanjšanje za 1 % -3,90 % -156,14 %   

Družbene koristi – povečanje za 1 %   0,62 % 1,61 % 

Družbene koristi – zmanjšanje za 1 %   -0,62 % -1,61 % 

Družbeni stroški (investicija) – povečanje za 1 %   -1,93 % -4,89 % 

Družbeni stroški (investicija)) – zmanjšanje za 1 %   1,96 % 4,89 % 

Družbeni stroški (ostali) – povečanje za 1 %   -1,46 % -4,36 % 

Družbeni stroški (ostali) – zmanjšanje za 1 %   1,46 % 4,36 % 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Iz preglednice 24 je razvidno, da so vse opazovane spremenljivke kritične. V finančni analizi 
ima največji vpliv na spremembo finančne NSV povečanje oziroma zmanjšanje prihodkov. 
Pri ekonomski analizi pa ima največji vpliv na ekonomsko NSV povečanje oziroma 
zmanjšanje investicijskih stroškov. 

Preglednica 25: Določanje točke preloma kritičnih spremenljivk 

 Kritične spremenljivke Točka preloma 

1 Družbene koristi Maksimalno zmanjšanje, da eNSV postane negativna ( %) 62,18 % 

2 Družbeni stroški 
(investicija) 

Maksimalno povečanje, da eNSV postane negativna ( %) 26,00 % 

3 Družbeni stroški (ostali) Maksimalno povečanje, da eNSV postane negativna ( %) 22,94 % 

4 Investicijski stroški Maksimalno povečanje, da fNSV postane negativna ( %) 0,99 % 

5 Prihodki projekta Maksimalno zmanjšanje, da fNSV postane negativna ( %) -0,64 % 

6 Drugi stroški Maksimalno povečanje, da fNSV postane negativna ( %) -1,83 % 

Vir: Izbrana občina 2009. 

Preglednica 25 prikazuje, da bi v primeru, da bi se družbene koristi zmanjšale za 62,18 % 
oziroma investicijski stroški povečali za 26,00 % oziroma ostali stroški za 22,94 %, bi bila 
ekonomska neto sedanja vrednost negativna. Če pa bi se prihodki zmanjšali za 0,64 % 
oziroma investicijski stroški povečali za 0,99 %, pa bi tudi finančna NSV postala negativna. 
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Analiza tveganja 

Analiza tveganja je v Uredbi definirana kot ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo 
pričakovanih dosežkov. V nadaljevanju je tako prikazana analiza tveganja za obravnavanje 
negotovosti, in sicer kvalitativen pristop, ki uporablja dva osnovna elementa: verjetnost, da se 
bo zgodil, in možna škoda, ki bi nastala, če bi se zgodil. 

V preglednici 26 so predstavljena tveganja, ki jih je treba upoštevati in se lahko pojavijo pri 
projektu izgradnje večnamenskega športnega objekta v občini. V tabeli so predstavljeni 
nosilci posameznega tveganja, kaj predstavlja določeno nevarnost v posamezni grožnji ter 
taktike, s katerimi bi lahko zmanjšali tveganja. 

Preglednica 26: Analiza tveganj za investicijo v izgradnjo pokritega športnega objekta 

Grožnja (okoliščina) Nosilec tveganja Nevarnost (dogodek) Taktike zmanjševanja tveganj 

Investicijska in projektna 
dokumentacija 

Občina Neupoštevanje rokov Natančna določila pogodbe 

Izbira zasebnega 
partnerja 

Občina Na javni razpis se ne 
bo prijavil nihče 
oziroma neprimeren 
zasebnik. 

Predhodna raziskava 
povpraševanja ter preverjanje 
potencialnih kandidatov z 
vidika finančne sposobnosti. 

Tveganje, da oprema ne 
bo pravočasno 
nabavljena 

Zasebni partner Napake pri javnem 
naročanju, zamude pri 
dobavi 

Oblikovanje natančne pogodbe 
med investitorjem in 
dobaviteljem opreme. Dobro 
planiranje, določiti ustrezno 
časovno rezervo, pridobiti 
izkušene in preverjene izvajalce. 

Izbira ustrezno 
usposobljenega kadra 

Zasebni partner Zamude pri izbiri 
ustreznega kadra 

Vsak kandidat naj pripravi 
program vodene vadbe ter jo 
predstavi. Uvajalna doba za 
vsakega zaposlenega. 

Stroški obratovanja in 
vzdrževanja objekta višji 
od pričakovanih 

Zasebni partner Nepričakovano 
povišanje stroškov 

Garancija graditelja objekta, da 
stroški obratovanja in 
vzdrževanja ne bodo višji od 
pričakovanih. 

Sprememba inflacije Zasebni partner Povišanje vrednosti 
investicije 

Vključevanje pogodbenih 
določil za tveganje, povezano s 
spremembo inflacije 

Sprememba zakonodaje Zasebni partner Zamude pri javnem 
naročanju potrebne 
opreme 

Natančno specificirane 
pogodbe, ki določajo pogoje v 
povezavi z možnimi 
spremembami zakonodaje. 

Naravne nesreče Zasebni partner 

Občina 

Naravna nesreča uniči 
objekt ali njegove dele 

Možnost zavarovanja pri 
nekaterih finančnih institucijah 
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7.3 Predstavitev rezultatov 

Investicijski program za projekt Izgradnja športnega objekta v športnem parku je bil izdelan 
na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Dokument identifikacije 
investicijskega projekta je bil s strani naročnika potrjen v začetku meseca marca 2009. 

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili predlagani dve varianti možne 
izvedbe načrtovane investicije. Za najbolj optimalno je bila izbrana varianta A, ki je 
natančneje razdelana v investicijskem programu. V primeru variante A bo občina s pomočjo 
zasebnega partnerja v obliki koncesije gradnje po modelu BTO zgradila pokrit športni objekt, 
ki bo služil za rekreacijo občanov ter za izvajanje dejavnosti društev. 

