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1. UVOD 
 
 
Država je pri svojem delovanju omejena na spodbujanje in usmerjanje razvoja, pri tem pa 
mora sprejeti odgovornost za zakonitost, red in institucionalni okvir tržnega gospodarstva 
(Simoneti, 2003, str. 19). Kljub omejitvam, v katere je ujeta, ji sodobni razvoj narekuje nove 
oblike sodelovanja, zvez in odnosov ter razmerij med njimi in zato išče nove alternativne poti 
za dosego čim večje družbene blaginje, ki je  njen temeljni cilj (Bailey, 2002, str. 13). Ena 
izmed alternativnih poti, ki je v tujini že zadnje desetletje postavljena v ospredje, je 
posodobitev javnega sektorja. Javni sektor ima pomembno vlogo v vsaki državi, saj izdatki 
javnega sektorja predstavljajo v večini držav Evropske unije skoraj 50 odstotkov bruto 
domačega proizvoda, nekatere ta delež tudi presegajo (Eurostat, 2006).  
 
Posodobitev javnega sektorja pomeni predvsem uvajanje podjetniških konceptov, 
mehanizmov in metod v javni sektor. Rus (2001, str. 82) ugotavlja, da lahko danes govorimo 
o globalni revoluciji javnega upravljanja oz. novem upravljanju javnega sektorja (angl. New 
Public Management). Ta vodi do sistema, ki temelji na pogodbenih razmerjih in 
tekmovalnosti. Takšno novo obliko pogodbenih razmerij predstavlja tudi javno-zasebno 
partnerstvo, ki že po svoji naravi temelji na vzpostavljanju razmerij. Partnerstvo lahko z 
drugimi besedami opišemo kot sodelovanje, prijateljsko razmerje ali tudi kot tekmovanje v 
pozitivnem smislu. 
 
 
1.1 Predstavitev problematike in namen proučevanja 
 
Koncept javno-zasebnega partnerstva pokriva širok spekter situacij in je predmet številnih 
interpretacij. To je tudi razlog, da sem se odločila za naslov magistrskega dela v množini, in 
sicer javna-zasebna partnerstva. Zdi se mi pomembno, da s tem delom pojasnim vse glavne 
pravne, institucionalne in ekonomske vidike različnih oblik javno-zasebnih partnerstev in 
opišem poglavitne razlike med njimi. Hkrati pa opozorim tudi na prednosti in slabosti 
njihovega vpliva na javne finance. Zaradi jasnejše interpretacije besedila bom v magistrskem 
delu, skladno s kontekstom, to besedno zvezo uporabljala v ednini.    
 
Izraz javno-zasebno partnerstvo v evropski zakonodaji ni enotno definiran, v splošnem pa 
pomeni obliko sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, s katerim bi povečali 
učinkovitost in kakovost javnih storitev. Zasebni sektor zagotavlja financiranje in izvajanje 
del izgradnje, obnove ter vzdrževanja javne infrastrukture in ostalih storitev, hkrati pa nudi 
tudi organizacijsko podporo (European Commission, 2004). Mužina (2004, str. 303) meni, da 
je izraz javno-zasebno partnerstvo definiran kot poslovni izraz, v bistvu pa je sinonim za 
koncesijsko pogodbo, ki ga v tuji literaturi najdemo kot izraz concession ali franchise.   
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Glede na to, da je Slovenija del Evropske unije, se vsebina magistrskega dela nanaša na 
evropsko okolje in s tem na evropsko zakonodajo, ki z uredbami in direktivami kroji tudi 
slovensko zakonodajo. Evropska zakonodaja ima trenutno dve veljavni direktivi, ki urejata 
področje javno-zasebnega partnerstva, to sta Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in 
sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev in Direktiva 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo 
javnih naročil gradenj, blaga in storitev. Države članice so bile dolžne sprejeti zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s tema direktivama, najpozneje do 31. januarja 2006. 
Slovenija je pri sprejemanju zakonodaje s tega področja zamujala. Vsebino dela bom 
korektno opirala na določbe obeh evropskih direktiv in drugih priporočil Evropske komisije 
ter pri nas veljavnih zakonov. 
 
S pomočjo izkušenj razvitih evropskih držav lahko tudi v Sloveniji pospešimo procese novih 
oblik financiranja javnih projektov. Javno-zasebno partnerstvo lahko poveča učinkovitost 
gospodarskih politik in zmanjša porabo javnega sektorja z mobilizacijo zasebnega kapitala in 
uporabo njihovega strokovnega znanja ter izkušenj (Setnikar-Cankar, 2005, str. 1). Številne 
razloge za povečan interes javno-zasebnega partnerstva lahko pripišemo vsaj trem glavnim 
vzvodom (Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, 2003): 

1. dodatno se zasebni kapital investira v nove infrastrukture; kot so energetske, vodne, 
telekomunikacijske ali transportne storitve in ki prinašajo koristi tako gospodarskim 
subjektom kot tudi navadnim državljanom v vsakdanjem življenju, 

2. večja učinkovitost uporabe storitev javnega sektorja; tuje izkušnje kažejo, da 
vključitev zasebnega kapitala v storitve javnega sektorja prinaša pozitivne sinergijske 
učinke z večjo stroškovno učinkovitostjo in višjo kakovostjo ponujenih storitev, 

3. premoženje javnega sektorja je izkoriščeno z večjo dodano vrednostjo; javni sektor 
razpolaga s številnimi javnimi viri in tudi javnimi dobrinami, ki so uporabljeni za zelo 
ozke specifične namene javnega sektorja (npr. obramba, znanost), mnoge med njimi 
pa se da uporabiti tudi za druge namene in širšo uporabo (npr. »izum« interneta je 
posledica prvotne uporabe posebnih komunikacijskih kanalov v obrambne namene).    

 
V splošnem lahko rečemo, da daje partnerstvo javnim in zasebnim udeležencem možnost, da 
vplivajo na druge udeležence v partnerstvu tako, da sami dosežejo svoje cilje bolj učinkovito, 
hkrati pa jim daje potencial, da spremenijo ali preoblikujejo storitve in s tem diferencirajo 
svojo ponudbo (Coulson, 2005, str. 157).  
 
Namen mojega dela je, da ugotovim in analiziram glavna vprašanja, pomembna za razvoj 
javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji, pri tem pa se opiram na veljavno evropsko in 
slovensko zakonodajo ter izkušnje drugih evropskih držav. Posebej želim proučiti vlogo in 
vpliv javno-zasebnega partnerstva v javnih financah.  
 
 



 3

1.2 Cilj magistrskega dela 
 
Cilj magistrskega dela je s pomočjo teoretičnih osnov natančno in pragmatično opredeliti 
pojem javno-zasebno partnerstvo. Z analizo različnih pravno-formalnih oblik javno-zasebnega 
partnerstva in njihove implementacije v projektih v tujini in doma bom skušala spoznati 
prednosti vključevanja novih oblik financiranja v javne projekte in kakšni so trendi 
prihodnosti. Predvsem bom skušala dokazati, zakaj se takšne oblike povezovanja izplačajo in 
kakšne koristi prinašajo posameznim akterjem tega povezovanja ter družbi nasploh. V ta 
namen bom raziskala finančne in druge dejavnike, ki vplivajo na izbor javno-zasebnih 
projektov, in si pri tem pomagala tudi s hipotetičnimi primeri. V delu nameravam opozoriti 
tudi na tiste oblike javno-zasebnega partnerstva, ki bistveno vplivajo na spremljanje računov 
države v nacionalnih računih in posledično na javno-finančni primanjkljaj, ki je eden izmed 
ključnih elementov izpolnjevanja kriterijev Maastrichtskega sporazuma.    
 
 
1.3 Metode dela 
 
K izdelavi magistrskega dela sem pristopila tako, da sem odkrivala teoretična spoznanja na 
podlagi tuje in domače znanstvene in strokovne literature, priročnikov ter zakonodajnih 
ureditev Evropske unije, izbranih držav in Slovenije. Po potrebi sem uporabila tudi interna 
gradiva tujih in domačih državnih institucij ter gradiva raziskovalnih organizacij.  
 
Pri svojem delu sem uporabila sledeče raziskovalne metode: 

 zgodovinska metoda- je služila kot orodje za uvodno proučevanje zgodovinskega 
razvoja dogodkov, ki so narekovali nastanek javno-zasebnega partnerstva; 

 metoda klasifikacije- pomagala mi je opredeliti pojem javno-zasebno partnerstvo, gre 
za določanje položaja pojma v sistemu pojmov; 

 deskriptivna metod- je metoda, s katero sem proučevala dano problematiko na nivoju 
opisovanja dejstev, odnosov in procesov; 

 metoda komparacije- omogočila mi je spoznavanje posameznih dejstev skozi njihovo 
medsebojno primerjavo, odkrivanjem razlik in podobnosti; 

 metoda analize in sinteze- je po eni strani pomagálo za razčlenjevanje sestavljenih 
pojavov na njihove sestavne dele ter njihova obravnava glede na celoto, po drugi 
strani pa za združevanje enostavnih miselnih sestavin v celoto; 

 metoda abstrakcije in konkretizacije- je nudila možnosti za proučevanje z 
odmišljanjem nebistvenih sestavin problema in s tem omogočila osredotočanje na 
bistvene lastnosti, s konkretizacijo pa je možno približevanje h konkretnemu in 
realnemu z izoblikovanimi in jasnimi določili; 

 metoda generalizacije in specializacije- na eni strani omogoča proučevanje na podlagi 
posploševanja (od posameznega k splošnemu), na drugi strani pa oblikovanje 
specifičnih pojmov. 
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Zadnjih pet metod sem uporabila skozi celotno magistrsko delo, tako da so ustrezale vsebini, 
prevladovale pa so: metoda analize in sinteze, abstrakcije in konkretizacije ter generalizacije 
in specializacije.  
 
 
1.4 Struktura poglavij 
 
Vsebino magistrskega dela sem razdelila na štiri poglavja. Po uvodu bom v prvem poglavju 
podrobno opredelila javno-zasebno partnerstvo. Skušala bom ponazoriti temeljne vzroke in 
razvoj zgodovinskih dogodkov, ki so pripeljali do potrebe uvedbe javno-zasebnega 
partnerstva. Ta zgodovinski pregled bo osnova za ponazoritev osnovnih značilnosti javno-
zasebnega partnerstva, ki ga bom s pomočjo tujih in domačih avtorjev obravnavala z različnih 
vidikov. Sledi kratka analiza Prednosti-Slabosti-Priložnosti-Nevarnosti (v nadaljevanju 
PSPN) možnega vključevanja v projekte javno-zasebnega partnerstva. Ker obstaja več 
različnih oblik projektnega financiranja javno-zasebnega partnerstva, ki se med seboj 
razlikujejo po stopnji tveganja in vključenosti zasebnega sektorja v posamezni skupni javno-
zasebni projekt, bom skušala orisati njihove bistvene značilnosti. Opis projektnega 
financiranja zaokrožim s konkretno predstavitvijo najpogosteje uporabljenih oblik lastninskih 
modelov javno-zasebnega partnerstva. Za analizo modelov javno-zasebnih partnerstev z 
vidika javnih financ je potrebno za vsak projekt javno-zasebnega partnerstva poiskati svoj 
krovni model, glede na okoliščine, ki ta projekt spremljajo. Pri vsakem modelu bom posebej 
ponazorila osnovno definicijo modela, kakšne so priložnosti in izzivi uporabe modela ter 
kakšen vpliv in posledice ima njihova uporaba za javne finance.    
 
Iz posebnih razlogov sem se odločila, da v nadaljevanju dela posebej predstavim izkušnje 
Velike Britanije, Irske in Avstrije. Velika Britanija je začetnica pri uvajanju projektov javno-
zasebnega partnerstva in utemeljiteljica procesov, metod dela in terminologije s tega 
področja. Irska država je izkušnjam Velike Britanije uspešno sledila in beleži na tem področju 
številne uspehe. Ker je majhna država in jo Slovenija v številnih pogledih rada postavlja za 
svoj zgled, se je njen izbor ponudil kot logičen. Avstrija je naša soseda in pomembna 
partnerica na gospodarskem in drugih področjih našega življenja. Proučevanje izkušenj držav, 
utemeljiteljic javno-zasebnega partnerstva ter držav članic z daljšim statusom v Evropski uniji 
in daljšo tradicijo tržnega gospodarstva kot v Sloveniji, se mi zdi bistveno zato, da poskušamo 
pri uveljavljanju novih oblik gospodarskega sodelovanja uporabiti njihove pozitivne izkušnje 
in se izogniti morebitnim napakam, ki so jih druge države že izkusile v praksi. Svoje 
ugotovitve strnem na koncu poglavja. 
 
V tretjem poglavju magistrskega dela bom uvodoma opisala pravno ureditev javno-zasebnega 
partnerstva v Sloveniji. Pri opisovanju pojmov, odnosov in procesov bom uporabila zadnjo 
veljavno zakonodajo. Nove zakonodajne določbe so tudi osnova za jasnejšo opredelitev 
institucionalizacije javno-zasebnega partnerstva. Skušala bom ponazoriti tuje modele 
institucionalizacije ter med njimi poiskati primeren model za slovenski prostor. Poglavje bom 
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zaključila z analizo nekaterih projektov javno-zasebnega partnerstva, ki so v zadnjih letih v 
Sloveniji v teku, in idejnih zasnov za razvoj projektov v prihodnosti, predvsem z vidika 
finančne uspešnosti in z vidika uspešnosti realizacije oz. funkcionalnosti le-teh. 
 
Zadnje poglavje govori o vplivu javno-zasebnega partnerstva na javne finance in predstavlja 
vsebinsko najpomembnejši del magistrskega dela. V uvodnem delu poglavja želim najprej 
predstaviti trenuten položaj javnih financ v Sloveniji glede na zahteve Pakta za stabilnost in 
razvoj in konvergenčnega programa Evropske unije. Izsledki te analize nam dajo osnovo, da 
ugotovimo, kakšne proračunske omejitve lahko pričakujemo v prihodnosti in v kolikšni meri 
se bo morala država opreti na druge vire financiranja, ne le na tradicionalno proračunske. V ta 
namen v nadaljevanju prikažem hipotetični primer uporabe krovnih modelov javno-zasebnega 
partnerstva. Naredila bom primerjavo med modeli in na podlagi računskih rezultatov 
ugotavljala, kakšne prednosti prinaša javnim financam posamezen model s finančnega vidika. 
Poglavje bom zaključila s pomembnim pregledom javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih 
računih. Na podlagi zahtev Evropskega sistema računov 1995 bom predstavila spremljanje 
različnih oblik javno-zasebnega partnerstva v računih države. Opisala bom ozadje, temeljne 
principe in hipotetičen primer obravnave v nacionalnih računih. S povzetkom ugotovitev v 
sklepnem delu bom zaokrožila svoje magistrsko delo v enovito celoto.  
 
 
 
2. OPREDELITEV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
 
Pri opredelitvi javno-zasebnega partnerstva je pomembno poudariti, da vlade različno 
sprejemajo javno-zasebno partnerstvo. Za nekatere države predstavlja gonilno silo, drugim so 
partnerstva pomembna malo manj, predvsem glede na to, kako dobro je razvito delovanje 
javnega sektorja in kako hitro je javni sektor pripravljen sprejemati spremembe, novosti in 
predvsem inovativne pristope, povezane s tem.  
 
Opredelitev javno-zasebnega partnerstva v tem poglavju je namenjena v prvem delu opisu 
evolucije in razvojnih oblik javno-zasebnega partnerstva ter opisu osnovnih značilnosti in 
tipičnih lastnosti partnerstev z vidika javnega in zasebnega sektorja. Za konkretnejšo uporabo 
v praksi opravim tudi PSPN analizo vključevanja v javna-zasebna partnerstva z vidika vseh 
udeležencev partnerstva. Sledi predstavitev projektnega financiranja in lastninskih modelov, 
ki se pojavljajo kot možni projekti javno-zasebnega partnerstva. Poglavje zaključim z opisom 
najpogostejših krovnih modelov javno-zasebnega partnerstva, ki se uporabljajo v praksi. 
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2.1 Razvoj javno-zasebnega partnerstva 
 
Ideja, da zasebni sektor lahko izpolni vlogo pri financiranju, ustvarjanju in izvajanju javnih 
storitev ni nova, saj razvoj javno-zasebnega partnerstva traja že dlje časa. V nadaljevanju 
želim predstaviti predvsem zgodovinsko ozadje prvih zametkov javno-zasebnega partnerstva 
in druge okoliščine, ki so spremljale njegov razvoj in potrebo po uveljavitvi oblike, v kateri 
nastopa danes.  
 
 
2.1.1 Zgodovinsko ozadje 
 
Izvor in zgodovinsko ozadje javno-zasebnega partnerstva ni popolnoma jasen. Nekateri 
avtorji (OECD, 2000, str. 14) pripisujejo prve zametke že egipčanskim in mezopotamskim 
civilizacijam, 3000 let pred našim štetjem. Te, prve visoke civilizacije so že obvladale gradnjo 
akvaduktov, tunelov in različnih namakalnih sistemov, gradile pa so jih organizirane skupine 
gradbenikov in obrtnikov, ki so bile običajno specializirane za posamezno vrsto dela. Razvoj 
gradnje velikih objektov se nadaljuje z antično Grčijo in Rimskim imperijem, katerih 
dediščina je vidna še danes. Grški zgodovinar in državnik Polibios (Polibios, 1964, str. 359) 
opisuje gospodarske razmere v Rimskem imperiju v času 200 let pred našim štetjem in pravi, 
da so določena gradbena dela prišla pod ingerenco Rimske države, in da je le-ta dela oddala 
podizvajalcem, obrtnikom na podlagi pogodbe. Na ta način je Rimska država gradila javna 
poslopja, pristanišča, urejevala rečne struge, oskrbovala svojo populacijo z vodo, omogočila 
jim je cestne povezave in s tem pogoje za boljše trgovanje ter tudi (vojaško) ozemeljsko 
ekspanzijo. V tem smislu lahko že govorimo o prvih javnih storitvah, ki jih država nudi 
svojim državljanom, pri tem pa za dosego svojih ciljev uporablja metode povezovanja 
javnega oz. državnega in zasebnega kapitala.  
 
Drugo, zgodovinsko prelomno obdobje označuje obdobje industrializacije, v času od 18. do 
20. stoletja (OECD, 2000, str. 15). V Franciji je v tem času najbolj znan podpis pogodbe med 
javnim in zasebnim sektorjem (leto 1782), ko sta brata Perrier ustanovila podjetje in dobila 
koncesijo za dobavo tekoče pitne vode v Parizu za obdobje 15 let. Čeprav se šteje v Franciji 
za prvo podeljeno koncesijsko pogodbo, namenjeno gradnji kanala de Craponne iz leta 1554 
(Boussard, 2005, str. 10). Vzporedno s Francijo je na tem področju napredovala tudi Velika 
Britanija, ki je z večstoletno tradicijo dajanja koncesij za različne infrastrukturne namene v 
drugi polovici 19. stoletja začela svoje storitve tudi izvažati v Nemčijo in v Francijo. Izkušnje 
Velike Britanije so kasneje posnemale tudi druge evropske države: Belgija, Italija, Nemčija, 
Španija in Švedska. Najbolj znani infrastrukturni objekti, zgrajeni na podlagi koncesijskih 
pogodb v 19. stoletju so: 

♦ Sueški prekop- leta 1854 je bila podpisana 99-letna koncesijska pogodba za gradnjo in 
delovanje sueškega prekopa med egipčansko državo in francoskim inženirjem De-
Lesseps-om. 
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♦ Tunel Brunkeberg v Stockholmu- leta 1884 je švedska država oddala zasebnemu 
podjetju 50-letno koncesijo za izdelavo in uporabo tunela.  

 
Za prvo podeljeno koncesijo na slovenskih tleh se šteje koncesija bavarskega podjetnika v 
letu 1869 od tedanjih mariborskih mestnih oblasti za ureditev in gospodarsko izkoriščanje 
razsvetljave na plin. To je bil predhodnik danes delujoče družbe Plinarne Maribor d.o.o. 
(Mužina, 2004, str. 44).   
 
Nadaljnji pospešen razvoj t.i koncesij gospodarskih javnih služb se nadaljuje v 20. stoletju z 
zagotavljanjem javnih storitev, kot so cestna razsvetljava, dobava elektrike, telegrafa in 
telefona, železnic ipd. (Mužina, 2004, str. 43). V obdobju do velikih svetovnih vojn je zaradi 
povečanega državnega intervencionizma v upravljanje infrastrukturnih objektov prihajalo do 
nacionalizacije obstoječih zasebnih objektov in monopolizacije s strani držav. V času med 
obema vojnama pride do obdobja stagnacije, ki se nadaljuje tudi po drugi svetovni vojni. 
 
Zadnja večja prelomnica je bila velika svetovna dolžniška kriza v začetku 80-ih let prejšnjega 
stoletja, do katere je prišlo zaradi zadolževanja držav v obliki bančnih kreditov kot pretežnega 
vira financiranja. Krizo so povzročile manj razvite države Latinske Amerike, v kratkem času 
pa se je kriza prenesla na desetine drugih držav v razvoju. Le-te niso bile več sposobne 
obnavljati starih kreditov in zagotavljati svežih sredstev s ponovnim najemanjem novih 
kreditov. Razvite industrijske države so ga zaradi obsežnosti problema začele reševati 
politično. Vlade teh držav so se bile prisiljene vključiti v reševanje problema, saj so morale 
reševati svoje banke kot največje upnice (Mrak, 2002, str. 578). Razvoj dogodkov je večino 
svetovnih gospodarstev prisilil v stroge proračunske omejitve in iskanje novih virov 
financiranja. Ker je bila takrat na trgih, vsaj razvitih držav, na voljo večja ponudba virov 
zasebnih finančnih sredstev, se je povezovanje javnega z zasebnim sektorjem ponudilo kot 
ena izmed učinkovitih rešitev.  
 
 
2.1.2 Glavne pobude razvoja 
 
Investicije v gospodarsko infrastrukturo so pomembne za vsako državo, saj brez njih ni 
mogoče izvajati ostalih gospodarskih aktivnosti (Oplotnik, Romih, Dajčman, 2006, str. 8). 
Nestabilna finančna situacija v osemdesetih letih 20. stoletja in različni politični pritiski silijo 
države k uporabi drugačnih virov financiranja svojih infrastrukturnih projektov. Ti projekti so 
bili po drugi svetovni vojni financirani v glavnem iz proračunskih virov, upravljal pa jih je 
javni sektor.  
 
Javni sektor se tretira kot alternativa tržnemu, zasebnemu sektorju, pogosto ju avtorji 
opisujejo kot vzajemno izključujoča si trga. Bailey (2002, str. 17) je opredelil tržni sektor kot 
obliko zasebnega, nereguliranega pridobivanja tržnih outputov (proizvodov, storitev) z 
ekonomsko aktivnostjo in v skladu s potrošnikovo pripravljenostjo, da te outpute plača. 
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Nasprotno ga javni sektor vidi kot obliko planiranih, ne-tržnih storitev, kjer se sprejemajo 
demokratične odločitve kolektivno, njihovi ukrepi pa so razporejeni glede na potrebe 
končnega uporabnika. Bistvena razlika med sektorjema je v tem, da končni porabnik v 
zasebnem sektorju plača storitev direktno in po tržni ceni, v javnem sektorju pa posredno, 
preko davkov in po ceni, ki je ne oblikuje trg, temveč je določena administrativno. 
 
Sodobne države zagotavljajo svojim državljanom številne storitve, ki jih financirajo preko 
svojih proračunov. Skozi čas se je struktura teh storitev spreminjala. Tako se postavlja 
vprašanje, katere storitve so tiste, ki naj bi jih financirala država preko javnih sredstev, in 
katere bi lahko prepustila trgu. Brown in Jackson (1995, str. 30) v svoji analizi alokacije vloge 
države uvrščata med javne dobrine tiste potrošne dobrine, ki ne morejo biti dodeljene 
posamezniku, ampak imajo skupno lastninsko pravico (angl. common property). To pomeni, 
da so koristi teh dobrin enako dostopne vsem članom družbe, nihče od posameznikov pa jih 
ne more prodati drugemu članu. Problem nastopi, ko je dobrina nedeljiva ali omejena v svoji 
porabi, članov družbe pa zelo veliko. Kako doseči dogovor vseh članov družbe, ne da bi pri 
tem naleteli na visoke transakcijske stroške in dosegli pravično delitev? V tem primeru je 
vloga države potrebna, da razporedi uporabo virov med posamezniki in skozi čas na ta način, 
da maksimizira interes vseh članov družbe (Brown, Jackson, 1995, str.32).  
 
Če na kratko strnemo osnovne značilnosti javnega sektorja, ugotovimo, da (Brejc, 1996,      
str. 75-76):  

- da ni del kompetativnega trga, zato tudi ni spodbujen, da bi zmanjševal stroške in 
povečeval učinkovitost, 

- cilji so običajno slabo opredeljeni (npr. služenje javnosti, zmanjševanje revščine ipd.), 
- dolgoročnejše načrtovanje je oteženo zaradi nekajletnih mandatov vlad in s tem 

menjave politik,  
- funkcije javnega sektorja so omejene s predpisi,  
- financira se v glavnem iz proračuna, 
- zagotavlja javne dobrine (npr. obramba, javni red ipd.), ki so teoretično vsem enako 

dostopne.   
 
Za večino navedenih značilnosti lahko rečemo, da ne vplivajo pozitivno na gospodarstvo oz. z 
njimi težje dosegamo trajnostno gospodarsko rast. To še ne pomeni, da javni sektor ni 
pomemben in potreben, vendar pa so njegove značilnosti delovanja ravno nasprotje tistemu, 
kar naj bi vodilo k večji prosperiteti gospodarstva. Te značilnosti ima v večji meri zasebni 
sektor (Ferfila, Kovač, 2000, str. 176):   

- je del konkurenčnega trga,  
- cilj je jasno določen, to je večanje dobička,  
- značilna relativna trajnost mandatov vodstva, 
- predpisi so le nujna regulativa, 
- financira se v glavnem z lastnimi sredstvi (izjeme so državne subvencije, podpore EU 

ipd.), 
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- zagotavlja individualne dobrine po tržnih zakonitostih.  
 
Delovanje javnega in zasebnega sektorja je potrebno v vsakem gospodarstvu, saj oba, vsak v 
svoji vlogi nudita dobrine za preživetje. Sta medsebojno prepletena in povezana ter soodvisna. 
Zbliževanje javne in zasebne sfere, ki je bila v začetni fazi zgodovinskega razvoja posledica 
nuje, je v zadnjem desetletju ena izmed poglavitnih formalnih oblik sodelovanja, ki sledi 
skupnemu širšemu cilju večanja učinkovitosti in s tem doseganja boljših rezultatov v 
gospodarstvu.  
 
Omenjeno sodelovanje je predvsem javnemu sektorju prineslo številne prednosti. Rus (2001, 
str. 82) govori o reformi upravljanja javnega sektorja, ki naj bi privedla do zamenjave 
sistema. Ta temelji na pogodbenih razmerjih in tekmovalnosti, ki pa niso nujno zgolj tržno 
regulirani. Reformo opredeli s šestimi cilji: 

1. večja produktivnost javnega sektorja, ki vodi do manjše proračunske porabe, 
2. uvajanje tržne regulacije v javni sektor, 
3. storitvena usmerjenost javnega sektorja, s katero se zagotovi večja odzivnost javnih 

služb do uporabnikov teh storitev,  
4. decentralizacija odločanja javnega sektorja, 
5. ločevanje politike od proizvodnje in opravljanja storitev, 
6. odgovornost za rezultate. 

 
Ocenjujem, da zgoraj našteti cilji vodijo do spremenjenega, bolj tržno usmerjenega 
razmišljanja v javnem sektorju in s tem približujejo mentaliteto zasebnega sektorja k 
javnemu. To je pomembna značilnost novega obdobja javno-zasebnega partnerstva in gibalo 
razvoja sodelovanja v prihodnosti.  
 
 
2.2 Osnovne značilnosti javno-zasebnega partnerstva 
 
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja svojstveno obliko financiranja in ker se pojavlja kot 
nov poslovni pojem, je za njegovo nadaljnjo analizo potrebno spoznati najprej njegove 
osnovne značilnosti. Odgovoriti je potrebno na vprašanja, kaj je partnerstvo, kakšne vloge 
nosijo partnerji, kakšna so tveganja partnerstva in kakšne interese izpolnjuje njihovo 
poslanstvo?  
 
 
2.2.1 Definicija pojma javno-zasebno partnerstvo 
 
Za lažjo izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva je bistvena pravno-formalna ureditev. 
Na nivoju Evropske unije ni sprejeta zakonodaja, ki bi neposredno urejala to področje in 
konkretno definirala izraz. Evropska komisija pa je izdala zeleno knjigo o javno-zasebnih 
partnerstvih, ki na splošno opisuje pojem javno-zasebnega partnerstva. Zasebni sektor definira 
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kot vir za financiranje in izvajanje del izgradnje, obnove ter vzdrževanje javne infrastrukture 
in ostalih storitev, hkrati pa nudi tudi organizacijsko podporo (European Commission, 2004). 
Potrebo po javno-zasebnem partnerstvu definira iz proračunskih omejitev držav članic EU in 
večjega zadovoljevanja potreb po javnih storitvah, obenem pa uvaja nove metode »know-
how-a« iz zasebnega sektorja. 
 
Pomembno vlogo na ravni Evropske unije ima tudi Evropska centralna banka, ki zagotavlja 
podporo za izvedbo javnih storitev skozi udeležbo zasebnega sektorja na način, s katerim čim 
bolje dosega politike in cilje Evropske unije. Največji delež njenega financiranja pokriva 
izgradnjo cest in avtocest, tunelov in mostov ter ostale transportne infrastrukture, v manjši 
meri pa socialno infrastrukturo (bolnice, šole), vodno in energetsko infrastrukturo (EIB, 
2004).    
 
Javno-zasebno partnerstvo definira tudi Mednarodni denarni sklad, ki s svojimi ukrepi 
finančnih spodbud bistveno vpliva na promocijo novih oblik finančnega sodelovanja 
predvsem v manj razvitih državah sveta. Vlogo javno-zasebnega partnerstva vidi kot 
pomožno kontrolo pri porabi finančnih sredstev, s tem da država še vedno prevzema večino 
tveganja nase (IMF, 2004).  
 
Širšim opredelitvam definicije javno-zasebnega partnerstva, ki sem jih pravkar navedla, bom 
v nadaljevanju dodala opredelitve tujih in slovenskih strokovnjakov ter znanstvenikov s tega 
področja.  
 
Montanheiro (1998, str. 333) opredeljuje javno-zasebno partnerstvo z naslednjimi ključnimi 
lastnostmi : 

- omogoča širitev lokalnega gospodarstva, 
- povečuje raznolikosti v poslovnih aktivnosti v regijah, 
- spodbuja razvoj obstoječih podjetij, 
- pospešuje izobraževanje in usposabljanje, 
- zagotavlja podporo za skupnosti razvoj, 
- izboljšuje kakovost naravnega okolja,  
- povečuje življenjski in socialni status. 

 
Bailey (2002, str. 154) vidi javno-zasebno partnerstvo kot nosilca izboljšane kvalitete javnih 
storitev, vedno bolj prisotnih predvsem v transportu, zdravstvu in v lokalnih upravah.  
 
Coulson (2005, str. 151-152) definira javno-zasebno partnerstvo kot konzorcij zasebnih 
podjetij, ki zagotavljajo finančna sredstva za del ali celotne storitve, katere bi lahko upravljal 
javni sektor. Na eni strani imamo partnerje iz zasebnega sektorja (banke, inženirska in 
gradbena podjetja idr.),  na drugi strani pa stranko, ki zagotavlja javne storitve (bolnice, 
družbe za avtoceste, lokalne uprave ipd.).  
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Bohinc (2005, str. 1) opredeli javno-zasebno partnerstvo kot dvojno funkcijo javne službe in 
sicer jo lahko upravlja direktno prek ljudi zaposlenih v javni administraciji, torej javnih 
uslužbencev (direktno upravljanje), ali da država zaupa upravljanje javne službe javni 
oziroma zasebni osebi oziroma podjetju, pri čemer seveda zadrži nadzor (indirektno 
upravljanje ali delegirano upravljanje). V slednjem primeru mora država določiti vrste in 
obseg opravljanja dejavnosti (naloga javne službe) ter hkrati določi obveznosti, ki jih je 
potrebno izpolniti (dolžnost javne službe).  
 
Setnikar-Cankar (2005, str. 1) opredeli javno-zasebno partnerstvo kot posledico procesa 
privatizacije in komercializacije javnega sektorja. Obravnava ga kot možen način zbiranja 
zasebnih sredstev in s tem hitrejšega zapolnjevanja infrastrukturnih vrzeli ter izboljšanja 
učinkovitosti storitev javnega sektorja. Argumente učinkovitosti podkrepi z 
makroekonomskimi vidiki, kot so znižanje davčnih bremen in strukturne spremembe 
gospodarstva.  
 
Mužina (2006, str. 371) v zvezi s pojmom javno-zasebno partnerstvo na splošno zapiše, da 
obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom.  Konkretneje pa 
prikaže kot zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali 
vzdrževanje infrastrukture oz. izvajanje javnih storitev, za katero so značilne takodolgoročne 
pogodbe ter delitev tveganja kot tudi učinkov poslovanja.  
 
Ferčič (2005, str. 6) podaja naslednjo definicijo:  »Javno-zasebno partnerstvo je dolgoročno 
(pogodbeno ali institucionalno) sodelovanje med  vsaj enim javnim in vsaj enim zasebnim 
partnerjem v zvezi z javnimi nalogami, ki javnemu partnerju omogoča učinkovit nadzor in 
enostranske ukrepe zaradi zaščite javnega interesa ter vsaj delni prenos tveganj v zvezi s tem 
partnerstvom na zasebnega partnerja.« 
 
Iz te definicije lahko izluščim značilne elemente: 

- dolgoročnost, 
- sodelovanje, ki je lahko pogodbeno ali institucionalno, 
- javni partner- določa ga zakonodaja, v Sloveniji ločimo posredne in neposredne 

uporabnike proračunov,  
- zasebni partner- lahko definiramo kot vsako fizično (samostojni podjetnik) ali pravno 

domačo ali tujo osebo, 
- učinkovit nadzor- v interesu zasebnega sektorja je, da izvede projekt po čim nižji ceni 

s čim večjimi poslovnimi učinki, 
- enostranski ukrepi- dajejo javnemu partnerju večjo moč, da učinkoviteje izvaja 

nadzor, 
- javni interes- izraža blaginjo državljanov in  
- prenos tveganj-  iz javnega na zasebnega partnerja je bistveni pogoj partnerstva.



2.2.2 Poslovni vidiki javnega sektorja 
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Za javni sektor je značilno, da opravlja javne storitve v lastni režiji, z lastnimi sredstvi in 
lastnimi kadri. V nekaterih primerih takšen način dela ni smotrn, najpogosteje iz dveh 
razlogov: zaradi pomanjkanja specializiranih znanj kadrov in visokih stroškov izvedbe 
poslov. 
 
Slika 1 nazorno prikazuje možne načine izvedbe poslov javnega sektorja med klasičnim 
načinom izvedbe in materialno privatizacijo, vmesne kombinacije so nove alternativne oblike 
javnega-zasebnega partnerstva. 
 
Slika 1: Možni načini izvedbe poslov javnih storitev 

Vir: Prirejeno po Pröhl, 2003, str. 11. 
 
