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KAJ JE JAVNO-ZASEBNO 
PARTNERSTVO?
• javno-zasebno partnerstvo obsega 

različne oblike sodelovanja med 
javnimi organi in poslovnim svetom, 
katerih cilj je zagotoviti zasebno 
iniciativo za financiranje, 
upravljanje, vzpostavitev, prenovo, 
vodenje ali vzdrževanje 
infrastrukture oziroma izvajanje 
javnih storitev, za katerega so 
značilne dolgoročne pogodbe ter 
delitev tveganja in učinkov 
poslovanja. 



KLJUČNI ELEMENTI

JZP



PRAVNA PODLAGA JZP

• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 
/ZJZP/ (Ur.l. RS, št. 127/2006)

• Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta 
po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur.l. RS, 
št. 32/2007)

• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc 
projektov javno-zasebnega partnerstva in 
sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega 
partnerstva (Ur.l. RS, št. 56/2007)

• Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-
zasebno partnerstvo (Ur.l. RS, št. 61/2007)



Projekti se ocenjujejo na podlagi naslednjih 

kriterijev: 
� življenjske dobe projekta, 

� neto sedanje vrednosti, 

� interne stopnje donosnosti, 

� rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni 

način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (tako 

imenovana value for money), 

� stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako 

imenovana cost benefit analiza).



CILJI JZP



ZASEBNI PARTNERJI KOT POBUDNIKI 
PROJEKTOV JZP

• Predhodni postopek pred sprejemom 

odločitve o JZP.

• V obliki promotorstva.

• Izdelava investicijskega elaborata, kjer se 

ugotovi ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, 

tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za 

izvedbo in sklenitev JZP.



• javni partner 1 x letno z 

javnim pozivom pozove 

zainteresirane 

ponudnike k podaji 

vloge za konkretni 

projekt

Poziv ne smer prejudicirati OBLIKE 
JZP!

• Vloga o 

zainteresiranosti za 

izvedbo javno-

zasebnega partnerstva 

na lastno pobudo 

zasebnega partnerja

Obravnava vloge v 4 mesecih od 

prejema.



PRAVICE PROMOTORJEV



OBLIKE JZP 



POGODBENO PARTNERSTVO

POGODBENO PARTNERSTVO ima 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 deloma ali v celoti v javnem interesu (v 
nadaljnjem besedilu: koncesijsko partnerstvo), za izvajanje te dejavnosti.

Primer:  Skladno z določbami Zakona o zdravstveni dejavnosti so imele občine v 2008 
sklenjenih 1575 koncesij.

Ministrstvo za zdravje ima podeljenih 319 koncesij za opravljanje specialističnih 
ambulantnih dejavnosti,

– javnonaročniškega razmerja; tj. odplačnega razmerja med naročnikom in 
dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je 
naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve (v nadaljnjem besedilu: javnonaročniško
partnerstvo).





STATUSNO PARTNERSTVO 

Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in 
zasebnim partnerjem na način, da država, ena ali več samoupravnih 
lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma drug javni 
partner podeli izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega 
partnerstva izhajajo, izvajalcu statusnega javno-zasebnega partnerstva (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalcu statusnega partnerstva): 

– z ustanovitvijo pravne osebe, pod pogoji, ki jih določa to poglavje, 

– s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega 
ali zasebnega prava, 

– z nakupom deleža v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo ali, 

– na drug, primeroma naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in 
primerljiv način 

ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega 
partnerstva izhajajo, na to osebo (na primer izvajanje gospodarske javne 
službe …).



RAZLOGI ZA IZVEDBO JZP



• PREDNOSTI JZP:

- lažje in hitrejše izvajanje 
več projektov zaradi 
dotoka zasebnega 
kapitala

- večje osredotočenje na 
upravljanje kot na 
financiranje in izvajanje

• SLABOSTI JZP:

- več logistike in 
usklajevanja pred 
pričetkom izvedbe 
projekta

- tveganje uspeha 
projekta se v veliki meri 
preusmeri na zasebnika, 
javni partner mora 
ščititi javni interes



LASTNIŠKI MODELI JZP

• BOT: izgradi – upravljaj - prenesi (ang. Build -
Operate – Transfer): koncesija za uporabo 
objekta, omejeno regresno financiranje

• BOOT: izgradi – upravljaj - bodi lastnik - prenesi 
(Build – Own - Operate - Transfer). Lastništvo 
javne dobrine se za obdobje zakupa v obliki 
franšize prenese na zasebni sektor. 

• DBO: razvij - izgradi - upravljaj (Develop - Build -
Operate)

• BOO: izgradi - bodi lastnik - upravljaj (Build – Own
– Operate)



• LDO: zakup – razvoj – izvedba. Zasebni sektor 

z zakupom javne dobrine za določeno časovno 

obdobje pridobi pravico do upravljanja, 

nadgradnje ali tehnološke izboljšave javne 

dobrine. 



PARALELNE OBLIKE JZP

1. Podelitev stavbne pravice
- Opredelitev v letnem načrtu razpolaganja s stvarnim 

premoženjem in posamičnim programom ravnanja s 
stvarnim premoženjem.

- Imetnik stavbne pravice je zasebnik, ki ima interes, da na 
nepremičnini v lasti občine nekaj zgradi, nato pa v času 
trajanja stavbne pravice objekt trži in/ali upravlja.

- Imetnik stavbne pravice NE postane lastnik zgrajenega 
objekta. 

2.  Sklenitev neposredne pogodbe o prodaji 
nepremičnine



SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O 
PRODAJI NEPREMIČNINE

Nepremično premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko proda ali zamenja 
na podlagi neposredne pogodbe, če: 

- se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah, ki so manjši od 50% ali 

- se prodajajo solastniški deleži na zasedenih stanovanjih ali 

- gre za menjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost državnega premoženja in 
premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med 
zamenjanima nepremičninama ni večja od 20% vendar največ 80.000,00 EUR ali 

- se sklepa neposredna pogodba v roku treh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da sta bili 
neuspešni izbrana metoda razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. člena tega 
zakona in ponovno izvedena metoda razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. člena 
tega zakona z znižano izklicno ceno za največ 15%, v tem primeru je lahko cena v neposredni 
pogodbi nižja največ za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode 
razpolaganja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona, pred sklenitvijo 
neposredne pogodbe pa je v tem primeru potrebno izvesti postopek pogajanj z vsemi 
zainteresiranimi ponudniki ali 

- je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR ali 

- je pridobitelj pravna oseba javnega prava, razen javnega podjetja ali 

- gre za dosego javne koristi skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev komunalnih, energetskih in 
elektronskih komunikacijskih storitev.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Več na: 

WWW.JHP.SI

info@jhp.si