Osrednji namen projekta investitorja je, da z izgradnjo pokrite večnamenske dvorane zagotovi 
možnosti za športno udejstvovanje občanov vseh starosti in ne glede na letni čas. 

Ocenjeni stroški investicije v izgradnjo večnamenskega športnega objekta v občini so 
ocenjeni na 1.559.480 EUR (stalne cene z DDV). Pri finančni analizi so ekonomski kazalniki 
pozitivni in tako izkazujejo upravičenosti investicije. Investirana sredstva naj bi se povrnila v 
11 letih, neto sedanja vrednost investicije je pri 7-odstotni diskontni stopnji enaka 10.398 
EUR, interna stopnja donosnosti je 7,2 %, modificirana interna stopnja donosnosti je 7,1 %, 
relativna neto sedanja vrednost 0,01, razmerje med diskontiranimi stroški in koristmi pa 1,30. 

Investicija pa je še v precej večji meri upravičena v ekonomski analizi, ki ocenjuje 
investicijski projekt z vidika družbe kot celote in ne le z vidika investitorja (kot je to v 
primeru finančnega vrednotenja), kjer so bili upoštevani neposredni in posredni vplivi 
načrtovane investicije na gradbeništvo, predelovalno industrijo, na sektor druge javne, skupne 
in osebne storitve. Ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pri 7-odstotni diskontni 
stopnji enaka 213.706 EUR, interna stopnja donosnosti znaša 10,5 %, modificirana interna 
stopnja donosnosti 8,9 %, relativna neto sedanja vrednost pa 0,16. Doba vračila sredstev je 11 
let, razmerje med diskontiranimi stroški in prihodki ter koristmi pa je 0,89. 

Vsi potrebni postopki v zvezi s pridobivanjem investicijske dokumentacije ter s podpisom 
pogodbe med zasebnim in javnim partnerjem bodo predvidoma izpeljani do konca meseca 
julija 2009. Celoten projekt se bo v načrtovanem obsegu zaključil decembra 2011. 

Zgrajeni pokriti športni objekt s spremljajočimi objekti in napravami bo dopolnjeval športno-
rekreacijsko dejavnost (parkirišča, garderobe, sanitarije, gostinski lokal). Poleg tega se bo z 
izgradnjo tega objekta dvignila kakovost vadbe posameznih društev ter omogočila bolj 
kakovostno izvajanje šolskih športnih tekmovanj in pospešila razvoj športa in rekreacije v 
lokalnem okolju, zlasti pri mladini. 



148 

8 DISKUSIJA IN SINTEZA 

Ekonomski temelj za ustanovitev JZP je omilitev finančne krize in zagotovitev visoko 
kakovostnega blaga za nizko ceno. Projekti JZP imajo v Sloveniji trdno pravno podlago, 
vključno z oceno ekonomskega in finančnega temelja za njihovo izvajanje. Še vedno pa 
nimamo računovodskih pravil, ki veljajo za JZP, zlasti za javni sektor. Prav tako nam bodo 
šele empirični podatki v prihodnjih letih dali jasen odgovor na vprašanje, ali je slovenska 
zakonodaja učinkovita. Nekateri javni partnerji podatkov o dosedanjih projektih JZP po 
novem ZJZP še niso razkrili in zato niso dostopni javnosti ali pa še niso zbrani, kar ugotavlja 
tudi Ministrstvo za Finance v svojih poročilih. 

Novo ureditev lahko vsekakor pozdravimo, saj v javni sektor vnaša podjetniškega duha. 
Zaradi zagotavljanja pravne varnosti bo treba sprejeti vse podzakonske predpise in posebne 
zakone, ki bodo čim bolj jasno nadalje uredili to novo kompleksno področje. Empirični 
podatki pa nam bodo pokazali, ali je zakonodajalec ravnal učinkovito pri sprejemu ZJZP 
(Zajc in Tičar 2009, 16). 

8.1 Sklepne ugotovitve in verifikacija hipotez 

Slovenija je zaradi neustreznega javno-finančnega dolga in zunanjega zadolževanja sprejela v 
letu 2009 sklep o omejitvi zadolževanja. S tem je vlada zaustavila nadaljnje zadolževanje in 
možnosti najemanja kreditov. S tem je največja škoda povzročena investicijam, ki se ne 
morejo izvajati, kljub nujnosti. 

Skozi nastajanje naloge smo ugotovili, da javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesije 
gradnje tudi več kot tri leta po sprejetju zakona o javno-zasebnem partnerstvu ne deluje. Javni 
naročnik, še posebno občine, zasebnikom pogosto podeljujejo izključne pravice za dolga 
obdobja in to brez ekonomskih razlogov. Poleg tega še vedno prihaja do neposredno 
sklenjenih pogodb brez objave razpisa. Najemniki niso zavezani k vlaganju v izgradnjo ali 
posodobitev infrastrukture, plačevanja koncesijskih dajatev pa javni partnerji pogosto sploh 
ne spremljajo. Kjer bi se splačalo ustanoviti koncesijo gradnje in obstaja zasebni interes, 
oblast ni za to, kjer bi oblast podeljevala koncesijo, se to ne splača, zato ni interesa 
zasebnikov. 

Pri javno-zasebnih partnerstvih brez podpore bank ne gre. Vse manj je podjetij, ki so 
sposobna lasten kapital investirati v drage in dolgotrajne projekte. Podjetja večinoma nimajo 
likvidnega denarja za drage investicije. Zasebna podjetja potrebujejo za svoj vložek tudi 
ustrezno donosnost. Glede na razmerje med tveganostjo projekta in donosnostjo bi se zasebna 
podjetja rada šla javno-zasebno partnerstvo, a potrebujejo partnerja v banki, da tveganje 
kapitala zmanjšajo na minimum. 