Klasičen način izvedbe poslov je preko javnih naročil, kjer  posamezni proračunski uporabnik 
preko javnega razpisa poišče izvajalca ali dobavitelja za enkratno naročilo. Drugi klasičen 
način je s formalno oz. organizacijsko privatizacijo, ko država oz. samoupravne lokalne 
skupnosti za izvajanje določenih nalog zagotavljanja storitev ustanovijo zasebnopravne 
organizacije, kot so družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali delniške družbe (d.d.). Te 
organizacije so ustanovljene zlasti za zagotavljanje bolj strokovnih javnih storitev, kot so npr. 
telekomunikacijske storitve, poštne in komunalne storitve.  
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»Outsourcing« je angleški izraz za zunanje izvajanje dejavnosti oz. izvajanje dejavnosti izven 
organizacijskega okvira podjetja, za najemanje storitev od zunaj. Greaver (1999, str. 3) 
opredeli outsourcing kot pogodbeni prenos nekaterih aktivnosti v podjetju zunanjim 
izvajalcem. Pri tem pa ne gre samo za prenos izvajanja aktivnosti, temveč pogosto tudi za 
prenos pravic odločanja, odgovornosti in poslovnih prvin, kot so zaposleni, oprema, 
tehnologija in zgradbe. Outsourcing je mejni primer javno-zasebnega partnerstva. 
 
Ostale oblike javno-zasebnega partnerstva so lahko še: 

- neformalno partnerstvo- gre za sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem na 
nivoju izmenjave informacij ali priprave za bodoče sodelovanje,  

- delna privatizacija (ang. partial privatisation)- javni sektor odproda svoj manjšinski 
lastniški delež in zadrži nadzor nad poslovanjem podjetja (funkcionalna privatizacija), 

- dolgoročne pogodbe- gre predvsem za najemne in zakupne (leasing) pogodbe, 
- koncesije- zasebni sektor preko razpisa javnega sektorja pridobi koncesijsko pravico 

za izgradnjo ali koriščenje javnega dobra (npr. voda ipd.), s prodajo uporabnikom 
pridobivajo določen prihodek od prodaje, s čimer odplačujejo koncesijsko pravico 
javnemu sektorju.  

 
Skrajni primer sodelovanja med javnim in zasebnim partnerstvom predstavlja popolna 
privatizacija, ki je lahko v obliki materialne privatizacije, ko država ali samoupravne lokalne 
skupnosti določenih javnih storitev ne izvajajo več, temveč jih v celoti prepustijo zasebnemu 
sektorju in s tem načelu konkurence. 
 
Izbira odločitve javnega sektorja za možne oblike sodelovanja z zasebnim sektorjem je 
odvisna od določanja zahtev storitev na podlagi pričakovanih rezultatov, dolgoročnosti 
zagotavljanja storitev, iskanja optimalnega tveganja in delitve prenosa tveganja, na podlagi 
delitve upravljanja in odgovornosti, zahtev do zasebnega partnerja, da zagotavlja delno ali 
celotno odgovornost za finančno izvedbo projekta, koristnosti uporabe različnih plačilnih 
mehanizmov, kot so prihodki od prodaje, različnih državnih subvencij in drugih možnih 
razpoložljivih finančnih sredstev.  
 
Javna-zasebna partnerstva vladam ne zagotavljajo rešitve vseh investicijskih problemov, 
vendar predstavljajo nov pristop, ki ga je potrebno upoštevati kot alternativno obliko ostalim 
investicijskim projektom. V zadnjih letih postaja vse bolj pomembno tudi združevanje 
finančnih sredstev pridobljenih z razpisi Evropske komisije, kot so strukturni ali kohezijski 
skladi, s sredstvi javnega in zasebnega sektorja (Abadie, Howcroft, 2004, str. 4). Evropska 
komisija opozarja, da so ta sredstva s strani držav članic Evropske unije v tej obliki in za 
investicijske projekte premalo izkoriščena.  
 
Razlogi javnega sektorja za sodelovanje v javnem zasebnem partnerstvu so predvsem 
proračunske narave, najpomembnejši pa so (Setnikar-Cankar, 2005, str. 2-6): 



- porast potreb po naložbah v storitve in infrastrukturo in povečano povpraševanje po 
javnih storitvah, 

- omejitve javnega dolga in proračunskega primanjkljaja na podlagi Maastrichtskega 
sporazuma, 

- zahteve Pakta za stabilnost in rast Evropske unije so omejile uporabo davčne politike, 
predvsem v času slabih gospodarskih razmer, 

- celotne davčne obremenitve v večini evropskih držav so previsoke, prisoten je trend 
znižanja davčnih bremen, 

- gospodarske strukturne spremembe so vplivale na spremembo narave poslovanja 
določenih sektorjev, ki so jih oskrbovala izključno ali pretežno javna podjetja in se 
usmerila na bolj konkurenčne trge z zasebnimi podjetji, 

- politika Evropske unije usmerja države članice k večji podpori regionalne in 
strukturne politike, kar povečuje ustvarjanje mrež javnih in zasebnih partnerjev. 

 
 
2.2.3 Poslovni vidiki zasebnega sektorja 
 
Podjetjem se iz poslovnega vidika postavljajo številna vprašanja pri sprejemanju odločitev za 
javno-zasebno partnerstvo. Preden se podjetja odločajo za sodelovanje v partnerstvu, morajo 
pretehtati, ali imajo dovolj specializiranih kadrov za izvedbo posla, ne samo tehničnega, 
ampak tudi s področja vodenja in upravljanja (ang. management), ali imajo dovolj izkušenj in 
sposobnosti, da uresničijo projekt, kolikšno tveganje lahko prevzamejo nase, ali se zavedajo 
dolgoročnosti projektov in s tem tudi težje fleksibilnosti v poslovanju in lahko poiščejo dovolj 
poceni finančnih virov za financiranje projektov (Davies, Eustice, 2005, str. 4)?  
 
Slika 2: Poenostavljen shematski prikaz razmerij v javno-zasebnem partnerstvu 
 
 
 

SUBJEKT 
JAVNEGA PRAVA

POGODBENIK 
PODIZVAJALEC 

UPORABNIKI  IZVAJALEC JZP
FINANČNA 
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LASTNIK POGODBENIK 
PODIZVAJALEC 

dolgoročna 
pogodba

plačilo 

posojilo 
takse, 

pristojbine 

dolgoročna 
pogodba

lastniški 
kapital 

 
Vir: Povzeto po Grimsey in Lewis, 2002, str. 254. 
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Slika 2 nam kaže poenostavljeno shemo razmerij v javno-zasebnem partnerstvu, kjer ima 
osrednjo vlogo zasebni partner, izvajalec javno-zasebnega partnerstva (JZP). Ko govorim o 
osrednji vlogi, mislim na vlogo v razmerjih do vseh vključenih akterjev v partnerstvu. Seveda 
je poleg zasebnega izvajalca ključni partner subjekt javnega prava, torej javna institucija, 
javno podjetje ali samoupravna lokalna skupnost, ki storitev naroči in jo plača. Če gre za 
koncesijsko pogodbo, je plačnik javnemu partnerju zasebni partner. Plačniki storitev 
zasebnega partnerja pa so uporabniki storitev. Zasebni partner uporabi za vzpostavitev 
delovanja svojih storitev dolžniški in lastniški kapital. Lastniški kapital je lahko v zasebni ali 
mešani, zasebni in javni lasti. Izvajalec lahko storitev izvaja sam ali s podizvajalci, katerih 
razmerja so urejena s stranskimi pogodbami. 
 
Možnosti vključevanja zasebnega sektorja v javno-zasebno partnerstvo obstajajo zlasti, kadar 
obstajajo dovolj močne pobude za izvajanje partnerstva na ravni zasebnega sektorja, kadar je 
vrednost projekta dovolj velika, da se zagotovijo nižji ali vsaj sorazmerni stroški javnemu 
naročilu kot alternativi izvajanja posla in kadar gre za projekte, ki ne zahtevajo hitrih 
sprememb in dragih »hi-tech« tehnologij, ki bi jih zasebni sektor težko financiral.  
 
 
2.3 PSPN analiza vključevanja v javna-zasebna partnerstva 
 
Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem se v zadnjih letih bistveno povečuje, še 
posebej v novih državah članicah Evropske unije, katerih zahteve po izboljšanju infrastrukture 
so upravičene že za to, da se približajo in dosežejo standarde ostalih razvitejših članic 
Evropske unije. Drugi vzvod je kontinuirana globalizacija, ki narekuje hiter tempo 
tehnološkega in gospodarskega razvoja, saj poceni masovna proizvodnja azijskih držav, 
predvsem Kitajske, ogroža vitalnost že marsikatere gospodarske dejavnosti držav Evropske 
unije. 
 
Javno-zasebno partnerstvo nudi številne prednosti, vendar je treba vedeti, da so ti projekti 
kompleksni. Vključujejo vse od načrtovanja do implementacije ter upravljanja, zato se je 
potrebno zavedati tudi njihovih pomanjkljivosti. V nadaljevanju bom analizirala prednosti (P) 
in slabosti (S) ter priložnosti (P) in nevarnosti (N), ki spremljajo javni in zasebni sektor v 
partnerstvu (povzeto po Groff Ferjančič, 2004, str. 87-93 in Pahor Žvanut, 2005, str. 15-16).     
 
PREDNOSTI: 

- lažje financiranje projektov s pomočjo mešanega- javnega in zasebnega kapitala, 
- manjše tveganje, da projekt ne uspe zaradi delitve poslovnega in finančnega tveganja 

med partnerji, 
- razvijanje projektov z uporabo manjšega obsega finančnih sredstev, katerih strošek se 

kasneje prenese na uporabnike storitev ali celo ustvarjanje novih fiskalnih virov v 
rentabilnejših projektih,  
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- sodelovanje v več projektih hkrati z različno ročnostjo in različnimi investicijskimi 
vložki, ki so razpršeni skozi celotno trajanje izvedbe projekta, pri čemer so 
razpoložljivi finančni viri tako zasebnega kot javnega partnerja razpoložljivi za druge 
namene,    

- na dolgi rok se znižajo stroški storitev, zaradi povečanja konkurence pa padajo tudi 
cene storitev,  

- izboljša se stroškovna učinkovitost manj donosnih dejavnosti,  
- zadovoljevanje različnih razvojnih potreb podjetja in pridobivanje novih izkušenj, ali 

kot izvedba nadgradnje že obstoječih storitev ali kot uvajanje popolnoma novih 
storitev,  

- zasebna podjetja, katerih poslovanje je podvrženo tržnim zakonitostim zaradi večje 
konkurence, zagotavljajo širši dostop do storitev, posledično se dviga kvaliteta 
storitev, ponudba je usmerjena k potrošnikom,    

- samopromocija zasebnih podjetij in večanje prepoznavnosti javnih služb v širšem 
državnem in mednarodnem okolju.  

 
SLABOSTI: 

- osredotočenost podjetij na kratkoročne rezultate s klasičnimi manjšimi investicijskimi 
vložki, manj so izpostavljeni tveganju, 

- strah podjetij pred tveganjem, spremembami in uvajanjem novih načinov poslovanja,  
- projektne aktivnosti se izvajajo počasneje, kot če bi sami organizirali proces, 
- podjetja imajo posplošene predsodke pri vključitvi v te projekte zaradi prevelike 

birokracije in omejenega uradniškega poslovanja (ang. »red tape«), 
- nejasna delitev dela med javnim in zasebnim sektorjem vpliva na prelaganje 

odgovornosti, 
- javni sektor mora ščititi javni interes ter zagotavljati nadzor nad kakovostjo storitev, 

če ima premajhno vlogo v partnerstvu, lahko izgubi ta nadzor, ali je le-ta pomanjkljiv, 
- premajhna usmerjenost podjetij k internacionalizaciji in globalizaciji. 

 
PRILOŽNOSTI: 

- javni sektor ima v ponudbi veliko javnih storitev, ki v preteklosti niso bile del tržnega 
mehanizma, kar povečuje njihovo konkurenčnost in odpira nove priložnosti za 
sodelovanje, 

- diferencirano poslovanje in s tem večja ponudba različnih storitev,  
- veliki projekti so kompleksni in težje izvedljivi, če jih financira in izvaja samo zasebni 

ali javni sektor, 
- povezovanje strokovnega in specializiranega kadra obeh sektorjev nudi možnosti za 

odkrivanje novih znanj ter  razvoj novih metod dela v procesu poslovanja,  
- preizkušanje lastnih sposobnosti in samopotrditev v novih poslovnih izzivih, 
- dodatno zaposlovanje kvalitetnih strokovnih kadrov in s tem zmanjševanje 

brezposelnosti, 
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- veliki projekti običajno vključujejo tudi mednarodne partnerje, ki so lahko v 
prihodnosti potencialni kupci, 

- operativna vzpostavitev povezav med državo in podjetji vpliva tudi na ostale 
makroekonomske dejavnike, kot so zniževanje javnega primanjkljaja in javnega dolga, 
uporabe zasebnih finančnih virov in s tem zmanjševanja zadolževanja države, 

- vzpodbujanje družbenega konsenza za razvoj, 
- lažje ugotavljanje potreb uporabnikov in optimalnejša izraba virov.  

 
NEVARNOSTI: 

- obstaja politično tveganje, demokratičnih sistemi so občutljivi v obdobju pred  
volitvami tako na državni kot na lokalni ravni, 

- pristranskost in nepravilnosti v postopkih javnega razpisa,  
- negotova usoda uvajanja novih procesov, metod dela in tehnologij, 
- projekt ne doseže zastavljenih ciljev, 
- slabo tehnično načrtovan projekt,  
- pomanjkanje zasebnih in javnih finančnih sredstev,  
- velike gospodarske spremembe, recesije in podobno. 
 

PSPN analiza dokazuje, da je na poti uresničitve projektov javno-zasebnega partnerstva 
veliko ovir, ki pa jih je treba preseči, v kolikor obstaja namera, da se projekti izvedejo. V 
uspešno izvedenih projektih običajno prevladajo pozitivni učinki in sinergije, ki jih prinaša 
partnerstvo.  
 
 
2.4 Oblike projektnega financiranja javno-zasebnega partnerstva 
 
Definicija javno-zasebnega partnerstva je splošna in zajema mnogo vrst pogodbenih razmerij, 
med drugim tudi oblike projektnega financiranja. Pomembno je, da projektnega financiranja 
ne enačimo z javnim-zasebnim partnerstvom avtomatično, saj velikokrat nastopata skupaj, ne 
pa vedno. Projektno financiranje se lahko izvaja tudi izključno v okviru zasebnega sektorja 
(Jus, 2005, str. 18). V nadaljevanju bom obravnavala projektno financiranje v smislu javno-
zasebnega partnerstva. Poleg opisa osnovnih značilnosti in predstavitve njihovih prednosti ter 
slabosti bom definirala tudi najpogostejše vrste projektnega financiranja v praksi. 
 
 
2.4.1 Osnovne značilnosti projektnega financiranja 
 
Projektno financiranje pomeni več kot zgolj financiranje raznih projektov, pač pa je to 
generična oznaka za zbir različnih in kompleksnih poslovnih pogodb in finančnih transakcij, 
ki se uporabljajo pri večjih infrastrukturnih projektih (Jus, 2005a, str. 528). Podrobnejši prikaz 
življenjskega cikla projekta javno-zasebnega partnerstva je prikazan v Prilogi 1. 
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Projektno financiranje je posebna oblika financiranja dolgoročnih projektov, s pomočjo 
zasebnega kapitala z izrazitim ekonomskim motivom in se razlikuje od klasičnega 
podjetniškega financiranja, ker od uporabnikov zahteva določeno plačilo. Je strukturno 
financiranje, ki omogoča poplačilo vseh obveznosti s pomočjo ustreznega strukturiranja 
lastniškega kapitala in dolga skozi celoten denarni tok. Najbolj aplikativno je v dejavnostih, 
kjer je projekt mogoče vnaprej strukturirati. Projektno financiranje je primerno za zelo velike 
projekte, ki so povezani z velikimi transakcijskimi stroški in tehnološko zahtevno opremo 
(Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 12-15). 
 
Poznamo tri osnovne tipe projektnega financiranja: 

1. financiranje »brez pristopa« ali brezregresno financiranje (ang. non-recourse 
financing) je takrat, kadar upniki in vlagatelji od sponzorja projekta nimajo nobenih 
neposrednih pravic in mora biti zato finančna konstrukcija jasna in natančno 
definirana, 

2. omejeno regresno financiranje (ang. limited recourse financing) je tisto, kjer upnikom 
za vračilo posojil služijo predvsem denarni tok projekta in lastniški kapital ter drugo 
premoženje projektnega podjetja, ne pa tudi drugo lastno premoženje sponzorjev in 
lastnikov projektnega podjetja. Je tip financiranja, ki je v praksi bolj uporabljen. 

3. financiranje s popolnim pristopom (ang. full recourse financing) predstavlja v bistvu 
različico podjetniškega financiranja, kjer sponzorji projekta jamčijo za poplačilo 
projekta z vsem svojim premoženjem.  

  
V praksi pa poznamo še dve obliki projektnega financiranja (Romih, Oplotnik, Brezovnik, 
2006, str. 6): 

1. projektno financiranje z izločitvijo ali segregacijo, za katero je značilna ustanovitev 
podjetja »ad-hoc« za posamičen investicijski projekt (ang. Special Purpose Vehicle), 

2. projektno financiranje s pogodbeno izločitvijo- sloni organizacijsko na sponzorju kot 
pravni osebi, s posebnimi pogodbami pa so določene omejitve glede pristopa 
investitorjev do sredstev sponzorja in druga razmerja v investicijskem projektu.  

 
Z vrsto financiranja je povezano tudi tveganje. Delitev tveganja lahko odločilno vpliva na 
uspešnost posameznega projekta. S tem v zvezi je bistvena identifikacija tveganj, ločimo 
splošna ali neprojektna tveganja in posebna ali projektna tveganja (Ferčič, 2005a, str. 15). 
 
Za splošna tveganja je značilno, da ne izvirajo iz projekta samega, ampak so odvisna 
predvsem od vplivov državnega delovanja, zato nanje zasebni sektor nima vpliva; za vpliv 
javnega sektorja pa lahko rečemo, da obstaja, vendar je tudi ta lahko omejen. Primeri splošnih 
tveganj so politična tveganja, med katera spadajo uvozno-izvozne omejitve, nacionalizacija, 
sprememba zakonodaje in makroekonomski dejavniki (inflacija, sprememba menjalnih 
tečajev, obrestnih mer ipd.). Nasprotno pa posebna tveganja izvirajo iz samega projekta, zato 
lahko na tveganja vplivata tako zasebni kot javni sektor. Zaradi številnih faz razvoja projekta, 
od načrtovanja do izvedbe, in številnih partnerjev, ki vstopajo in izstopajo iz posameznih faz, 
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lahko hitro sklepamo, da obstajajo številna tveganja. V grobem jih razdelimo v (Oplotnik, 
2002, str. 33):  

• tveganja v času zasnove projekta, to so tehnična in finančna tveganja, 
• tveganja v času koriščenja javne storitve, 
• posredna tveganja okolja (npr. višje sile ipd.), 
• specifična tveganja javnega in zasebnega sektorja. 

 
Za obvladovanje tveganj je nadvse pomembno, da jih identificiramo že v samem načrtovanju 
projekta, kasneje, ko projekt steče, pa jih moramo omejevati z različnimi ukrepi. Tveganje 
lahko omejimo v fazi zasnove projekta tako, da skrbno načrtujemo izvedbo projekta s 
postavitvijo mejnikov v projektu (ang. milestones), uporabimo preverjene tehnologije (kjer je 
to mogoče), sklepamo pogodbe »na ključ« in podobno. V fazi koriščenja javne storitve 
tveganje omejimo tako, da sodelujemo z izkušenimi izvajalci, s katerimi je prišlo do uspešno 
izvedenih projektov že v preteklosti in katerim lahko zaupamo tudi težje naloge. Pri tem 
moram omeniti še eno izmed osnovnih funkcij ravnanja projekta, to je kontrola. S postopki 
kontrole spremljamo procese v projektu in ugotavljamo morebitna odstopanja, na ta način 
lahko sproti odkrivamo probleme in morebitna tveganja, ki jih lahko sproti odpravljamo. 
 
 
2.4.2 Najpogostejše vrste projektnega financiranja 
 
V prejšnjem podpoglavju sem naštela osnovne oblike projektnega financiranja in njihove 
značilnosti, ki pa se glede na potrebe izvedbe investicijskega projekta lahko preoblikujejo v 
številne različice. Za čim bolj jasno predstavo teh številnih različic, so najpogosteje 
uporabljene v praksi predstavljene v Sliki 3. Različice oz. modeli projektnega financiranja so 
razvrščeni glede na stopnjo tveganja in stopnje vključenosti zasebnega sektorja v posamezni 
investicijski projekt. Večja kot je stopnja tveganja ali vključenosti v projekt zasebnega 
sektorja, sorazmerno manjša je stopnja tveganja ali vključenosti v projekt javnega sektorja. 
Torej, modeli na Sliki 3 bi lahko zavzemali tudi obraten vrstni red, v kolikor bi bile 
koordinatne osi prilagojene javnemu sektorju.  
 
Slika 3 začne graditi modele projektnega financiranja z najmanjšo stopnjo tveganja in 
vključenosti v projekt za zasebni sektor in sicer z državnim financiranjem. Sledijo modeli, ki 
jih poimenujemo z akronimom začetnic izrazov v angleškem jeziku. Ker so se modeli najprej 
uveljavili v tujini, v pretežni meri v angleško govorečih delih sveta, se je to poimenovanje 
preneslo tudi v našo prakso. 
 
DB (ang. Design Build): načrtuj- izgradi 
Zasebni sektor načrtuje in gradi infrastrukturo na podlagi zahtev javnega sektorja. 
Najpogosteje se partnerji dogovorijo za fiksno ceno, s čimer je stroškovno tveganje preneseno 
v celoti na zasebni sektor, zato se ta model ne obravnava vedno kot del javno-zasebnega 
partnerstva. 



OM (ang. Operation Maintenance): izvedi- vzdržuj 
Zasebni sektor na podlagi pogodbe in v skladu s pogodbenimi določili upravlja z javnimi 
storitvami ali javnimi dobrinami, lastništvo nad temi pa ostane v rokah države. V bistvu gre 
za »outsourcing« pogodbo, ki je običajno podpisana do konca življenjske dobe projekta.  
 
Slika 3: Modeli projektnega financiranja 
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Vir: Prirejeno po Gulija, 2004, str. 2. 
 
OL (ang. Operation Licence): Licenca za storitve 
Zasebni sektor pridobi dovoljenje ali pravico, da izvaja javne storitve, najpogosteje v 
določenem časovnem obdobju. Ta model se pogosto uporablja pri projektih za informacijsko-
telekomunikacijsko (IT) infrastrukturo. 

 
FO (ang. Finance Only): Financiranje  
Zasebni sektor, najpogosteje je to finančna institucija, neposredno financira projekt ali koristi 
različne druge finančne mehanizme, kot so dolgoročen zakup ali izdaja obveznic za določen 
investicijski projekt.  
 
DBO (ang. Design Build Operate): načrtuj-izgradi-izvedi 
Zasebni sektor načrtuje in gradi javno dobrino. Po zaključeni gradnji jo zakupi na dolgi rok in 
z njo upravlja, po preteku zakupa pa jo preda javnemu sektorju.  
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BOT (ang. Build Operate Transfer): izgradi- izvedi-predaj 
BOT model je temeljna oblika projektnega financiranja z vključevanjem zasebnega sektorja in 
se najpogosteje uporablja v praksi. Temu modelu je v primerjavi z drugimi modeli, predvsem 
v tujini, pa tudi doma, posvečeno veliko literature, zato ga bom podrobneje predstavila.  
 
BOT model se je razvil iz dveh pravnih osnov, prva temelji na konceptu »omejenega 
regresnega« financiranja in pri katerem posojilodajalci zagotovijo sredstva za financiranje 
projekta na osnovi ocene, da bo projekt sposoben generirati dovolj finančnih prilivov za 
servisiranje najetih dolgov, ali na osnovi razpoložljivega kapitala, ki predstavlja neke vrste 
garancijo za izvedbo posla. Druga pravna osnova je koncesija, ki pa ni klasična koncesija, ki 
bi omogočala brezpogojno uporabo objekta ob zelo omejeni vlogi države, temveč gre za 
partnerski odnos med zasebnim sektorjem in državo (Mrak, Gazvoda, Mrak, 2005, str. 18-19) 
 
BOT modelu se pripisujejo številne prednosti glede na klasično financiranje infrastrukturnih 
objektov: 

- uporaba zasebnega kapitala nadomešča državna sredstva iz proračuna,  
- posojilojemalec je zasebni partner in ne javni, kar pomeni, da je tveganje financiranja 

posla pretežno na strani zasebnega sektorja, še posebej če za te kredite ne garantira 
država, 

- višina najetih posojil je odvisna od neto denarnega toka finančnih prilivov, ki jih 
prinese določen projekt,  

- hitrejša izvedba projektov in lažji nadzor države nad izvajanjem projektov. 
 
Kot pri vsakem so tudi pri BOT modelu prisotne določene slabosti, najpogosteje se 
uporabniki projekta srečujejo z višjimi stroški oz. dražjo storitvijo, kot če bi projekt 
financirala država, saj je osnovno vodilo zasebnega sektorja pri izvedbi projekta dobiček, ki 
zavzema prednostno mesto pred družbenim dobrom. Po tehnični in finančni konstrukciji so 
projekti, izvedeni z BOT modelom, kompleksnejši, zato se morajo uporabniki soočati z daljšo 
izvedbo, ki pa lahko pripelje tudi do neželene opustitve projekta. 

 
BOOT (ang. Build Own Operate Transfer): izgradi-lasti-izvedi-prenesi 
Zasebni sektor dobi za določeno obdobje v zakup franšizo za financiranje, načrtovanje, 
izvedbo in upravljanje z javno dobrino, kot tudi pravico, da svojo storitev zaračunava 
uporabnikom. Ko preteče zakupno obdobje, se lastništvo nad javno dobrino prenese na javni 
sektor.  
 
LDO (ang. Lease Develop Operate): zakupi-razvij-izvedi     
Gre za poseben model, kjer zasebni sektor zakupi javno lastnino, jo nadgradi ali tehnološko 
izboljša in vzpostavi funkcionalno stanje. Z lastnino upravlja in jo trži za določeno obdobje. 
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BLOT (ang. Build Lease Operate Transfer): izgradi-zakupi-izvedi-prenesi 
Ta model je podoben prej opisanemu modelu BOOT. Razlika je v tem, da je v primeru BOOT 
modela za obdobje zakupa javna dobrina v lasti zasebnega sektorja (franšiza), medtem ko gre 
pri BLOT modelu za zakup licence, kjer ostaja lastništvo za obdobje zakupa še vedno v rokah 
javnega sektorja.  
 
BOOT (ang. Buy Own Operate Transfer): kupi-lasti-izvedi-prenesi 
Zasebni sektor kupi javno lastnino in z njo na podlagi pogodbe upravlja za čas določen v 
pogodbi. Po preteku pogodbenega obdobja se lastnina proti plačilu prenese na javni sektor.   
 
BOO (ang. Build Own Operate): izgradi-lasti-izvedi 
Zasebni sektor zgradi objekt ali infrastrukturo, ki ostane v njegovi trajni lasti in nima 
pogodbene obveze do javnega sektorja, da jo prenese nanj. Javni sektor le odobri, da z 
infrastrukturo lahko upravlja in jo trži, običajno za neko določeno obdobje. 

 
BBO (ang. Buy Build Operate): kupi-izgradi-izvedi 
Zasebni sektor kupi javno lastnino ali v celoti z lastnimi sredstvi ali z mešanim kapitalom, 
zasebnim in javnim. Zasebni sektor zgradi in upravlja z infrastrukturo za določeno pogodbeno 
obdobje, svojo storitev pa tudi trži.   
 
PRIVATIZACIJA 
Privatizacija je skrajna oblika javno-zasebnega partnerstva, kjer gre za popoln prenos lastnine 
iz javnega na zasebni sektor. Končni uporabnik in plačnik storitev je tudi zasebni sektor. 
Upravljanje dejavnosti je v celoti podvrženo tržnemu mehanizmu in njegovim zakonitostim.  
 
 
2.5 Modeli javno-zasebnega partnerstva 
 
V tem poglavju želim prikazati pomembnejše krovne modele javno-zasebnega partnerstva. 
Kot je bilo že v sami opredelitvi javno-zasebnega partnerstva povedano, obstajajo številni 
modeli in njihove različice. Seznam se konstantno dopolnjuje, saj v kolikor gre za izvedbo 
bolj specifičnega projekta, predstavlja tak projekt svojstveno različico. Poleg tega je potrebno 
pri obravnavi modelov upoštevati dejstvo, da se določene lastnosti modelov med seboj 
prekrivajo, tako da jim lahko pripišemo enake možnosti ali izzive pri razvoju projektov javno-
zasebnega partnerstva, zato tudi oznaka krovni model.   
 
Analizirala bom krovne modele po vrstnem redu glede na stopnjo tveganja in vključenostjo 
zasebnega sektorja v model javno-zasebnega partnerstva. Vsak model bom proučila z vidika, 
kako vpliva implementacija posameznega modela na javne finance in kakšne posledice 
prinaša. Z opisom krovnih modelov bom podala osnovo za poenostavljen primerjalni 
hipotetični izračun za vse obravnavane modele, v petem poglavju.  
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2.5.1 Prodaja javnega premoženja  
 
Prodaja javnega premoženja predstavlja premoženjsko privatizacijo. Za javni sektor je v tem 
modelu stopnja tveganja najmanjša, tveganje se v celoti prenese na  zasebni sektor. Ker je 
stopnja vključenosti zasebnega sektorja maksimalna, ne moremo govoriti o tipičnem modelu 
javno-zasebnega partnerstva, je le ena izmed njegovih skrajnih variacij.  
 
Pravno-formalni okvir za izvedbo prodaje javnega premoženja v Sloveniji postavlja Zakon o 
javnih financah, sam postopek izvedbe prodaje pa konkretneje določa Uredba o prodaji in 
drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin. Uredba podrobneje 
določa, da se prodaja finančnega premoženja lahko izvede le na podlagi sprejetega 
posameznega programa prodaje, ki ga sprejme vlada po predhodnem soglasju ministra za 
finance. Programa ni potrebno sprejemati, v kolikor knjigovodska vrednost finančnega 
premoženja, ki je predmet programa prodaje, ne presega vrednosti 5 milijonov tolarjev. 
Prodajo se opravi na podlagi javne ponudbe, javne dražbe, z javnim zbiranjem ponudb ali z 
neposredno sklenitvijo pogodbe.  
 
Med najpomembnejše cilje privatizacije uvrščamo (Setnikar-Cankar et. al, 2005, str. 83-84): 

 povečanje učinkovitosti podjetij- konkurenca v panogi prisili podjetja k večji 
učinkovitosti in racionalizaciji delovanja podjetja, 

 zmanjšanje zadolženosti javnega sektorja- privatizirana podjetja pridobivajo finančne 
vire na odprtem trgu kapitala in ne več iz državnega proračuna, 

 zmanjšana vloga države- omogoča bolj podjetniški pristop pri upravljanju podjetja,  
 povečana konkurenca na trgu dela, 
 razpršitev lastništva med več lastnikov- delničarjev (t.i. ljudski kapitalizem), 
 možnost soupravljanja zaposlenih z lastništvom delnic, 
 zagotavljanje politične prednosti- v kolikor podjetje opravlja svoje naloge bolj 

uspešno kot prej v javnem sektorju. 
 
Iz zgoraj navedenih ciljev lahko izluščim, da je možnosti za razvoj javno-zasebnega 
partnerstva veliko, izstopata predvsem izkoriščanje finančnih virov in upravljalskih izkušenj 
zasebnega sektorja. Izzivi pa se kažejo v zaščiti javnih interesov kapitala, ki je prej zagotavljal 
določene javne storitve, in zagotovilu davkoplačevalcem, da je bil davkoplačevalski denar 
vložen za ustvarjanje dodane vrednosti tudi v prihodnosti. Pozitivni vpliv tega modela na 
javne finance je zmanjšanje javnega dolga, ki se poravna v Računu financiranja za vrednost 
prodanega premoženja.  
 
 
2.5.2 Skupna vlaganja zasebnega in javnega sektorja  
 
Skupno vlaganje zasebnega in javnega sektorja so model v katerem zasebni in javni sektor 
skupaj vlagajo v premoženje, finančna sredstva in znanje z namenom doseči dolgoročno rast 
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za partnerje obeh sektorjev. Običajno upravljajo s sredstvi in vodijo projekte s skupno upravo 
v novem podjetju. Ta model je bolj znan z angleško tujko »joint-venture«.  Pravno-formalni 
okvir za izvedbo tega modela v Sloveniji predstavljata Zakon o javnih financah in Zakon o 
gospodarskih javnih družbah, v kolikor ustanoviteljski deleži drugih pravnih in fizičnih oseb 
ne presegajo 49 odstotkov celotnega premoženja.   
  
Priložnosti za sodelovanje v takem mešanem podjetju je veliko, izražene so v naslednjih 
točkah: 

• večja potencialna izkoriščenost državnega premoženja, 
• delitev tveganja med javnim in zasebnim partnerjem, 
• zmanjševanje oportunitetnih stroškov, 
• večje možnosti za dosego ciljev družbe in komercialnih ciljev,  
• ohranjanje vključenosti države in s tem boljše doseganje javnih interesov, 
• možnost vključevanja različnih tipov pogodb, od licenčnih do finančnih pogodb z 

vključevanjem večjega števila partnerjev. 
   
Izzive tega modela lahko strnem kot prednost uporabe modela pred modeli konvencionalnih 
partnerstev, predvsem na račun fleksibilnosti, prednosti črpanja ekonomskih koristi za oba 
sektorja v skladu s pogodbo in kot prednost uporabe komercialnih struktur pri izvedbi 
projekta, vendar s prisotnostjo nadzornih mehanizmov javnega sektorja, ki zagotavljajo 
transparentno porabo javnega denarja.  
   
Največje prednosti tega modela so v delitvi stroškov in tveganj med partnerji zasebnega in 
javnega sektorja. Z računovodskega vidika vsak partner oz. lastnik upošteva tisti kontni načrt, 
kateremu je podrejena osnovna dejavnost, torej zasebna gospodarska družba deluje na podlagi 
Zakona o gospodarskih družbah, javno podjetje pa v skladu z Zakonom o javnih financah in 
Zakonom o izvrševanju proračuna. Kljub temu, da se mora javno podjetje za določen projekt 
zadolžiti, če ga želi izpeljati do konca, je smisel tega modela ravno ta, da si pri financiranju 
pomaga z dodatnim zasebnim kapitalom, kar posledično zmanjšuje javno zadolževanje.     
 
 
2.5.3 Zasebna finančna pobuda 
 
Razvoj zasebne finančne pobude je poseben model javno-zasebnega partnerstva Velike 
Britanije in ga bom v analizi države ustrezno predstavila tudi v tretjem poglavju. Zasebna 
finančna pobuda (ang. Private Finance Initiative- PFI) je model, pri katerem javni sektor z 
dolgoročno pogodbo najame kvalitetno opravljanje storitev z natančno določenimi rezultati od 
zasebnega sektorja. Poleg izvedbe storitev spada v ta model tudi morebitno vzdrževanje teh 
storitev, včasih pa tudi izgradnja infrastrukture, na kateri se bodo omenjene storitve izvajale. 
Značilno je, da zasebna finančna pobuda kot model javno-zasebnega partnerstva pozna 
številne različice. Skrajni primer je izvedba celotnega projekta, od načrtovanja, gradnje, 
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financiranja in izvedbe s strani zasebnega sektorja, z majhno stopnjo vključenosti javnega 
sektorja na področju načrtovanja, licenciranja in drugih zakonskih postopkov.  
Ločevanje zasebne finančne pobude v primerjavi z ostalimi modeli javno-zasebnega 
partnerstva je pomembno zato, ker se v to kategorijo uvrščajo veliki in dolgoročni projekti (25 
let in več), lahko bi jim rekli tudi medgeneracijski projekti. Izvedba projektov na podlagi 
konvencionalnih javnih naročil in javnega upravljanja na dolgi rok ni prinesla pričakovanih 
učinkov, še več, le-ti niso bili niti načrtovani oz. tudi če so bili, se je politika upravljanja 
menjavala ciklično s politično voljo. Z vključevanjem zasebnega sektorja v model se uspešno 
dosegajo mejniki v projektu z manjšim političnim vplivom in bolj zdravimi javnimi 
financami. To pa je tudi cilj vsakega narodnega gospodarstva. Za te projekte je značilna tudi 
obvezna revizija celotnega projekta po njegovem zaključku in javna objava rezultatov, kar 
omogoča neposreden prenos praktičnih izkušenj širši javnosti.  
 
