
 

ORIS ODLOČITVE O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA 
V nadaljevanju podani oris odločitve o ugotovitvi javnega interesa je oblikovan zgolj kot pripomoček in ni primeren za neposredno uporabo 

brez prilagoditve glede na obstoječe dejansko in pravno stanje. Nekatere določbe odločitve o ugotovitvi javnega interesa niso aplikativne 

na vsa dejanska in pravna stanja oziroma izbrane modele, prav tako pa vsebina vzorca v posameznih delih ob določenih pravnih in 

dejanskih stanjih ni zadostna za pravno pravilno in celovito ureditev razmerij. Pri oblikovanju končne verzije odločitve o ugotovitvi javnega 

interesa je zato nujna ustrezna prilagoditev in dopolnitev določil dokumenta, izvedena ob doslednem upoštevanju določb vse relevantne 

zakonodaje, obstoječih pravnih podlag, dejanskih podlag ter posebnosti izbranega modela.  

 

 

 

Na podlagi [navedba pravnih podlag, ki so specifične za subjekt, ki izdaja predmetno odločitev] ter 11. člena 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) [navedba organa iz 11. člena ZJZP]  na 
[navedba datuma in podatkov o sprejemu] sprejema 

 

ODLOČITEV  

O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA ZA SKLENITEV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN IZVEDBO PROJEKTA 
[NAVEDBA PROJEKTA] 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina akta) 

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in 
izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za [navedba podatkov o projektu], v eni izmed oblik 
javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 
127/06). 

(2) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo [navedbo ustrezne pravne opredelitve; na primer odloka, 
uredbe, ipd.]. 

 

2. člen 

(opredelitev izrazov) 

(1) Izrazi, opredeljeni v tej aktu, pomenijo: 

a) »javni partner« oziroma »koncedent« je [navedba informacij o koncedentu]. 

b) »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot 
izvajalec javno-zasebnega partnerstva; 

c) »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedentom, 
koncesionarjem in uporabniki objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in 
spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega storitev 
plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko 
pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (na 
primer finančni prihranki, stopnja udobja, itd).  

(2) Izrazi, uporabljeni v tej aktu, pomenijo enako, kot je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06), v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih in 
drugih aktih, izdanih na njuni podlagi. 



 

 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 

3. člen 

(javni interes) 

Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
17/14 in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega 
načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020, Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k 
energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s 
pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), [navedba morebitnih dodatnih pravnih podlag za ugotovitev javnega interesa], 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske 
dokumentacije [navedba podatkov o investicijski dokumentaciji], Pravilnika o vsebini upravičenosti 
izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi 
podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva 
[navedba podatkov o oceni upravičenosti] se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva za [navedba podatkov o projektu], v obliki javno-zasebnega partnerstva 
po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije [splošna opredelitev načina in obsega 
razmerja]. 

 

III. KONČNE DOLOČBE 

 

4. člen 

(uveljavitev) 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

5. člen 

(spremembe in razveljavitev veljavnosti akta) 

(1) Ta akt se lahko spremeni ali v celoti razveljavi pod pogoji in omejitvami, določenimi z zakonom, ter le 
po enakem postopku, kot je bil sprejet. 

 

 
Št. [navedba številke akta]  

[kraj in datum sprejema]     [navedba in podpis pristojne osebe] 

  

 