Finančnemu ministrstvu, ki je obvezano k spremljanju vseh oblik sodelovanja javnega in 
zasebnega sektorja, niti ostala ministrstva niti občine kljub zakonskim obvezam ne poročajo. 
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Razlog vidijo na finančnem ministrstvu v dejstvu, da zakon nima kazenskih določb, in hkrati 
napovedujejo spremembe zakonodaje. 

Lani so po podatkih ministrstva skupaj sicer pobrali za 44,5 milijona EUR koncesnin, največ 
24,5 milijona EUR se je v proračun steklo na račun koncesijskih dajatev od iger na srečo. Od 
podeljenih koncesij za vodno pravico se v proračun steče 9,3 milijona EUR, levji delež po 
podatkih okoljskega ministrstva prispevajo velike hidroelektrarne, in sicer 5,9 milijona EUR. 
Dodatnih 8,6 milijona EUR prispevajo še v proračune občin. Ko gre za koriščenje rudnih 
bogastev, velja omeniti, da je ministrstvo za gospodarstvo dodelilo 229 koncesij, ki letno v 
proračun prispevajo 1,4 milijona EUR, enak znesek pa gre v občinske proračune. Po podatkih 
finančnega ministrstva prispevajo koncesije za rudarsko pravico skupaj sicer še nekoliko več, 
in sicer 1,65 milijona EUR. A na finančnem ministrstvu sploh ne vedo, za kakšna obdobja so 
koncesije podeljene, niti kakšne so obveznosti koncesionarjev. Med večjimi viri so še 
koncesije študentskim servisom, ki so lani v proračun prispevale 6,3 milijona EUR (MF RS 
2010, 2). 

Pomenljiva je ugotovitev finančnega ministrstva, da kompleksnih oblik javno-zasebnega 
partnerstva, ki bi vključevale tudi gradnjo infrastrukturnih objektov, ni niti na lokalni niti na 
državni ravni. Javno-zasebno partnerstvo je popolnoma napačno interpretirano, saj je vedno 
več projektov, ki tveganja ne prenašajo na zasebnika, zato gre v bistvu za javna naročila. In, 
medtem ko evropska komisija opozarja, da bi lahko vključenost zasebnega sektorja pri 
financiranju javnih projektov predstavljala možen način za izhod iz krize, naša ministrstva, ki 
dobijo pooblastilo vlade za sklenitev pogodbe, po ugotovitvah finančnega ministrstva svojo 
nalogo prepogosto končajo s podpisom pogodbe. 

Iz poročil MF, direktorata za javna premoženja, o sklenjenih oblikah javno-zasebnega 
partnerstva v republiki Sloveniji od leta 2007 do 2009 (MF, Direktorat za javno premoženje 
2008–2010), ugotavljamo, da so v letu 2007 sklenili eno (1) koncesijo gradnje, v letu 2008 je 
bila sklenjena prav tako ena in v letu 2009 dve (2) koncesiji gradnje. Tako so od začetka 
uvedbe ZJZP bile v Republiki Sloveniji po statističnih podatkih, sklenjene štiri koncesije 
gradenj. 

Slovenija se na področju javno-zasebnega partnerstva močno razlikuje na primer od Irske, 
Velike Britanije, Francije ali Danske, kot tudi od nekaterih novih držav članic Evropske unije. 
V naštetih državah je na teh področjih predvsem zelo velik odstotek (že vzpostavljenih ali v 
pripravah) partnerstev za gradnje, in sicer tako za gradnjo šol kot tudi drugih kulturnih in 
športnih objektov (telovadnic, bazenov, teatrov, knjižnic). 

Znano je, da ima v Evropi pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva najdaljši staž 
Velika Britanija. Tudi sicer prednjačijo pri uvajanju tega modela sodelovanja anglosaške 
države Avstralija, Nova Zelandija in ZDA. Velika Britanija je pravzaprav začela uvajati 
posebno obliko javno-zasebnega partnerstva, tako imenovano PFI ali zasebno finančno 
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iniciativo, že pred dvajsetimi leti, zato je danes že mogoče izvesti določene analize in oceniti 
nekatere elemente uspešnosti javno-zasebnega partnerstva vsaj v tej državi. 

Nekaj študij in analiz je bilo v zadnjem času opravljenih predvsem na področju šolstva, ki je 
gotovo eno bolj občutljivih področij za izvajanje javno-zasebnih partnerstev. Nekatere so 
pokazale, da so bili učenci in dijaki v šolah, ki so bile zgrajene, upravljane in vzdrževane v 
partnerstvu, uspešnejši od tistih v drugih šolah. Vsekakor pa je presenetljiv podatek, da so v 
Veliki Britaniji v partnerstvu doslej obnovili ali na novo zgradili okoli 20.000 šol; z novim 
programom Gradimo šole za prihodnost pa načrtujejo gradnjo ali prenovo okoli 1.500 
srednjih šol. 

Irska je v zadnjih desetih letih dodobra izrabila javno-zasebni model za izvedbo raznih 
uspešnih projektov. Glede na podatke iz konec leta 2008 objavljenega seznama projektov 
lahko ugotovimo, da je bilo s področja šolstva, kulture in športa sklenjenih ali v pripravi 
enajst javno-zasebnih partnerskih pogodb za gradnjo objektov v naslednjih dveh letih. 
Večinoma se odločajo za modela DBFO (Design-Build-Finance-Operate) ali DBFM (Design-

Build-Finance-Maintain). Na omenjenih osnovah bo zgrajenih dvaintrideset šol, teater, 
koncertna dvorana in konferenčni center. 