Uspešna uvedba zasebne finančne pobude je pogojena z izpolnitvijo vsaj dveh pomembnih 
pogojev. Prvi je, da mora vsak projekt opraviti poseben finančni test, s katerim se definira 
smiselnost izvedbe projekta preko tega modela, in drugi pogoj, da se na nacionalni ravni 
uvede standardizirano dokumentacijo javnih razpisov, vključno z vzorcem pogodbe. 
Posledično je ta nov način pristopa k načrtovanju projektov prinesel velike prihranke pri 
stroških vodenja postopkov in s tem manjše upravne takse, po drugi strani pa je omogočil več 
časa za pogajanja med naročniki in finančnimi vlagatelji.     
 
Slovenski prostor zasebne finančne pobude v praksi ne pozna, vendar je njene pozitivne 
učinke odkrila že vrsta drugih držav in zato postaja vedno bolj priljubljen model. Priložnosti, 
ki jih nudi zasebna finančna pobuda, so: 

 implementacija inovacij iz zasebnega sektorja na najcenejši možen način, 
 radikalno izkoriščanje prednosti kombinacije načrtovanja in izvedbe infrastrukture 

kot premoženja v enem, 
 optimalna razporeditev tveganja med partnerji glede na partnerjeve zmožnosti, 
 bolj integrirana mreža dobaviteljev in podizvajalcev,  
 s spoznavanjem delovanja zasebnega sektorja, pride do posredne modernizacije 

javnega sektorja. 
 
Zasebna finančna pobuda pomeni arzenal izzivov, predvsem v definiranju jasnih ciljev na 
začetku projekta in toliko bolj zahtevnem, doslednem izpolnjevanju teh ciljev. Uvedba tega 
modela ima na javne finance podoben vpliv kot pri mešanih podjetjih.   
 
 
2.5.4 Koncesije 
 
Pri opredelitvi natančnejše definicije pojma koncesije naletimo na podobne probleme kot pri 
opredelitvi pojma javno-zasebno partnerstvo, ker tudi ta ni popolna. Na splošno govorimo o 
koncesiji kot o: »prenosu, pogosto monopolnem, določene pravice ali izvajanja določene 
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dejavnosti iz sfere države in largo sensu v sfero oseb civilnega prava« (Mužina, 2004,         
str. 37).   
 
V Sloveniji pravno ureja področje koncesij Zakon o gospodarskih javnih službah, ki med 
drugim definira Koncesionirano gospodarsko javno službo. Koncesija je posebno dovoljenje 
ali izključna pravica, prek katere državni organi zaupajo določeni osebi opravljanje 
gospodarske javne službe, ki jo opravlja v svojem imenu in za svoj račun. Državni organ, ki 
podeljuje koncesijo, se imenuje koncedent; oseba, ki opravlja gospodarsko javno službo na 
podlagi koncesije, pa je koncesionar. Kot koncesionar lahko nastopi fizična ali pravna oseba, 
če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe, lahko je tudi tuja oseba.  
 
Postopek podelitve koncesije je dokaj zapleten. Koncedent mora najprej sprejeti koncesijski 
akt, s katerim določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno 
koncesijo. Koncesijo pridobi koncesionar na podlagi javnega razpisa in koncesijskega akta, s 
katerim se določata tudi oblika in postopek javnega razpisa. O izbiri koncesionarja odloči 
koncedent z upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem koncedent sklene koncesijsko 
pogodbo, v kateri uredita medsebojno razmerje v zvezi z upravljanjem koncesionirane 
gospodarske javne službe.  
 
O morebitnem sporu med koncedentom in koncesionarjem odloča redno sodišče. Koncesijsko 
razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odkupom, z odvzemom in s 
prenosom koncesije. Z odkupom koncesije koncedent prevzame objekte in naprave, ki jih je 
koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen opravljanja koncesionirane gospodarske 
javne službe, pri čemer ima koncesionar pravico do odškodnine. Odkup koncesije je možen 
samo, če je izrecno predviden v koncesijskem aktu in določen v koncesijski pogodbi. Z 
odvzemom koncesije koncendent koncesionarju odvzame koncesijo, če ne začne z 
opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v določenem roku ali če je v javnem 
interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot gospodarska javna služba pod pogoji 
koncesije. Pri prenosu koncesije gre za postopek, v katerem koncesionar prenese na drugo 
osebo opravljanje gospodarske javne službe, če je bilo tako predvideno v koncesijski pogodbi, 
sicer pa je prenos možen samo z dovoljenjem koncedenta.   
 
Širša definicija koncesij se mi zdi potrebna predvsem iz vidika široke uporabe v Sloveniji in 
prek stoletne tradicije na slovenskih tleh. Izbor koncesij kot modelov javno-zasebnega 
partnerstva, ki kljub delni komercializaciji nudijo več prednosti, kot so zastopanje javnega 
interesa v največji možni meri, usklajenost z državnimi regulativami in zakonodajo na najvišji 
stopnji, kontinuiran in precej stabilen vir dohodka, kar omogoča dobro planiranje  finančnih 
sredstev vnaprej, ne nazadnje vključevanje znanj in izkušenj zasebnega sektorja pri 
upravljanju.      
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Poseben izziv uporabe koncesij je v tem, da izmed vseh modelov javno-zasebnega partnerstva 
najbolj ustrezajo obliki projektnega financiranja in s tem izbiri številnih lastninskih modelov1. 
Tveganje se porazdeli na posamezni sektor glede na izbrani lastninski model in vključenost 
zasebnega oz. javnega sektorja v projekt. Vpliv uvedbe koncesij na javne finance je predvsem 
odvisen od prevzete stopnje tveganja javnega sektorja.  
 
 
2.5.5 Lizing 
 
Sodobna oblika financiranja v poslovnem svetu je t.i. leasing. Pravno-formalno je v 
slovenskem pravu ta izraz opredeljen kot zakup ali najem. Tako Zakon o javnih financah ne 
govori o leasingu, temveč o zakupu ali najemu, medtem ko Zakon o financiranju občin, 
Zakon o državnem proračunu in celo Zakon o javnih naročilih uporabljajo izraz leasing. 
Leasing je poslovni izraz iz angleščine, ki pa se je pri nas v praksi tako uveljavil, da ga Slovar 
slovenskega knjižnega jezika obravnava kot tujko »lizing« s pojasnilom, da je ta beseda 
sinonim za zakup premičnine ali nepremičnine, ki lahko preide v last zakupnika po plačilu 
določene zakupnine.  
 
Z ekonomskega vidika je lizing pravni posel, ki omogoča izkoriščanje stvari, dane v lizing 
proti plačilu uporabnine. Glede na prenos lastnine od lizingodajalca na lizingojemalca ločimo 
finančni lizing, kjer gre za postopen odkup predmeta lizinga, s plačilom zadnjega obroka pa ta 
predmet preide v last lizingojemalca, in poslovni ali operativni lizing, kjer po preteku 
pogodbe predmet lizinga ostane v lasti lizingodajalca. Običajno je doba najema krajša kot pri 
finančnem lizingu, s plačilom uporabnine pa se ne pokrije celotna vrednost predmeta in jo 
lahko lizingojemalec po zaključku pogodbe odkupi po tržni ceni (Jezernik, 2003, str. 139).  
 
Poleg omenjene osnovne delitve lahko lizing razvrstimo po različnih kriterijih (Žnidar, 2003, 
str. 36-37 in Jezernik, 2003, str. 146): 

- glede na status lizingodajalca: neposredni (proizvajalec) in posredni lizing, 
- glede na čas trajanja: kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni lizing, 
- glede na predmet pogodbe: lizing premičnih in nepremičnih investicijskih 

dobrin, lizing potrošnih dobrin, 
- glede na določenost predmeta: individualni in blanketni (okvirni, splošni) 

lizing, 
- glede na vrsto dogovorjenih obveznosti po izteku zakupa: terminski, 

obnovitveni lizing in lizing z odkupno opcijo, 
- glede na obveznosti lizingodajalca: neto (ne prevzame dodatnih obveznosti) in 

bruto lizing (prevzame obveznosti vzdrževanja, servisiranja in zavarovanja 
predmeta), 

- glede na rezidenčnost (sedež) podjetja: uvozni in izvozni lizing, 

 
1 Glej podpoglavje 2.4.2 Najpogostejše vrste projektnega financiranja.  
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- glede na davčno zakonodajo: resnični ali davčno priznani lizing in neresnični 
ali davčno nepriznani lizing (odvisno, kdo nosi tveganja povezana z 
lastništvom),  

- na posebne oblike: prodaja in povratni lizing (ang. sale and lease back), 
komunalni lizing in gradbeni lizing. 

 
Lizing je za poslovne subjekte privlačen iz več vidikov, ker omogoča zmanjšanje tveganja 
glede tehnične zastarelosti opreme, možnosti hitre zamenjave obstoječe opreme s sodobno 
brez večjih stroškov, kratke postopke odobritve lizinga, manjše stroške vzdrževanja, v kolikor 
to storitev nudi lizingodajalec, večje davčne prihranke, saj plačana najemnina zmanjšuje 
davčno osnovo za obračun davka in fleksibilnost pri izbiri vrste lizinga glede na potrebe 
podjetja. 
 
Z vidika javnih financ je lizing kot model javno-zasebnega partnerstva primeren predvsem 
zato, ker se financirajo nabave investicijskih dobrin brez angažiranega lastniškega kapitala. 
Le-ta običajno povzroča veliko finančno breme, še posebej, če je predmet nakupa tehnološka 
oprema, ki hitro zastareva, drago pa je tudi vzdrževanje nepremičnin. Z lizingom lahko država 
prihrani tudi pri financiranju sredstev iz svojih lastnih virov, dokler ni projekt zaključen. Gre 
za časovni zamik pri poplačilu, prihranek pa predstavljajo obresti in drugi stroški, ki bi jih 
morala država plačati, v kolikor bi morala kriti investicijo takoj.  
 
 
2.5.6 Uvajanje komercialnih storitev v okviru javne infrastrukture 
 
Uvajanje komercialnih storitev v okviru javne infrastrukture je podobno kot privatizacija 
netipičen model javno-zasebnega partnerstva. Na lestvici tveganja zaseda ravno nasprotno 
mesto od privatizacije, torej tveganje zasebnega sektorja je ničelno, ker je le v redkih primerih 
neposredno vključen v model. Gre za dogovor med zasebnim in javnim sektorjem, kjer je 
zasebni sektor vključen le v razvoj in v implementacijo politik upravljanja v okviru javnega 
sektorja, sam ga pa dejansko ne izvaja, ampak nudi le svetovalno podporo.  
 
Prednosti tega modela javno-zasebnega partnerstva so v zmanjševanju stroškov in 
izboljševanju podjetniških izkušenj v javnem sektorju. Vendar pa je pri vzpostaviti teh 
storitev potrebno upoštevati tudi določene pogoje. Nova dejavnost se mora izvajati v okviru 
obstoječih finančnih virov, obstajati mora fleksibilnost pri knjiženju novih poslovnih 
dogodkov v računovodstvu, nakup novega sredstva (aktiva) mora biti obvezno pogojen z 
glavnim ciljem, to je uvedbo nove dejavnosti.  
 
Najbolj tipične primere izvedbe komercialnih storitev v okviru javnega sektorja delimo po 
področjih uporabe na (The Wider Markets Initiative, 2006):  



 infrastrukturo: najem pisarniških prostorov in konferenčnih dvoran, najem športnih 
objektov, snemalne in fotografske storitve, dvojna uporaba specifičnih fizičnih 
sredstev (posojanje med ministrstvi ipd.), obrati za prehrano itn., 

 storitve: komercialna prodaja internih storitev (ang. in-house services), kot so tiskanje, 
prevajanje, sortiranje pošte in kurirske usluge; oglaševanje in sponzoriranje, 
licenciranje računalniških aplikacij, e-storitve, izobraževanje, svetovanje, 

 proizvode: licenciranje in prepakiranje zbirk podatkov, proizvodov z dodano 
vrednostjo, ki temeljijo na javno dostopnih informacijah.    

 
Tveganje v tem modelu se povečuje z uvajanjem nove dejavnosti oz. novega proizvoda na 
nov trg z novimi uporabniki, kot kaže Slika 4. Pri uvedbi nove dejavnosti si lahko pomagamo 
tudi s posebnim vprašalnikom, ki ga predstavljam v Prilogi 2. Z identifikacijo dejavnosti 
glede na potrebe se odločimo, ali bomo model sploh vpeljevali v javno infrastrukturo ali 
bomo izbrali med kompleksnejšimi modeli javno-zasebnega partnerstva, ki sem jih že 
predstavila. 
 
Slika 4: Različni profili tveganja pri uvajanju komercialnih storitev v okviru obstoječe javne 
 infrastrukture 
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Vir: The Wider Markets Initiative, 2006.  
 
Slovenija je v zadnjih letih uvedla kar nekaj projektov, ki bi jih lahko uvrstili v ta model. Med 
njimi je najbolj odmevno uvajanje določenih notarskih storitev na upravne enote z Uredbo o 
upravnem poslovanju. Tako lahko državljani na upravnih enotah opravijo overitev 
lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij listin, katere so prej opravljali izključno notarji po 
visoki ceni. S tem je omogočena lažja dostopnost teh storitev uporabnikom, tudi iz cenovnega 
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vidika, saj so bile storitve postavljene na delno konkurenčen trg. Povečala pa se je tudi pravna 
varnost državljanov, kar je bil eden izmed osnovnih ciljev uredbe. V mesecu septembru 2006 
pa je pričela delovati tudi elektronska evidenca overitev. Odpravljena je overitvena knjiga in 
overitev je opravljena z odtisom potrdila o overitvi in vnosom v elektronsko evidenco. 
Storitve v javnem sektorju se rapidno posodabljajo tudi v Sloveniji.  
 
Priložnosti uvajanja komercialnih storitev javnega sektorja so v spoznavanju novega 
podjetniškega mišljenja in koristnih izkušnjah iz bolj podjetniškega poslovanja zasebnega 
sektorja. Izzivi modernega javnega sektorja so veliki, ampak za tako robusten sistem s 
tradicionalnim pristopom so lahko tudi boleči, pa vendar dragoceni procesi. Model sam po 
sebi nima večjega vpliva na javne finance. Bolj pomemben je v smislu racionalizacije 
poslovanja in s tem nižjih stroškov, po drugi strani pa omogoča več prihodkov od prodanih 
komercialnih storitev. Večji pozitivni učinki se bodo pokazali ob uporabi na daljši rok.  
 
 
 
3. ANALIZA DOBRIH PRAKS JAVNO-ZASEBNEGA  

PARTNERSTVA IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV 
 
 
Slovenija spada med države, ki imajo malo izkušenj z izvedbo projektov javno-zasebnega 
partnerstva. Vzroke gre iskati predvsem v neurejeni zakonodaji ali čisto na novo sprejeti 
zakonodaji s tega področja brez pravnih presedánov, ki omogočajo, da se v praksi pridobljene 
izkušnje razvijajo v nove različice partnerstev. Zato sem posebno poglavje namenila analizi 
dobrih praks javno-zasebnega partnerstva izbranih evropskih držav, tistih, za katere menim, 
da so njihove izkušnje uporabne za čimbolj učinkovito izvajanje javno-zasebnih partnerstev v 
Sloveniji.  
 
V nadaljevanju želim raziskati glavne zakonodajne podlage za obstoj javno-zasebnega 
partnerstva v posamezni državi. Z zbirom informacij o trenutnih aktivnostih na tem področju 
in projektih, ki so že bili izvedeni, pa potegniti zaključke, ki kažejo na razvoj javno-zasebnega 
partnerstva v prihodnosti.   
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3.1 Velika Britanija 
 
Velika Britanija je vodilna država pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva ne samo v okviru 
Evropske unije, ampak celega sveta. Razloge njihovega napredka najdemo v jasni vladni 
strategiji, ki podpira moderne, visoko kakovostne storitve in promocijo britanske 
konkurenčnosti na vseh gospodarskih področjih.  
 
 
3.1.1 Pravno-institucionalni okvir 
 
Velika Britanija ima svoje pravne akte s področja javno-zasebnega partnerstva precej omejene 
glede na obstoječe evropske direktive. Poznamo le nekaj dodatnih zahtev, ki so 
implementirane v njihovi zakonodaji. Posebnost britanske zakonodaje na področju javno-
zasebnega partnerstva je v tem, da obstajajo zakonske omejitve, kjer je določeno, kaj je 
dovoljeno, vendar če določen projekt posega izven teh zakonodajnih okvirov, ga pravni 
sistem ne odkloni ali anulira, temveč ga vzame pod pravniški drobnogled kot nov izziv. V 
kolikor je nov lastninski model skladen z javnim interesom, je dopusten. Seveda morajo 
izvajalci v projektu poskrbeti, da izvajajo svoje aktivnosti transparentno in pošteno, da 
sprejemajo relevantne in racionalne odločitve. Fleksibilnost pravnega sistema v primeru 
Velike Britanije vidim kot poglavitno prednost v razvoju javno-zasebnega partnerstva. 
 
Pravno-formalni okvir britanske zakonodaje predstavljata dve uredbi, ki sta stopili v veljavo 
31. januarja 2006, ki je bil skrajni rok za implementacijo Direktive EC 2004/17/ES in 
2004/18/ES Evropskega parlamenta. Prva uredba- »The Public Contracts Regulation 2006« se 
nanaša na ureditev zakonodajnega področja javnih naročil in storitev v skladu z Direktivo 
2004/18/ES. Druga uredba- »The Utilities Contracts Regulation 2006« pa se analogno nanaša 
na Direktivo 2004/17/ES. Obe direktivi in s tem tudi nacionalni uredbi naj bi z uvedbo 
omogočili bolj enostavno, transparentno in bolj učinkovito delovanje javnega sektorja na 
področju javnih naročil. Drugih zakonodajnih aktov, ki bi posebej urejali področje javno-
zasebnega partnerstva, ni.  
 
Posebna specifika, unikum javno-zasebnega partnerstva v Veliki Britaniji je t.i. Zasebna 
finančna pobuda, ki jo je leta 1992 pripravila konzervativna vlada, sprva kot poskus, da razširi 
stari model privatizacije iz leta 1979. Formalni cilj uvedbe Zasebne finančne pobude je bil 
izboljšati projekte javnega sektorja, izvedene prek javnih naročil. To naj bi dosegli s 
povečevanjem vključevanja finančnih virov zasebnega sektorja. S tem bi posledično 
povečevali stroškovno učinkovitost oz. bi bili cenovno bolj sprejemljivi (ang. value for 
money) ter s tem dovolili javnemu sektorju, da izkoristi ugodnosti, ki jim jih nudi zasebni 
sektor, predvsem skozi upravljalske sposobnosti in izkušnje, ki jih zasebni sektor obvlada v 
svojem strogo profitnem poslovanju.  
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Sprva so do Zasebne finančne pobude obstajali zadržki, predvsem s strani zasebnega sektorja. 
Največji problem je predstavljalo tveganje, ki ga je moral v teh projektih prevzeti zasebni in 
ne javni sektor, kot je bilo prej v praksi. Napako je naredila tudi vlada, ki je sprva reklamirala 
preveliko število projektov, vendar za to delo ni strokovno pripravila svojega birokratskega 
aparata, ki bi nudil ustrezno podporo. Ob prevzemu vlade nove laburistične stranke leta 1997, 
le-ta postavi drugačen pristop do tega vprašanja in v okviru finančnega ministrstva (ang. HM 
Treasury) ustanovi institucijo Treasury Task Force (v nadaljevanju TTF). TTF je postala 
osrednja točka glede urejanja aktivnosti Zasebne finančne pobude in vmesni člen med vlado, 
politično oblastjo in projektnimi skupinami. Leta 2000 je TTF nadomestila nova institucija 
Partnerships UK. Njena posebnost je ta, da je pravno-organizacijsko ustanovljena kot mešana 
družba. Poslanstvo te organizacije je pospeševati razvoj in izvajanje javno-zasebnega 
partnerstva.   
 
 
3.1.2 Primeri poslovne uporabe 
 
Britanski model javno-zasebnega partnerstva pozna še eno posebnost, ki je pomembna v 
primeru poslovne uporabe. Od leta 1995 mora vsaka institucija, ki ima namen izvajati 
investicijski projekt z javnofinančnimi sredstvi, opraviti poseben test »negativnega PPP/PFI«. 
To je poseben preizkus v finančnem smislu, kjer projekta ni mogoče financirati iz zasebnega 
kapitala. V kolikor je test negativen, se projekt izvede preko klasičnega sistema javnih naročil 
(Mužina, 2006, str. 374-375). Uredbi določata, da ocenjena vrednost posameznega projekta, 
brez vključenega davka na dodano vrednost ne more presegati vrednosti 5,278 milijonov 
evrov.  
 
Seznam projektov javno-zasebnega partnerstva, ki jih je izpeljala Velika Britanija, je zelo 
dolg. Za boljšo predstavo prilagam tabelo s številom in vrednostjo zaključenih projektov v 
milijonih angleških funtov, ki so bili izpeljani z Zasebno finančno pobudo. Zasebna finančna 
pobuda je le ena od oblik javno-zasebnega partnerstva, ki sicer prevladuje v Veliki Britaniji, 
vendar se moramo zavedati, da je dejansko število izvedenih projektov javno-zasebnega 
partnerstva mnogo večje. 
 
Med projekti javno-zasebnega partnerstva najdemo le malo tistih, ki ne bi uspeli. Kljub 
velikim naporom, da bi zmanjšali tveganje v projektih, poznamo primere, ki so bili neuspešni, 
to sta na primer Royal Armouries Museum iz Leeds-a, pogodba podpisana leta 1993, in 
Cumberland Infirmary iz Carlisle, pogodba podpisana leta 1997 (Asenova, Beck, 2003,       
str. 14). Vzrok za neuspeh v obeh primerih je predvsem slabo upravljanje v projektu, ki je 
posledica slabe strokovne usposobljenosti v javnem sektorju, predvsem na področju 
pogodbenih pogajanj in pri porazdelitvi tveganj v projektu.  
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Tabela 1: Izvedeni projekti Zasebne finančne pobude v Veliki Britaniji,                        
 v letih od 1987 do 2005, v milijonih angleških funtov 
 

Leto  Št. projektov Vrednost v mio £ 
1987 1 180
1990 2 336
1991 2 6
1992 5 519
1993 1 2
1994 2 11
1995 11 667
1996 38 1.699
1997 58 2.471
1998 88 2.761
1999 87 2.599
2000 105 3.901
2001 85 2.205
2002 71 7.740
2003 56 14.902
2004 77 4.113
2005 52 3.879

 
Vir: PFI Signed Project List, 2006. 

 
Med množico uspešno izvedenih projektov javno-zasebnega partnerstva v Veliki Britaniji 
bom na kratko predstavila le nekaj najpomembnejših: 

1. Londonska podzemna železnica (ang. London Underground ali pogovorno Tube), kjer 
je leta 2003 zasebni sektor pridobil koncesijsko pravico za nadgradnjo in 
modernizacijo infrastrukture. Pogodba je podpisana za 15 let, njena investicijska 
vrednost pa znaša kar 8 milijard angleških funtov. Investicija je bila podprta z ostrimi 
političnimi argumenti, da je potrebno zagotoviti boljše transportne storitve (London 
Underground and the PPP, 2004).  

2. Državna služba za nadzor letalskega prometa (ang. National Air Traffic Services- v 
nadaljevanju NATS) je bila monopolna državna služba, ki se je v letu 2001 preko 
javnega razpisa kot inovativen primer javno-zasebnega partnerstva preoblikovala v 
mešano podjetje, katerega kapital je bil razdeljen na 46 odstotni delež skupine sedmih 
angleških letalskih družb, 49 odstotni delež države in 5 odstotni delež zaposlenih. 
Država se je odločila za preoblikovanje NATS zato, ker je menila, da javno-zasebno 
partnerstvo lahko izpolni pomembne cilje, kot so: 

- boljše vzdrževanje dragega sistema varnosti in zaščite v letalskem prometu, 
- večji kapitalski vložek zasebnega sektorja- letalskih družb, katerim je v 

interesu brezhiben letalski nadzorni sistem, 
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- uvedba upravljalskih sposobnosti in izkušenj zasebnega sektorja, 
- NATS pridobi večjo svobodo in fleksibilnost pri investiranju, ki mu jo javni 

sektor s svojimi omejitvami prej ni mogel omogočiti, 
-  z zadovoljitvijo omenjenih ciljev imajo davkoplačevalci večje jamstvo, da bo 

njihov denar investiran bolj racionalno kot sicer.  
Skupne investicije so presegle 1 milijardo angleških funtov (The NATS PPP: 
Synopsis, 2003).  

3. Železniška povezava s tunelom v Rokavskem prelivu (ang. Channel Tunnel Rail Link-
CTRL) je 110 kilometrska dvopasovna hitra železniška proga, ki povezuje železniško 
progo tunela z novo mednarodno postajo St. Pancras v Londonu. Namen izgradnje je 
zagotoviti hitro povezavo med Londonom, Parizom in Brusljem. Vlak naj bi dosegal 
hitrosti do 300 kilometrov na uro, kar pomeni, da bo vožnja od Londona do Pariza 
trajala le 2 uri in 20 minut. Sprva je bil projekt zastavljen kot javno-zasebno 
partnerstvo na podlagi lastninskega modela DBFO (ang. Design  Build Finance 
Operate). Kasneje pa je med razvojem projekta prišlo do bistvene lastninske 
spremembe in sicer se je projekt preoblikoval v DBFT (ang. Design  Build Finance 
Transfer). To pomeni, da je celotno načrtovanje in izgradnjo prevzel zasebni sektor, 
financiranje je delno prevzel zasebni, delno javni sektor s pomočjo Evropske 
investicijske banke. Po končani izgradnji se bo objekt prenesel v last javnega sektorja, 
to je Nacionalne železniške mreže (Background information on the Channel Tunnel 
Rail Link, 2006). 

 
 

3.1.3 Trendi prihodnosti 
 
V prihodnosti bodo projekti britanskega javno-zasebnega partnerstva usmerjeni v 
povečevanje vrednosti investicij, predvsem na področju informacijske tehnologije. Ostali 
trendi so usmerjeni v : 

 povečevanje števila manjših podjetij kot ponudnikov, 
 povečevanje osredotočenosti na posamezne elemente finančnih stroškov, kot so 

zmanjševanje stroškov razpisa in zmanjševanje dragih posojil, 
 povečevanje vrednosti projektov z refinanciranjem in prodajo lastniških deležev pri 

projektih v teku.  
 
Pomembno vlogo ima tudi nadaljnja institucionalizacija javno-zasebnega partnerstva. Poleg 
že delujoče Partnerships UK bo vlada v prihodnosti ustanovila manjšo enoto v obliki 
operativne projektne skupine, ki bo delovala v okviru finančnega ministrstva. Njena osnovna 
naloga bo povezovanje lokalnih oblasti in svetovalnih teles s posameznimi državnimi oddelki, 
da bi dosegli boljšo podporo vodstvenemu kadru javnega sektorja v projektih. Pomoč in 
svetovanje bi obsegala tako finančna kot tudi pravna in druga funkcionalna področja 
upravljanja (Partnerships UK, 2006).  
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3.2 Irska 
 
Irska vlada izkorišča potenciale javno-zasebnega partnerstva, da vzdržuje pogoje, ki ji 
omogočajo stalno gospodarsko rast in večanje zaposlenosti na srednji rok. V ta namen je 
pripravila Nacionalni razvojni načrt (ang. National Development Plan) za obdobje od leta 
2000 do 2006, ki obsega investicije javno-zasebnega partnerstva v obsegu 51,5 milijarde 
evrov (Ireland: National Development Plan 2000-2006, 1999).  
 
 
3.2.1 Pravno-institucionalni okvir 
 
Pravni okvir javno-zasebnega partnerstva na Irskem predstavlja kar nekaj zakonodajnih aktov 
na višji ravni. Urejen sistem javno-zasebnega partnerstva gre iskati v že omenjenem 
Nacionalnem razvojnem načrtu. V njem je podrobno opredeljeno, kaj je javno-zasebno 
partnerstvo, kakšna partnerstva so predvidena v posamezni gospodarski dejavnosti, kateri so 
ključni elementi razvoja v vsaki dejavnosti in finančni obseg predvidenih investicij. Posebna 
pozornost je posvečena tudi administrativni ureditvi in zakonodajnemu okviru.    
 
Preden je bil postavljen zakonodajni okvir javno-zasebnega partnerstva, je vlada leta 1999 
ustanovila Centralno enoto za javno-zasebno partnerstvo v okviru Ministrstva za finance. 
Hkrati so bile ustanovljene tudi podrejene enote znotraj Ministrstva za okolje in lokalno 
samoupravo, Ministrstva za šolstvo in znanost in Ministrstva za javno upravo. Kasneje, leta 
2002 vlada sprejme Zakon o Nacionalni razvojni finančni agenciji - v nadaljevanju Agencija 
(ang. National  Development Finance Agency Act), s katerim je institucionalizirala irsko 
javno-zasebno partnerstvo. Osnovne naloge Agencije so svetovalne storitve državnim 
organom, vključno z ministrstvi, predvsem v primerih ocenjevanja finančnega tveganja, 
stroškov izvedbe investicijskih projektov in v določenih primerih tudi odobritev povečevanja 
finančnih sredstev.  
 
Najpomembnejši zakonodajni akt, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, je iz leta 2002 (ang. 
State Authorities Public Private Partnership Arrangements Act). Zakon ureja in pospešuje vse 
možne oblike sodelovanja v javno-zasebnih partnerstvih in hkrati daje formalno osnovo za 
poslovno sodelovanje. Pozneje Agencija pripravi še številne priročnike in priporočila, ki so v 
pomoč tako naročnikom kot pogodbenim izvajalcem in učinkovito dopolnjujejo določila 
zakona.   
 
 
3.2.2 Primeri poslovne uporabe 
 
Irska vlada je spodbudila investicije zasebnega sektorja v nadgradnjo javnih storitev in 
infrastrukturo skozi različne oblike javno-zasebnega partnerstva in je bila pri tem zelo 
uspešna. Eden od bistvenih razlogov uspešnosti irskih projektov je, da temeljni zakon dopušča 
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precej svobode pri izvedbi projektov in ne predvideva vrednostnih mej, pri katerih so 
financirani projekti le iz javnih sredstev, ampak vključuje tudi zasebnega. Za projekte javno-
zasebnega partnerstva je določeno v Nacionalnem razvojnem aktu, da je za tiste večje od 20 
milijonov evrov, obvezna revizija projekta. 
 
V Tabeli 2 je prikazana vsota projektov po posameznem naročniku, ki so trenutno v izvedbi in 
ker projekti trajajo nekaj let, so projekti v različnih fazah razvoja. Moj namen je predvsem 
prikazati, v koliko in kako obsežnih projektih sodeluje majhna država, kot je Irska in ki je 
lahko za Slovenijo dober zgled.  
 
Tabela 2: Projekti javno-zasebnega partnerstva, ki se trenutno izvajajo na Irskem   
 
NAROČNIK 
Izvirni naziv 

 
Slovenski prevod2

Vrsta 
projekta

Število 
projektov

Ocenjena 
vrednost v mio €

National Roads 
Authority 

Agencija za državne 
ceste 

koncesije, 
DBFO 

10 2.300  

Criminal Courts 
Complex 

Kazensko sodišče DBFOM 1 100  

Department of 
Education and Science 

Ministrstvo za 
izobraževanje in 
znanost 

DBFO, 
DBFOM

6 550 

Department of Health 
and Children 

Ministrstvo za zdravje 
in otroke 

DBFOM 1 250 

National Conference 
Centre 

Nacionalni konferenčni 
center 

DBFO 1 250 

The Office of Public 
Works 

Urad za javna dela DBFO 1 250 

Irish Prison Service  Irska zaporna služba DBFM 2 500 
Department of 
Transport 

Ministrstvo za promet DBF, 
DBFM 

3 750 

The Department of the 
Environment, Heritage 
and Local Government 

Ministrstvo za okolje, 
kulturno dediščino in 
lokalno samoupravo 

DBF, 
DBO 

29 3.200 

 
Vir: PPP Projects: Project List, junij 2006. 
 
Med lastninskimi modeli, za katere se odloča največ irskih institucij, je zanimivo, da se ne 
pojavljajo v splošnem najpogostejši. Poleg znanega modela DBO se pojavljajo še:  

                                                 
2 Prevod je omogočila Večjezična terminološka baza- EVROTERM preko internet strani 
http://www.gov.si/evroterm/. 
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⇒ DBFO - angleški akronim od Design Build Finance Operate: načrtuj-izgradi-
financiraj-izvedi. 

⇒ DBFOM - angleški akronim od Design Build Finance Operate Maintain: načrtuj-
izgradi-financiraj-izvedi- vzdržuj. 

⇒ DBFM - angleški akronim od Design Build Finance Maintain: načrtuj-izgradi-
financiraj- vzdržuj. 

⇒ DBF - angleški akronim od Design Build Finance: načrtuj-izgradi-financiraj. 
 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj večjih uspešnih projektov javno-zasebnega partnerstva 
na Irskem: 

1. Čistilna naprava v Dublinu (ang. Dublin Region Waste Water Scheme) je sodobna 
čistilna naprava na področju varstva okolja in oskrbuje več kot 1,6 milijona 
prebivalcev. Gre za DBO projekt, ki se je zaključil v letu 2003 in v katerem so 
sodelovali Občinska uprava Dublina, Vodno gospodarstvo in zasebni konzorcij. 
Celotna investicija je znašala 265 milijonov evrov, financirala jo je irska vlada s 
pomočjo kohezijskega sklada Evropske unije, zato je lastništvo prevzel javni sektor 
(Resource Book on PPP Case Studies, 2004).  

2. Podzemna železnica v Dublinu (ang. Dublin Metro) je projekt, ki se je začel izvajati v 
okviru razširitve transportne mreže od leta 2000 do leta 2016 z združitvijo dveh 
podjetij Luas in Metro linije. Leta 2001 izdan Prometni zakon (ang. Transport Act) 
podrobneje obravnava investicijsko vključevanje zasebnega sektorja v infrastrukturne 
projekte, kar je tudi podlaga za ustanovitev neodvisne institucije, Agencije za javna 
naročila železniških infrastrukturnih sistemov. Agencija je leta 2002 izdelala program, 
na podlagi katerega bo do leta 2007 zgradila podzemno železnico od mesta Dublin do 
dublinskega letališča. Ocenjena vrednost projekta je 3,4 milijarde evrov (European 
PPP Report 2004).     

3. Avtocesta Kilcock-Kinnegad (ang. Kilcock- Kinnegad Motorway)  je doslej 
najuspešnejši projekt javno-zasebnega partnerstva na Irskem. Projekt je bil zaključen 
10 mesecev pred dogovorjenim rokom, v decembru 2005. Naročnik projekta je bila 
Agencija za državne ceste v konzorciju z lokalnimi oblastmi, podjetjem Eurolink in 
gradbenimi ter inženirskimi podjetji. Vrednost projekta je dosegla 233 milijonov 
evrov (European PPP Report 2004).      

 
Velikih projektov na Irskem, ki ne bi uspeli, ni moč najti. Med manj uspešne projekte spadajo 
največkrat tisti, pri katerih izvajalci zamujajo z izvedbo del.  
 
