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1. UVOD 

1.1.     OZADJE IN CILJI 

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance in strokovno javnostjo v letu 

2014 pripravilo in izdalo »Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v 

stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva«. Naveden dokument podaja 

osnovne informacije o energetskem pogodbeništvu, možnih modelih izvedbe, potrebni investicijski 

dokumentaciji, pravnem postopku izvedbe ter tehničnih in drugih aspektih projektov energetskega 

pogodbeništva. 

Glede na dejstvo, da: 

• se je Slovenija v okviru strateškega izvedbenega dokumenta Operativni program za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (december 2014)1 zavezala, da bo v 

okviru prednostnih naložb podprla projekte energetske prenov stavb javnega sektorja, ki se 

bodo izvajali v okviru energetskega pogodbeništva, kot nove oblike izvajanja in financiranja 

energetskih prenov stavb;2 

• Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (december 

2014) predvideva zagon mehanizma energetskega pogodbeništva3 in sicer, kot vzvod za 

odpravo finančnih neučinkovitosti in izboljšanje razmerja med vrednostjo subvencije in 

spodbujeno investicijo v javnem sektorju s sedanjih 1 : 1,19 na 1 : 3 do leta 2020;4 

• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (maj 2015) kot enega od 

horizontalnih ukrepov predvideva tudi energetsko pogodbeništvo, pri čemer se ugotavlja, da 

je bilo spodbudno podporno okolje za razvoj energetskega pogodbeništva že načrtovano v 

                                                             

1 Natančneje v okviru prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 

»Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 

infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe 

energije v javnem sektorju«. 

2 Poleg navedenega se je v navedenem specifičnem cilju podala tudi zaveza k podpori energetske obnove stavb javnega 

sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter lokalnih samoupravnih skupnosti, 

pri čemer je namen spodbuditi celovito energetsko prenovo stavb, kar vključuje rabo obnovljivih virov energije in ukrepe 

energetske prenove celotnih stavb in posameznih delov stavb tako v celoviti kot postopni prenovi. 

3 V okviru ukrepa OS-11 (Predpisi za energetsko pogodbeništvo za javni sektor). 

4 Slovenija je v obdobju 2007−2013 dosegala zelo nizek finančni vzvod pri izkoriščanju nepovratnih sredstev za projekte 

energetske prenove stavb. V javnem sektorju je višina subvencije iz sredstev Kohezijskega sklada večinoma pokrivala 100 % 

upravičenih stroškov projekta, zato so pritegnile zelo majhen delež dodatnih investicijskih sredstev, in sicer 1,38 evra 

investicijskih sredstev na 1 evro subvencij. 
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predhodnih dokumentih, a se naloge, predvidene v okviru ukrepa H.1, v veliki večini niso 

izvajale, zaradi česar trg energetskega pogodbeništva tako še naprej ostaja razmeroma slabo 

razvit; 

• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb5 (oktober 2015) kot 

enega od instrumentov oziroma ukrepov obravnava tudi energetsko pogodbeništvo, pri 

čemer na več mestih izpostavlja, da glavno oviro predstavlja nezaupanje in nepoznavanje 

koncepta energetskega pogodbeništva s strani javnega sektorja; 

• v praksi koncept energetskega pogodbeništva s strani javnega sektorja ni bil pozitivno sprejet 

in se ne uporablja v predvidenem obsegu, zaradi česar je ogroženo celo doseganje zavez, ki 

jih je Slovenija podala v okviru zgoraj omenjenih dokumentov; 

se je po izdaji »Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega 

sektorja po principu energetskega pogodbeništva« v praksi pojavila potreba po dodatnih, jasnejših in 

podrobnejših usmeritvah javnim partnerjem pri pripravi in izvedbi projektov javno-zasebnega 

partnerstva, ki bi približale koncept energetskega pogodbeništva vsem subjektom javnega sektorja. 

Prav tako so bile v času od objave prve verzije »Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske 

učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva« objavljene 

nekatere nove usmeritve glede izvajanja in klasifikacije energetskega pogodbeništva na evropski 

ravni,6 zaradi česar je nujno, da se najnovejša dognanja na zadevnem področju ažurno prenesejo tudi 

v nacionalne smernice. 

Glede na navedeno so cilj predmetnega dokumenta: 

(1) javnim partnerjem približati koncept energetskega pogodbeništva prek identifikacije in 

rešitev ovir in izzivov pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje 

energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva; 

(2) javnim partnerjem podati jasne informacije o pravilnem načinu postopanja pri izvedbi 

projekta javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu 

energetskega pogodbeništva. 

1.2.     STRUKTURA IN VSEBINA DOKUMENTA 

Glede na zastavljene cilje v predhodnem poglavju je predmetni dokument primarno oblikovan kot 

praktični pripomoček javnim partnerjem pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva za 

izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva in predstavlja dodatek 

                                                             

5 Ki je bila sprejeta na podlagi zahteve iz 4. člena Direktive 2012/27/EU in prenesene določbe 348. člena Energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1). 