Model javno-zasebnega partnerstva uspešno uporablja tudi Francija. Francoska vlada poskuša 
v okviru svojega načrta za ponovni zagon gospodarstva uporabiti prav javno investiranje 
infrastrukturnih projektov (Green in Brownfield) kot gonilno silo za zagon ekonomije. V tem 
smislu je prav javno-zasebno partnerstvo prepoznano kot orodje, ki je nadvse primerno za 
takšen zagon. V zadnjih dveh letih je Francija tako že dvakrat spreminjala in dopolnila 
zakonodajne določbe o javno-zasebnem partnerstvu. Prvič julija 2008 ter ponovno februarja 
2009, ko je sprejela novi zakon o pospeševanju programov javnih in zasebnih gradenj in 
investicij. Ta izboljšuje zakonska določila iz prejšnjih zakonov, ki so določala javno-zasebno 
partnerstvo, med drugim na primer omogoča partnersko sodelovanje tudi samo v delu 
posameznega projekta. 

Ob tem velja omeniti, da so v zadnjih petih letih v Franciji sklenili (ali so v pripravi) 273 
javno-zasebnih partnerskih pogodb. Kar 31 odstotkov vseh podpisanih pogodb obsegajo 
pogodbe za gradnjo objektov (ne glede na področje), drugi projekti s področja kulture in 
športa pa dosegajo 13-odstotni delež. Zanimiva je tudi primerjava med številom pogodb, ki 
jih je sklenila država, in tistimi, ki so jih sklenile lokalne skupnosti. Slednje so jih podpisale 
štirikrat več kot država, saj je razmerje med njimi 19 % proti 81 %. 

Potrditev 1. hipoteze: Koncesija gradnje pomeni dolgoročno bolj učinkovito in uspešno 

investicijo kot gradnja javnega objekta samo z javnim naročilom. 

Uvedba JZP prinaša koristi vsem udeležencem partnerstva in tudi širši skupnosti. Lokalna 
skupnost pridobi možnost zagotoviti nove storitve ali projekte v javnem interesu ali izboljšati 
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obseg in kakovost zagotavljanja storitev in projektov v javnem interesu. To lahko stori takoj, 
ne glede na omejene finančne zmožnosti, saj tveganje lahko prenese na zasebnega partnerja. 

Kot smo ugotovili na primeru izgradnje večnamenske dvorane v občini, so pri finančni analizi 
ekonomski kazalniki pozitivni in tako izkazujejo upravičenost investicije. Investirana sredstva 
naj bi se povrnila v 11 letih, neto sedanja vrednost investicije je pri 7-odstotni diskontni 
stopnji enaka 10.398 EUR, interna stopnja donosnosti je 7,2 %, modificirana interna stopnja 
donosnosti je 7,1 %, relativna neto sedanja vrednost 0,01, razmerje med diskontiranimi stroški 
in koristmi pa 1,30. 

Investicija pa je še v precej večji meri upravičena v ekonomski analizi, ki ocenjuje 
investicijski projekt z vidika družbe kot celote in ne le z vidika investitorja (kot je to v 
primeru finančnega vrednotenja), kjer so bili upoštevani direktni in indirektni vplivi, ki jih bo 
imela načrtovana investicija na gradbeništvo, predelovalno industrijo, na sektor druge javne, 
skupne in osebne storitve. Ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pri 7-odstotni 
diskontni stopnji enaka 213.706 EUR, interna stopnja donosnosti znaša 10,5 %, modificirana 
interna stopnja donosnosti 8,9 %, relativna neto sedanja vrednost pa 0,16. Doba vračila 
sredstev je 11 let, razmerje med diskontiranimi stroški in prihodki ter koristmi pa je 0,89. 

Ugotovimo lahko, da je zasebni partner pripravljen prevzeti izvajanje dejavnosti v javnem 
interesu, saj investicija kljub nekoliko nižji stopnji dobičkonosnosti zaradi nizke stopnje 
tveganja prinaša varne in konstantne donose. Zasebni partner se zaveda, da bo glede na lastne 
tržne izkušnje lahko zagotavljal storitev z nižjimi stroški v večjem obsegu kot javni partner. 
Končni uporabnik storitve tako za enako ali nižjo ceno dobi kakovostnejšo in obsežnejšo 
storitev ali produkt. Širša lokalna skupnost se zaradi pospešenega investiranja, gradenj in 
izboljšanja infrastrukture začne pospešeno razvijati, saj lahko izkoristi pozitivne zunanje 
učinke povečanih investicij, dograjene javne infrastrukture in mreže javnih storitev ter 
projektov. Razvoj se kaže v izboljšanju spremljajočih dejavnosti, trgovine in v pozitivnem 
demografskem trendu. 

Izboljšanje upravljanja javne uprave je za vsako vlado težka naloga. Jasno je, kakšna je od 
tega korist, če je uprava učinkovitejša, lažje ponujajo boljše storitve za nižjo ceno, kar ima 
velik vpliv na gospodarsko uspešnost države in na življenje državljanov. 

Menimo, da sta vsaj dva razloga za sprejem zakonodaje o javno-zasebnem partnerstvu. Prvi 
so velike težave, ki so jih imele dosedanje vladne administracije z javnimi naročili zasebnemu 
sektorju, saj so javna naročila politično sporna in ekonomsko neučinkovita. Drugi razlog je 
želja vlade po financiranju ambicioznih investicijskih projektov, ki so posebnega državnega 
pomena, in za katere potrebuje izdatna zasebna finančna sredstva.  
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Potrditev 2. hipoteze: Zanesljiv investicijski program je temelj uspešnosti projekta javno-

zasebnega partnerstva in koncesije gradnje. 