 
3.2.3 Trendi prihodnosti 
 
Projekti javno-zasebnega partnerstva so integralni del vladnega programa, ki je konkretiziran 
v Nacionalnem razvojnem načrtu. Tabela 2 dokazuje, da so Irci aktivni pri izvajanju tega 
programa in sicer na različnih področjih življenja. Hkrati se pojavlja veliko število novih in 
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pilotskih projektov. Predvsem pilotski projekti so tisti, ki pomagajo pri razvoju 
standardizacije procesov javno-zasebnega partnerstva, oblikujejo nove prilagojene metode in 
zakonodajo za nove potrebe družbe. 
 
Resna namera vlade, da prevzame vse obveznosti in odgovornost za izvedbo programa je v 
uvedbi različnih upravljalskih struktur znotraj javnega sektorja, jasnih postopkih javnega 
naročanja ter javni objavi navodil in priročnikov, ki pomagajo pri izvedbi poslov tako 
naročnikom kot tudi pogodbenikom. V prihodnosti lahko pričakujemo še večjo podporo v 
upravljanju projektov, predvsem v izboljševanju obstoječih tehnik upravljanja, da bi 
zagotovili večjo kakovost javnih storitev skozi celotno življenjsko dobo projekta.  
 
Da vloga in pomen javno-zasebnega partnerstva na Irskem narašča, dokazuje tudi podatek, da 
irsko Ministrstvo za finance zagotavlja v svojem proračunu 5,5 milijarde evrov za  izvedbo 
investicij v okviru javno-zasebnih partnerstev  za obdobje od leta 2006 do 2010.   
 
 
3.3 Avstrija 
 
Avstrijski javni sektor ima močno vlogo pri financiranju gospodarske infrastrukture. In čeprav 
ima v Avstriji javno-zasebno partnerstvo kratko tradicijo, zadnji trendi s konkretnimi projekti 
kažejo vedno večjo podporo vlade takšnemu financiranju v prihodnosti. 
 
 
3.3.1 Pravno-institucionalni okvir 
 
Tako kot se Irska v več pogledih ozira na razvoj Velike Britanije, ki ji je vzor in potencial, se 
podobno tudi Avstrija zgleduje pri svojih sosedih Nemcih. Tako Nemčija kot tudi Avstrija 
spadata med zamudnike na področju uvajanja javno-zasebnega partnerstva, če ju primerjamo 
z ostalimi državami Evropske unije. Javni sektor se še vedno uči in pridobiva izkušnje na tem 
področju.  
 
V Avstriji velja, poleg mednarodnega izraza za javno-zasebno partnerstvo v angleškem 
jeziku, Public-Private Partnership in njegovega akronima PPP ali 3P, tudi njihov lasten 
prevod Öffentlich-Private Partnerschaft in akronim ÖPP. 
 
V Avstriji podobno kot v Nemčiji poznajo tri osnovne lastninske modele javno-zasebnega 
partnerstva (Grünbuch PPP- Stellungnahme der Republik Österreich, 2004): 

- Betreibermodell- zasebni sektor načrtuje, vzpostavi in financira proces ali objekt, 
konstrukcijo in sklene z javnim sektorjem dolgoročno gradbeno ali upravljalsko 
pogodbo. Javni sektor v skladu s pogodbo opravi plačilo.  
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- Konzessionsmodell- javni sektor podeli zasebnemu sektorju koncesijo za gradnjo 
objekta ali za vzpostavitev storitve. Koncesionar zgradi objekt ali vzpostavi storitev za 
javni sektor in zato pridobi od tretjih oseb - uporabnikov plačilo.   

- Kooperationsmodell - javni in zasebni sektor imata solastniški delež kot družbenika v 
lastno ustanovljenem podjetju, ki je namenjen predvsem opravljanju komunalnih 
storitev, oskrbi s pitno vodo, zbiranju in odvozu odpadkov ipd.. Za vodenje in 
upravljanje podjetja skrbi zasebni partner.  

 
Med osnovnimi lastninskimi modeli se pojavljajo tudi različice: 

 Betriebsführungsmodell- model, namenjen zgolj upravljanju 
 obratovanja, 

 Belehnungsmodell- model, namenjen le najemu posojila, 
 Verfügbarkeitsmodell-  model, namenjen zakupu pravice (leasing), 
 Contractingmodell- model, podoben pogodbenemu podizvajalstvu, 
 Finanzierungsmodell- model, namenjen financiranju. 

 
Zakonodajni okvir javno-zasebnega partnerstva v Avstriji podobno kot v Veliki Britaniji, 
ureja Zakon o javnih naročilih (nem. Bundesvergabegesetz). Novela zakona je bila izdana 
31.1. 2006 v skladu z že omenjenima evropskima Direktivama 2004/18/ES in 2004/17/ES. 
Poleg osnovnega sistema javnih naročil na nacionalni ravni zakon posebej ureja področje 
koncesij za gradnjo in storitve. Zakon določa, da vrednosti teh pogodb brez davka ne morejo 
presegati 5,923 milijona evrov.  
 
Posebnost avstrijske zakonodaje na področju javnih naročil je, da nadzor nad javnimi naročili 
določa devet posebnih deželnih zakonov (nem. Ländergesetz), katerih krovni zakon je že 
omenjeni nacionalni Zakon o javnih naročilih.   
 
Avstrija v primerjavi z Veliko Britanijo in Irsko nima organizirane posebne institucije, ki bi 
imela nadzorno ali podporno funkcijo pri izvedbi projektov javno-zasebnega partnerstva. V 
primerjavi z drugimi državami pa je avstrijska vlada že v letu 2001 ustanovila družbo z 
omejeno odgovornostjo za javna naročila (nem. Bundesbeschaffung-GmbH). Družba skrbi za 
čimbolj racionalno izvedbo javnih naročil blaga in storitev za državne organe in njim 
podrejena javne gospodarske družbe. Na deželni ravni oblasti same skrbijo za večino 
postopkov javnega naročanja s svojo administracijo, organizirano na deželni ravni.   
  

 
3.3.2 Primeri poslovne uporabe 
 
V Avstriji so do sedaj izvedli manjše število projektov, vendar jih je kar nekaj, ki jih 
pripravljajo v prihodnje. Največji in verjetno v Avstriji najbolj odmeven projekt je koncesija 
za izgradnjo avtoceste v projektu z nazivom PPP-Ostregion. Avstrijsko cestno podjetje 
ASFINAG je na podlagi javnega razpisa na ravni Evropske unije iskalo koncesionarja za 
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izgradnjo, financiranje, izvedbo in vzdrževanje za prvega od štirih t.i. paketov projekta PPP-
Ostregion. Projekt je namenjen izgradnji novega cestnega obroča okrog glavnega avstrijskega 
mesta Dunaja in bo zajemal približno 113 kilometrov nove avtoceste. Rezultate tega projekta 
težko pričakujejo, saj gre za pilotni projekt, katerega uspeh bo pomembno vplival na razvoj 
javno-zasebnega partnerstva tudi v prihodnosti (Asfinag, 2006).  
 
Med uspešno izvedene projekte se šteje projekt elektronskega cestninjenja za tovornjake na 
avtocestah. Ta projekt je bil izveden z BOT lastninskim modelom, ki pa je po svojih 
specifikah podoben tudi DBFOT modelu (ang. DBFOT- Design Build Finance Operate 
Transfer), to je načrtuj-izgradi-financiraj-upravljaj-prenesi model. Posebnost tega projekta je, 
da je zasebni sektor sodeloval tudi pri načrtovanju in financiranju ter upravljanju s celotnim 
kompleksnim sistemom cestninjenja, vendar ne v samostojni režiji, temveč je bilo podjetje, ki 
je izvajalo projekt, v večinski javni lasti. Ta projekt je postal v Avstriji primer dobre prakse 
predvsem zaradi zapletenih pravnih vprašanj, ki so se pojavila že v fazi strukturiranja 
projekta, ker je pri tem poslu sodeloval javni sektor kot večinski lastnik (Asfinag, 2006a) .   
 
V bližnji prihodnosti se obeta izvedba dveh pomembnih infrastrukturnih projektov s področja 
prometne infrastrukture. Prvi je načrtovan za avtocesto Phyrn, na relaciji Summerau-Spielfeld 
(Schig, 2006), ki v bistvu že obstaja, vendar gre za njeno posodobitev; drugi projekt, bo nov 
tunel pod prelazom Brenner. V prihodnosti naj bi se uresničili tudi drugi številni projekti s 
področja šolstva in zaporov.  
 
Na lokalni ravni so izvedli nekaj manjših komunalnih projektov. Izpeljanih je bilo več 
projektov izgradnje čistilnih naprav za odpadne vode, številni tudi s pomočjo evropskih 
sredstev.  
 
Avstrijska praksa pa pozna tudi nekaj manj uspelih ali celo neuspelih projektov, med njimi je 
največji projekt ADONIS (Austrian Digital Operating Network for Integrated Services), ki naj 
bi se izvajal leta 2003 in katerega vrednost je znašala 300 milijonov evrov. Največja partnerja 
v projektu sta bila podjetje Siemens in avstrijsko Ministrstvo za notranje zadeve. Projekt je 
propadel brez evidentnih razlogov in ga je kasneje obravnavalo sodišče.      
 
 
3.3.3 Trendi prihodnosti 
 
Avstrija ima dobro razvite industrijske in storitvene dejavnosti. V zadnjih letih se najbolj 
razvijajo predvsem storitvene dejavnosti, med njimi pa izstopa turizem. Ker je razvoj turizma 
tesno povezan z razvojem infrastrukture, se posledično pojavlja večja potreba po izvedbi 
investicij za te namene. Dosedanja konzervativna vlada je podpirala razvoj javno-zasebnega 
partnerstva in zato je uvedla številne vladne strategije predvsem za gradnjo infrastrukturnih 
projektov. Po drugi strani je vlada zaradi proračunskih omejitev podobno kot druge države 
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prisiljena sprejeti ukrepe, ki povečujejo finančno disciplino na državni in lokalni ravni, saj se 
sredstva iz proračuna v investicijske namene manjšajo.  
Hkrati zasebni sektor, predvsem gradbena podjetja, išče nove alternativne vire financiranja in 
videti je, da jim vključevanje v različne projekte javno-zasebnega partnerstva prinašajo 
pozitivne rezultate. Ravno tako se dobro obnese tudi sodelovanje z javnim sektorjem. Očitno 
je, da je partnerstvo dobrodošlo, čeprav avstrijski državljani kot uporabniki teh storitev 
večkrat nasprotujejo predvsem plačevanju taks in pristojbin za uporabljene storitve, še 
posebej za tiste, kjer je bilo vključenega več javnega kapitala kot običajno. Menijo, da 
plačujejo dvakrat, prvič kot davkoplačevalci in drugič kot uporabniki. 
 
Pričakovanja za razvoj javno-zasebnega partnerstva v prihodnje so spodbudna predvsem na 
področju infrastrukture, že omenjene razširitve in posodobitve železniškega in cestnega 
omrežja v Avstriji. Avstrija mora posodobiti prometno infrastrukturo tudi zato, da izboljša 
povezave z vzhodno Evropo. 
 
Povečevanje javnih storitev s pomočjo zasebnega sektorja prinaša dobre upe za naprej z 
uvajanjem številnih storitev, ki prinašajo nove dodane vrednosti tudi za končne uporabnike. 
Pri tem je pomembna podpora vlade, ki mora s politično voljo in usklajevanjem zakonodaje 
dati osnovo za razvoj javno-zasebnega partnerstva na srednji rok.  
  
 
3.4 Povzetek skupnih značilnosti 
 
V povzetku sem želela poleg skupnih značilnosti poudariti tudi izsledke analize neuspešnih 
projektov po državah, ki naj bi bil pomemben vsebinski prispevek tega magistrskega dela. 
Vendar sem ob proučevanju izbranih držav naletela na večjo oviro, ko sem skušala 
identificirati neuspešne projekte javno-zasebnega partnerstva, saj jih v strokovni literaturi ne 
omenjajo, viri iz medijev pa jih navajajo le taksativno s skopimi informacijami, največkrat 
brez konkretnih razlogov za njihov neuspeh.  
 
V želji, da bi predstavila najpomembnejše razloge za neuspeh projektov javno-zasebnega 
partnerstva, sem se oprla na Unisonovo3 raziskavo (PFI: Failing our future, 2002). Raziskava 
kaže na sedem pomembnih razlogov za neuspeh: 

1. Zaposleni v javnem sektorju so zaradi večjih zahtev po produktivnosti, ki jih nalaga 
profitni motiv, bolj obremenjeni in s tem manj učinkoviti. 

2. Finančne malverzacije se pogosto dogajajo tam, kjer se prikazujejo investicije kot 
izvenbilančne postavke (ang. off balance sheet items), kar je bistvena značilnost 
projektov javno-zasebnega partnerstva4. 

 
3 Unison je največji sindikat javnega sektorja v Veliki Britaniji, ki med drugim izvaja obširno kampanjo 
»Positively Public«, ki je namenjena izboljševanju kakovosti javnih storitev. 
4 Podrobneje bom o tej temi spregovorila v podpoglavju 5.3. 
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3. Projekti, financirani z zasebnim kapitalom, so lahko dražji kot tisti, financirani z 
javnimi sredstvi.  

4. Zaposleni v podjetjih, ki prevzemajo opravljanje javnih storitev preko javno-
zasebnega partnerstva, so običajno slabše plačani in imajo tudi slabše delovne pogoje, 
kot zaposleni v zasebnem sektorju.  

5. V več izvedenih projektih je revizija pokazala višjo porabo sredstev od načrtovane in 
zamujanje pri rokih dobave ali zaključevanju izvedbe del.  

6. Težko je vnaprej dokazati, da so projekti racionalni in prinašajo nove dodane 
vrednosti, še posebej zato, ker so dolgoročnega značaja. 

7. Ker izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva zagotavlja država na dolgi rok, 
ima zasebni sektor zagotovljen zanesljiv vir dohodka za daljše obdobje, kar sproža 
vprašanja glede zagotavljanja nivoja kakovosti v prihodnosti oz. tekom celotne 
življenjske dobe projekta. 

 
V vsaki predstavljeni državi ima javno-zasebno partnerstvo svoje specifike glede na 
zgodovinski razvoj, svojo geografsko lego, trenutne gospodarske razmere in investicijske 
potrebe v prihodnosti, ki jih je pri konkretni analizi potrebo upoštevati. Zato bom na kratko 
povzela nekatere skupne značilnosti.  
 
V vseh treh državah najdemo največ projektov, za katere je najpogosteje v procesu izgradnje 
in upravljanja značilno pretežno javno financiranje storitev in zasebno izvajanje. Najmočnejši 
motivi za sodelovanje v javno-zasebnem partnerstvu so predvsem makroekonomski in na 
splošno kažejo pomanjkanje proračunskih sredstev za javne investicije (McQuaid, Scherrer, 
2006, str. 344-345).  Če podrobneje konkretiziram, so najbolj pereče naslednje 
makroekonomske kategorije: 

 fiskalne omejitve: omejitve javnega dolga po Maastrichtu in trend zniževanja celotnih 
davčnih obremenitev, 

 porast potreb in razpoložljivost proračunskih sredstev: večanje potreb po naložbah v 
storitve in infrastrukturo, večanje povpraševanja po novih javnih storitvah, manj 
razpoložljivih sredstev iz evropskega proračuna; 

 strukturne gospodarske spremembe: globalizacija svetovnega gospodarstva je 
povečala mednarodno konkurenčnost, kar vpliva na številne segmente gospodarskega 
delovanja. 

 
Za zaključek želim podati celovit pregled stanja na trgu javno-zasebnega partnerstva v Evropi 
in pri tem ustrezno razvrstiti izbrane države. Uporabila sem izsledke pravno svetovalnega 
podjetja DLA Group, ki v svojem evropskem poročilu za leto 2004 predstavi zanimivo 
raziskavo vključevanja partnerjev iz različnih evropskih držav v javno-zasebna partnerstva.  
 
Najprej so raziskali pričakovanja pogodbenikov-partnerjev, ki si želijo ali pa so že vključena 
v partnerstvo. Raziskavo so izvajali v 75 organizacijah po Evropi. Glede na njihove trenutne 
aktivnosti so rangirali njihov interes na: 
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- visok, če je organizacija že zaključila posel ali ima trenutno investiran kapital, 
- srednji, če se organizacija redno zanima za sodelovanje v partnerstvu in išče 

priložnosti za prijavljanje na javne razpise, 
- nizek, če je organizacija že kdaj sodelovala na javnem razpisu in oddala ponudbo 

oziroma misli to storiti v prihodnosti.   
 
Iz opravljene analize so dobili lestvico od najbolje do najslabše rangiranih partnerjev, ki glede 
na svoj interes želijo sodelovati kot izvajalci in ločeno kot naročniki storitve, in sicer po 
državah njihovega izvora.  
 
Analizo so nadaljevali z drugega zornega kota, to je ocenjevanje držav glede na pogoje, ki jih 
postavlja trg javno-zasebnega partnerstva. Pogoje, ki jih postavlja trg javno-zasebnega 
partnerstva, so oblikovali v pet kriterijev: 

1. trenuten obseg javno-zasebnih partnerstev (število zaključenih projektov, zadostna 
politična podpora, razpršenost projektov po dejavnostih), 

2. kompleksnost in trajanje postopka javnega razpisa, vpliva na stroške in tveganja pri 
oddaji ponudbe,   

3. odprtost trga za tuje ponudnike, kako delujejo lokalni trgi, ali je konkurenca lojalna,  
4. prenos tveganja od javnega na zasebnega partnerja in 
5. možnosti financiranja (banke, kapital tretjih oseb, pomoči Evropske unije). 

 
Ko so združili rezultate ločenih analiz, so jih vstavili v diagram s štirimi kvadranti, ki 
opisujejo naslednje značilnosti trga: 

- visoka pričakovanja, slabi pogoji, 
- visoka pričakovanja, dobri pogoji, 
- nizka pričakovanja, slabi pogoji in 
- nizka pričakovanja, dobri pogoji. 

 
Če se orientiramo samo na izbrane države tega magistrskega dela, ugotovimo, da se Avstrija 
(1) nahaja v kvadrantu, kjer so pričakovanja sodelujočih organizacij nizka, kar pomeni, da ne 
obstaja velik interes za sodelovanje v takšnih projektih, trg pa tudi nima dobrih pogojev. 
Glede na to, da je pozicija Avstrije v diagramu skrajno desno usmerjena proti trgu z dobrimi 
pogoji, lahko sklepamo, da se razmere na trgu izboljšujejo. Irska (8) se nahaja v kvadrantu z 
visokimi pričakovanji organizacij in na trgu z dobrimi pogoji. Med državami, vključenimi v 
analizo, se uvršča med najbolj zainteresirane in razvite. Velika Britanija je razred zase in se 
zaradi ekstremno visokih pozitivnih rezultatov ni  niti  uvrstila  v  diagram.  Analiza  potrjuje   
trditev  v uvodu poglavja, da je vodja  (ang. leader) in da v primerjavi z drugimi državami, 
izstopa v razvoju javno-zasebnega partnerstva.  
 
 
 
 



Slika 5: Pogoji in pričakovanja organizacij 16-ih evropskih držav na trgu javno-zasebnih 
 partnerstev 

 
Vir: European PPP Report 2004. 
 
 
 
4. UVAJANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V 

SLOVENIJI 
 
 
Javno-zasebno partnerstvo v pravem pomenu besede v Sloveniji še ni zaživelo, ne samo 
zaradi neustreznih pravnih podlag, temveč tudi zato, ker država do sedaj tem vrstam projektov 
ni namenjala velike pozornosti in politične podpore. Za učinkovito izvajanje javno-zasebnih 
projektov pa so ključnega pomena ravno jasno zastavljene strategije vlade in podpora 
zasebnemu sektorju. Ti dejstvi sta se izkazali za učinkovita vzvoda pri uspešni izvedbi 
projektov tako v Veliki Britaniji kot tudi na Irskem.  
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V poglavju bom podrobneje predstavila pravno ureditev, povezano z javno-zasebnim 
partnerstvom v Sloveniji, njen razvoj od osamosvojitve naprej in osnovne značilnosti novega 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. V praksi ima pozitivne učinke tudi uvedba posebne 
podporne institucije, ki deluje na nacionalni ravni. Z analizo obstoječih institucionalnih 
modelov bom poskušala definirati najprimernejši model za Slovenijo. Poglavje bom 
zaključila z opisom obstoječe prakse pri izvedbi projektov javno-zasebnega partnerstva v 
Sloveniji ter skušala povzeti pomembnejše zaključke in analizirati smeri razvoja v 
prihodnosti.  
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4.1 Pravna ureditev v Sloveniji 
 
Pravna ureditev javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji temelji na Zakonu o javno-zasebnem 
partnerstvu, ki je bil novembra 2006 sprejet v Državnem zboru. Vendar je potrebno pri analizi 
pravne ureditve v Sloveniji opozoriti tudi na tiste dejavnike, ki so vplivali na sam razvoj tega 
zakona. Tako kot v drugih evropskih državah tudi Slovenija kot samostojna država in prej še 
kot del jugoslovanske federacije pozna prakso izvajanja koncesij, drugih, v tujini pogostejših 
oblik partnerstev, pa pravna praksa ne pozna. Zakonodajni okvir bom obravnavala po 
državotvornih prelomnicah Slovenije in sicer ločeno v obdobju po osamosvojitvi Slovenije in 
v obdobju po priključitvi Slovenije k Evropski uniji. 
 
 
4.1.1 Zakonodajni okvir po osamosvojitvi Slovenije 
 
V Sloveniji po osamosvojitvi ne moremo govoriti o javnem-zasebnem partnerstvu v pravem 
pomenu besede. V glavnem so se sklepale koncesijske pogodbe na različnih gospodarskih 
področjih. Za zakonodajo s tega področja je značilna normativna razpršenost, kajti koncesije 
je v tem obdobju obravnavalo skoraj 100 zakonov in še enkrat toliko državnih pravnih 
predpisov ter podzakonskih aktov. Normativno ta področja urejajo tudi posamezne občine na 
lokalni ravni in za različna gospodarska področja. V grobem velja ocena, da so pravni 
predpisi razpršeni v skoraj 300 aktih (Viler Kovačič, 2004, str. 25). Ta skupek predpisov je 
težko obvladljiva številka za pravno stroko tako na strani javnega kot tudi zasebnega sektorja, 
zato se, gledano iz tega vidika javno-zasebno partnerstvo kot ga poznamo danes, v Sloveniji 
ni moglo razvijati. 
 
Prve koncesije so se v samostojni Sloveniji oblikovale v javnih službah na različnih 
gospodarskih področjih zaposlovanja, zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, 
kmetijstva, gozdarstva, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, izvajanja geodetske 
dejavnosti in drugje. Če podrobneje pogledamo koncesije po letu 2001 po ministrstvih, ki jih 
izvajajo, dobimo kar dolg spisek (Groff Ferjančič, 2004, str. 53-61): 

- postopki v zvezi z registracijo vozil (Ministrstvo za notranje zadeve), 
- upravljanje in vzdrževanje pristaniške infrastrukture, javnih cest in avtocest,  

opravljanje javnih linijskih prevozov (Ministrstvo za promet),  
- opravljanje zdravniške in lekarniške dejavnosti (Ministrstvo za zdravje), 
- opravljanje posredovanja zaposlitev preko agencij in študentskih servisov (Ministrstvo 

za delo, družino in socialne zadeve), 
- uporaba radiofrekvenčnega spektra (Ministrstvo za informacijsko družbo5), 
- prirejanje klasičnih in posebnih iger na srečo (Urad za prirejanje iger na srečo), 
- izkoriščanje gozdov v državni lasti (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano), 
 

5 Vlogo Ministrstva za informacijsko družbo je v letu 2004 prevzelo novo ustanovljeno Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologije.  
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- opravljanje javne veterinarske službe (Veterinarska uprava Republike Slovenije), 
- uporaba naravnih virov, kot so tekoče vode, rudarski izkopi, turistične jame, naravni 

rezervati ipd. (Ministrstvo za okolje in prostor). 
 
Po sprejetju Zakona o gospodarskih javnih službah v letu 2003 se srečamo s številnimi načini 
in oblikami delovanja gospodarskih javnih služb s področja energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva ter drugimi vrstami naravnega bogastva in varstva 
okolja. Za gospodarske javne službe je značilno, da so po svojem statusu del gospodarstva, 
vendar pa ga zaradi posebnega razmerja z javnim sektorjem obravnavajo posebna zakonska 
določila. Že takrat se je kazala težnja nekaterih podjetij k večjemu poudarku tržnih pristopov 
in s tem komercializaciji ali tudi privatizaciji dejavnosti, v kateri je neka (ne)gospodarska 
družba delovala. Med različnimi oblikami javnih gospodarskih služb je imela posebno vlogo 
tudi t.i. Koncesionarska gospodarska javna služba (Ivanjko, 2003, str. 6). 
 
Poskusi uvajanja javno-zasebnega partnerstva so se nadaljevali s sporadičnimi zakonodajnimi 
postopki. Značilen primer je ureditev »zasebnih naložb v javno infrastrukturo« v Zakonu o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004. Predlagatelj zakona je želel 
spodbuditi  vlaganja zasebnega sektorja v javno infrastrukturo in s tem zmanjšati javno 
porabo proračunskih sredstev (Mužina, 2003, str. 13). Osnovni pogoji, ki so določali takšno 
razmerje, so bili zajeti v treh točkah, nanašajo pa se na uporabo lastninskih modelov BOT in 
BTO. Lastninska pravica na javni infrastrukturi po končanem projektu preide na državo, 
zasebni sektor mora omogočiti nemoteno delovanje te infrastrukture in v primeru, da gre za 
odplačen prenos lastninske pravice na državo, končna cena naložbe ne sme presegati 
predračunske vrednosti. 
 
Zakonski predpis je bil pomanjkljiv, saj ni obravnaval zasebnih vlaganj v celoti in ni v celoti 
izpolnjeval pogojev takrat veljavne evropske direktive 1993/37/EGS za koncesije gradenj. 
Ugotavljam, da predpis ni dosegel večjega pozitivnega učinka, saj se tudi na podlagi bolj 
specifično opredeljenega pravnega akta glede javno-zasebnega partnerstva, le-to v zadnjih 
letih ni uveljavilo v splošni poslovni praksi, ampak še vedno ostajamo pri nekaterih 
osamljenih primerih projektov, ki so bolj ali manj uspešni. O tem podrobneje v nadaljevanju.  
 
Strokovnjaki so že pred leti polemizirali o tem, kakšno pravno ureditev potrebujemo, da bi 
področje javno-zasebnega partnerstva dobilo širšo obravnavo v poslovnih krogih. Na eni 
strani so pravniki zagovarjali t.i. filigranski pristop, kar pomeni urejanje v posameznih, 
področnih zakonih. Po drugi strani pa so se pravniki zavzeli za sistematično ureditev, torej 
zajeti pravila v enem zakonu (Smrdel, 2005, str. 20). 
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4.1.2 Zakonodajni okvir po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 
 
Evropska komisija je na podlagi Zelene knjige o javno-zasebnem partnerstvu (ang. Green 
paper on Public-Private partnerships and Community law on Public Contracts and 
Concessions) aprila 2004 začela podrobneje urejati institut javno-zasebnega partnerstva. Zato 
je na podlagi izdanega dokumenta pozvala države članice Evropske unije, da podajo svoje 
mnenje v javni obravnavi. Zbrane ugotovitve je maja 2005 izdala v Delovnem gradivu 
poročila o javni obravnavi Zelene knjige o javno-zasebnem partnerstvu (ang. Report on The 
Public Consultation on The Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law 
on Public Contracts and Concessions); kasneje, novembra 2005 pa Sporočilo komisije 
evropskemu parlamentu, svetu, ekonomsko-socialnemu svetu in komiteju regij o javno-
zasebnem partnerstvu (ang. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European  Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Procurement 
and Concessions). Kljub temu pravna določba javno-zasebnega partnerstva, kot že rečeno, 
nima povsem jasne pravne podlage v evropskem pravu. Posredno urejata področje javno-
zasebnega partnerstva direktivi o javnem naročanju. Zato je to podpoglavje v glavnem 
namenjeno uporabi evropskih direktiv za področje javno-zasebnega partnerstva, saj je 
slovenska zakonodaja do nedavnega- v času po vstopu v Unijo ostala na stopnji, kot je 
opisano v prejšnjem podpoglavju.   
 
V tem magistrskem delu sem dve poglavitni evropski direktivi, ki urejata področje javno-
zasebnega partnerstva že omenila, ko sem analizirala dobre prakse s tega področja za tri 
izbrane članice Evropske unije. Prva Direktiva je 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev nadomešča stare Direktive 1992/50/EGS, 
1993/36/EGS in 1993/37/EGS. Druga Direktiva je 2004/17/ES o usklajevanju postopkov 
naročil s strani naročnikov, ki delujejo na vodnem, energetskem, prometnem in poštnem 
sektorju pa nadomešča Direktivo 1993/38/EGS. 
 
Poglavitni namen ratifikacije Direktiv 2004/18/ES in 2004/17/ES je, da se zagotovijo 
poenostavljena, jasna in modernizirana pravila glede javnega naročanja. Glede moderniziranih 
tehnik javnega naročanja velja omeniti objavo javnih naročil od začetka do konca postopka na 
spletnih straneh, točneje na posebnem spletnem portalu6, kar zagotavlja usklajenost z načeli 
enake obravnave, nediskriminacije in preglednosti (Mužina, 2006a, str. 8). 
 
Direktiva 2004/17/ES pod naslovom II Pravila javnega naročanja, v poglavju II posebej 
obravnava koncesije in javna naročila, za katera velja posebna ureditev. Pravila, ki se 
nanašajo na javna-zasebna partnerstva, se v tej direktivi nahajajo v naslednjih členih: 

- koncesije za gradnje in storitve (Člen 18), 

 
6 Direktiva uporablja posebno besedno zvezo, to je dinamični nakupovalni sistem. 
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- javna naročila, oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam 
(Člen 19), 

- naročila, oddana povezanemu podjetju, mešanemu podjetju ali naročniku, ki je del 
mešanega podjetja (Člen 23). 

 
Direktiva 2004/18/ES pod naslovom III Pravila za koncesije za javne gradnje na široko 
zajema pravila glede: 

- področja uporabe za vse koncesije za javna naročila gradenj, ki jih sklenejo naročniki, 
če je vrednost naročil 6,242 milijonov evrov ali več, 

- oblike in načine objave naročila, 
- pravila o naročilih, oddanih s strani koncesionarjev, ki so naročniki in tistih, ki niso 

naročniki, 
- natečajna pravila in 
- pravila v zvezi s statističnimi obveznostmi, izvedbena pooblastila in končne določbe.  

 
Pri obravnavi določb evropske direktive je potrebno upoštevati njeno umeščenost v evropsko 
pravo. Direktiva spada med sekundarno zakonodajo Evropske unije in je pravno zavezujoč 
akt. Vendar je direktiva zavezujoča glede ciljev, ki jih je treba doseči, izbira oblike in metode 
njihovega prenosa v nacionalni pravi red pa je prepuščena organom držav članic. V splošnem 
njihove določbe predstavljajo le splošni okvir za politiko in minimalna pravila (Priročnik za 
sodelovanje slovenskih vladnih predstavnikov v postopkih odločanja v EU, 2005).  
 
Lep primer uveljavljanja evropske zakonodaje sta trenutno precej aktualni tožbi Evropske 
komisije proti Irski (C-507/03 in C-532/03) zaradi oddaje koncesijskega posla brez razpisa. 
Oddaja koncesij prek javnega razpisa je pomemben institut, saj onemogoča diskriminacijo 
med ponudniki. Končno mnenje komisije bo pomembno vplivalo tudi na trg koncesij v 
Sloveniji, saj če bo evropsko sodišče presodilo v prid Evropski komisiji, bo velika večina 
koncesij v Sloveniji, ki so bile podeljene po vstopu v Evropsko unijo, nezakonita, ker zanje ni 
bilo objavljenega javnega razpisa (Zupanič, 2006, str. 2). Sodba evropskega sodišča v tej 
obliki lahko povzroči velike probleme pri izvedbi storitev, oddanih s koncesijskim aktom, 
finančna škoda je lahko ogromna.     
 
 
4.1.3 Osnovne značilnosti Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu je sprejel Državni zbor 23.11.2006. Podlaga za njegov 
sprejem sta že omenjeni evropski direktivi. Zakon je bil pri sprejemu v precejšnji zamudi, saj 
bi moral biti ratificiran po zahtevah direktiv do 31.1. 2006.  
 
V 1. členu zakona je opredeljen predmet zakona, ki pravi, da ureja namen in načela zasebnega 
vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem 
interesu, načine spodbujanja javno-zasebnega partnerstva in institucije, ki skrbijo za njegovo 
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spodbujanje in razvoj, pogoje, postopek nastajanja in oblike ter način njihovega izvajanja, 
nadzor nad javno-zasebnim partnerstvom in pravo, ki se uporabi za reševanje sporov iz 
razmerij javno-zasebnega partnerstva, ter pristojnost sodišč in arbitraž za odločanje o sporih iz 
teh razmerij. 
 
S tem členom je podana osnova za obstoj javno-zasebnega partnerstva kot pravno-formalnega 
pojma. Zakon v nadaljevanju sledi razdelitvi med pogodbenim in statusnim partnerstvom. 
Pogodbeno partnerstvo je oblika razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki se lahko izvaja kot 
javno-naročniško ali koncesijsko partnerstvo. Za javno-naročniško razmerje se šteje odplačno 
razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, 
katere predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve. Za koncesijsko partnerstvo pa 
dvostransko pravno razmerje med državo, lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava 
(koncedentom) in pravno ali fizično osebo (koncesionarjem), v katerem koncedent podeli 
koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati javno službo ali drugo dejavnost v 
javnem interesu, kar lahko vključuje tudi izgradnjo objektov in naprav, ki so deloma ali v 
celoti v javnem interesu. Pri izvedbi pogodbenega partnerstva se poleg tega zakona 
upoštevajo tudi določila Zakona o javnih naročilih in Zakona o gospodarskih javnih službah. 
 
Statusno partnerstvo se izvaja na naslednje načine: 

- partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe, katere ustanovitelji so država, ena ali več 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega ali zasebnega prava (zakon 
dovoljuje le ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe, 
izjemoma tudi evropske delniške družbe), 

- partnerstvo s prodajo deleža- gre za prodajo deleža države, samoupravne lokalne 
skupnosti ali druge osebe javnega prava, 

- partnerstvo z nakupom deleža- gre za nakup deleža javnega partnerja  v osebi  javnega 
prava ali drugi pravni osebi. 

 
Pri izvedbi statusnega partnerstva se poleg tega zakona upoštevajo tudi določila Zakona o 
gospodarskih družbah in Zakona o javnih financah. Pomembno se mi zdi omeniti še izjeme, ki 
veljajo le za oblike statusnega partnerstva. Poleg objave javnega razpisa v slovenskem 
Uradnem listu je potrebna tudi objava v evropskem Uradnem glasilu (ang. Tenders Electronic 
Daily- TED) oz. drugem primernem mediju, v kolikor vrednost projekta presega vrednosti 
5,278 milijonov evrov in delež zasebnega partnerja oz. vseh zasebnih partnerjev izvajalcev ne 
presega kontrolnega deleža 25 odstotkov. Na ta način se v izbor zasebnih partnerjev 
neposredno vključijo vsi pravni ali fizični subjekti članic Evropske unije, kar povečuje 
konkurenčnost v postopku izbire.  
 
