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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 
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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). 
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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.  
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PRAVICE PROMOTORJEV 

Položaj promotorja je 
v nadaljnjem postopku 

izenačen z ostalimi 
kandidati. 

Možen odkup 
dokumentacije, ki jo je 

predložil promotor. 

Morebitna vsebinska 
prednost promotorja. 
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RAZLOGI ZA IZVEDBO JZP 

Privatni sektor 

• naložba z minimalnim tveganjem in predvidenimi 
donosi 

Javni sektor 

• pozitivni učinki na proračun, 

• zadovoljitev javnega interesa 

Cilj obeh strani 

• zadovoljiti potrebe strank  



• 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) 
 



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 

 



PRAKTIČNI PRIMER JZP  

• Predmet: PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO 
PROJEKTA POSODOBITVE OGREVALNEGA 
SISTEMA V OBJEKTU OBČINE 

• RAVNANJA NAROČNIKA/OBČINE:  

- ODLOK (pravna podlaga za izvedbo projekta) 

- DIIP IN OCENA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA V 
OKVIRU JZP 

 



- OBLIKOVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA 
IZBOR KONCESIONARJA: 

A) opredelitev dejanskega stanja na objektu 
naročnika 

B) oblikovanje navodil ponudnikom 

C) pogoji (ključnost istovrstnih referenc) 

D) merilo za izbor koncesionarja 



E) osnutek koncesijske pogodbe 

 

- IZVEDBA POSTOPKA RAZPISA 

- IZBOR IZVAJALCA 

- UVELJAVLJANJE PRAVNEGA VARSTVA 

- NASTOP PRAVNOMOČNOSTI IN SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE 



 

 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST 
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WWW.JHP.SI 

info@jhp.si  
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