Že 1. člen uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/2006, govori o zahtevani pripravi in obravnavi 
investicijske dokumentacije. Uredba zahteva, da se pred potrditvijo investicije opravijo 
obsežne študije izvedljivosti projekta. 

Za investicije v javnem sektorju se v skladu s predpisano splošno ali sektorsko metodologijo 
izdelajo v odvisnosti od obsega investicije: dokument identifikacije investicijskega projekta, 
predinvesticijska zasnova in investicijski program, ki jih mora pristojni organ javnega 
investitorja obravnavati in potrditi, preden se loti naslednjega koraka v razvoju projekta. 

Z dokumentacijo, ki je bila podlaga za sprejem investicijske odločitve, je investicijski projekt 
definiran v obsegu, ki je potreben za določitev finančne konstrukcije in lastnih in tujih virov 
za izvedbo. Pri javnih investicijah potrjena investicijska dokumentacija omogoča uvrstitev 
investicijskih odhodkov v finančni načrt oz. proračun in ob upoštevanju nekaterih posebnosti 
tudi pridobivanje sredstev iz drugih javnih virov – skladov, pomoči tretjih držav, 
investicijskih transfernih postavk državnega proračuna. 

Iz dosedanjih projektov smo ugotovili, da tako javni kot tudi zasebni partner pred podpisom 
pogodbe želita ugotoviti, kakšne koristi jima prinaša projekt. Dosedanje izkušnje pri vodenju 
projektov so pokazale, da le z natančnim, preglednim in zanesljivim investicijskim 
programom lahko pričakujemo uspešno gradnjo, zagon in obratovanje projekta. 

V slovenski gradbeni zgodovini je veliko projektov, ki so bili izvedeni z javnim naročilom, 
kjer so se prvotne vrednosti projektov na koncu povečale za večkratnik prvotne cene. 
Ugotavljamo, da ima v primerih javnega naročanja zasebni partner predvsem velik interes 
projekt pridobiti in se kasneje ukvarja z ustreznostjo oziroma neustreznostjo projektno 
tehnične in razpisne dokumentacije. Ker pa javni sektor ni ustrezno strokovno usposobljen 
oziroma ustrezno motiviran, so dokumentacije za javni razpis pomanjkljivo oziroma površno 
pripravljene, kar posledično pripelje do vsakokratne podražitve projektov. Ker pri javnih 
naročilih zasebni partner ne prevzema nobenih tveganj v zvezi s pripravo investicijskega 
programa, tudi nima želje po opozarjanju javnega partnerja v času razpisa. Vse zgoraj naštete 
slabosti javnega naročila se s primerno delitvijo tveganja pri javno-zasebnem partnerstvu 
izničijo. Zato je le dobro pripravljen in usklajen investicijski program, ki je potrjen s strani 
obeh partnerjev, pogoj za dolgoročno ustrezno sodelovanje med partnerjema in uspešno 
izvedbo projekta.  

Zakonodajalec je v 31. členu ZJZP sledil priporočilom ekonomske teorije in zahteval, da 
zasebni in javni sektor predložita ekonomsko oceno porazdelitve tveganja, prihodnje denarne 
tokove, neto sedanjo vrednost projekta in analizo Value for Money, ki pomagajo napovedati, 
ali bo javno-zasebno partnerstvo uspešno ali ne.  
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Investicijski program bi moral odražati realno sliko trenutnega in bodočega stanja izvedbe 
projekta. Menimo, da je preveč optimistični plan lahko kasneje v fazi gradnje oziroma v fazi 
obratovanja poguben za enega od partnerjev ali tudi za oba. Zato je potrebno pri izdelavi 
analiz in pri prikazovanju ugotovitev imeti raje ustrezno mero pesimizma. Ne dolgo nazaj se 
je delno končal eden največjih projektov javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji, kjer je bil 
investicijski program zastavljen preveč optimistično. Javni partner je sicer dobil s pogodbo 
določene objekte, a je zato zasebni partner med gradnjo zašel v likvidnostne težave. Projekt še 
ni dokončan in je verjetno le zaradi visokih političnih interesov pridobil ustrezna dovoljenja 
za obratovanje. 

Potrditev 3. hipoteze: Z uvajanjem koncesije gradnje se zmanjša tveganje za izvedbo projekta. 

Tveganje je pri odločanju o JZP ena od ključnih spremenljivk, in kot smo že poudarili, je prav 
tveganje tista spremenljivka, ki določa, ali je neki projekt JZP ali javno-naročniško razmerje. 
Prav tako pa tveganje oziroma prenos tveganja močno vpliva na to, ali bo določen projekt 
učinkovit ali ne. Seveda je treba za učinkovit prenos tveganja tveganje prepoznati, analizirati 
in učinkovito porazdeliti med državo in zasebni sektor, kar je lahko v vsakem posameznem 
primeru različno. 

Seveda bi bilo zmotno mišljenje, da prinašajo javno-zasebna partnerstva samo pozitivne 
učinke oziroma, da so se vsi v svetu zastavljeni projekti končali uspešno. Partnerstva imajo 
svoje slabosti in pasti, ki jih moramo dobro poznati, če se jim hočemo izogniti. Vsako 
partnersko sodelovanje predstavlja celovit sistem, ki mora uspešno delovati vsaj 25 let. V tako 
dolgem obdobju se lahko spremenijo izhodiščni pogoji ali okoliščine (pade vrednost denarja v 
državi, projekt izgubi politično podporo, čezmerno se povečajo stroški delovanja objekta, 
stečaj zasebnega partnerja, prenehanje pogodbe zaradi koruptivnih dejanj ipd.). 