Ostale pomembne značilnosti zakona so: 

- v skladu z načelom transparentnosti morajo biti vsi razpisi in drugi procesni akti v 
postopku javno-zasebnega partnerstva objavljeni na svetovnem spletu, 
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- v skladu z načelom uravnoteženosti morajo biti tveganja v partnerstvu razporejena 
tako, da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje; v kolikor izvajalec ne nosi 
poslovnega tveganja, se to razmerje ne šteje za javno-zasebno partnerstvo, 

- v primeru vrednosti naročila nad 5,278 milijonov evrov lahko javni partner to naročilo 
izvede preko javnega naročila samo v primeru, če postopka ni mogoče upravičeno 
izvesti v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, 

- v postopku je obvezna ocena upravičenosti izvedljivosti projekta in primerjava možnih 
variant  v predhodnem postopku, vsebino ocene pa podrobneje ureja podzakonski 
predpis, 

- Ministrstvo za finance je dolžno v roku treh mesecev po sprejemu tega zakona 
oblikovati posebno organizacijsko enoto v svoji sestavi, ki razvija, spremlja in 
sodeluje pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva, 

- za preučevanje politike in svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva se 
oblikuje Svet za javno-zasebno partnerstvo v okviru Vlade Republike Slovenije,  ki ga 
vodi minister, pristojen za finance. 

 
Postopek javno-zasebnega partnerstva poteka v več fazah. Prva uvodna faza je predhodni 
postopek, v katerem lahko javni partner enkrat letno opravi poziv promotorjem7 ali začne s 
postopkom na lastno pobudo. S postopkom se nadaljuje, v kolikor je vloga o zainteresiranosti 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva popolna in vsebuje vse spremljajoče dokumente, ki 
to sklenitev opravičujejo. Posebnost zakona je, da lahko javni partner to dokumentacijo od 
predlagatelja tudi odkupi, do odkupa ti dokumenti niso informacija javnega značaja.  
 
Za potrebe opredelitve predmeta, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, 
postopek izbire zasebnega partnerja ter druge bistvene sestavine javno-zasebnega partnerstva 
se lahko uredijo z aktom o javno-zasebnem partnerstvu. Le-ta je obvezen v primeru 
koncesijskega razmerja - koncesijski akt. Na podlagi akta partnerji sklenejo pogodbo o 
medsebojnih razmerjih. V kolikor obstaja več zasebnih partnerjev in projektno podjetje (ang. 
joint venture), uredijo ta medsebojna razmerja partnerji s konzorcijsko pogodbo, preden 
vložijo skupno ponudbo. 
 
Izvajalca javno-zasebnega partnerstva se, ne glede na obliko akta o izbiri izbere na podlagi 
javnega razpisa, ki se obvezno objavi na spletnih straneh. Postopek mora biti pregleden, 
konkurenčen, nediskriminatoren, gospodaren in pošten, hkrati pa mora zagotavljati čim večjo 
fleksibilnost pri iskanju rešitev in oblikovanju vsebine razmerja javno-zasebnega partnerstva.  
 
Zakon omogoča, da po objavi javnega razpisa javni partner začne z nadaljevanjem  postopka 
(2. faza) na dva različna načina: 

 
7 Promotor je po tem zakonu opredeljen kot pravna ali fizična oseba, ki je zainteresirana za javno-zasebno 
partnerstvo in poda vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. 
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1. neposredni postopek, pri katerem se  za vsako partnerstvo uporablja predpise, ki so 
posebej določeni z zakonom, to so javno-naročniško partnerstvo, koncesijsko 
partnerstvo in statutsno partnerstvo in 

2. postopek konkurenčnega dialoga, ki temelji na dogovornem principu med izbranimi 
kandidati, kjer javni partner s kandidati razpravlja o vseh vidikih projekta in rešitve 
medsebojno primerja, dokler ne najde rešitve, ki ustreza njegovim ciljem in potrebam. 

 
Zakon je obsežen in podrobneje opredeljuje še druge bistvene sestavine javno-zasebnega 
partnerstva, kot so vsebina vloge, oddaja in odpiranje vlog, njihovo vrednotenje in izbira 
kandidata, zavrnitev vlog, revizijo postopka, pogodbene sestavine, trajnost razmerja, nadzor 
nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva in pravo, ki se uporabi pri reševanju sporov. 
 
 
4.2 Koncept »institucionalizacije« javno-zasebnega partnerstva 
 
Izkušnje drugih držav jasno kažejo, da je ustanovitev podporne institucionalne enote 
ključnega pomena za razvoj javno-zasebnega partnerstva. Po eni strani podporna institucija 
lahko zagotavlja nadzor nad korektnim izvajanjem zakonodajnih predpisov, oblikuje 
praktične rešitve, jih dokumentira in ustrezno diseminira. Po drugi strani pa predstavlja 
zajamčenega sogovornika, ki kontinuirano sledi razvoju javno-zasebnega partnerstva in 
enovito pristopa k reševanju problematike. Prispevek institucionalne enote k urejenosti 
delovanja trga javno-zasebnega partnerstva je gotovo velik in nepogrešljiv.  
 
Mrak (2005, str. 4) je opredelil termin »institucionalizacija javno-zasebnega partnerstva« kot 
obliko standardiziranega modela javno-zasebnega partnerstva, promoviranega s strani 
centralne (lahko tudi regionalne) vlade in njegovo izvajanje v obliki širokega spektra 
dejavnosti na različnih nivojih odločanja in v različnih organih javnega sektorja. Hkrati 
pripiše tej enoti (instituciji) tudi odgovornost za razvoj in promocijo standardiziranega 
modela.  
 
 
4.2.1 Institucionalni modeli javno-zasebnega partnerstva 
 
Glede na to, da se je javno-zasebno partnerstvo razvilo v tujini in da največ znanja in izkušenj 
s tega področja prihaja prek slovenskih meja, se bo potrebno tudi sedaj pri analizi 
institucionalnih modelov ozreti po tujih praksah. V grobem lahko institucionalne modele 
javno-zasebnega partnerstva delimo na tri osnovne modele: centralizirani, decentralizirani in 
mešani model. 
 
Med države, ki so izbrale centralizirani model institucionalizacije javno-zasebnega 
partnerstva, spada v tem delu že omenjena Irska. Irski model spodbujanja in spremljanja 
partnerstva izhaja iz osrednje in centralne enote, ker menijo, da je taka ureditev najbolj 
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ekonomična ne samo s stroškovnega vidika, ampak tudi z vidika zagotavljanja 
specializiranega kadra s tehničnega, pravnega in finančnega področja. Njihova enota poleg 
osnovne podporne funkcije zagotavlja tudi ocenjevanje in presojo ponudb, ki jih predloži 
zasebni partner. Po mojem mnenju je to odlična prednost te institucije saj s takšnim pristopom 
že vnaprej postavijo predloge na sito in s tem prihranijo veliko denarja ter časa s selekcijo 
projektov, ki jih oddajo kandidati na javnem razpisu, ko »gre zares«. Druga posebnost 
delovanja te institucije, ki je pritegnila mojo pozornost, je tudi način financiranja projektov. V 
kolikor je centralna enota sposobna financirati kapital po nižji ceni kot zasebni kapital, 
financira ta sredstva preko podjetja, ustanovljenega posebej za ta namen, s tem se posredno 
prihranijo finančna sredstva v projektu. Podobno centralno ureditev poznajo tudi Nizozemska, 
Italija, Češka in Poljska.  
 
Decentralizirani modeli institucionalizacije javno-zasebnega partnerstva so značilni za 
Portugalsko, Francijo in Nemčijo. Portugalska velja za razliko od ostalih dveh držav za 
državo z močno decentralizirano institucionalizacijo javno-zasebnega partnerstva, saj 
centralna enota na državnem nivoju sploh ni bila ustanovljena. To področje je bilo večinoma 
prepuščeno posameznim ministrstvom in lokalnim oblastem, ki so se organizirala vsaka na 
svoj način. Pomembno je omeniti, da je bila na centralni ravni ustanovljena neformalna 
delovna skupina, ki je nudila svetovalno podporo zainteresiranim kandidatom (Mrak, 2005, 
str. 7). V Franciji so poleg centralne enote za javno-zasebno partnerstvo, ki deluje v okviru 
ministrstva za finance, ustanovljene tudi ločene sektorske enote.    
 
Mešani model institucionalizacije javno-zasebnega partnerstva je najbolj uporabljen drugod 
po svetu, določa pa ga nekaj osnovnih značilnosti (Mrak, 2005, str. 8): 

 centralna enota, med njene dejavnosti štejemo: 
- koordinativno in razvojno funkcijo, standardizacijo procedur in postopkov, 
- izobraževalno funkcijo in zagotavljanje prenosa dobre prakse ter 
- informiranje javnosti, 

 sektorske enote, med njihove dejavnosti štejemo predvsem identifikacijo in razvoj 
projektov ter aktivnosti, povezane z izborom zasebnih partnerjev, 

 druge institucije, ki naj bi imele skupen cilj prispevati k razvoju javno-zasebnega 
partnerstva na čim bolj učinkovit način, to so različna neformalna svetovalna telesa 
podjetniškega sektorja ali civilne družbe. 

 
 
4.2.2 Analiza primernega institucionalnega modela za Slovenijo 
 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu zahteva ustanovitev centralne enote v okviru Ministrstva 
za finance, kot organ v sestavi. To vlogo naj bi prevzel obstoječi Sektor za javna naročila, 
gospodarske javne službe in koncesije, zato tudi ni predvideno dodatno zaposlovanje. 
Centralna enota naj bi bila po zakonu zadolžena za izvajanje naslednjih nalog na področju 
javno-zasebnega partnerstva: 
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- pripravo priročnikov za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, 
- oblikovanje strokovnih predlogov za spremembo predpisov in  
- sprejemanje ukrepov, ki bi vplivali na izboljšanje prakse in odpravo problemov na tem 

področju, 
- svetovanje, spremljanje in sodelovanje pri izbiri, vrednotenju, izvedbi projektov in 

nadzoru izvajanja javno-zasebnega partnerstva, 
- vodenje evidence projektov javno-zasebnega partnerstva, njihovo spremljanje in 

nudenje strokovne pomoči na sektorski in lokalni ravni, 
- pripravljanje smernic in standardov na podlagi primerov dobre prakse za izbiro, 

spremljanje in ocenjevanje projektov javno-zasebnega partnerstva, 
- pripravljanje letnih poročil o uspešnosti izvajanja posameznih projektov javno-

zasebnega partnerstva, 
- prevzemanje skrbi za izobraževanje, informiranje javnosti in promocijo javno-

zasebnega partnerstva. 
 
Novi zakon predvideva tudi ustanovitev neformalnega posvetovalnega telesa, to je Svet za 
javno-zasebno partnerstvo, ki deluje v okviru Vlade Republike Slovenije. Člani sveta so 
neodvisni strokovnjaki s področja ekonomije, prava in drugih tehničnih področij. Naloga 
sveta je proučevanje politike vodenja projektov, z njimi povezane probleme in 
pomanjkljivosti. V skladu s svojimi ugotovitvami pripravlja strategijo izvajanja javno-
zasebnega partnerstva, oblikuje predloge in pobude Ministrstvu za finance, ki le-te lahko 
posreduje vladi v sprejem.  
 
Iz zakonskih podlag je konkretno razbrati, da bomo ustanovili Centralno institucionalno 
enoto, kar je za majhno državo z vidika ekonomičnosti, kot je Slovenija, smiselno, sploh na 
samem začetku uvajanja partnerstva. Naloge Centralne enote so v splošnem dobro 
formulirane z vidika javnega sektorja, medtem ko je za podporo zasebnemu sektorju 
namenjeno bolj malo prostora. Slednje dejstvo je po mojem mnenju še posebej zaskrbljujoče, 
saj vemo, da je slovenski podjetnik v osnovi tradicionalist. To trditev lahko utemeljim z 
dejstvom o slabšem vključevanju slovenskih podjetij v projekte Evropske unije, še posebej 
slednje razpisane strukturne in kohezijske sklade. Slovenija iz tega naslova še zdaleč ni 
porabila celotnega razpoložljivega denarja. Menim, da bo zasebni sektor pred vstopom v 
projekte javno-zasebnega partnerstva značilno zadržan in da bo skušal dobiti več informacij o 
izvedbi projektov v praksi. Predvidevam, da bo s prvimi javnimi razpisi občutno naraslo 
povpraševanje po svetovalnih storitvah s tega področja ravno s strani zasebnega sektorja. Če 
bo Centralna enota, tako kot je predvideno v obrazložitvi predloga zakona, opravljala delo v 
enaki kadrovski zasedbi, bo težko servisirala oba sektorja hkrati.  
 
Menim, da zasebni sektor v začetni fazi razvoja javno-zasebnega partnerstva ne bo imel na 
razpolago dovolj storitev svetovanja, izobraževanja, koordiniranja in usposabljanja. 
Ekonomično in racionalno rešitev vidim v prenosu teh nalog na regionalne razvojne agencije, 
ki aktivno delujejo v 12 slovenskih statističnih regijah v okviru nacionalne Agencije za 
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regionalni razvoj (ARR). Njeno osnovno poslanstvo je, da usklajuje prizadevanja partnerjev 
iz javnega in zasebnega sektorja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem 
nivoju za dosego uravnoteženega in trajnostnega razvoja vseh regij v Sloveniji. Torej, pravno-
formalna in organizacijska osnova za servisiranje zainteresiranih kandidatov javno-zasebnih 
partnerstev na regionalni ravni je praktično že zagotovljena.    
 
Mrak (2005, str. 9-13) se v svoji analizi kontur predlaganega modela »institucionalizacije« 
javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji zavzema za mešan model, kot ga pozna Velika 
Britanija. Predlaga ustanovitev Centralne enote in manjše število Sektorskih enot v okviru 
linijskih ministrstev ter Svetovalno telo. V prid temu modelu navaja naslednje razloge: 

♦ boljšo koordinacijo od procesa priprave politik do njihove izvedbe, 
♦ potencial za razvoj centra odličnosti, 
♦ hitrejše uveljavljanje sprejetih odločitev, 
♦ večja konsistentnost politik med posameznimi sektorji, 
♦ boljša prilagojenost različnim potrebam naročnikov. 

 
Z njegovimi ugotovitvami se načeloma strinjam, vendar menim, da bi bila decentralizirana 
ureditev primerna šele v kasnejši, zrelejši fazi razvoja javno-zasebnega partnerstva, saj bi 
povečan obseg projektov zagotovo zahteval potrebo po uvedbi decentralizirane ureditve.  
 
 
4.3 Dosedanje izkušnje pri izvedbi projektov javno-zasebnega 

partnerstva v Sloveniji 
 
Da je izvajanje klasičnih koncesij na različnih gospodarskih področjih v Sloveniji že dolga in 
preizkušena tradicija, sem omenila že v uvodu tega poglavja. Večina teh koncesij se uspešno 
opravlja in ni dvoma, da ne bi živele tudi vnaprej. Bolj problematične pa so tiste oblike javno-
zasebnega partnerstva v Sloveniji, ki nimajo vzpostavljene tradicije, temveč kot osamelci 
izstopajo iz običajnega povprečnega poslovanja.  
 
V Sloveniji je najbolj znan primer lastninskega modela BOT, čistilne naprave v Mariboru, 
kjer je občina Maribor podelila koncesionarju, francoskemu podjetju Lyonnaise des Eaux 
izključno pravico za izvajanje storitev čiščenja odpadne vode ter sprejemanje in čiščenje vseh 
usedlin iz greznic. Koncesionarjeve pogodbene obveznosti so financiranje, projektiranje, 
izgradnja, zagon, vzdrževanje, popravila in obnavljanje centralne čistilne naprave ter osnovno 
projektiranje glavnega kolektorja, brez njegove izgradnje, ki naj bi jo financirala Mestna 
občina Maribor. Kasneje je izbrano podjetje ustanovilo v Sloveniji gospodarsko družbo za 
gospodarjenje z vodami Aquasystems d.o.o., pridružila pa so se tuja in domača podjetja. 
Dejanski deleži med družbeniki so bili razdeljeni kot kaže Slika 6. Pogodba je bila podpisana 
leta 1998, za obdobje 22 let (Žajdela, 2005, str. 30).  
    



Stroški izgradnje čistilne naprave so bili sprva ocenjeni na 7,8 milijarde tolarjev, pri čemer so 
znašale obresti 1,1 milijarde tolarjev. Projekt se financira s 24 odstotnim kapitalom in posojili 
družbenikov Aquasystems d.o.o. in 76 odstotkov s posojili EBRD8 v sodelovanju s tujimi 
komercialnimi bankami, od začetka delovanja čistilne naprave pa se za financiranje uporablja 
tudi pristojbina uporabnikov, ki jo plačujejo za čiščenje vode (Naraločnik, 2004,  str. 65). 
 
Slika 6: Deleži družbenikov javno-zasebnega partnerstva v Čistilni napravi Maribor 
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Vir: Povzeto po Žajdela, 2005, str. 31. 
 
Projekt ne more soditi v primer dobre prakse, saj je v letošnjem letu podjetje Aquasystems 
d.o.o. sprožilo arbitražni postopek za poplačilo dolga pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
Mariborska občina koncesionarju dolguje že več kot 2,5 milijardi tolarjev (skupaj z obrestmi), 
ker obveznosti ne more odplačevati. V Mestni občini Maribor pojasnjujejo, da največji 
problem predstavlja način vračanja kapitala, saj pogodba ne predvideva vračanja v celotnem 
koncesijskem obdobju, zato je prišlo do tako velike finančne vrzeli. Drugi problem je zelo 
drag kapital, saj se obresti pripisujejo že osem let, zato bi celoten projekt čistilne naprave ob 
koncu odplačila stal več kot 22 milijard tolarjev. Visoke stroške pripisujejo tudi gradnji na 
ključ. Ker občina ne more pokrivati dolga iz občinskega proračuna, pričakujejo z 
Aquasystems dogovor o reprogramiranju obveznosti oziroma razporeditvi obveznosti na 
celotno obdobje (Rak, 2006, str. 6).    
 
Drugi primer je poskus reševanja stanovanjske problematike v Mestni občini Ljubljana. Le-ta 
je junija 2006 objavila razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-
zasebno partnerstvo. Namen tega razpisa je bil pomagati pri nakupu stanovanj tistim, ki sami 
ne zmorejo finančnega zalogaja nakupa dragih stanovanj v slovenski prestolnici. Projekt je bil 
zamišljen tako, da zasebni partner poišče zase primerno stanovanje, Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljubljana pa pokrije 40 odstotkov investicije nakupa. Po podpisu pogodbe sta 
partnerja   solastnika    stanovanja,   zasebni partner pa  v  obliki mesečnega nadomestila, ki je 
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8 EBRD je angleški akronim za European Bank for Reconstruction and Development oz. Evropsko banko za 
obnovo in razvoj. 
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primerljiv z neprofitno najemnino, odplačuje 40 odstotni delež občine. Pri tem nosi vse 
stroške vzdrževanja stanovanja zasebni partner. Pomoč pri takem nakupu stanovanja je veljala 
le za varčevalce nacionalne varčevalne sheme, ki pa so morali izpolnjevati tudi druge pogoje, 
kot so urejeno stalno prebivališče v občini, dohodkovne in premoženjske meje za vstop v 
model deljenega lastništva, omejitve velikosti stanovanja ipd. Izkazalo se je, da so pogoji za 
kandidate preostri in zanimanja za sodelovanje v splošnem ni bilo (Nemanič, 2006, str. 15). 
 
Predstavljena primera kažeta na to, da se bodo subjekti tako javnega kot zasebnega prava 
morali še veliko naučiti, da bodo dosegli uspešnejšo izvedbo projektov. Vendar je v Sloveniji 
zaznati pozitivno klimo pri pripravi nadaljnjih projektov, predvsem na področju Gorenjske. V 
skladu z Vladnimi razvojnimi projekti 2007-2023 v Kranju načrtujejo odprtje 2.500 novih 
delovnih mest za 160 milijonov evrov z odprtjem Gospodarskega središča Gorenjske v Kranju 
z mrežnimi podpornimi institucijami, ki bi ga financirali preko projektov javno-zasebnega 
partnerstva (Hanc, 2006, str. 3).  
 
Zanimive so pobude tudi za manjše projekte v okviru občin. Na Jesenicah nameravajo oživiti 
del mesta, ki velja zdaj za »izgubljenega«. Občina Jesenice je spomladi 2006 začela s 
predinvesticijskimi aktivnostmi za ureditev območja nekdanje železarne Jesenice, ki se 
razteza na več kot 50.000 kvadratnih metrih. Večinoma opuščeni industrijski objekti so v lasti 
podjetja Fiprom d.o.o., ki namerava zemljišča in objekte prodati, občina pa jih želi urediti kot 
celoto s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. Ker v zadnjem času na območju Jesenic 
število registracij zasebnih dejavnosti močno narašča, optimistično pričakujejo vstop 
zasebnega kapitala v nove projekte. Poleg gospodarske dejavnosti ima občina namen zgraditi 
novo mestno knjižnico, nove prostore pa naj bi dobila tudi ljudska univerza in regionalna 
razvojna agencija (Račič, 2006, str. 6).  
 
Prihodnost razvoja javno-zasebnega partnerstva vidim predvsem v velikih infrastrukturnih 
projektih, kjer bo pri velikih kapitalskih vložkih sodeloval vrhunski strokovni kader, 
prevladoval pa bo tudi močan politični interes, ki si bo prizadeval izpeljati investicijo in 
pokazati pozitivne rezultate pred volivci. Ravno tako menim, da bo do uspešnih projektov 
prišlo tudi na regionalni ravni, kjer so običajno širši interesi lokalne skupnosti večji predvsem 
zato, ker so manjše lokalne skupnosti bolj odvisne od razvoja regije. Glede na to, da bo na 
podlagi novega zakona o javno-zasebnem partnerstvu ustanovljeno tudi podporno 
institucionalno telo na državni ravni, se napake mariborske čistilne naprave v prihodnosti ne 
bi smele več ponavljati.   
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5. VPLIV UVEDBE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA 
JAVNE FINANCE 

 
 
V tem poglavju zaokrožujem pridobljeno znanje o javno-zasebnem partnerstvu s podrobno 
analizo vpliva njegove izvedbe na javne finance. Uvodoma bom proučila trenuten položaj 
javnih financ v Sloveniji in kakšne ukrepe proračunskega omejevanja lahko pričakujemo v 
prihodnje. Z analizo različnih modelov javno-zasebnega partnerstva  bom proučila vpliv na 
strukturo javnih financ in poskušala ugotoviti, kateri modeli so z vidika javnih financ bolj 
sprejemljivi. Analizo bom poglobljeno razširila še z vidika nacionalnih računov in vsebinsko 
zaokrožila magistrsko delo.    
 
 
5.1 Trenuten položaj javnih financ v Sloveniji 
 
V Konvergenčnem programu Slovenije  sta zapisana dva ključna vladna cilja, prevzem evra v 
začetku leta 2007 in izvedba zahtevnega programa gospodarskih reform, katerega cilj je 
povečati raven razvitosti Slovenije prek povprečja Evropske unije. Omenjenima ciljema je 
podrejena tudi politika javnih financ v zadnjih nekaj letih in zadnje analize kažejo pozitivno 
sliko.  
 
Iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2006 Urada za makroekonomske analize in 
razvoj lahko povzamem, da na pozitivno gospodarsko rast v Sloveniji ugodno vpliva 
gospodarska rast na evro območju. Njen trend se nadaljuje od druge polovice leta 2005, v 
tretjem četrtletju letošnjega leta pa je dosegla svojo kulminacijo. Projekcije kažejo, nekoliko 
nižjo pa vendar ugodno pozitivno gospodarsko rast za Slovenijo tudi za leti 2007 in 2008. 
Glavna tveganja za uresničitev teh napovedi so predvsem: uvedba evra in liberalizacija trga 
elektrike v letu 2007 in morebitno povišanje stopenj davka na dodano vrednost v letu 2008. 
Vlada kontinuirano nadgrajuje ukrepe za izboljšavo kakovosti javnih financ. Ohranitev 
javnofinančne discipline je ključnega pomena za uspešno monetarno integracijo, ohranitev 
konkurenčnosti in podporo širšim razvojnim ciljem.  
 
V nadaljevanju bom prikazala kratek razvojni pregled in osnovne značilnosti fiskalnih 
kriterijev Ekonomske in monetarne unije. Prikazala bom, kako je Slovenija s svojo razvojno 
strategijo izpolnjevala te kriterije v zadnjih šestih letih, kakšen je trenuten položaj javnih 
financ v Sloveniji in kakšna so osnovna pričakovanja razvoja v prihodnje. 
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5.1.1 Fiskalni kriteriji Ekonomske in monetarne unije 
 
S pridružitvijo desetih novih članic obstoječi skupini Evropske unije v letu 2004 se je 
izoblikoval največji svetovni notranji trg. Z večanjem evropske integracije v prihodnosti pa se 
povečuje tudi ekonomska odgovornost. Čeprav smo v zadnjem letu priča optimistični 
gospodarski rasti v Evropski uniji, so prvi in najpomembnejši pogoj vsakega uspešnega 
gospodarstva zdrave javne finance.  
 
Fiskalna disciplina je kot del makroekonomske politike ključen dejavnik zdravih javnih 
financ. Omogoča nadzor nad skupnim obsegom proračunskih izdatkov države in je predpogoj 
za ohranjanje vzdržnega javno-finančnega primanjkljaja. Po vstopu Slovenije v Evropsko 
unijo so vzdržne javne finance Slovenije tudi del evropske fiskalne politike, ki so 
institucionalizirane v dveh pomembnih evropskih dokumentih, to so Maastrichtski kriteriji in 
Pakt stabilnosti in rasti.  
 
V letu 1991 je v Maastrichtu Evropski svet sprejel odlok o vzpostavitvi Ekonomske in 
monetarne unije - EMU (ang. Economic and Monetary Union), to je bila prva faza 
vzpostavitve EMU. Kasneje, v drugi fazi, leta 1994 sledi ustanovitev Evropskega 
monetarnega inštituta - EMI (ang. European Monetary Institute). Njegova naloga ni bila 
izvajanje denarne politike v Evropski uniji, temveč krepiti sodelovanje med centralnimi 
bankami obstoječih članic in usklajevanje denarnih politik ter izvesti potrebne priprave za 
ustanovitev Evropske centralne banke - ECB (ang. European Central Bank) in kasneje, v tretji 
fazi uvedbo enotne denarne politike ter enotne valute EVRO (ang. EURO). 
 
Da lahko država članica Evropske unije uvede evro, mora izpolniti določene kriterije - to so 
tako imenovani konvergenčni oz. Maastrichtski kriteriji, ki zajemajo nizko stopnjo inflacije, 
obrestnih mer in stabilne tečaje valut ter vzdržni položaj javnih financ. Prvi trije kriteriji so 
monetarni, zadnji pa fiskalen.  
 
Za dopolnitev in izostritev določil Pogodbe o EMU je Evropski svet junija 1997 sprejel Pakt o 
stabilnosti in rasti. Sestavljata ga dve uredbi, njegov namen pa je bil zagotoviti proračunsko 
disciplino za potrebe EMU. Maja 1998 je Svet z novo deklaracijo pakt dopolnil in potrdil 
odločenost pri njegovem izvajanju. Ker se je Evropa po letu 2001 soočala z ekonomsko 
recesijo, se je vzpostavila potreba po reformi Pakta. Ključne izboljšave so strnjene v šest točk 
in se nanašajo predvsem na bolj učinkovito implementacijo izboljšav in večji fiskalni nadzor 
držav članic. Reforma je bila sprejeta marca 2005 (Povšnar, 2005, str. 15).   
 
Pakt stabilnosti in rasti je srednjeročni dokument, ki skuša preprečiti prevelike deficite v 
proračunih evro območja9 potem, ko država vstopi v tretjo fazo EMU, torej ko prevzame 

 
9 Evro območje tvorijo države, ki so izpolnile pogoje, zahtevane za uvedbo evra. To je 12 držav članic Evropske 
unije: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska 
in Španija.    
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evro. Ker Maastrichtska pogodba določa le kvantitativne kriterije za prevzem evra, ne določa 
pa nobenih kriterijev ali vsaj priporočil glede ukrepov makroekonomske politike tudi po 
uvedbi evra, so se države odločile sprejeti omenjeni Pakt. V bistvu je ta dokument zasnovan 
na podlagi kriterijev Maastrichtske pogodbe, zato razširja njena določila s podajanjem 
postopkov, sankcij in drugih olajševalnih okoliščin v primeru preseženega primanjkljaja 
(Povšnar, 2005, str. 3). 
 
Tabela 3: Primerjava doseženih rezultatov po konvergenčnih kriterijih za Slovenijo in evro 
 območje v letih od 2000 do 2005 
 

                
Konvergenčni kriteriji 2000 2001 2002 2003 2004 2005
       

Inflacija         v odstotkih 
Slovenija 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5
evro območje 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2
Dolgoročna obrestna mera         v odstotkih 

Slovenija - - - 6,4 4,7 3,8
evro območje 5,4 5,0 4,9 4,1 4,1 3,4
Javno-finančni primanjkljaj       v odstotkih od BDP
Slovenija -3,8 -4,1 -2,5 -2,8 -2,3 -1,410

evro območje - -1,9 -2,5 -3,0 -2,8 -2,4
Javni dolg       v odstotkih od BDP
Slovenija 27,6 28,3 29,7 29,1 29,5 29,1
evro območje - 69,3 68,1 69,3 69,8 70,8

Opomba: - … ni podatka 
Vir: Konvergenčno poročilo, Maj 2006; Europe in figures: Eurostat yearbook 2005; 
 Temeljni agregati države 2002-2005, 2006. 
 
Na podlagi podatkov iz Tabele 3 ugotavljam, da Slovenija glede kriterija javno-finančnega 
primanjkljaja in predvsem kriterija javnega dolga prehiteva evro območje. V zadnjih letih je 
imela več problemov z doseganjem kriterijev inflacije in dolgoročnih obrestnih mer11. 
Slovenija je z izpolnjevanjem nominalnih kriterijev v letu 2005 in realnih kriterijev, katerih 
najpogostejši kazalnik je raven BDP na prebivalca, merjena po kupni moči glede na povprečje 
v državah Evropske unije, dosegla tisto raven v izpolnjevanju konvergenčnih kriterijev, da bo 
s 1.1. 2007 prevzela valuto evro. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Podatek je ažuriran glede na najnovejšo objavo Statističnega urada Republike Slovenije. Glej vir Temeljni 
agregati države 2002-2005. 
11 Podrobnejši podatki za vse države Evropske unije se nahajajo v Prilogah 3 - 6. 



5.1.2 Javno-finančni prihodki in odhodki v Sloveniji v letih od 2000 do 2005 
 
Globalno konsolidirano bilanco javnega financiranja sestavljajo štiri blagajne oz. proračuni: 
državni proračun, proračun lokalnih skupnosti in oba sklada socialnega zavarovanja, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Vsi štirje 
proračuni morajo na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije prikazati 
svoje letno poslovanje v bilancah prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in 
naložb in računu financiranja. Gre za spremljanje javno-finančnih tokov z ekonomsko 
klasifikacijo.    
 
Slika 7: Delež javno-finančnih prihodkov konsolidirane globalne bilance javnega  financiranja 
v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih od 2000 do 2005,  tekoče cene 
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Vir: Bilten javnih financ, 2006. 
 
Analiza javno-finančnih prihodkov v Sloveniji v letih od 2000 do 2005 kaže, da največji delež 
prihodkov predstavljajo davčni prihodki, in sicer preko 90 odstotkov vseh javno-finančnih 
prihodkov. Od maja 2004 je Slovenija začela prejemati sredstva tudi neposredno iz proračuna 
Evropske unije. To so sredstva iz programov predpristopne pomoči Phare, ISPA in SAPARD 
za izvajanje skupne kmetijske politike, za strukturno politiko (Leader, Interreg, Urban in 
Equal programi), za kohezijsko politiko, za izvajanje notranje politike (Schengenska meja) in 
iz naslova pavšalnih povračil.  
 
Z analizo javno-finančnih prihodkov v odstotkih od BDP ugotovim, da skupni prihodki v 
BDP kontinuirano rastejo v celotnem proučevanem obdobju, medtem ko je gibanje davčnih 
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prihodkov v BDP precej nestabilno in niha med dobrimi 37 in 39 odstotki. Med 
najpomembnejše davčne prihodke spada dohodnina, katere delež v BDP je konstantno okrog 
6 odstotkov. Glede na sveženj davčnih reform, ki je bil sprejet pred kratkim, lahko sklepamo, 
da se bo ta delež v prihodnosti zmanjšal. Davek od dohodkov pravnih oseb kontinuirano 
narašča in je dosegel v lanskem letu že 2,2 odstotka v BDP, kar je v primerjavi z letom 2000 
kar za celo odstotno točko več. Čeprav naj bi se z novo davčno reformo stopnja tega davka v 
letu 2007 zmanjšala iz 25 na 23 odstotkov in do leta 2010 postopno na 20 odstotkov, lahko 
pričakujemo njegovo umiritev v gibanju glede na delež BDP. Davki na plačilno listo in 
delovno silo so v proučevanem obdobju naraščali in v zadnjem letu dosegli skoraj 2 odstotka 
v deležu BDP, vendar pa gre zaradi spremembe zakonodaje postopnega ukinjanja davka na 
izplačane plače pričakovati, da se bo v prihodnjih letih ta delež izničil. Davek na dodano 
vrednost se je v letu 2005 realno povečal za 0,6 odstotne točke v primerjavi z letom 2004, v 
kolikor bo prišlo do reforme tega davka v prihodnosti pa je pričakovati povečanje njegovega 
deleža v BDP. Prispevki za socialno varnost tvorijo skoraj tretjino celotnih davčnih 
prihodkov, njihov delež ostaja na ravni okrog dobrih 14 odstotkov v BDP, v prihodnje pa ne 
pričakujemo večjih sprememb.  
 
Tabela 4: Pomembnejše kategorije javno-finančnih prihodkov v Sloveniji, v odstotkih od 
 BDP v letih od 2000 do 2005 
 
 SKUPAJ 

PRIHODKI 
Davčni 

prihodki 
 
V tem:  

    

    Dohodnina Davek od 
dohodkov 

pravnih oseb

Davki na 
plač. listo in 
delovno silo

Davek na 
dodano 

vrednost 

Prispevki za 
socialno 
varnost

2000 41,7 38,8 6,0 1,2 1,6 9,3 14,4
2001 42,7 39,1 6,0 1,4 1,7 9,1 14,6
2002 40,6 37,4 6,0 1,4 1,8 7,9 14,5
2003 42,6 39,4 6,1 1,8 1,8 9,0 14,4
2004 42,8 39,0 6,1 2,0 1,9 8,6 14,3
2005 43,4 39,4 6,0 2,2 1,9 9,2 14,4
 
Vir: Bilten javnih financ, 2006; Bruto domači proizvod 2001-2005, 2006; Lastni izračuni. 
 
Slika 8, ki ponazarja pregled javno-finančnih odhodkov v Sloveniji v letih od 2000 do 2005 
po deležih posameznih kategorij, kaže, da v celotnih odhodkih prevladujejo tekoči odhodki in 
tekoči transferi. V letu 2004 se prvič odvedejo tudi plačila v proračun Evropske unije. Med ta 
plačila spadajo t.i. tradicionalna lastna sredstva (ang. traditional own resources- TOR), to so 
plačila sredstev iz naslova carin, posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil 
ter iz naslova sladkornih dajatev. Ostala plačila so plačila iz naslova davka na dodano 
vrednost in iz naslova bruto nacionalnega dohodka. Kot posebnost se pojavlja še del plačil 
sredstev iz naslova popravka v korist Velike Britanije (ang. UK rebate), ki si ga je Velika 



Britanija precedenčno izborila kot nadomestilo za manj pobrane kmetijske subvencije iz EU 
proračuna v primerjavi z ostalimi državami članicami Evropske unije. Pobrana dajatev znaša 
dve tretjini zneska razlike med vplačili in izplačili Velike Britanije v/iz proračun-a Evropske 
unije.  
 
Slika 8: Delež javno-finančnih odhodkov konsolidirane globalne bilance javnega  financiranja 
v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih od 2000 do 2005,  tekoče cene 
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Vir: Bilten javnih financ, 2006. 
 
Med pomembnejše kategorije javno-finančnih odhodkov v Sloveniji se uvrščata že omenjeni 
tekoči odhodki in tekoči transferi, skupaj pa predstavljajo okrog 90 odstotkov javno-finančnih 
odhodkov. Tekoči odhodki so v proučevanem obdobju realno precej nihali in po letu 2003, ko 
so dosegli svoj vrh, začeli strmo padati. Med tekoče odhodke se kot najpomembnejše uvrščajo 
plače zaposlenih, katerih dinamika rasti in padanja sledi agregatu tekočih odhodkov. Tudi v 
prihodnje je pričakovati znižanje plač v deležu BDP, saj je bil eden poglavitnih strateških 
ukrepov vlade v razvojnem programu racionalizacija stroškov delovanja države v prihodnosti, 
kar pomeni poleg drugih ukrepov predvsem omejevanje plač v javnem sektorju. Torej, trend 
zniževanja plač javnega sektorja v deležu BDP se nadaljuje.  
 
V nasprotju s tekočimi odhodki so po letu 2003 močno narasli tekoči transferi in sicer v letih 
od 2003 do 2005 za 1,4 odstotne točke v BDP. Čeprav spadajo med pomembno kategorijo 
tekočih transferov pokojnine, pa le-te v zadnjih nekaj letih ostajajo na isti ravni okrog 11 
odstotkov v deležu BDP. K povečevanju tekočih transferov v letih 2004 in 2005 največ 
doprinašajo subvencije javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom posameznikom na 
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lokalni ravni. Drugi prispevek k rasti tekočih transferov pa prinašajo drugi tekoči domači 
transferi, predvsem kot transfer sredstev iz državnega proračuna v proračun lokalnih 
skupnosti in v sklade socialnega zavarovanja na lokalni ravni.  
  
Tabela 5: Pomembnejše kategorije javno-finančnih odhodkov v Sloveniji, v odstotkih od 
 BDP v letih od 2000 do 2005 
 

 SKUPAJ 
ODHODKI

Tekoči 
odhodki 

V tem: Tekoči 
transferi

V tem:  

   Plače in 
drugi 

izdatki 
zaposlenim

Transferi 
posameznikom 

in 
gospodinjstvom 

V tem: 
Pokojnine

2000 43,0 20,1 9,0 18,9 17,0 11,4
2001 44,0 20,9 9,5 18,9 17,1 11,3
2002 43,6 20,9 9,6 18,8 17,0 11,2
2003 44,0 21,1 9,7 18,9 17,0 11,0
2004 44,1 19,7 9,4 19,9 16,8 10,8
2005 44,4 19,4 9,3 20,3 16,8 10,8

 
Vir: Bilten javnih financ, 2006; Bruto domači proizvod 2001-2005, 2006; Lastni izračuni. 
 
Skupni javno-finančni odhodki v deležu BDP v zadnjih letih zelo počasi rastejo, za približno 
0,3 odstotne točke na leto, kar lahko štejemo za zmerno rast. Vendar pa njihova struktura še 
vedno ni učinkovita, saj je še vedno preveč odhodkov namenjenih servisiranju javnega 
sektorja. Nasprotno pa je premalo odhodkov namenjenih stanovanjski politiki in 
prostorskemu razvoju ter ekonomskim dejavnostim (Trends in government expenditure by 
function, 2000-2004, 2006). 
 
Iz podanih podatkov o stanju javno-finančnih prihodkov in odhodkov Slovenije v zadnjih 
šestih letih lahko sklepam, da rastejo prihodki v deležu BDP hitreje od odhodkov, kar je 
pozitivno z vidika javnih financ. Glede na določene spremembe v davčni zakonodaji, ki so 
bile sprejete pred kratkim, gre pričakovati manjše prihodke v letu 2007, predvsem na račun 
manj pobrane dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb. Vlada si je v primeru večjega 
izpada prihodkov izposlovala zakonsko določbo, ki ji omogoča spremembo stopnje davka na 
dodano vrednost z Zakonom o izvrševanju proračuna do 15 odstotkov veljavne stopnje davka, 
kar bi lahko negativno vplivalo na povpraševanje v Sloveniji, saj bi nakupi v tujini zopet 
postali cenejši in bi se v tem primeru potrošnja prebivalstva preusmerila čez meje. Da bi se 
izognili tem negativnim vplivom, lahko pričakujemo, da bo vlada v prihodnje bolj 
zmanjševala odhodke in s tem ohranila ravnotežje v javnih financah na približno enaki ravni 
kot sedaj. 
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5.1.3 Dolg širše opredeljene države 
 
Poleg že omenjenih davčnih in nedavčnih prihodkov, ki so del skupnih javno-finančnih 
prihodkov, je tretji vir javnih prihodkov zadolževanje. Zadolževanje in njegovo financiranje 
predstavlja v proračunih t.i. Bilanca C oz. Račun financiranja. Vzrokov zadolževanja države 
je v splošnem več, to so pokrivanje fiskalnega deficita ter plačilo državnih jamstev in 
poroštev javnemu in zasebnemu sektorju (Čok et. al, 2006, str. 77). 
 
Zadolževanje in naraščanje javnega dolga predstavlja resen problem vsake države, saj ima 
številne posledice. Lahko jih združimo v nekaj osnovnih skupin, to so prenos večjega deleža 
sredstev iz zasebnega v javni sektor, povečano obdavčenje, inflacijski učinki in prenos 
bremena na prihodnje generacije (Musgrave, 1993, str. 589-592). 
 
Konkretno v primeru Slovenije na velikost in rast javnega dolga Republike Slovenije vplivajo 
naslednji faktorji (Čok et. al, 2006, str. 77): 

- prevzem dolga bivše Jugoslavije v procesu sukcesije, 
- program sanacije bančnega in realnega sektorja, 
- financiranje posebnih razvojnih programov, 
- financiranje fiskalnega deficita državnega proračuna,  
- prevzemi dolgov subjektov javnega sektorja, 
- vrednostne spremembe, ki so posledica gibanja deviznih tečajev in indeksacije 

glavnic (TOM). 
 
Fiskalni deficit definiramo kot negativno razliko med javno-finančnimi prihodki in odhodki, 
medtem ko jamstva in poroštva predstavljajo le potencialni dolg. V kolikor podjetje, ki 
prejme jamstvo ali poroštvo države, propade, neporavnane terjatve postanejo javni dolg. Če si 
podrobneje pogledamo strukturo javnega dolga po omenjenih kriterijih, dobimo naslednje 
rezultate. V Tabeli 6 je podrobneje prikazano stanje dolga glede na instrument plačila na dan 
31.12. po posameznih letih v deležih od celotnih vrednosti12. Ugotavljam, da se je delež 
notranjega dolga v celotnem proučevanem obdobju povečeval, delež zunanjega dolga pa 
zmanjševal. Znotraj notranjega dolga se je po letu 2001 povečeval delež vrednostnih papirjev 
napram kreditom. Deleži znotraj zunanjega dolga po letih precej nihajo v prevladi enega 
instrumenta nad drugim, kar se verjetno spreminja glede na ugodnejši najem instrumentov v 
tujini glede na trenutek najema in glede na vrsto posla, za katerega se je morala država 
zadolžiti.  
 
V glavnem se zadolžuje država, dolg lokalnih skupnosti je majhen in v glavnem zajema 
domače zadolževanje. Oba zavoda se tudi zadolžujeta predvsem za likvidnostne namene na 
domačem finančnem trgu. Po valutni sestavi državnega dolga se v zadnjih petih letih, 

 
12 Za podrobnejše nominalne podatke glej Prilogo 7. 
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analogno z večanjem notranjega zadolževanja, veča delež zadolževanja v slovenskih tolarjih v 
primerjavi z ostalimi valutami. Med tujimi valutami močno prevladuje evro.   
 
Tabela 6: Struktura dolga Republike Slovenije glede na instrument po deležih, v letih od 
 2000 do 2005 
 
 SKUPAJ 

DOLG 
I. + II. 

I.    
Notranji 

dolg 

V tem: 
Krediti Vrednostni 

papirji

II. 
Zunanji 

dolg 

V tem: 
Krediti 

 
Vrednostni 

papirji
31.12.2000 100,00 49,84 15,08 84,92 50,16 19,32 80,68
31.12.2001 100,00 51,68 16,39 83,61 48,32 20,61 79,39
31.12.2002 100,00 58,74 13,12 86,88 41,26 17,09 82,91
31.12.2003 100,00 61,21 9,78 90,22 38,79 14,37 85,63
31.12.2004 100,00 66,65 8,02 91,98 33,35 15,72 84,28
31.12.2005 100,00 75,73 8,87 91,13 24,27 19,39 80,61
 
Vir: Priloga 7. 
 
Analizo nadaljujem z drugim najpogostejšim načinom zadolževanja v državi, to so poroštva z 
dolgom Republike Slovenije, prikazana v spodnji tabeli kot delež med celotnimi poroštvi13.  
 
Tabela 7: Struktura poroštev z dolgom Republike Slovenije po deležih, v letih od 2000 do 
 2005 
 

 
SKUPAJ 
Poroštva 
I. + II. 

I. 
Poroštva za 

notranje 
dolgove 

V tem: 
Kratkoročni 

dolgovi
Dolgoročni 

dolgovi

II. 
Poroštva 

za zunanje 
dolgove 

V tem: 
Kratkoročni 

dolgovi 
Dolgoročni 

dolgovi

31.12.2000 100,00 55,79 3,40 96,60 44,21 2,50 97,50
31.12.2001 100,00 51,77 0,12 99,88 48,23 0,00 100,00
31.12.2002 100,00 48,10 0,10 99,90 51,90 0,00 100,00
31.12.2003 100,00 39,93 0,10 99,90 60,07 0,00 100,00
31.12.2004 100,00 37,64 0,55 99,45 62,36 0,00 100,00
31.12.2005 100,00 38,04 0,07 99,93 61,96 0,00 100,00
 
Vir: Priloga 8. 
Državna poroštva za notranje dolgove so se v okviru vseh poroštev v proučevanem obdobju, z 
izjemo leta 2005, vztrajno zmanjševala. Poroštva za zunanje zadolževanje pa so se analogno 
povečevala. Glede ročnosti v obeh vrstah poroštev prevladujejo dolgoročni dolgovi. Največ 

                                                 
13 Za podrobnejše nominalne podatke glej Prilogo 8. 
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poroštev je bilo podeljenih v gradbeništvu in sicer dobrih 55 odstotkov od celotnih poroštev, v 
pol manjšem deležu sledi finančno posredništvo in delež prometa, skladiščenja in zveze, v kar 
štirikrat manjšem deležu. Po manj kot 5 odstotkov od celotnega deleža pripada ostalim 
dejavnostim14. Iz predstavljenih podatkov lahko sklepamo, da je zadolževanje v gradbeništvu 
s poroštvom države močan finančni vir, ki negativno vpliva na stanje javnih financ 
dolgoročno, glede na to, da so ta poroštva v glavnem dolgoročne narave.     
 
Država, ki se zadolži, mora plačevati obresti in poravnati dolgove z denarjem, ki ga ne more 
sama "proizvesti". Če doseže s svojo javno porabo nižjo učinkovitost, kot je veljavna tržna 
obrestna mera, bodo naraščajoči dolgovi za odplačevanje dolga zahtevali vedno večji del 
njenih davčnih prihodkov. To vodi do napačnega razmerja med davčno obremenitvijo, ki se 
posledično poveča in ponudbo javnih dobrin, ki se zmanjša (Rasto, Smeetsom, 2001, str. 29).  
 
Zmanjševanje javnega dolga je ena izmed osnovnih nalog fiskalne politike. Dolg se načeloma 
zmanjšuje z zmanjševanjem fiskalnega primanjkljaja, torej z zmanjševanjem ali vsaj 
stagnacijo javno-finančnih odhodkov in povečanjem javno-finančnih prihodkov. 
Zmanjševanje dolga je mogoče doseči tudi s spremembo strukture dolga, to je s spremembo 
valutne strukture ali zniževanjem indeksiranega dolga15. V zadnjem času pridobiva na 
pomenu predvsem zniževanje dolga s prilivi iz privatizacije oz. uporabe določenih modelov 
javno-zasebnega partnerstva, predvsem v investicijske namene na državni in lokalni ravni. Ob 
zavzemanju vlade, da izpolni svoje srednjeročne cilje povečevanja gospodarske rasti in 
razvitosti Slovenije v evropskem prostoru, hkrati pa upošteva proračunske omejitve,  lahko v 
prihodnosti pričakujemo, da bo Slovenija pri večjih infrastrukturnih investicijah vse bolj 
uporabljala zasebne vire financiranja in se manj zadolževala v tujini. Pričakovati je tudi večjo 
privatizacijo v gospodarstvu nasploh in s tem prodajo državnega premoženja.   
 
 
5.2. Primerjalna analiza modelov javno-zasebnega partnerstva  

v okviru javnih financ 
 
V nadaljevanju bom prikazala primerjalno analizo med krovnimi modeli javno-zasebnega 
partnerstva, predstavljenimi v drugem poglavju, na podlagi poenostavljenega hipotetičnega 
primera. S primerjavo med modeli in na podlagi računskih rezultatov bom ugotovila, kakšen 
vpliv ima posamezen krovni model na javne finance. Kot denarno sredstvo bom v primeru 
uporabila evro, glede na to, da bo v kratkem naše novo plačilno sredstvo.  
V prvem delu analize bom naredila izračun stroškovne učinkovitosti treh izbranih možnosti 
oz. rešitev problema, na podlagi opisane situacije hipotetičnega primera. Nato bom poskušala 
najboljšo možnost razčleniti z vsemi proučevanimi modeli javno-zasebnega partnerstva. V 

                                                 
14 Za podrobnejše podatke glej Prilogo 9. 
15 Indeksirani instrumenti so tisti vrednostni papirji, katerih glavnica se revalorizira z inflacijo (TOM) ali s 
spremembami tečajev tujih valut (SIT/EUR). 
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drugem delu analize pa bom še preverila, kakšen vpliv imajo posamezni modeli na državni 
proračun in na proračunski primanjkljaj.   
 
POSLOVNI PROSTORI DRŽAVNEGA ORGANA 
 
Opis situacije: Državni organ A ima v lasti poslovno stavbo na obrobju mesta v 

izmeri 2.000 m2. 1.500 m2 poslovnih prostorov uporablja za lastne 
potrebe, 500 m2 pa oddaja v najem na podlagi pogodbe drugemu 
državnemu organu B. Stavba je bila zgrajena leta 1960 in je trenutno v 
slabem stanju.  A dovoljuje uporabo prostorov B, kljub temu, da je 
pred kratkim veljavnost pogodbe pretekla.  

Cilji:  Zagotovitev novih sodobnih poslovnih prostorov državnemu organu A 
po najbolj ekonomični ceni. 

Možnosti: 1. Obnova poslovnih prostorov
 Obnova obstoječih poslovnih prostorov stane 1 milijon evrov. Organ 

B je izrazil interes za najem obnovljenih prostorov za dobo 15 let, s  
konstantno letno najemnino na 5 let. Prvih pet obrokov bi plačevali po 
60.000 evrov letno. Najemnina vključuje vse stroške vzdrževanja in 
stroške zavarovanja. 
Po vsej verjetnosti bo po 10-ih letih potrebno stavbo še enkrat 
obnoviti, vendar v manjšem obsegu in investicija po sedanji oceni 
znaša približno 0,5 milijona evrov. 

 2. Izgradnja novih poslovnih prostorov
 Organ A se preseli v 1.500 m2 novih poslovnih prostorov, ki bodo 

zgrajeni v kratkem. Lokacija je boljša kot sedanja, saj je nova stavba v 
neposredni bližini avtobusne in železniške postaje v novem delu 
mesta. Ker se bo ta del mesta v prihodnosti še naprej razvijal, je 
pričakovati, da bodo cene teh poslovnih prostorov rasle.  
Nosilec projekta oddaja stavbo na podlagi poslovnega lizinga in 
zagotavlja v ceni 15- letno popolno vzdrževanje prostorov. Organ A 
lahko po 10-ih letih prekine pogodbo brez penalov. Prvi letni obrok 
lizinga znaša 240.000 evrov. Višina obrokov se ponovno izračunava 
na pet let.    

 3. Uporaba prostih kapacitet v lasti drugih državnih organov
 Organ A se preseli v 1.500 m2 novih poslovnih prostorov, ki so v lasti 

drugih državnih organov. Lokacija je podobna, kot je opisano v 
Možnosti 2., poslovni prostori niso najnovejši, vendar zagotavljajo 
osnovne pogoje za opravljanje dejavnosti.  
Organ A lahko te prostore najame za letno najemnino 200.000 evrov.  
Pogodba se lahko sklene na 15 let, v primeru predhodne odpovedi je 
potrebno plačati odškodnino. Višina obrokov se ponovno izračunava 
na pet let.    
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Predpostavke: Glej sklic v Tabeli 8. 
1 Prejeta letna najemnina v nominalnem znesku, ki se obnavlja na pet 

let, v skladu z letno inflacijo. Po predpostavki znaša letna inflacija  
2,5 % letno, kar pomeni, da znaša obnovljeni obrok za drugo petletno 
obdobje: 60.000 evrov × 1,0254,5 = 67.052 evrov in tretje petletno 
obdobje: 60.000 evrov × 1,0259,5 = 75.863 evrov. 

2 Letna rast najemnine je 2,5 %, enako kot inflacija. 
3 Najemnik bo ob sklenitvi nove pogodbe deležen brezplačne najemnine 

za pol leta. 
4 Pripisana najemnina je oportunitetni strošek, ki ga utrpi lastnik, ker ne 

proda svoje nepremičnine po tržni vrednosti za druge alternative. 
5 Tekoči stroški rastejo vsako leto z inflacijo. 
6 Druge storitve v prvem letu uporabe (velja samo za Možnost 1 in 2) 

realno ne povzročajo stroškov zaradi energetskih učinkov, ki jih 
prinese obnova oz. novogradnja. 

7 Strošek kapacitet drugega državnega organa, ki so na voljo, realno 
povzročajo določeno izgubo (velja samo za Možnost 1 in 2) glede na 
lokacijo in ostale kriterije (sodobnejši poslovni prostori ipd.). Letni 
strošek najema znaša 200.000 evrov, tekoči stroški pa 100.000 evrov. 
Kapacitete so zagotovo na voljo še naslednjih 5 let. 

8 Prispevki najemnikov pomeni, da bodo najemniki prispevali določen 
del stroškov obnove. 

9 Potni stroški in kurirske storitve so pri Možnosti 1 večji kot pri ostalih 
dveh, ker je lokacija bolj oddaljena. 

10 Neto sedanji stroški so diskontirani z diskontno stopnjo 3,5 % letno, 
pri tem moramo upoštevati polletno brezplačno uporabo (Glej 
predpostavko 3). 

11 Plačana letna najemnina v novogradnji (oportunitetni strošek 
investicije) raste v prvih dveh letih po 10 %, potem pa do izteka 
pogodbe po 2,5 % letno. Na primer v letu 6: 240.000 evrov  × 
(1,12×1,0253) = 312.729 evrov. V novogradnji niso predvideni 
podnajemniki. 

12 Najemnik bo ob sklenitvi nove pogodbe deležen brezplačne najemnine 
za tri mesece. 

 
Na podlagi analize stroškovne učinkovitosti v Tabeli 8 ugotavljam, da je najbolj ekonomična 
od ponujenih možnosti Možnost 3: Uporaba prostih kapacitet drugega državnega organa.  
 
Če zgornji primer vključimo v primerjalno analizo modelov javno-zasebnega partnerstva, 
ugotovimo: 

1. Prodaja javnega premoženja: v primeru popolne privatizacije bi obstoječo stavbo 
prodali zasebnemu sektorju, povečala bi se nam denarna sredstva na aktivi državnega 
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proračuna, vendar bi se mogli odločiti ali za Možnost 2- torej novogradnjo, v tem 
primeru bi morali prišteti še strošek zemljišča, ki bi ga morali dodatno financirati na 
novi lokaciji, ali pa opustiti idejo o lastni stavbi vsaj za nekaj časa in se preseliti v 
proste poslovne prostore drugega državnega organa. Ker se je Možnost 3 izkazala za 
najbolj ekonomično, bi ta rešitev prišla v ožji izbor. 

2. Skupna vlaganja zasebnega in javnega sektorja: ta model je primeren za              
Možnost 1 ali 2, kjer bi zasebni sektor sofinanciral obnovo oz. novogradnjo, svojo 
investicijo pa bi si kasneje povrnil s pobrano najemnino. Ker sta prvi dve možnosti 
manj ekonomični od tretje, bo potrebno v nadaljevanju analize oceniti še, kakšen vpliv 
ima zasebna investicija na državni proračun in s tem na primanjkljaj. 

3. Zasebna finančna pobuda: ta model ni primeren za ta hipotetičen primer iz dveh 
razlogov: 

 ker je ročnost projekta prekratka in 
 ker je ocenjena vrednost projekta prenizka.  

4. Koncesije: ta model bi bil primeren, vendar ne kot klasična koncesija, temveč v obliki 
lastninskega modela in sicer za Možnosti 1 in 2:  

 BOT- klasičen lastninski model, izgradi-izvedi-predaj.  
 BOOT- pomeni, da zasebni sektor kupi javno lastnino in z njo na podlagi 

pogodbe upravlja za določen čas, po preteku pogodbenega obdobja pa se 
lastnina proti plačilu prenese na javni sektor.   

5. Lizing: ta model bi bil primeren za Možnosti 1 in 2, in sicer kot posebna oblika 
lizinga, to je prodaja s povratnim lizingom ali kot gradbeni lizing. Glede na to, da 
državni organ razpolaga z lastnim zemljiščem, lahko zemljišče vloži kot začetni polog. 

6. Uvajanje komercialnih storitev v okviru javne infrastrukture: ta model v samostojni 
obliki za ta primer ni uporaben, mogoče le kot kombinacija v modelu skupnih vlaganj 
ali BOT modela.  

 
V nadaljevanju bom naredila še drugi del primerjalne analize in sicer vpliv posameznega 
modela javno-zasebnega partnerstva na državni proračun in primanjkljaj. V analizi je 
potrebno sprejeti določene predpostavke: da je analiza izdelana ob vseh ostalih okoliščinah 
ceteris paribus, da je izračun izdelan tako, da primerjamo neto sedanjo vrednost investicije in 
stroškov v prvem letu in da se končni rezultat analize sprejme na podlagi prvotno 
zastavljenega cilja. 
 
 
 



Tabela 8: Analiza stroškovne učinkovitosti hipotetičnega primera Poslovni prostori državnega organa (v tisočih evrov) 
 

Sklic Transakcija SKUPAJ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Možnost 1: OBNOVA
Stroški kapitala -4500 30 58 56 55 54 59 57 56 54 -447 59 57 56 54 3253

1 Prejeta najemnina- nominalno 0 30 60 60 60 60 67 67 67 67 67 76 76 76 76 76
2 & 3 Prejeta najemnina- realno (cene iz leta 0) 0 30 58 56 55 54 59 57 56 54 53 59 57 56 54 53

4 Pripisana najemnina -3500 3200
Stroški obnove -1000 -500

5 Tekoči stroški -341 -513 -512 -509 -508 -234 -237 -240 -243 -246 -249 -252 -256 -259 -263
Tekoči stroški-realno -103 -105 -108 -110 -113 -116 -119 -122 -125 -128 -131 -134 -138 -141 -145
Vzdrževanje in popravila -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

6 Druge storitve (elektrika, voda, transport) 75 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
7 Strošek prostih kapacitet drugega državnega organa -295 -290 -286 -281 -277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Stroški najemnikov za najem storitev 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Poslovni stroški -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130
9 Potni stroški in kurirske storitve -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130 -130

DENARNI TOK -4500 -441 -585 -586 -584 -584 -306 -310 -314 -319 -823 -321 -325 -330 -335 2860
10 Neto sedanji stroški (diskontna st. = 3,5%) -7751 -4500 -434 -556 -537 -518 -501 -253 -248 -243 -238 -594 -223 -219 -215 -210 1737

Sklic Transakcija SKUPAJ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Možnost 2: NOVOGRADNJA
Stroški kapitala -250 -178 -231 -226 -220 -215 -273 -266 -260 -254 -247 -273 -266 -260 -254 -497

11 Plačana najemnina- nominalno -180 -240 -240 -240 -240 -313 -313 -313 -313 -313 -354 -354 -354 -354 -354
11&12 Plačana najemnina- realno (cene iz leta 0) -178 -231 -226 -220 -215 -273 -266 -260 -254 -247 -273 -266 -260 -254 -247

Opremljanje, telefon, preselitev -250
Izraba po končani dobi najema -250
Tekoči stroški -528 -526 -526 -524 -523 -250 -254 -257 -261 -265 -269 -273 -277 -282 -286
Tekoči stroški-realno -128 -131 -135 -138 -141 -145 -149 -152 -156 -160 -164 -168 -172 -177 -181
Vzdrževanje in popravila -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Druge storitve (čiščenje, varovanje) -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85
Strošek prostih kapacitet drugega državnega organa -295 -290 -286 -281 -277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poslovni stroški -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90
Potni stroški in kurirske storitve -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90

DENARNI TOK -250 -796 -847 -842 -834 -828 -613 -610 -607 -605 -602 -632 -629 -627 -626 -873
10 Neto sedanji stroški (diskontna st. = 3,5%) -8603 -250 -782 -805 -773 -739 -709 -507 -488 -469 -452 -434 -440 -423 -408 -393 -530

LETO

LETO
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Tabela 8: Analiza stroškovne učinkovitosti hipotetičnega primera Poslovni prostori državnega organa (v tisočih evrov)- nadaljevanje 
 
kS
 
 
 
 &

 
 
 
 
 
 
 

lic Transakcija SKUPAJ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Možnost 3: UPORABA PROSTIH KAPACITET
Stroški kapitala -750 -198 -193 -188 -183 -179 -228 -222 -217 -211 -206 -228 222 217 211 -44

11 Plačana najemnina- nominalno -200 -200 -200 -200 -200 -261 -261 261 -261 -261 -295 295 295 295 295
11 12 Plačana najemnina- realno (cene iz leta 0) -198 -193 -188 -183 -179 -228 -222 -217 -211 -206 -228 222 217 211 206

Opremljanje, telefon, preselitev -750
Izraba po končani dobi najema -250
Tekoči stroški -213 -215 -218 -220 -223 -226 -229 -232 -235 -238 -241 -244 -248 -251 -255
Tekoči stroški-realno -103 -105 -108 -110 -113 -116 -119 -122 -125 -128 -131 -134 -138 -141 -145
Vzdrževanje in popravila -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Druge storitve (čiščenje, varovanje) -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85
Poslovni stroški -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90
Potni stroški in kurirske storitve -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90

DENARNI TOK -750 -501 -498 -496 -493 -492 -544 -541 -539 -536 -534 -559 -112 -121 -130 -389
10 Neto sedanji stroški (diskontna st. = 3,5%) -5975 -750 -492 -473 -455 -437 -421 -450 -433 -416 -400 -385 -390 -75 -79 -82 -236

LETO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Povzeto po Grice, 2003, str. 75; Lastni izračuni 
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Tabela 9: Analiza vključevanja modelov javno-zasebnega partnerstva v investicijski 
 projekt hipotetičnega primera Poslovni prostori državnega organa, v tisočih 
 evrov 
 

Skupna vlaganja zasebnega 
in javnega sektorja 

Koncesije Lizing MODELI                       
JAVNO-
ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA 

Prodaja 
javnega 

premoženja 

Možnost 3 
 

Možnost 1: 
obnova 

 
Možnost 2: 
novogradnja

 
Možnost 1: 

obnova 
BOOT 

 
Možnost 2: 
novogradnja 

BOT 

 
Možnost 1 

PRIHODKI 8000 810  8000  8000 
ODHODKI 5975 6920 7060 9975 7060 10573 
PRESEŽEK (+)        
PRIMANJKLJAJ (-) 2025 -6110 -7060 -1975 -7060 -2573 
 
Vir: Tabela 8, Lastni izračuni. 
 
Če podrobneje analiziram rezultate analize po posameznih modelih, ugotovim: 

- Odločitev za prodajo javnega premoženja in najem poslovnih prostorov v 
obstoječih kapacitetah nam prinese v 15 letih presežek v vrednosti 2.025.000 
evrov, če predpostavljamo, da bi stavbo skupaj z zemljiščem prodali za 
8.000.000 evrov.  

- Skupna vlaganja zasebnega in javnega sektorja: 
1. Možnost: obnova - zasebni partner financira 50 odstotkov kapitala, pri tem pa 

nastanejo običajni tekoči in poslovni stroški. V obdobju 15-ih let, preračunano 
na neto sedanjo vrednost, nastanejo odhodki v višini 6.920.000 evrov, medtem 
ko prihodki znašajo le 810.000 evrov od pobrane najemnine najemnikov. Ker 
je državni organ, ne opravlja drugih poslovnih storitev, na podlagi katerih bi 
pridobival dodatne finančne vire, znaša ob tej investiciji primanjkljaj 
6.110.000 evrov, ki ga bo potrebno kriti iz proračunskih sredstev. 

2. Možnost: novogradnja - zasebni partner financira 50 odstotkov kapitala, pri 
tem pa nastanejo običajni tekoči in poslovni stroški. Državni organ financira 
svoj delež 50 odstotkov s plačilom letnih anuitet (najemnin). Pri tem nastanejo 
odhodki v vrednosti 7.060.000. Ker državni organ v tem času ne oddaja svojih 
poslovnih prostorov, nima prihodkov iz drugih virov, zato znaša primanjkljaj 
7.060.000.      

- Koncesije: 
1. Možnost: obnova - BOOT model, zasebni sektor kupi objekt za 8.000.000 

evrov, ga obnovi in z njim upravlja na podlagi pogodbe za določen čas, po 
preteku pogodbenega obdobja pa se lastnina proti plačilu prenese na javni 
sektor. Predvidevamo, da bi objekt državni organ odkupil po polovični ceni, v 
tem času pa bi uporabljal proste kapacitete drugega državnega organa. 
Proračun v tem primeru utrpi 1.975.000 evrov primanjkljaja.  
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2. Možnost: novogradnja - BOT model, prinaša enake finančne učinke kot pri 
skupnih vlaganjih zasebnega in javnega sektorja, zato beležimo primanjkljaj v 
vrednosti 7.060.000 evrov, ki se financira iz državnega proračuna. 

- Lizing: v primeru uporabe prodaje s povratnim lizingom dobimo enak učinek 
kot v primeru BOOT modela, obroki lizinga bi bili verjetno višji za maržo 
lizingodajalca in premijo za tveganje, recimo za 10 odstotkov letno, to je 
6.573.000, kar pomeni 2.573.000 evrov primanjkljaja. V primeru uporabe 
gradbenega lizinga pa se približamo učinkom BOT modela.  

 
Iz Tabele 9 je razvidno, da je za hipotetični primer najprimernejši model javno-zasebnega 
partnerstva prodaja javnega premoženja. V kolikor politika države ne podpira popolne 
privatizacije, predlagam, da se odloči za uporabo modela koncesij in sicer BOOT lastninskega 
modela, saj ji le-ta prinaša najmanjši javno-finančni primanjkljaj, seveda ob upoštevanju 
uvodnih predpostavk.   
 
 
5.3 Spremljanje javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih računih
 
Spremljanje javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih računih je pomembno predvsem z 
vidika vpliva na fiskalni deficit. Ker so ti projekti finančno zelo obsežni in enkratni, lahko 
vplivajo na fiskalni deficit tako, da ga ali zmanjšujejo ali pa povečujejo. Takšne poslovne 
dogodke imenujemo tudi enkratne ukrepe (ang. one-off measures). Slika 9 kaže povezavo 
med deficitom in frekvenco ter pomembnostjo teh enkratnih dogodkov. Slika prikazuje višino 
enkratnih ukrepov v deficitu (v odstotkih od BDP) kot povprečje za države evro območja,  v 
obdobju od 1993 do 2005. Več enkratnih dogodkov skupaj ali posamezni večji dogodki imajo 
večji vpliv na deficit okrog 3 in več odstotkov od BDP kot sicer. Najbolj značilen primer 
enkratnih dogodkov je nakup UMTS licenc mobilnih operaterjev v posameznih državah.        
 
Med enkratne ukrepe, ki zmanjšujejo deficit, spadajo (Public Finances in EMU 2006, 2006, 
str. 102): 

- davčne oprostitve, ki obsegajo enkratno plačilo davka, tipičen primer je, da država 
oprosti poslovne subjekte davkov v zameno za prenos kapitala iz tujine, 

- prodaja nefinančnih sredstev, na primer nepremičnin, javnih licenc in koncesijskih 
pravic, 

- začasne zakonodajne spremembe, ki imajo pozitiven vpliv na bilanco širšega sektorja 
države, npr. spremembe davčnih stopenj, 

- izjemni prihodki, povezani z obveznostmi pokojninskih skladov,  
- spremembe v prihodkih ali izdatkih na podlagi sodnih ali ustavnih odločb,  
 
 



- učinki sekuritizacije16 s pozitivnim vplivom na bilanco širšega sektorja države, 
- izjemni prihodki, pridobljeni s strani podjetij v državni lasti.  

 
Slika 9:  Enkratni ukrepi v odstotkih od BDP, na nivoju deficita okrog 3 odstotke BDP v 

državah evro območja, v letih od 1993 do 2005 
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Vir: Public finances in EMU 2006, 2006, str. 100. 
 
V skladu s Paktom stabilnosti in rasti so države članice Evropske unije zavezane k poročanju 
o enkratnih dogodkih v izvedbi in načrtovanih ukrepih v prihodnosti. Pod posebnim 
nadzorom so predvsem države, ki so obvezane k poročanju Evropski komisiji o presežnem 
primanjkljaju (ang. Excessive Deficit Procedure), med katere spada tudi Slovenija. 
Ugotavljam, da prinaša izvedba projektov javno-zasebnega partnerstva kot enkratnih in 
finančno obsežnih projektov več makroekonomskih posledic in sicer ne le z vidika javnih 
financ v nacionalnem okviru, ampak posega tudi navzven kot del Evropske unije in v zadnjem 
obdobju Ekonomske in monetarne unije.  
 
 
5.3.1 Osnovne značilnosti javno-zasebnega partnerstva z vidika ESR 95 
 
Nacionalni računi v zadnjih šestdesetih letih doživljajo izjemen napredek. V prvih desetletjih 
tega pospešenega razvoja je bil napredek rezultat močne politične, ekonomske in intelektualne 
podpore. Dokaz temu je tudi izdaja prvega Standardiziranega sistema nacionalnih računov v 
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16 Sekuritizacija pomeni listinjenje finančnih instrumentov na osnovi aktive. Je izredno dinamična finančna 
tehnika, pri kateri se na osnovi denarnega toka, ki prihaja iz aktive, izdajajo vrednostni papirji, kateri se 
prodajajo potencialnih investitorjem z razpoložljivimi presežki. V bistvu gre za pretvarjanje gotovinskih tokov iz 
manj likvidne oblike aktive v bolj likvidno obliko (Oplotnik, Brezovnik, 2003, str. 35). 
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letu 1952, kasneje pa sledijo dopolnjene in razširjene verzije Sistema nacionalnih računov v 
letih 1968 in 1993. Večji pomen nacionalnim računom v evropskem merilu v zadnjih letih 
daje predvsem Evropski svet, ki zahteva obvezno uporabo standarda ESR 95. Hkrati pa si 
kontinuirano prizadeva za širšo obravnavo različnih poslovnih dogodkov, ki se v novi 
ekonomiji pojavljajo kot rezultat uporabe novih proizvodov in storitev. Nov trend v razvoju 
standardov nacionalnih računov se kaže predvsem v dialogu med statističnimi strokovnjaki in 
državnimi organi, ki oblikujejo politiko prihodnosti (Vanoli, 2005, str. 478-479).      
 