Med primeri neuspešnih projektov se pogosto navaja podzemna železnica v Londonu, kjer je 
moralo projektno podjetje v stečaj zaradi velikih izgub in bistvene prekoračitve stroškov; pa 
primer portugalskih avtocest, kjer so se bistveno povečali stroški gradnje; ali drugi primeri, 
kjer je šlo za napačne odločitve pri upravljanju objektov. 

Pri navajanju slabosti javno-zasebnih partnerstev ne smemo mimo njihovega vpliva na 
zaposlene v javnem sektorju. V primerih, ko se prenese storitev k zasebniku, se običajno 
prenesejo tudi zaposleni, kar ima lahko zanje negativne posledice. Za ureditev teh vprašanj so 
na voljo različne možnosti, med njimi tudi določila v pogodbi, da se ohrani obstoječe stanje 

(na primer, ko gre za kvaliteten, usposobljen kader). 

Tuja praksa je torej zelo bogata in bi morala biti spodbudna tudi za Slovenijo. Neuspešni 
projekti pa bi morali predstavljati dobro šolo. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu je državni 
zbor sprejel samo tri leta po tem, ko je Evropska unija objavila zeleno knjigo o javno 
zasebnem-partnerstvu. Kmalu zatem je vlada sprejela tudi odlok o ustanovitvi sveta vlade za 
javno-zasebno partnerstvo, manjkalo je le še imenovanje članov sveta. S temi akti so bile 
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podane formalne osnove za sklepanje pogodb o javno-zasebnih partnerstvih, a kot smo videli, 
se na tem področju v Sloveniji ni veliko dogajalo. 

Menimo, da nadzorne funkcije, ki so v domeni javnega partnerja, niso ustrezno uporabljene. 
Čeprav zakon vsebuje dovolj varovalk, kljub temu prihaja do zlorab. Zakon vsebuje varovalke 
predvsem za zasebni sektor, medtem ko ne vsebuje dovolj varovalk proti zlorabam v javnem 
sektorju. Predvsem na lokalni ravni si večina županov želi na hiter in lahek način priti do 
vidnih rezultatov na področju infrastrukture, kar pa velikokrat pripelje do neustrezne uporabe 
instituta JZP.  

Ugotavljamo, da pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva ni zakonske podlage, ki 
bi od občine zahtevala soglasje ali mnenje ministrstva za finance. Ministrstvo za finance tudi 
ni prekrškovni organ, ampak to nalogo lahko opravlja računsko sodišče in urad za nadzor 
proračuna. 

Čeprav se pojavlja dvom o javno-zasebnem partnerstvu, iščemo razloge za dvom v slabo 
pripravljenih projektih in slabem nadzoru nad njimi. 

8.2 Koncesija gradnje v prihodnje 

Slovenija je zaradi neustreznega javno-finančnega dolga in zunanjega zadolževanja sprejela v 
letu 2009 sklep o omejitvi zadolževanja. S tem je vlada zaustavila nadaljnje zadolževanje in 
možnosti najemanja kreditov. S tem je največja škoda povzročena investicijam, ki se ne 
morejo izvajati, kljub nujnosti. 

Pri javno-zasebnih partnerstvih brez podpore bank ne gre. Vse manj je podjetij, ki so 
sposobna lasten kapital investirati v drage in dolgotrajne projekte. Podjetja večinoma nimajo 
likvidnega denarja za drage investicije. Zasebna podjetja potrebujejo za svoj vložek tudi 
ustrezno donosnost. Glede na razmerje med tveganostjo projekta in donosnostjo bi se zasebna 
podjetja rada šla javno-zasebno partnerstvo, a potrebujejo partnerja v banki, da tveganje 
kapitala zmanjšajo na minimum. 

Finančnemu ministrstvu, ki je obvezano k spremljanju vseh oblik sodelovanja javnega in 
zasebnega sektorja, niti ostala ministrstva niti občine kljub zakonskim obvezam ne poročajo. 
Razlog vidijo na finančnem ministrstvu v dejstvu, da zakon nima kazenskih določb, in hkrati 
napovedujejo spremembe zakonodaje. 

Lani so po podatkih ministrstva skupaj sicer pobrali za 44,5 milijona EUR koncesnin, največ 
24,5 milijona EUR se je v proračun steklo na račun koncesijskih dajatev od iger na srečo. Od 
podeljenih koncesij za vodno pravico se v proračun steče 9,3 milijona EUR, levji delež po 
podatkih okoljskega ministrstva prispevajo velike hidroelektrarne, in sicer 5,9 milijona EUR. 
Dodatnih 8,6 milijona EUR prispevajo še v proračune občin. Ko gre za koriščenje rudnih 
bogastev, velja omeniti, da je ministrstvo za gospodarstvo dodelilo 229 koncesij, ki letno v 
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proračun prispevajo 1,4 milijona EUR, enak znesek pa gre v občinske proračune. Po podatkih 
finančnega ministrstva prispevajo koncesije za rudarsko pravico skupaj sicer še nekoliko več, 
in sicer 1,65 milijona EUR. A na finančnem ministrstvu sploh ne vedo, za kakšna obdobja so 
koncesije podeljene, niti kakšne so obveznosti koncesionarjev. Med večjimi viri so še 
koncesije študentskim servisom, ki so lani v proračun prispevale 6,3 milijona EUR (MF RS 
2010, 2). 

Pomenljiva je ugotovitev finančnega ministrstva, da kompleksnih oblik javno-zasebnega 
partnerstva, ki bi vključevale tudi gradnjo infrastrukturnih objektov, ni niti na lokalni niti na 
državni ravni. Javno-zasebno partnerstvo je popolnoma napačno interpretirano, saj je vedno 
več projektov, ki tveganja ne prenašajo na zasebnika, zato gre v bistvu za javna naročila. In 
medtem ko evropska komisija opozarja, da bi lahko vključenost zasebnega sektorja pri 
financiranju javnih projektov predstavljala možen način za izhod iz krize, naša ministrstva, ki 
dobijo pooblastilo vlade za sklenitev pogodbe, po ugotovitvah finančnega ministrstva svojo 
nalogo prepogosto končajo s podpisom pogodbe (MF RS 2010, 2). 