ESR 95 je akronim za Evropski sistem računov 1995 (ang. European System of Accounts- 
ESA 95) in nadomešča Evropski sistem računov 1970 (dopolnjena izdaja iz leta 1978). ESR 
je mednarodno primerljiv računovodski okvir za sistematično in natančno opisovanje 
ekonomskih tokov celotnega gospodarstva, njegovih sestavnih delov in odnosov z drugimi 
gospodarstvi (Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov ESR 1995, 2005, str. 27). 
Evropski sistem računov je v celoti usklajen s Sistemom nacionalnih računov (v nadaljevanju 
SNR), ki jih je izdala Organizacija združenih narodov v sodelovanju z Mednarodnim 
denarnim skladom, Komisijo Evropskih skupnosti, OECD17 in Svetovno banko. Mednarodno 
se jih označuje s kratico SNA (ang. System of National Accounts). SNR so splošni svetovni 
standardi, ki zajemajo klasifikacijo vseh svetovnih gospodarstev, zato morajo biti ti pojmi bolj 
široko opredeljeni, drugače ne bi bile zajete vse specifike. ESR pa služi kot temeljni okvir 
integracije za socialno in ekonomsko statistiko Evropske unije in njenih držav članic. 
 
ESR 95 v svoji prvinski obliki ne pozna pojma javno-zasebno partnerstvo in ga tudi 
neposredno ne obravnava. Po pravno-formalnem sprejetju ESR 95 z Uredbo Sveta (ES) št. 
2223/96 leta 1996 se je sčasoma pojavila potreba po bolj natančni opredelitvi posameznih 
področij, ki jih obravnava omenjeni standard. Zato je za potrebe postopka v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem, Eurostat, v skladu z ESR 95, izdal Priročnik o državnem dolgu in 
primanjkljaju (ang. ESA 95 Manual on Government Deficit and Debt), ki bolj konkretno 
obravnava probleme s teoretičnega in tudi s praktičnega vidika. Priročnik je bil prvič izdan 
leta 2000 in kasneje dopolnjen v drugi izdaji leta 2002. Priročnik v 4. poglavju sicer posebej 
obravnava lizing, licence in koncesije, vendar tudi tu še ne moremo govoriti o konkretni 
obravnavi javno-zasebnega partnerstva, saj tega poslovnega izraza konkretno priročnik ne 
omenja (ESA 95 Manual on Government Deficit and Debt, 2002, str. 3-5).  
 
Zaradi vedno večjega števila sklenjenih pogodb javno-zasebnega partnerstva v državah 
Evropske unije in nejasnosti ESR 95 glede vključevanja teh transakcij v nacionalne račune ter 
njihove obravnave v postopku čezmernega primanjkljaja je bilo potrebno izdati niz pravil, ki 
bi urejala to področje. Eurostat je v letih 2002 in 2003 oblikoval delovno skupino, ki je 
proučevala to področje po posameznih državah članicah in članicah kandidatkah Evropske 
unije. Na podlagi predlogov, mnenj in izkušenj, zbranih v tej delovni skupini, in mnenja 
Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (ang. Committee on Monetary, 

 
17 OECD je angleški akronim za Organisation for Economic Co-operation and Development. 



 76

Financial and Balance of Payments Statistics- CMFB) je Eurostat v začetku leta 2004 izdal 
svojo odločitev o podrobnejši obravnavi modelov javno-zasebnega partnerstva v skladu z 
ESR 95. Na podlagi tega dokumenta je Eurostat v svoji zbirki Metode in nomenklature izdal 
dokument Dolgoročne pogodbe med enotami širše opredeljene države in nedržavnimi 
partnerji (ang. Long term Contracts between government units and non-government partners), 
ki je v bistvu podpoglavje že omenjenega 4. poglavja Priročnika o državnem dolgu in 
primanjkljaju. Ta dokument konkretno govori in obravnava pogodbe javno-zasebnega 
partnerstva.  
 
ESR 95 in temu standardu podrejeni dokumenti definirajo javno-zasebno partnerstvo kot 
dolgoročno pogodbo med državno18 in nedržavno enoto, ki ima lahko različno obliko. Vrsto 
različnih oblik so združili v sedem ožjih skupin (Long term Contracts between government 
units and non-government partners, 2004, str. 4-6): 

1. Nakup storitev na običajen način: država kupuje proizvode in storitve na daljši rok, 
brez strožjih pogodbenih obveznosti. Ta oblika je analogna modelu zagotavljanja 
komercialnih storitev v okviru javne infrastrukture, npr. izobraževanje, svetovanje 
ipd.. 

2. Lastniški deleži: gre za model skupnih vlaganj javnega in zasebnega sektorja v obliki 
mešanih družb. ESR 95 določa, da se šteje mešana družba z enakimi deleži (50:50) za 
javno podjetje, v kolikor država prevzema upravljanje tega podjetja. 

3. Garancije: v okviru podpore projektov zasebnega sektorja lahko država jamči za dolg, 
ki ga najame zasebni sektor. Ta jamstva določa ESR 95 v matičnem standardu kot 
druge kapitalske transferje ali kot pogojna finančna sredstva, le v specifičnih primerih 
ko se garancija obravnava kot pogojna obveznost, se ne knjiži v sistemu. V splošnem 
ESR 95 določa, da transakcija ne vpliva na račune države, dokler garancija ni 
poklicana.        

4. »Izgradi in predaj« pogodbe: gre za lastninski model, ko zasebni sektor izvede gradnjo 
in jo preda javnemu sektorju pod določenimi pogoji. Gre za tipičen enkratni državni 
izdatek, ki se ga v nacionalnih računih knjiži obračunsko. Knjiži se tudi ostale 
provizije, ki spremljajo ta posel, npr. vzdrževalna dela ipd.  

5. Lizing: država je uporabnik sredstva za določeno obdobje, medtem ko je lastnik tega 
sredstva nedržavna enota. Lahko ga tretiramo kot operativni ali finančni lizing glede 
na to, kdo prevzame tveganje v poslu. To področje podrobno ureja ESR 95 v Prilogi 
II. V kolikor država prevzame finančni lizing, celotna vrednost sredstva, ki je predmet 
lizinga, vpliva na deficit in dolg za ves čas trajanja pogodbe.  

6. Koncesije: se smatrajo za upravljanje z javnim sredstvom (zgradbe, naprave ipd.) na 
podlagi javnega razpisa, v smislu vzdrževanja, izvedbe in financ, za čas trajanja 
pogodbe. Svoje storitve zasebno podjetje zaračunava končnim uporabnikom. Plačila, 
ki jih podjetje plačuje državi za uporabo koncesijske pravice, se v nacionalnih računih 
obračunavajo kot prihodek države glede na naravo, namen in dolžino trajanja 

                                                 
18Pojem država je v smislu ESR 95 mišljeno kot država v širšem smislu, torej kot insitucionalni sektor S.13. 
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koncesije. Včasih se sredstva prenesejo na državo ob izteku koncesije. V kolikor se 
sredstvo po uporabi vrne nazaj v upravljanje državi, le-to nima vpliva na deficit. 
Ravno tako nima vpliva transakcija, pri kateri podjetje sredstvo iz koncesije vključi v 
nek nov širši projekt.   

7. Nakup storitev države na osnovi dodeljenih sredstev: nanaša se na večje projekte, kjer 
ima država močan vpliv, npr. transport, izobraževanje, zdravstvo ipd. Država sklene z 
več komercialnimi podjetji neposredno ali preko nekega tretjega podjetja19 pogodbo 
za izvedbo storitev na določenem sredstvu. V tej skupini gre največkrat za uporabo 
pogodbe lastninskega modela BOOT.  

 
 
5.3.2 Sektorska klasifikacija partnerjev 
 
V sistemu nacionalnih računov ni pomembno samo, kako se uporabljajo sredstva in kako 
tečejo ekonomski tokovi med posameznimi enotami, temveč tudi, kdo ta sredstva uporablja in 
troši. Odgovor na to vprašanje nam daje institucionalna klasifikacija. Leta 1998 je vlada prvič 
sprejela Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, letos 
pa je vlada sprejela novelirano Uredbo o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev  
(SKIS). Uredba je bila sprejeta za namene zbiranja, evidentiranja, obdelovanja, analiziranja, 
posredovanja in izkazovanja statističnih podatkov, pomembnih za izdelavo nacionalnih 
računov za lastne namene in dopolnjuje klasifikacijo institucionalnih sektorjev določenih v 
ESR 95.  
 
V skladu z ESR 95 je celotno gospodarstvo razdeljeno na 6 institucionalnih sektorjev. En 
sektor pokriva tujino, ostalih pet pa nacionalno gospodarstvo države. Vsak sektor se deli v 
podsektorje, podsektorji pa v skupine institucionalnih enot. Institucionalni sektorji 
gospodarstva države so : 

 nefinančne družbe, 
 finančne družbe, 
 širši sektor država, 
 gospodinjstva in 
 neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom. 

 
Za boljšo predstavo je v Prilogi 10 prikazana poenostavljena shema najpomembnejših 
denarnih tokov med javnim sektorjem in gospodinjstvi, podjetji ter tujino. Finančne institucije 
lahko v tej shemi, razen centralne banke in pokojninskih skladov, ki imajo poseben status v 
državi, v splošnem tretiramo kot podjetja, to so poslovne banke, hranilnice, zavarovalnice in 
druge finančne institucije (Glej ESR 95 2.40).  
 

                                                 
19 To podjetje je t.i. Special Purpose Vehicle, ki sem ga omenila že v 2. poglavju v zvezi s projektnim 
financiranjem z izločitvijo.  
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Za potrebe tega magistrskega dela bom na kratko navedla le tiste podrazvrstitve, ki spadajo v 
sektor države. Med enote sektorja država so razvrščeni vsi proračunski uporabniki, ki iz 
javno-finančnih virov za svoje delovanje prejemajo vsaj 50 odstotkov sredstev. V širšem 
sektorju države so podsektorji:  

 enote centralne ravni države, 
 enote lokalne ravni države in 
 skladi socialnega zavarovanja. 

 
Enote centralne ravni države, ki so ožji sektor države, pa so po slovenski zakonodaji 
razdeljene v tri skupine: na neposredne uporabnike državnega proračuna (državni proračun 
RS), državne sklade (javni skladi na ravni centralne države) in druge enote centralne ravni 
države (javni zavodi in agencije, ki jih je ustanovila država). 
 
V Sloveniji podrobneje določa neposredne in posredne uporabnike proračunov Pravilnik o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 
Neposredni uporabniki so tisti, ki črpajo finančna sredstva neposredno iz proračuna, medtem 
ko so posredni uporabniki pravne osebe kot so javni zavod, javna agencija ali javni sklad, 
katerih ustanovitelj in lastnik je država oz. občine in ki izvajajo javno službo v javnem 
interesu. Posredni uporabniki pridobivajo finančna sredstva posredno iz posameznih državnih 
blagajn in drugih virov.   
 
V nacionalnih računih je potrebno ločiti med institucionalnimi enotami, ki so 100 odstotno v 
lasti države in tistimi, ki so v 50 odstotni lasti. V drugem primeru lahko govorimo tudi o 
tržnem proizvajalcu, v kolikor zadovoljuje kriterij, da vrednost prodaje pokriva več kot 50 
odstotkov proizvodnih stroškov (Glej Tabelo 3.1 v ESR 95). Pri tem moramo upoštevati delež 
v več letih. V kolikor se ta delež bistveno spremeni, je potrebno institucionalno enoto 
ustrezno prerazvrstiti. 
 
Običajno so v mešanih projektih vloge institucionalnih enot jasno in natančno določene po 
pogodbi, ne samo v smislu finančne udeležbe, temveč tudi po prevzemu tveganja, o čemer 
bom podrobneje govorila v nadaljevanju. Problemi nastanejo takrat, ko država ustanovi novo 
podjetje za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. V tem primeru je potrebno 
natančno preveriti, za kakšno institucionalno enoto gre. Po SNR 93 bi jo lahko klasificirali kot 
podružnico (ang. ancillary unit). Gre za pomožno podjetje, ki je v celoti v lasti matičnega 
podjetja ali organizacije, katerega dejavnost je podrejene narave. To pomeni, da so v celoti 
zavezani k zagotavljanju storitev matičnemu podjetju ali drugi podružnici, ki je v lasti istega 
matičnega podjetja ali organizacije (SNR, 1993, 4.40). ESR 95 podružnice obravnava le 
površno v sklopu nefinančnih družb in ne daje natančnejše definicije (ESR, 1995, 2.26). 
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5.3.3 Opredelitev tveganj v partnerstvu 
 
Opredelitev tveganj se nanaša na osnovno merilo delitve nalog v partnerstvu. Če oba partnerja 
nosita določeno tveganje, imenujemo to mehanizem delitve tveganja (Akintoye, Hardcastle, 
2005 str. 26). Mehanizem delitve tveganja pa je tudi osnovno merilo v metodološki 
klasifikaciji nacionalnih računov glede sredstev v modelih javno-zasebnega partnerstva.  
 
Šteje se, da je neko sredstvo v partnerstvu izvenbilančna postavka za zasebnega partnerja, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- zasebni partner nosi večino tveganja gradnje, 
- zasebni partner nosi vsaj še eno od preostalih dveh tveganj v pretežnem deležu: 

tveganje povpraševanja ali tveganje razpoložljivosti. 
 
Nadalje se šteje, da je neko sredstvo v partnerstvu izvenbilančna postavka za državo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

- država nosi večino tveganja gradnje, 
- država  nosi vsaj še eno od preostalih dveh tveganj  v pretežnem deležu: 

tveganje povpraševanja ali tveganje razpoložljivosti. 
 
V kolikor se sredstvo v partnerstvu šteje za izvenbilančno postavko države, pomeni, da se ne 
knjiži v bilancah države in potem takem nima vpliva na deficit in posledično na dolg. To je 
ključna značilnost javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih računih, po kateri se razlikuje 
od klasičnih pogodbenih razmerij, sklenjenih preko javnih naročil. 
 
V nadaljevanju želim obrazložiti vsako od omenjenih tveganj (Long term Contracts between 
government units and non-government partners, 2004, str. 9):  

- tveganje gradnje (ang. construction risk): pokriva vse dogodke, ki se nanašajo 
na prvotno stanje vključenih sredstev. Med to vrsto tveganja vključujemo 
tveganja pozne dobave, nespoštovanja določenih specifičnih standardov, 
pomembnih dodatnih stroškov, tehničnih pomanjkljivosti in drugih negativnih 
zunanjih vplivov, vključno z okoljskimi tveganji. 

- tveganje razpoložljivosti (ang. availability risk): pokriva primere, ko mora med 
izvedbo projekta partner odgovarjati zaradi slabega upravljanja, le-to 
posledično vodi do slabše kvalitete storitev, kot je bilo s pogodbo dogovorjeno. 

- tveganje povpraševanja (ang. demand risk): pokriva variabilnost v 
povpraševanju, različno od tistega kot je bilo s pogodbo dogovorjeno in je 
neodvisno od izvedbe zasebnega partnerja. Spremembe v povpraševanju so 
odvisne od poslovnih ciklov, uvedbe novih tržnih trendov, spremembe v 
potrošnji končnih uporabnikov ali tehnološke zastarelosti.   

 
Analiza tveganja mora zajemati oceno tveganja vsakega partnerja posebej v vsaki od zgoraj 
navedenih kategorij. V Prilogi 11 je predstavljena shema vprašalnika, ki je nastala na podlagi 
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razdelitve tveganj med partnerji za določitev javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega 
lahko opredelimo ali je določena investicija, investicija države, ali investicija zasebnega 
partnerja.  
 
 
5.3.4 Primer obravnave javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih računih 
 
Če povzamem osnovne premise obravnave javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih 
računih, lahko zaključim, da: 

- mora obstajati dolgoročna pogodba, ki mora trajati vsaj tri poslovna leta, 
- pogodba mora kriti izvedbo ali obnovo specifične storitve ter dobavo 

pripadajočih storitev, 
- sredstvo vključuje prvotni kapitalski izdatek, v primeru obnove ali izboljšave  

in posodobitve sredstva pa mora biti kapitalski izdatek prevladujoč v novi 
vrednosti sredstva, 

- pogodba mora jasno opredeliti značilnosti sredstva, katerega uporaba bo 
namenjena izvedbi neke storitve z navedbo standardov kakovosti,  

- partner ali skupina partnerjev mora imeti zadostne izkušnje iz področja 
dejavnosti, na katerega se pogodba nanaša, saj se s tem zmanjšuje t.i. tveganje 
gradnje,  

- glavna značilnost partnerstva je, da je država glavni kupec storitev, ki 
zagotavlja redna plačila, ko je sredstvo preneseno v njeno uporabo ali v last, 

- partnerstvo se sklepa v dejavnostih, kjer ima država močno vlogo.    
 
V nadaljevanju bom prikazala primer obravnave koncesijskega razmerja v nacionalnih 
računih za čistilno napravo.  
 
Predpostavke:  

1 Novo čistilno napravo je zgradilo podjetje - zasebni partner, v vrednosti 
2.000 enot. Amortizacija v prvem letu znaša 80 enot.  

2 Končni uporabniki - gospodinjstva so v prvem letu plačali za opravljeno 
storitev 400 enot. 

3 Koncesijsko dajatev je v prvem letu podjetje plačalo državi v vrednosti 200 
enot. 

4 Infrastruktura se ob koncu obdobja izrabe vrne nazaj državi, njena 
vrednost- rezidual znaša 400 enot.  

 
Sistem računov je zgrajen kot zaporedje med seboj povezanih računov. Zaporedje vseh 
računov za institucionalne enote in sektorje sestavljajo tekoči računi, računi akumulacije in 
bilance stanja. Tekoči računi prikazujejo ustvarjanje, razdelitev in prerazdelitev dohodka ter 
porabo tega dohodka v obliki končne potrošnje. Na koncu omogočajo izračun varčevanja, kar 
je bistveni dejavnik akumulacije. Računi akumulacije obravnavajo spremembe sredstev in 
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obveznosti ter spremembe neto vrednosti, to je razlika med sredstvi in obveznostmi vsake 
institucionalne enote ali skupine enot. Bilance stanja izkazujejo stanja sredstev in obveznosti 
ter neto vrednost (ESR, 1995, 1.61). 
 
 
Kapitalski izdatki v prvem letu izrabe 
 

Država v širšem smislu  Zasebno podjetje 
 

TEKOČI RAČUNI 
 

 
Porabe  Viri  Porabe Viri
 D.45/D.29    200  D.45/D.29              200 P.12                   2.000
  K.1 80 P.11                      400
B.8 neto +200  B.8 neto              2.120  

 
RAČUNI AKUMULACIJE 

 
 

Spremembe sredstev Spremembe obveznosti  Spremembe sredstev Spremembe obveznosti
 B.8 neto +200  P.51                   2.000 B.8 neto               2.120
  K.1                        -80  
B.9  +200  B.9                     +200  

 
 
Vrnitev infrastrukture državi po izteku obdobja izrabe 
 

Država v širšem smislu  Zasebno podjetje 
 

RAČUNI AKUMULACIJE 
 

 
Spremembe sredstev Spremembe obveznosti  Spremembe sredstev Spremembe obveznosti
P.51      +400 D.99 +400  P.51                 -400 D.99 -400 
B.9             0  B.9                        0  

 
ZAKLJUČNA BILANCA STANJA 

 
 

Spremembe sredstev Spremembe obveznosti  Spremembe sredstev Spremembe obveznosti
AN.11        +400    
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Legenda ESR 95 oznak: 
 
P.11 Tržna proizvodnja 
P.12 Proizvodnja za končno porabo 
P.51 Bruto investicije v osnovna sredstva 
D.29 Drugi davki na proizvodnjo 
D.45 Najemnina 
D.99 Drugi kapitalski transferji 
K.1 Potrošnja stalnega kapitala 
B.8 Varčevanje 
B.9 Neto posojanje/neto izposojanje 
AN.11 Osnovna sredstva 
 
Primer oddaje koncesijske pravice države zasebnemu podjetju kaže, da država v času, ko 
oddaja koncesijo, beleži Neto posojanje, kar pomeni, da beleži presežek20. Potem ko se 
sredstvo po uporabi vrne nazaj v upravljanje državi, le-to nima vpliva na deficit. To je tudi 
zadnji dokaz v tem magistrskem delu, ki potrjuje, da vključevanje javno-zasebnih partnerstev 
pozitivno vpliva na javno-finančni primanjkljaj in posredno na javni dolg. 
 
 
 
6. SKLEP 
 
 
Naraščanje potreb poslovnega in družbenega okolja so gibalo razvoja vsake države. Za 
hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo ciljev družbe mora država zagotoviti moderno in zmogljivo 
infrastrukturo. Večanje aktivnosti zasebnega sektorja in povezovanje z javnim sektorjem na 
področju infrastrukture je v zadnjem desetletju postalo svetovni trend. Pozitivne učinke, ki jih 
prinašajo te povezave, so v praksi spoznale že številne članice Evropske unije, zato je tudi s 
strani evropskih institucij prisotna močna podpora pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva 
vseh članic Evropske unije. Z uvedbo evropskih direktiv se konkurenčni trg na tem področju 
širi, možnosti vseevropskega povezovanja se večajo. 
 
Država pri zagotavljanju dobave javnih dobrin prebivalcem velikokrat naleti na deficit 
finančnih sredstev, bodisi zaradi nezadostnega financiranja, ki je posledica neustrezne 
normativne ureditve ali zaradi  izredno velike vrednosti investicije objektov javne 
infrastrukture. Tako ekonomska teorija kot praksa potrjujeta, da je zgolj lastno financiranje 
najdražja oblika financiranja investicij. Cena kapitala in sredstev, ki izhajajo iz lastnih 
sredstev, naj bi bila po pravilu višja, kot če poleg lastnih virov v poslovni proces pritegnemo 
tudi zunanje vire financiranja. Javno-zasebno partnerstvo z variacijami modelov predstavlja 
                                                 
20 Opozarjam, da tu ne govorim o proračunskem primanjkljaju, kot je to v primeru Poslovnih prostorov 
državnega organa, temveč o primanjkljaju sektorja država, ki je definiran širše.  
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številne možnosti vključevanja zunanjih virov financiranja v obsežne in drage investicijske 
projekte. 
 
Glavni značilnosti javno-zasebnega partnerstva sta delitev finančnega bremena in delitev 
tveganja. Za uspešno izveden projekt pa je potrebno veliko več, predvsem usposobljena 
delovna sila, aktivno sodelovanje vseh udeležencev v projektu in konkretno definirane 
potrebe uporabnikov. Projekt ne more biti uspešen brez ustreznega vodenja in finančnega 
modela, ki optimalno izkorišča dane vire za uresničitev zastavljenih ciljev.   
 
Iz analize dobrih praks javno-zasebnega partnerstva izbranih evropskih držav ugotavljam, da 
obstaja velik interes za sodelovanje v investicijskih projektih tako s strani države kot s strani 
zasebnega sektorja. Glavni motivi države so proračunske narave, motivi zasebnega sektorja pa 
se kažejo v povezovanju v partnerstva, ki jim nudi nove poslovne možnosti. Zagotavlja jim 
dolgoročnejše posle in s tem večji obstanek na trgu, hkrati pa jim nudi nove možnosti za 
sklepanje tudi drugih poslov s partnerji, vendar izven konzorcija partnerstva, kar posledično 
krepi njihovo tržno pozicijo in jim veča dobičke.  
 
Analiza tujih praks nas v tem magistrskem delu nauči dveh ključnih dejstev za uspeh 
projektov, to sta urejeno zakonodajno področje in ustrezna institucionalizacija javno-
zasebnega partnerstva. Zato je pri uvajanju javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji v 
prihodnosti pomembno, na kakšen način bomo vzpostavili temelje za nadaljnji razvoj 
partnerstva. Slovenski strokovnjaki s tega področja menijo, da Slovenija najprej potrebuje 
zgodbo uspešnico, ki naj bi prepričala ljudi, da je javno-zasebno partnerstvo nekaj pozitivnega 
(Grgič, 2006, str. 5). Temu mnenju se pridružujem tudi sama, saj so slovenski poslovni 
subjekti pri uvajanju inovativnih pristopov v poslovanju večkrat zadržani in manj odprti, kot 
vidimo to pri drugih uspešnih evropskih državah, na primer Irski in Finski, ki sta nam večkrat 
za vzgled.       
 
Eden izmed temeljnih pogojev, ki jih je morala Slovenija vzporedno z ostalimi kandidatkami 
za članstvo v Evropski uniji izpolnjevati, je bila uskladitev slovenske zakonodaje z 
zakonodajo Evropske unije. V magistrskem delu ugotavljam, da je bila slovenska zakonodaja 
s področja javno-zasebnega partnerstva do uveljavitve evropskih direktiv podhranjena in ni 
zagotavljala ustreznega pravno-formalnega okvira, ki bi omogočil sistematično sodelovanje 
javnega in zasebnega sektorja v teh projektih. Vsekakor je takoj po sprejetju Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu potrebno v drugi fazi zagotoviti institucionalno podporo, hkrati pa 
začeti pripravljati prve pilotske projekte na različnih področjih gospodarstva, s katerimi bi 
poskusno uvajali partnerstvo in ugotavljali možne pomanjkljivosti povezovanja, ki so 
značilne za slovensko poslovno okolje. Učinkovita identifikacija možnih problemov v samem 
začetku uvajanja konkretnih infrastrukturnih projektov lahko prihrani veliko časa in denarja.  
 
Magistrsko delo je zasnovano tako, da najprej definira osnovne značilnosti javno-zasebnega 
partnerstva, s kratko analizo Prednosti-Slabosti-Priložnosti-Nevarnosti v splošnem opozori na 
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odprte možnosti, pa tudi pasti vključevanja v javna-zasebna partnerstva. Širšo opredelitev 
zaključim s ponazoritvijo številnih vrst projektnega financiranja javno-zasebnega partnerstva, 
ki glede na izbiro lastninskega modela omogoči partnerju ustrezen status v projektu na 
podlagi že omenjene delitve tveganj in finančnih bremen. Konkretno predstavitev možnih 
oblik javno-zasebnega partnerstva nadaljujem s predstavitvijo krovnih modelov, kjer je večji 
poudarek dan njihovemu vplivu na javne finance. Ugotavljam, da je v Sloveniji najbolj 
uveljavljen in razvit model podelitve koncesijskih pravic, sledi manj uporabljen, pa vendar 
dobro poznan model popolne privatizacije, ostali modeli pa se niso še širše uveljavili, vendar 
lahko pričakujemo njihovo večje vključevanje v običajne poslovne prakse v bližnjih 
prihodnjih letih. Predstavitev konkretnih krovnih modelov javno-zasebnega partnerstva, 
primerov tujih dobrih praks, zakonodajnih podlag in trendov prihodnosti je dobra podlaga za 
obravnavo razvoja javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji.  
     
V zadnjem poglavju na kratko proučim trenutno stanje javnih financ v Sloveniji. Ugotovim, 
da je potrebno za vzdržne javne finance slediti proračunskim omejitvam in zmanjševanju 
javnega dolga tudi z uporabo novih virov financiranja. Sledi hipotetičen primer obravnave 
projekta javno-zasebnega partnerstva in njegova hipotetična aplikacija v praksi, s katero 
dokažem, da se uvedba oblik javno-zasebnih partnerstev v primerjavi s tradicionalnim 
proračunskim financiranjem izplača. Primer ustrezno izraža vpliv uvedbe modela na državni 
proračun.  
 
Poglavje zaključim z obravnavo spremljanja javno-zasebnega partnerstva v nacionalnih 
računih. Nacionalni računi zajemajo podatke o različnih vidikih ekonomskih procesov, ki se 
odvijajo znotraj posamezne države in zunaj nje. S kratkim opisom zakonodajnih podlag in  
metodoloških postopkov skušam pojasniti delček kompleksnega sistema nacionalnih računov. 
Iz opisa modelov javno-zasebnega partnerstva, ki jih metodološko obravnavajo nacionalni 
računi, vpliva tveganja in finančnih bremen partnerjev spoznavam možne vplive na javne 
finance v širšem smislu. Za boljše razumevanje teoretičnega dela podam hipotetični primer 
podelitve koncesije.    
  
Iz premis, zbranih v tem magistrskem delu, ugotavljam, da javno-zasebno partnerstvo 
pozitivno vpliva na javne finance, v kolikor so izvedeni projekti uspešni. Uspešni projekti so 
tisti, ki so učinkovito integrirani v obstoječem družbenem okolju in so izpolnili zastavljene 
cilje.      
 
 
 
 



 85

7. LITERATURA 
 
 

1. Abadie Richard, Howcroft Adrian: Developing Public Private Partnerships in 
New Europe. London: Pricewaterhouse Coopers, May 2004. 44 str. 

2. Asenova Darinka, Beck Matthias: Scottish Local Authorities and the 
Procurement of Private Finance Initiative Projects: A Pattern of Developing Risk 
Management Expertise?. Public Works Management & Policy, Thousand Oaks, 
CA : Sage Periodicals Press, Vol. 8, 2003. No. 1, str. 11-27. 

3. Bailey Stephen James: Public sector economics: theory, policy and practice. 
Second Edition. New York: Palgrave, 2002. 450 str. 

4. Bing Li, Akintoye A., Edwards P. J., Hardcastle C.: The allocation of risk in 
PPP/PFI construction projects in the UK. International Journal of Project 
Management, Guildford, 2005. No. 23, str. 25-35.  

5. Brejc Miha: Nova organizacijska paradigma v slovenski državni upravi. Javna 
uprava, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, letn. 32, 1996. št. 1, str. 75-84. 

6. Bohinc Rado: Javno in zasebno partnerstvo na primeru javnega podjetja. Javno 
in zasebno partnerstvo, Ljubljana: GV izobraževanje, 20.4.2005. 16 str.   

7. Boussard Jean Marc: Un point de vue d'économiste. Colloque Irrigation et 
dèveloppement durable, Paris: Académie d'Agriculture de France, 19.5.2005, 12 
str. 

8. Brown Charles Victor, Jackson Peter McLeod: Public Sector Economics. Fourth 
Edition. Oxford, Cambridge: Blackwell, 1995. 622 str. 

9. Coulson Andrew: A Plague on all your Partnerships: Theory and Practice in 
Regeneration. International Journal of Public Sector Management, Brimingham, 
Bradford, Vol. 18, 2005. No. 2, 151-163 str. 

10. Čok Mitja, Stanovnik Tine, Cirman Andreja, Valentina Prevolnik Rupel, Mojmir 
Mrak: Javne finance v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2006. 90 str. 

11. Davies Paul, Eustice Kathryn: Delivering the PPP promise: A Review of PPP 
issues and activity. London: Pricewaterhouse Coopers, November 2005. 80 str. 

12. ESA 95 Manual on government deficit and debt, Second edtion. Luxembourg: 
Eurostat, 2002. 243 str. 

13. European Comission: European Economy No. 3/2006: Public Finances in EMU 
2006. Brussels, 2006. 335 str. 

14. European Comission: Long term contracts between government and non-
government partners (Public-private-partnerships). Luxembourg: Eurostat, 2004. 
26 str. 

15. Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov, ESR 1995. Ljubljana: 
Statistični urad Republike Slovenije, 2005. 437 str. 

16. Ferčič Aleš: Javno-zasebno partnerstvo: izhodišča za definicijo. Pravna praksa, 
Ljubljana: Gospodarski vestnik, Leto 24, 28.7.2005. št. 29/30,  str. 6-7. 

17. Ferčič Aleš: Javno-zasebno partnerstvo: delitev tveganj med partnerjema. Pravna 
praksa, Ljubljana: Gospodarski vestnik, Leto 24, 14.10.2005, št. 39/40, str. 15-
16. 

18. Ferfila Bogomil, Kovač Polonca: Javne politike in javna ekonomika. Ljubljana: 
Fakulteta za družbene vede, 2000. 495 str. 

19. Greaver II Maurice F.: Strategic Outsourcing: A Structured Approach to 
Outsourcing Decisions and Initiatives. New York: American Management 
Association Publication, 1999. 314 str. 



 86

20. Grgič Maja: Slovenija potrebuje javno-zasebno zgodbo uspešnico. Delo, Priloga 
Finančni tednik, Ljubljana, 2.10.2006. str. 4-5. 

21. Grice Joe: The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government, 
Treasury Guidance. London: HM Treasury, 2003. 114 str. 

22. Grimsey Darrin, Lewis Mervyn K.: Accounting for Public Private Partnerships. 
Accounting Forum, Adelaide (SA), Vol 26, 2002. No. 3-4, str. 246-270. 

23. Groff Ferjančič Miranda: Prednosti in slabosti sodelovanja javnega in zasebnega 
kapitala pri investicijah v javno infrastrukturo. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Ekonomska fakulteta, 2004. 130 str.  

24. Gulija Božena: Javno-privatno partnerstvo. Euroscope, Zagreb, Let.13, 2004. št. 
73, Dodatak, 4 str. 

25.  Hanc Marjana: Gospodarsko središče in nordijski center: Vladni razvojni 
projekti 2007-2023. Delo, Ljubljana, 8.8.2006. str. 3. 

26. Ivanjko Šime: Organiziranost gospodarskih javnih služb. Lex localis, Maribor: 
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, let. 1, 2003. št. 4, str. 1-13. 

27. Jezernik Sarah: Leasing kot sodobna oblika financiranja. Lex localis, Maribor: 
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, let. 1, 2003. št. 1, str. 137-145. 

28. Jus Miran: JZP in projektno financiranje infrastrukture. Podjetje in delo. 
Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti,  2005. št. 3-4, str. 527-536. 

29. Jus Miran: Javno in zasebno partnerstvo ter EU. Mednarodno poslovno pravo 
Ljubljana: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, Letn. 17, 2005. št. 191,        
str. 17-20. 

30. McQuaid Ronald W., Scherrer Walter: Public Private Partnership – A 
Sustainable Solution for the Information Society? Experiences in the UK, 
Germany, and Austria. Corp & Geomultimedia06, Wien, 2006. str. 343-349.  

31. Montanheiro Luiz: Identifying economic benefis in multi-organisation 
partnerships. Public and private sector partnerships: fostering enterprise. 
Sheffield: Sheffield Hallam University Press, 1998. 331-339 str. 

32. Mrak Mojmir: Mednarodne finance. 1 natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 682 
str.  

33. Mrak Mojmir: "Institucionalizacija" javno-zasebnega partnerstva: izkušnje v 
svetu ter osnovne konture predloga za Slovenijo. Uprava med politiko in stroko: 
XII. dnevi slovenske uprave, Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005. 14 str. 

34. Mrak Mojmir, Gazvoda Maja, Mrak Maruša: Priročnik Projektno financiranje: 
Alternativna oblika financiranja infrastrukturnih objektov. Ljubljana, Služba 
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2005. 
170 str. 

35. Musgrave Richard, Musgrave Peggy: Javne financije u teoriji i praksi. Zagreb, 
1993. 674 str. 

36. Mužina Aleksij: »Zasebnost» vlaganj v javno infrastrukturo?. Pravna praksa, 
Ljubljana: Gospodarski vestnik, Leto 22, 13.11.2003. št. 40, str. 13-15. 

37. Mužina Aleksij: Koncesije: pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in 
EU. Ljubljana, 2004. 824 str. 

38. Mužina Aleksij: Oblike javno-zasebnega partnerstva s poudarkom na statusnem 
pravu.  Javna uprava, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, letn. 42, 2006. št. 2/3, 
str. 371-382. 

39. Mužina Aleksij: Uporaba direktiv po 31. januarju 2006. Pravna praksa, 
Ljubljana: Gospodarski vestnik, Leto 25, 19.1.2006. št. 2, str. 8-10. 



 87

40. Naraločnik Marko: Analiza privlačnosti panoge izgradnja čistilnih naprav za 
odpadne vode v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta,  
2004. 100 str. 

41. Nemanič Katarina: Se ljubljančani za razpis ne zanimajo zaradi ostrih pogojev?. 
Delo, Priloga Finančni tednik, Ljubljana, 31.7.2006. str. 15. 