Iz poročil ministrstva za finance, direktorata za javna premoženja, o sklenjenih oblikah javno-
zasebnega partnerstva v republiki Sloveniji od leta 2007 do 2009, ugotavljamo da so v letu 
2007 sklenili eno (1) koncesijo gradnje, v letu 2008 je bila sklenjena prav tako ena in v letu 
2009 dve (2) koncesiji gradnje. Tako so od začetka uvedbe ZJZP bile v republiki Sloveniji, po 
statističnih podatkih, sklenjene štiri koncesije gradenj. Skozi nastajanje naloge smo ugotovili, 
da jih je bilo dejansko sklenjenih veliko več. To potrjujejo tudi ugotovitve  finančnega 
ministrstva, ki v poročilih opozarja na probleme z obveznim poročanjem o vseh oblikah 
sodelovanja javnega in zasebnega sektorja. Ker zakon nima kazenskih določb, se na 
Ministrstvu za finance vsako leto srečujejo z vedno večjimi problemi poročanja o sklenjenih 
oblika javno-zasebnega partnerstva. 

Nekateri avtorji (Kranjc 2009a, 6) opozarjajo na nedoslednost pri izvajanju ZJZP in ne 
zagotavljanje enakopravne obravnave ob izbiri pogodbene stranke in s tem izogibanje javnim 
razpisom. Javnemu sektorju največ omejitev določajo pravila o javnem naročanju, zato se 
pojavljajo izogibanja tem, ki pa so v nasprotju z zakonodajo. Tako so primeri, ko se javni 
sektor izogiba javnim razpisom oddaje obnovitvenih del in upravljanja s stavbo in dela odda 
po ZJZP neposredno brez javnega razpisa določenemu zasebnemu partnerju. Podobno se 
dogaja tudi v primerih najema ali nakupa poslovnih prostorov in gradnje po naročnikovih 
potrebah in v primerih podelitve stavbne pravice.  

Pravila za javno objavo gradnje koncesijske narave po javno-zasebnem partnerstvu so 

nejasna. Načelno se zahteva javna objava na spletu. Javna objava na portalu javnih naročil in 
Uradnem listu EU pa se izrecno zahteva le za vrednosti nad 4.845.000 EUR. Pravila o 
stvarnem premoženju države in občin sicer načelno zahtevajo javno objavo, toda oddaja 
stavbne pravice je omogočena brez poziva javnosti. V zvezi z enakopravno obravnavo in 
obveščanjem zainteresirane javnosti o nameravanih poslih pa niso relevantna le pravila 
slovenskega notranjega pravnega reda, ampak je zahtevo po javnosti mogoče utemeljiti tudi s 
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pravili EU, tudi načeli in pravili Pogodbe o EU o prostem pretoku blaga, pravico do 
ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev.  

Narava razmerja pa ni odločujoča le za postopek izbire pogodbenega partnerja, ampak tudi za 
odgovore na nekatera vprašanja iz faze izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Pri javnem 
naročilu pogodbenih obveznosti vsaj načelno ni dovoljeno spreminjati. Koncesijska razmerja, 
ki se vzpostavljajo po pravilih ZJZP, pa je v enem delu mogoče spreminjati oziroma 
prilagajati drugačnim okoliščinam, kot pa so bile okoliščine ob vzpostavitvi razmerja (Kranjc 
2009a, 6). 

V primeru oddaje obnovitvenih del in upravljanja s stavbo je pojem poslovnega tveganja treba 
razlagati v skladu z namenom ZJZP, ne pa tako, kot ga razumejo druga pravna področja ali 
celo pogovorni jezik. Do posameznih vidikov razlage pojma se je opredelilo tudi Sodišče EU, 
razlaga je podana tudi v Razlagalnem sporočilu Komisije o koncesijah po pravu EU. 
Nesporno je, da pogodbena določba, s katero upravljavec stavbe prevzame obveznost, da bo 
odpravil napake, ki so posledica neustrezne gradnje, ki jo je sam izvajal, ne pomeni, da 
prevzema poslovno tveganje. Odgovornost za napake gradnje je redna obveznost izvajalca. 
Del pravil o odgovornosti za napake gradnje je celo kogentne narave. Za prenos poslovnega 
tveganja tudi ne gre, če prevzema odgovornost za napake gradnje za daljši rok, kot je 
zakonsko obvezen rok. Celo tveganje nepredvidenih in nujnih nepredvidenih del pri izvajanju 
gradnje ne pomeni prevzema poslovnega tveganja po ZJZP. Sicer bi se vsa gradbena dela, ki 
se izvajajo po klavzuli na ključ (659. člen OZ), štela za koncesijo, ne pa za javno naročilo. 
Običajna, redna poslovna tveganja niso poslovna tveganja po 27. členu ZJZP (Kranjc 2009a, 
6). 

Podobno velja tudi v primeru stavbne pravice, kjer imamo naslednji primer slabe prakse: 
občina ustanovi stavbno pravico za gradnjo vrtca po zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. 
Ko je vrtec zgrajen, ga vzame nazaj v najem in 20 let plačuje najemnino. Razlog za 
ustanovitev stavbne pravice je bilo izogibanje neposrednemu zadolževanju občine. V drugem 
primeru lahko vrtec takoj po zgraditvi odkupi, toda odkupiti mora tudi stavbno pravico. 
Razlog za ustanovitev stavbne pravice po neposredni pogodbi je bil hitrejši in preprostejši 
postopek. Oboje je nepravilno. 

Predsednik računskega sodišča opozarja, da je tik pred lokalnimi volitvami ugotavljal nov 
vidik delovanja lokalne skupnosti in njenega vodstva. Gre za pogled skozi očala državnih 
revizorjev, nanaša pa se na pogost objekt poželenja, lokalne nepremičnine. Ugotavlja namreč, 
da so župani pri gospodarjenju z nepremičninami in zagotavljanju virov za svoje načrte 

najbolj iznajdljivi in domiselni; pogosto tudi obidejo poti, ki si jih je zamislil zakonodajalec. 
Računsko sodišče je zato pozorno zlasti na zakon o javno-zasebnem partnerstvu in institut 

stavbne pravice.  

V osnovi bi morale biti sredstvo za pridobivanje prihodkov občine, in sicer iz naslova 
razpolaganja z nepremičnino, oddajanja v najem, menjavo ali kot vložek v eno od oblik 
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javno-zasebnega partnerstva. Župan ima torej vrsto možnosti za ravnanje z nepremičninami, 
vse pa bi morale biti izkoriščene v dobrobit proračuna in občinskih javnih financ. Problem je 
v tem, da stavbna pravica postane instrument za izogibanje drugim zakonom, predvsem 
zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, saj se uporablja v povezavi z zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS). Stavbna pravica bi se 
morala zaradi svoje dolgoročne narave in s tem povezanih tveganj uporabljati kot izjema, in 
ne pravilo. Ne bi je smeli sklepati z neposredno pogodbo in ne zunaj javno-zasebnega 
partnerstva. 

V našem pravnem sistemu je stavbna pravica razmeroma nov pojem. Je ena od šestih stvarnih 
pravic, ki jih podrobneje opredeljuje stvarno-pravni zakonik. Opažamo, da se v praksi 
uporablja čedalje bolj pogosto. Po podatkih, ki jih je pridobilo računsko sodišče med revizijo 
gospodarjenja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči, je vlada leta 2006 sklenila 61 pogodb o 
ustanovitvi stavbne pravice, leta 2007 jih je sklenila 36. Uradni podatki na vladni ravni segajo 
v leto 2005, ko je država podelila tri take pravice, leta 2008 pa 41. 

Gre za to, da občina izvede neko naložbo, ne da bi ji bilo treba globoko seči v svojo blagajno 
ali se zadolžiti čez dopustno mejo. Pred leti je država omejila zadolževanje občin. Dokler 
lizingi in blagovni krediti niso izrecno šteli kot zadolževanje, so jih občine uporabljale zelo 
pogosto. Ko pa je zakonodajalec tudi ti dve obliki uvrstil v kvoto, je bilo treba najti drugo pot 
za prikrito zadolževanje. Ena možnost je bil zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Še pozneje 
pa je prišla do izraza stavbna pravica – kot pravni posel, pri katerem občina podeli stavbno 
pravico na zemljišču, na katerem nekdo zgradi neki objekt. Vendar se tu razmerje ne konča. 
Po zgraditvi objekta občina poskuša ta objekt pridobiti v svojo last ali uporabo, bodisi z 
najemom, prek katerega občina dolga leta plačuje najemnino, bodisi z odkupom. 

Problem v takem načinu dela je v tem, da se občine izognejo vsem temeljnim načelom, ki so 
zapovedana tako v zakonu o javnih naročilih kot v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. To 
so določila, ki govorijo o varovanju konkurence, enakopravnosti položaja ponudnikov. 
Postopki, čeprav nemara zapleteni ali dolgi, niso sami sebi namen, ampak zagotavljajo 
konkurenco in koristi za javne finance, racionalnejšo, gospodarnejšo uporabo javnega denarja. 
Na določenem zemljišču v lasti občine bi na primer v pogojih konkurence nekdo drug lahko 
zgradil cenejši ali kakovostnejši objekt z enakimi sredstvi. V zakonu o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki zdaj ne opredeljuje pojma stavbne pravice, bi 
morali urediti tudi ta institut, omejiti njegovo uporabo. 

Stavbna pravica je koristna, ker omogoča lastništvo zgradbe, ne da bi moral lastnik zgradbe 

prej kupiti tudi zemljišče. Odpira na primer možnosti za gradnjo cenejših stanovanj, če na 
primer občina kot soinvestitorica vloži zemljišče. Ni torej sporna stavbna pravica kot taka, 

ampak njena uporaba. Problem je, če se ne uporablja v povezavi z javno-zasebnim 
partnerstvom, ki predvideva točno določene postopke, sicer daljše, bolj zapletene, ampak 
zgolj kot obvod za enkraten ali kratkoročen posel. 
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Za konec lahko ugotovimo, da bodo zainteresirani zasebniki pozorno spremljali vse, kar se bo 
dogajalo na tem področju, ne nazadnje tudi, kakšne možnosti ponuja javno-zasebno 
partnerstvo za realizacijo njihovih ekonomskih interesov. Zasebni partner potrebuje določena 
zagotovila, da v partnerstvu ne bo izigran, in da bo lahko uresničil svoj ekonomski cilj, sicer 
se za sodelovanje ne bo odločil. Enako seveda morata tudi država ali lokalna skupnost kot 
partnerici v projektu z zasebnikom imeti zagotovila, da je zasebnik finančno sposoben 
izpeljati projekt in upravljati objekt na primer vsaj dve desetletji. 

Makroekonomsko oceno doslej izpeljanih konkretnih projektov je težko podati, saj ni zadosti 
dolgega časovnega okvirja uveljavljanja posamezne rešitve, ne enakih primerjalnih temeljev. 
V teoriji se zato za zdaj pojavljajo zgolj teoretični primeri, ki navajajo bistvene elemente 
izbire pri posameznih oblikah javno-zasebnega partnerstva.  
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