42. OECD: Global trends in urban water supply and waste water financing and 
management: changing roles for the public and private sectors. Paris, 2000. 76 
str. 

43. Oplotnik Žan: Upravljanje s tveganji v sistemu partnerstva med javnim in 
zasebnim sektorjem. Ljubljanska gospodarska gibanja, Ljubljana: Ekonomski 
inštitut Pravne fakultete, letn. 5, 2002. št. 2, str. 31-37. 

44. Oplotnik Žan, Brezovnik Boštjan: Financiranje dejavnosti lokalnih skupnosti s 
pomočjo zunanjih virov financiranja in sodelovanjem zasebnega sektorja. 
Ljubljanska gospodarska gibanja, Ljubljana: Ekonomski inštitut Pravne 
fakultete, letn. 6, 2003.    št. 4, str. 31-46. 

45. Oplotnik Žan, Dejan Romih, Silvo Dajčman: Investicije- ključ do višje 
gospodarske rasti in razvoja. Ljubljana: Gospodarska gibanja, 2006. št. 382, str. 
6-11. 

46. Ovin Rasto, Heinz-Dieter Smeetsom: Vloga države in oblikovanje institucij za 
vodenje ekonomske politike po vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. Slovenija 
v Evropski uniji: Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2001. 37 str.  

47. Pahor Žvanut Alenka: Sodelovanje malih in srednjih podjetij v projektih 6. 
okvirnega programa Evropske unije. Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta, 2005.   48 str. 

48. Polibios: Obča zgodovina. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1964. 452 str. 
49. Povšnar Tanja: Pakt stabilnosti in rasti – kritična analiza. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2005. 46 str.  
50. Pröhl Marga et al.: Prozessleitfaden Public Private Partnership. Frankfurt am 

Main: Initiative D21, 2003. 134 str.  [URL: 
http://www.initiatived21.de/druck/news/publikationen2003/doc/41_1057831599.
pdf]. 

51. Račič Blaž: Oživitev »izgubljenega« dela mesta: Javno-zasebno partnerstvo na 
Jesenicah. Delo, Ljubljana, 9.3.2006. str. 6. 

52. Rak Peter: Koncesionarji čakajo na poldrugo milijardo: Neizplačan dolg za 
mariborsko čistilno napravo. Delo, Ljubljana, 25.8.2006. str.6. 

53. Romih Dejan, Oplotnik Žan Jan, Brezovnik Boštjan: Projektno financiranje 
komunalne infrastrukture na temelju javno-zasebnega partnerstva. Lex localis, 
Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, letn. 4, 2006. št. 3,            
str. 1-21. 

54. Rupnik Lado, Stanovnik Tine: Javne finance. 1. del: Javne finance v svetu. 
Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 1995. 196 str. 

55. Rus Veljko: Podjetizacija in socializacija države. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, 2001. 142 str. 

56. Setnikar-Cankar Stanka, Klun Maja, Pevcin Primož, Andoljšek Žiga, Aristovnik 
Aleksander: Ekonomika javnega sektorja s proračunskim financiranjem. 
Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2005. 344 str. 

57. Setnikar-Cankar Stanka: Vloga in pomen javno-zasebnega sodelovanja. Uprava 
med politiko in stroko: XII. dnevi slovenske uprave. Portorož, 2005. 10 str. 



 88

58. Simoneti Rino: Država kaj mora in zmore. Sodobna država: kaj mora in kaj 
zmore. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2003. 18-20 str. 

59. Smrdel Borut: Koncesijska razmerja (ne) gospodarskih javnih služb. Pravna 
praksa, Ljubljana: Gospodarski vestnik, Leto 24, 16.06.2005. št. 24, str. 20-21. 

60. System of National Accounts 1993 (SNA 1993). Brussels, Luxembourg, New 
York, Paris, Washington D.C.: Inter-Secretariat Working Group on National 
Accounts, 1993. 711 str. 

61. Vanoli André: A History of National Accounting. Amsterdam: IOS Press, 2005.      
522 str. 

62. Viler Kovačič Adrijana: Koncesije, koncesije. Pravna praksa, Ljubljana: 
Gospodarski vestnik, Letn. 23, 19.02.2004. št. 7, str. 25-28. 

63. Zupanič Milena: Koncesije pred sodiščem. Delo, Ljubljana, 4.10.2006. str. 2. 
64. Žajdela Matej: Koncesije gradnje, upravljanja in vrnitve čistilne naprave (BOT  - 

PROJEKT). Diplomsko delo. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2005. 49 str. 
65. Žnidar Tina: Viri financiranja malih podjetij v Sloveniji. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2003. 94 str. 
 
 



 89

8. VIRI 
 
 

1. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj. [URL: 
http://www.arr.si/index.asp?lang=sl&str=1], 2.10.2006. 

2. Asfinag: Asfinag and PPP. [URL: 
http://www.vignette.at/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=243
&pid=27], 25.9.2006.  

3. Asfinag: Austria's High Speed Road PPP Programme. [URL: 
http://www.vignette.at/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=
221&fid=download5&pid=19], 25.9.2006.  

4. Background information on the Channel Tunnel Rail Link. London: Department 
for Transport, 2006. [URL: 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/documents/page/dft_railways
_035487.hcsp], 26.9.2006.  

5. Banka Slovenije. [URL: http://www.bsi.si], 4.10.2006.  
6. Bilten javnih financ. Ljubljana: Ministrstvo za finance, Letnik VIII, 2006, št. 7-

8, 127 str.  
7. Bilten javnih financ. Ljubljana: Ministrstvo za finance, Letnik VIII, 2006, št. 9,       

127 str.  
8. Bundesbeschaffung- GmbH. [URL:http://bbg.portal.at/index.htm], 29.9.2006.  
9. Bundesvergabegesetz 2006- BVergG 2006. Bundesgesetzblatt für die Republik 

Österreich, Nu. 17, 31.1.2006. 149 str. 
10. Bruto domači proizvod, temeljni agregati nacionalnih računov in zaposlenost, 

2001-2005. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. [URL: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=439], 4.10.2006. 

11. Department of Finance. [URL: 
http://www.finance.gov.ie/ViewDoc.asp?fn=/home.asp], 28.9.2006.  

12. DLA Group: European PPP Report 2004. 2004, 76 str. [URL: 
http://www.dlapiper.com/files/Publication/33ed781c-b1f8-4837-843d-
1dda96f4f5cb/Presentation/PublicationAttachment/b6f9fe67-b149-4d36-8a57-
2055c91f6f09/pppreport.pdf#search=%22European%20report%20ppp%202004
%22], 21.8.2006.  

13. Europe in figures: Eurostat yearbook 2005. Luxembourg: European 
Communities. 2005, 310 str.  

14. European Commission: Treaty establishing the European Community (Official 
Journal C 325). Brussels, 24.12.2002. 

15. European Commission: Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of 
the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of 
entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors 
(Official Journal L 134). Brussels, 30.4.2004. 

16. European Commission: Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of 
the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of 
public works contracts, public supply contracts and public service contracts 
(Official Journal L 134). Brussels, 30.4.2004.  

17. European Commission: Resource Book on PPP Case Studies. June 2004, str. 
123. 

18. European Commission: Commission Staff Working Paper: Report on The Public 
Consultation on The Green Paper on Public-Private Partnerships and Community 
Law on Public Contracts and Concessions. Brussels, 3.5.2005, 45 str. 



 90

19. European Commission: Council Regulation (EC) No 1055/2005 of 27 June 2005 
amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance 
of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 
policies (Official Journal L 174/1). Brussels, 7.7.2005. 

20. European Council: Council opinion of 8 March 2005 on the updated 
convergence programme of Slovenia, 2004-2007 (Official Journal C 177/17). 
Brussels, 19.7.2005. 

21. European Commission: Commission Regulation (EC) No 2083/2005 of 19 
December 2005 amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the 
European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds 
for the procedures for the award of contracts  (Official Journal L 333/28). 
Brussels, 20.12.2005. 

22. European investment Bank: The EIB's Role in Public-Private Partnership's. 
04/216 (CA/377/04), 15.07.2004, Luxembourg: European Investment Bank, 
2004, 21 str. 

23. Eurostat News Release, št. 18 z dne 11.02.2004. 
24. Eurostat: Government Statistics: Main aggregates of general government, 

including total revenue and expenditure. Full Table. 
 [URL:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_d

ad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/gov/main_agr&lan
guage=en&product=EU_MASTER_government&root=EU_MASTER_governm
ent&scrollto=0], 28.8.2006. 

25. Framework for Public Private partnerships: »Working together for quality public 
service«. Membership of Public Private Informal Advisory Group. 2001, 9 str. 
[URL:http://www.ppp.gov.ie/keydocs/guidance/central/Framework%20for%20P
ublic%20Private%20Partnerships.pdf], 27.9.2006. 

26. Green paper on Public-Private partnerships and Community law on Public 
Contracts and Concessions. Brussels: European Commission, COM (2004) 327 
final, 2004, 22 str. 

27. Grünbuch PPP- Stellungnahme der Republik Österreich. Republik Österreich 
Bundeskanzleramt, 2004, 25 str.   

28. Guidelines for successful Public-Private Partnership, Brussels: European 
Commission, 2003, 97 str. 

29. Ireland: National Development Plan 2000-2006. Dublin: The Stationery Office. 
1999, 303 str. 

30. Jesenska napoved gospodarskih gibanj (2006). Ljubljana: Urad za 
makroekonomske analize in razvoj. [URL: 
http://www.sigov.si/zmar/public/analiza/jesen06/jesen-nap06.pdf], 2.10.2006. 

31. Konvergenčno poročilo Maj 2006. Frankfurt am Main: Evropska centralna 
banka, 2006, 81 str.  

32. Konvergenčni program (Dopolnitev 2005). Ljubljana, Ministrstvo za finance 
Republike Slovenije, 2005, 38 str. 

33. London Underground and the PPP. London: Transport for London, 2004, 57 str. 
[URL: http://www.tfl.gov.uk/tfl/about/abt-ppp-archive.shtml], 26.9.2006. 

34. Ministrstvo za finance: Proračun.                        
[URL: http://www.sigov.si/mf/slov/proracun/proracun.htm], 31.8.2006. 

35. Partnerships UK. [URL: http://www.partnershipsuk.org.uk/index.asp], 
30.9.2006. 



 91

36. PFI: Failing our future. A UNISON audit of Private Finance Initiative. London: 
Unison, 2002, str. 29. [URL: http://www.unison.org.uk/acrobat/B537.pdf], 
28.9.2006. 

37. PFI Signed Project List. London: HM Treasury. [URL: http://www.hm-
treasury.gov.uk/media/347/71/pfi_signed_projects_list_march_2006.xls], 
25.9.2006. 

38. PFI: strengthening long-term partnerships. London: HM Treasury, 2006, 122 str. 
39. Policy Framework for Public Private Partnerships (PPP) in Ireland: Evolution of 

PPP Policy. Department of the Environment, Heritage and Local government. 
2003, 25 str. [URL: 
www.environ.ie/DOEI/DOEIPol.nsf/0/7d381a74476b3eff80256f0f003bc838/$FI
LE/Policy%20Framework%20Part%201.pdf], 27.9.2006. 

40. Poročilo o razvoju 2006. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj. 
 [URL: http://www.sigov.si/zmar/projekti/pr/2006/pr06.php], 31.8.2006. 
41. Povzetek glavnih predlaganih rešitev v davčni reformi. Ljubljana: Ministrstvo za 

finance Republike Slovenije, 2006, str. 5. [URL: 
http://www.sigov.si/mf/slov/mediji/2006/resitve_davcne_reforme_14_09_06.pdf
], 4.10.2006. 

42. PPP in Europe: an overview. London: Freshfields Bruckhaus Deringer, 2005, 88 
str. 

43. PPP Projects: Project List. Irish Government Public Private Partnership, Junij 
2006. [URL: http://www.ppp.gov.ie/projects/IAG%20June06.xls], 26.9.2006. 

44. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 46/2003). 

45. Predlog zakona o javnem-zasebnem partnerstvu- Prva obravnava. [URL: 
http://www.dz-
rs.si/typo3conf/ext/acts/pi1/acts/getfile.php?cat=l&id=1371963&mandate=4], 
28.8.2006. 

46. Priročnik za sodelovanje slovenskih vladnih predstavnikov v postopkih 
odločanja v EU. Ljubljana: Služba vlade Republike Slovenije za evropske 
zadeve, 2005, 141 str. 

47. Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje                
2007-2013. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, 2006. 
77 str.  

48. Public-Private Partnerships. IMF, 2004. 48 str.  
49. Public Procurement, England and Wales, Public Procurement Northern Ireland: 

The Public Contracts Regulation 2006. The Stationery Office (TSO), S.I. 2006 
No. 5, 85 str. 

50. Public Procurement, England and Wales, Public Procurement Northern Ireland: 
The Utilities Contracts Regulation 2006. The Stationery Office (TSO), S.I. 2006 
No. 6, 63 str. 

51. Quantitative Assessment User Guide. London: HM Treasury, 2004, 45 str. 
52. Temeljni agregati države, 2002-2005. Ljubljana: Statistični urad Republike 

Slovenije. [URL: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=403], 3.10.2006. 
53. The NATS PPP: Synopsis. London: The International Consulting Economists' 

Association, 2003, 2 str. [URL: 
http://www.icea.co.uk/archive/NATSsynopsis.doc], 26.9.2006. 

54. Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem 
države in občin (Ur.l. RS, št. 123/2003). 



 92

55. Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur.l. RS, št. 
13/2006). 

56. Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 
86/2006) 

57. Schig: Ausbau der Strecke Summerau-Spielfeld-Strass als PPP-projekt: 
Projektinformation. [URL: http://www.schig.com/pdf/Info_Summerau-
Spielfeld.pdf], 25.9.2006. 

58. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana : DZS, 1995, 1714 str. 
59. The Wider Markets Initiative. London: National Audit Office. 27.1.2006, 39 str. 
60. Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV/ 

(Ur.l. RS, št. 89/1998, 30/2001, 67/2002, 101/2003, 45/2004, 84/2004, 114/2004, 
108/2005, 117/ 2006) 

61. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb /ZDDPO-1/ (Ur.l. RS, št. 40/2004 
(70/2004 - popr.), 108/2005, 117/2006) 

62. Zakon o dohodnini /ZDoh-1/ 
(Ur.l. RS, št. 54/2004 (56/2004, 62/2004, 63/2004 - popr.), 139/2004, 53/2005, 
115/2005, 47/2006, 117/2006) 

63. Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/1994, 56/1998, 90/2005). 
64. Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993). 
65. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur.l. 

RS, št. 116/2005). 
66. Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002). 
67. Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004). 
68. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199889&stevilka=4578
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200130&stevilka=1829
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003101&stevilka=4498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200445&stevilka=2132
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004114&stevilka=4707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004132&stevilka=5622
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005108&stevilka=4688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200440&stevilka=1663
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=200470
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005108&stevilka=4690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200454&stevilka=2538
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=200456
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=200462
http://www.uradni-list.si/1/kazalo.cp2?urlid=200463
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004139&stevilka=5983
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200553&stevilka=2222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005115&stevilka=5085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200647&stevilka=2028


 

SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
ANGLEŠKI IZRAZ SLOVENSKI PREVOD 
  
»red tape« birokracija 
ancillary unit podružnica, podrejena enota 
availability risk tveganje povezano z razpoložljivostjo resursov 
Build Lease Operate Transfer izgradi-zakupi-izvedi-prenesi 
Build Operate Transfer izgradi- izvedi-predaj 
Build Own Operate izgradi-lasti-izvedi 
Build Own Operate Transfer izgradi-lasti-izvedi-prenesi 
Buy Build Operate kupi-izgradi-izvedi 
Buy Own Operate Transfer kupi-lasti-izvedi-prenesi 
common property skupna lastninska pravica 
construction risk tveganje povezano z gradnjo 
demand risk tveganje povezano s povpraševanjem 
Design Build Finance načrtuj-izgradi-financiraj 
Design Build Finance Maintain načrtuj-izgradi-financiraj- vzdržuj 
Design Build Finance Operate načrtuj-izgradi-financiraj-izvedi 
Design Build Finance Operate Maintain načrtuj-izgradi-financiraj-izvedi- vzdržuj 
Design Build Finance Operate Transfer načrtuj-izgradi-financiraj-upravljaj-prenesi 
Design Build Operate načrtuj-izgradi-izvedi 
Design-Build načrtuj-izgradi 
Excessive Deficit Procedure postopek ugotavljanja presežnega primanjkljaja 
Finance Only financiranje v celoti 
full recourse financing financiranje s popolnim pristopom 
HM Treasury Kraljevska zakladnica (Velika Britanija) 
in-house services interne storitve 
joint venture mešana družba, projektno podjetje  
leader vodja 
Lease Develop Operate zakupi-razvij-izvedi     
leasing lizing, najem 
limited recourse financing omejeno regresno financiranje 
management upravljanje (ravnanje) 
milestone mejnik v projektu 
New Public Management novo upravljanje javnega sektorja 
non-recourse financing brezregresno financiranje 



 

ANGLEŠKI IZRAZ SLOVENSKI PREVOD 
  
off balance sheet items izvenbilančne postavke 
one-off measures enkratni ukrepi 
Operation Licence licenca za opravljanje storitve 
Operation Maintenance izvedi-vzdržuj 
outsourcing zunanje izvajanje del (tudi podizvajalstvo) 
partial privatisation delna privatizacija 
Private Finance Initiative zasebna finančna pobuda 
sale and lease back prodaj in ponovno najemi 
Special Purpose Vehicle podjetje ustanovljeno za izvedbo enkratnega 

posla (projekta) 
Tenders Electronic Daily- TED spletni portal javnih razpisov Evropske unije 
traditional own resources tradicionalna lastna sredstva 
Transport Act Prometni zakon 
UK rebate popravek v korist Združenega kraljestva 
value for money stroškovna učinkovitost, ustvarjanje dodatne 

vrednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NEMŠKI IZRAZ SLOVENSKI PREVOD 
  
das Belehnungsmodell posojilni model 
das Betreibermodell upravljalski model 
das Betriebsführungsmodell model za  vodstveno upravljanje 
das Bundesvergabegesetz Zakon o javnih naročilih 
das Contractingmodell pogodbeni model 
das Finanzierungsmodell model financiranja 
das Konzessionsmodell koncesijski model 
das Kooperationsmodell model sodelovanja 
das Verfügbarkeitsmodell leasing model 
die Ländergesetz deželni zakoni 
die Öffentlich-Private Partnerschaft javno-zasebno partnerstvo 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGE 

 



Priloga 1: Življenjski cikel projekta javno-zasebnega partnerstva 

 

Predhodna faza Izvedba Nabava Načrt & PogodbaOcena projektaZaznava projekta

Časovna premica 

FAZE OCENJEVANJE KONTROLA 

• Priprava 
zakonodaje in 
drugih 
podzakonskih 
aktov na državni 
in lokalni ravni  

• Ocena 
ustreznosti  

 

• Gradnja 
• Izvedba  
• Kontrola 
• Upravljanje s 

pogodbami 
• Ocena projekta 

 

• Javni razpis 
• Ocenjevanje 

ponudnikov 
• Pogajanja 
• Pogodba s 

partnerji 
zasebnega 
sektorja 

 

• Načrt izvedbe 
JZP 

• Postopek  izbire 
partnerja  

• Pogodba med 
javnim sektorjem 
in finančnimi 
vlagatelji 

 

• Izbira oblike JZP
• Določitev 

strukture JZP 
 

• Pravna podlaga 
• Institucionalna 

podpora 
• Državna politika 
• Pravno-formalna 

uskladitev z 
zakonodajo in 
prioritetami EU   

• Učinkovit 
postopek  
izvedbe 

• Učinkoviti 
poslovni odnosi  

• Javen in 
transparenten 
postopek 

• Podrobno 
knjiženje in 
poročanje  

• Vključitev JZP v 
načrt izvedbe 

• Postopek izbire 
partnerja  

• Zahteve 
finančnih 
vlagateljev 

• Ocena finančnih 
in socio-ekonom. 
posledic   

• Ocena potreb 
• Določitev tveganj
• Elementi JZP 
• Proračun 

projekta 
• Pričakovanja  od 

JZP 

• Želene koristi 
družbe 

• Ovire in omejitve
• Interesi 

zasebnega 
sektorja 

• Dejanski stroški 
storitev 

• Stroški in 
prednosti od JZP

ZAHTEVE 

Vir: Povzeto po Guidelines for successful Public-Private Parnterships, 2003, str. 76.  
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Priloga 2: Shema vprašalnika za ustrezno uvajanje komercialnih storitev v okviru 
 javne infrastrukture  

 
 

Ali se predlagana dejavnost 
neomejeno uporablja in  je 

komercialne narave? 

Ali bo izvedeno financiranje 
dejavnosti izven proračuna? 

Ali bo pri uvedbi dejavnosti 
varovan interes in ugled 

javnega sektorja?  

 
Ali se finančno izplača? 

 

Ali je predlagana dejavnost 
primerna in legalna? 

 

Ali obstaja trg za ta 
proizvod/storitev? 

 

DA 

DA 

Ali je lahko sredstvo (aktiva) 
namenjena za uporabo v 

komercialne namene? 

Ali obstaja potreba po 
izkušnjah, sposobnostih in 

financah zasebnega sektorja? 

DA 

UPORABA INTERNIH 
VIROV 

Priprava poslovnega primera 
Izvedba tržnih storitev 

Predloga pogodb za prodajo 
 
 

NE 

UPORABA 
PREPROSTEGA JZP 

Priprava poslovnega primera 
Iskanje in izbira partnerja 

Podpis pogodbe s 
partnerjem 

 
 

UPORABA 
KOMLEKSNEGA JZP 

Priprava poslovnega primera 
Iskanje in izbira partnerja 
Priprava in dogovor glede 

končnega finančnega okvira 
Priprava in dogovor glede 
formalne in organizacijske 

strukture s partnerjem 

NE 

NE 

NE 

DA 

 
Uporaba modela ni možna  

NE 

Ali obstaja potreba po večji 
investiciji in/ali vključenosti 

javnega sektorja? 

NE NE 

NE 

NE 

 
STOP  

DA 

DA 

DA 

DA 
NE 

 
 

 2
Vir: Povzeto po The Wider Markets Initiative, 2006.  
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Priloga 3: Stopnja inflacije v odstotkih v državah Evropske unije, v letih od 2000 do  
 2005   
 
 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
eu15 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 
eu25 2.4 i 2.5 i 2,1 1,9 2,1 2,2 
eurozone 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 
eurozone12 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 
Avstrija 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,1 
Belgija 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 2,5 
Ciper 4,9 2,0 2,8 4,0 1,9 2,0 
Češka  3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 
Danska 2,7 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 
Estonija 3,9 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1 
Finska  2,9 2,7 2,0 1,3 0,1 0,8 
Francija 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 
Grčija 2,9 3,7 3,9 3,4 3,0 3,5 
Irska 5,3 4,0 4,7 4,0 2,3 2,2 
Italija 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 
Latvija 2,6 2,5 2,0 2,9 6,2 6,9 
Litva 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 
Luksemburg 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 
Madžarska 10.0 i 9.1 i 5,2 4,7 6,8 3,5 
Malta 3,0 2,5 2,6 1,9 2,7 2,5 
Nemčija 1,4 1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 
Nizozemska 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 
Poljska 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 
Portugalska 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 
Slovaška 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 
Slovenija 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 
Španija 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 
Švedska 1,3 2,7 1,9 2,3 1,0 0,8 
Velika Britanija 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 

 
Vir: Europe in figures: Eurostat yearbook 2005, 2005. 
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Priloga 4: Dolgoročna obrestna mera v odstotkih v državah Evropske unije, v letih od 
 2000 do 2005   
 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
   
eu15 5,43 5,00 4,92 4,23 4,27 3,59 
eu25 : : : 4,34 4,44 3,70 
eurozone 5,44 5,03 4,91 4,14 4,12 3,42 
eurozone12 5,44 5,03 4,91 4,14 4,12 3,42 
Avstrija 5,56 5,07 4,97 4,15 4,15 3,39 
Belgija 5,59 5,13 4,99 4,18 4,15 3,43 
Ciper : 7,63 5,70 4,74 5,80 5,16 
Češka  : 6,31 4,88 4,12 4,75 3,51 
Danska 5,64 5,08 5,06 4,31 4,30 3,40 
Estonija 10.48 i 10.15 i 8.42 i 5.25 i 4.39 i 3.98 i 
Finska  5,48 5,04 4,98 4,13 4,11 3,35 
Francija 5,39 4,94 4,86 4,13 4,10 3,41 
Grčija 6,10 5,30 5,12 4,27 4,26 3,59 
Irska 5,51 5,01 5,01 4,13 4,08 3,33 
Italija 5,58 5,19 5,03 4,25 4,26 3,56 
Latvija : 7,57 5,41 4,90 4,86 3,88 
Litva : 8,15 6,06 5,32 4,50 3,70 
Luksemburg 5,52 4,86 4.70 i 4.03 i 4.18 i 3.37 i 
Madžarska : 7,95 7,09 6,82 8,19 6,6 
Malta : 6,19 5,82 5,04 4,69 4,56 
Nemčija 5,26 4,80 4,78 4,07 4,04 3,35 
Nizozemska 5,40 4,96 4,89 4,12 4,10 3,37 
Poljska : 10,68 7,36 5,78 6,90 5,22 
Portugalska 5,59 5,16 5,01 4,18 4,14 3,44 
Slovaška : 8,04 6,94 4,99 5,03 3,52 
Slovenija : : : 6,40 4,68 3,81 
Španija 5,53 5,12 4,96 4,12 4,10 3,39 
Švedska 5,37 5,11 5,30 4,64 4,42 3,38 
Velika Britanija 5,33 5,01 4,91 4,58 4,93 4,46 

Opomba: oznaka » : « pomeni, da ni podatka 
 
Vir: Europe in figures: Eurostat yearbook 2005, 2005. 
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Priloga 5: Javno-finančni primanjkljaj v odstotkih od BDP v državah Evropske 
 unije, v letih od 2000 do 2005 
 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
  
eu15 1.0 r -1,2 -2,2 -2,9 -2,6 -2,3
eu25 0.8 r -1,3 -2,3 -3,0 -2,6 -2,3
eurozone 0.2 r -1,9 -2,5 -3,0 -2,8 -2,4
eurozone12 0.1 r -1,9 -2,5 -3,0 -2,8 -2,4
Avstrija -1.5 r 0,1 -0,5 -1,5 -1,1 -1,5
Belgija 0.2 r 0,6 0 0,1 0 0,1
Ciper -2,4 -2,3 -4,5 -6,3 -4,1 -2,4
Češka  -3.7 r -5,9 -6,8 -6,6 -2,9 -2,6
Danska 1.7 r 2,6 1,2 1,0 2,7 4,9
Estonija -0.6 r 0,3 1,0 2,4 1,5 1,6
Finska  7,1 5,2 4,1 2,5 2,3 2,6
Francija -1.4 r -1,6 -3,1 -4,2 -3,7 -2,9
Grčija -4.1 r -6,1 -4,9 -5,8 -6,9 -4,5
Irska 4.4 r 0,8 -0,4 0,2 1,5 1,0
Italija -0,6 -3,2 -2,9 -3,4 -3,4 -4,1
Latvija -2.8 r -2,1 -2,3 -1,2 -0,9 0,2
Litva -2,5 -2,0 -1,4 -1,2 -1,5 -0,5
Luksemburg 6.0 r 6,1 2,0 0,2 -1,1 -1,9
Madžarska -3.0 r -3,5 -8,4 -6,4 -5,4 -6,1
Malta -6.2 r -6,6 -5,6 -10,2 -5,1 -3,3
Nemčija 1.3 r -2,9 -3,7 -4,0 -3,7 -3,3
Nizozemska 2,2 -0,2 -2,0 -3,1 -1,9 -0,3
Poljska -0.7 r -3,7 -3,2 -4,7 -3,9 -2,5
Portugalska -2,8 -4,2 -2,9 -2,9 -3,2 -6,0
Slovaška -12,3 -6,6 -7,7 -3,7 -3,0 -2,9
Slovenija -3.5 r -3,9 -2,7 -2,9 -2,3 -1,8
Španija -0,9 -0,5 -0,3 0 -0,1 1,1
Švedska 5,1 2,5 -0,2 0,1 1,8 2,9
Velika Britanija 3.8 r 0,7 -1,6 -3,3 -3,3 -3,6

 
Vir: Europe in figures: Eurostat yearbook 2005, 2005. 
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Priloga 6: Javni dolg v odstotkih od BDP v državah Evropske unije, v letih od 2000  do 
2005 

 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
       
eu15 64.1 r 63,1 61,5 63,1 63,4 64,6
eu25 62.9 r 62,0 60,5 62,0 62,4 63,4
eurozone 69.6 r 69,3 68,1 69,3 69,8 70,8
eurozone12 70.4 r 69,3 68,1 69,3 69,8 70,8
Avstrija 67.0 r 67,0 66,0 64,4 63,6 62,9
Belgija 109.1 r 108,0 103,2 98,5 94,7 93,3
Ciper 61.6 r 61,9 65,2 69,7 71,7 70,3
Češka  18.2 r 26,3 28,8 30,0 30,6 30,5
Danska 52.3 r 48 46,8 44,4 42,6 35,8
Estonija 4,7 4,7 5,5 6,0 5,4 4,8
Finska  44.6 r 43,6 41,3 44,3 44,3 41,1
Francija 56.8 r 56,8 58,2 62,4 64,4 66,8
Grčija 114.0 r 114,4 110,7 107,8 108,5 107,5
Irska 38,3 35,9 32,1 31,1 29,4 27,6
Italija 111.2 r 110,9 105,5 104,2 103,8 106,4
Latvija 12,9 15,0 13,5 14,4 14,6 11,9
Litva 23,8 22,9 22,3 21,2 19,5 18,7
Luksemburg 5,5 6,7 6,5 6,3 6,6 6,2
Madžarska 55,4 52,2 55,0 56,7 57,1 58,4
Malta 56.4 r 63,5 61,2 71,3 76,2 74,7
Nemčija 60,2 59,6 60,3 63,8 65,5 67,7
Nizozemska 55,9 51,5 50,5 51,9 52,6 52,9
Poljska 36,6 36,7 39,8 43,9 41,9 42,5
Portugalska 53,3 53,6 55,5 57,0 58,7 63,9
Slovaška 49,9 49,2 43,3 42,7 41,6 34,5
Slovenija 27,4 28,4 29,7 29,1 29,5 29,1
Španija 61.1 r 56,3 52,5 48,9 46,4 43,2
Švedska 52,8 54,3 52,0 51,8 50,5 50,3
Velika Britanija 42.0 r 38,7 37,6 39,0 40,8 42,8

 
 Vir: Europe in figures: Eurostat yearbook 2005, 2005. 
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Priloga 7: Struktura dolga Republike Slovenije glede na instrument v milijonih 
 slovenskih tolarjev, v letih od 2000 do 2005 
 
 SKUPAJ 

DOLG 
I. + II.  

I. 
Notranji 

dolg 

V tem: 
Krediti Vrednostni 

papirji

II. 
Zunanji 

dolg 

V tem: 
Krediti Vrednostni 

papirji
31.12.2000 1.013.353 505.073 76.146 428.926 508.280 98.222 410.057
31.12.2001 1.228.875 635.142 104.121 531.020 593.733 122.373 471.360
31.12.2002 1.419.660 833.902 109.382 724.520 585.758 100.108 485.650
31.12.2003 1.490.835 912.489 89.219 823.270 578.346 83.090 495.256
31.12.2004 1.599.759 1.066.209 85.515 980.694 533.549 83.849 449.700
31.12.2005 1.673.954 1.267.736 112.423 1.155.313 406.218 78.769 327.449
 
Vir: Bilten javnih financ, 2006a. 
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Priloga 8:  Struktura   poroštev z dolgom Republike Slovenije v milijonih slovenskih 
 tolarjev, v letih od 2000 do 2005 
 
 SKUPAJ 

Poroštva
I. + II.  

I. 
Poroštva za 

notranje 
dolgove 

V tem: 
Kratkoročni 

dolgovi
Dolgoročni 

dolgovi

II. 
Poroštva 

za zunanje 
dolgove 

V tem: 
Kratkoročni 

dolgovi 
Dolgoročni 

dolgovi

31.12.2000 324.049,0 180.785,6 6.152,5 174.633,1 143.263,4 3.584,6 139.678,8
31.12.2001 288.991,2 149.619,6 176,8 149.442,8 139.371,6 0,0 139.371,6
31.12.2002 351.083,4 168.875,0 176,8 168.698,2 182.208,5 0,0 182.208,5
31.12.2003 428.550,0 171.132,3 176,8 170.955,5 257.417,7 0,0 257.417,7
31.12.2004 561.744,2 211.416,9 1.170,0 210.246,9 350.327,3 0,0 350.327,3
31.12.2005 652.410,9 248.171,5 170,0 248.001,5 404.239,4 0,0 404.239,4
 
Vir: Bilten javnih financ, 2006a. 



 9

Priloga 9:  Dolg s poroštvom Republike Slovenije v milijonih slovenskih tolarjev in v 
 deležih, na dan 30.6.2006 
 
DEJAVNOST  
  v mio SIT delež v odstotkih
Gradbeništvo 373.260,94 55,43
Finančno posredništvo 145.505,66 21,61
Promet, skladiščenje in zveze 76.392,52 11,34
Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno  
zavarovanje 

32.580,44
4,84

Oskrba z električno energijo, plinom in vodo 23.899,35 3,55
Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve 9.485,69 1,41
Predelovalne dejavnosti 5.653,81 0,84
Izobraževanje  4.415,95 0,66
Rudarstvo 1.643,19 0,24
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 604,25 0,09
SKUPAJ 673.441,80 100,00

 
Vir: Bilten javnih financ, 2006a. 



Priloga 10: Poenostavljena shema najpomembnejših denarnih tokov med javnim 
 sektorjem in gospodinjstvi, podjetji ter tujino  
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Vir: Rupnik, Stanovnik, 1995, str. 40. 
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Legenda Priloge 10: 
 

F: izplačani stroški produkcijskih tvorcev 
1: prispevki delodajalca za socialno zavarovanje in druge obveznosti na bruto plače 
B: bruto plače iz zaposlitev zunaj javnega sektorja 
2:  davki in prispevki »po odbitku« iz bruto plač 
3: bruto plače javnega sektorja 
Y: neto plače iz zaposlitev zunaj javnega sektorja 
4:  izplačila socialnega zavarovanja, socialnih pomoči in podobno 
5:  davki in prispevki iz dohodkov »po napovedi« 
6: premoženjski davki, takse, »participacija« itd. 
S: prihranki gospodinjstev 
C: izdatki gospodinjstev za končno porabo 
7: splošne trošarine, akcize itd. 
8:  subvencije 
X: prejemki od domačih prodaj, razen javnemu sektorju 
9: prejemki od prodaj javnemu sektorju 
10: podjetniške dohodnine in druge obveznosti pravnih oseb 
U: izdatki za uvoz in podobna plačila 
11: carine in uvozni davki 
E: prejemki od izvoza in podobnih poslov 
12:  davčna povračila (izvozne premije) 

 
 
 



Priloga 11:  Shema vprašalnika za določitev javno-zasebnega partnerstva kot investicija 
države ali zasebna investicija 

 
 

NE 

 
JZP je zasebna 

investicija 

DA 

Ali bo država 
glavni kupec? 

Ali bo zasebni 
partner prevzel 

tveganje 
povezano z 

gradnjo? 

DA 

NE 

NE 

Ali bo zasebni 
partner prevzel 

tveganje 
povezano s 
kvaliteto?

 
 

JZP je državna 
investicija NE 

Ali bo zasebni 
partner prevzel 

tveganje 
povpraševanja?

DA 

DA 

 
 
Vir: Povzeto po Long term Contracts between government units and non-government 
 partners, 2004, str. 26.  
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