6 Primarno je to »Eurostat Guidance Note: The Impact of Energy Performance Contracts on Goverment Accounts«. 
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(oziroma izvedbeno nadgradnjo) k že izdanim »Smernicam za izvajanje ukrepov izboljšanja 

energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva«. Glede 

na dejstvo, da »Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega 

sektorja po principu energetskega pogodbeništva« že podrobno obravnavajo posamezne dejanske in 

pravne elemente energetskega pogodbeništva, se predmetni dokument osredotoča na dejansko 

izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu 

energetskega pogodbeništva z vidika javnega partnerja. Ob tem predmetni dokument podaja tudi 

odgovore na ključna vprašanja, s katerimi se med zadevnim postopkom srečujejo javni partnerji. 

Ravno nepoznavanje koncepta energetskega pogodbeništva in na to vezana številna odprta vprašanja 

so namreč ključni element za zadržan sprejem koncepta energetskega pogodbeništva v Sloveniji. 

Vsebina dokumenta je zaradi želje po unifikaciji postopkovnih aktivnosti na ravni evropskega 

prostora oblikovana in delno povzeta po evropskih priročnikih »Guide to Guidance (How to Prepare, 

Procure and Deliver PPP Projects)« in »Guidance on Energy Efficiency in Public Buildings«, izdanih s 

strani EPEC (European PPP Expertise Centre), ustanovljenega na podlagi skupne iniciative Evropske 

investicijske banke, Evropske komisije, držav članic Evropske unije, držav kandidatk in nekaterih 

drugih držav. 

Dokument je ob upoštevanju razdelitve projekta energetskega pogodbeništva na ključne faze 

razdeljen na štiri vsebinske sklope: 

 

Shema 1: Vsebina dokumenta 

Ob tem vsebina dokumenta dodatno sledi cilju enostavnejše predstavitve posameznih glavnih 

elementov projekta javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu 

energetskega pogodbeništva. 

1.3.     UPORABA DOKUMENTA 

Dokument je oblikovan zgolj kot pripomoček in ni nujno primeren za neposredno uporabo brez 

upoštevanja specifik obstoječega dejanskega in pravnega stanja. Nekatera stališča in usmeritve niso 

aplikativne na vsa dejanska in pravna stanja oziroma izbrane modele energetskega pogodbeništva, 

prav tako pa vsebina dokumenta ob določenih pravnih in dejanskih stanjih ni zadostna za pravno 

pravilno in celovito ureditev razmerij. Pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za 

izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva je glede na navedeno 

treba dosledno upoštevati določbe vse relevantne zakonodaje (npr. ZJZP, ZGJS, ZJF, Direktive 

2012/27/EU, itd.), obstoječih pravnih podlag (npr. odlokov o izvajanju GJS, itd.) in dejanskih podlag 

ter druge relevantne okoliščine. 

IDENTIFIKACIJA 
PROJEKTA

PRIPRAVA NA 
IZVEDBO 

PROJEKTA
JAVNI RAZPIS

IMPLEMENTACIJA 
PROJEKTA
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1.4.     OVIRE IN IZZIVI 

Pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po 

principu energetskega pogodbeništva so bili na strani javnih partnerjev v praksi izpostavljeni 

naslednji štirje sklopi ovir in izzivov: 

 

Shema 2: Ovire in izzivi 

Ključnega pomena je, da tudi s pomočjo ugotovitev in usmeritev iz predmetnih smernic, javni 

partnerji med izvajanjem projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske 

učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva, metodično in predvsem pravočasno 

obravnavajo vsa izpostavljena vprašanja in se s tem lažje soočijo s predstavljenimi ovirami in izzivi.  

1.4.1. TEHNIČNE OVIRE IN IZZIVI 

Največja tehnična ovira na strani javnih partnerjev je pomanjkanje ustreznega tehničnega ozadja 

oziroma strokovnega znanja (oziroma ustreznega podpornega okolja), saj navedena okoliščina 

neposredno vpliva na pomanjkanje ozaveščenosti glede problematike energijske učinkovitosti 

javnega sektorja, posredno pa tudi na nepravilno obravnavanje priložnosti, ki jih nudijo projekti za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Navkljub jasnim korakom v smeri podpore konceptu 

energetskega pogodbeništva v javnem sektorju (kot izhajajo iz nacionalnih dokumentov, navedenih v 

poglavju 1.1) osveščenost javnega sektorja na operativni ravni (vodstveni kader občin, javnih 

zavodov, hišnikov itd.) še ne dosega želenega nivoja, zaradi česar marsikateri potencial za izboljšanje 

energetske učinkovitosti ni izkoriščen. Pri marsikaterem javnem partnerju namreč ni zadostnega 

zavedanja o obsegu rabe energije v stavbah (kar je lahko tudi posledica pomanjkanja podatkov o 

oskrbi z energijo in njeni rabi) in na to vezanih možnostih zmanjšanja porabe energije. 

Glede na navedeno je prvi tehnični izziv zagotoviti, da so vsi upravljavci objektov javnega sektorja (in 

posledično tudi lastniki) ozaveščeni glede vrzeli (ter na to vezanih finančnih učinkov) med obstoječo 

stopnjo rabe energije in rabo, ki bi bila lahko dosežena ob ustrezni implementaciji projekta za 

izboljšanje energetske učinkovitosti. 

TEHNIČNI EKONOMSKI

PRORAČUNSKI PRAVNI

OVIRE IN IZZIVI
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Drugi tehnični izziv je javnim partnerjem predstaviti, da obstajajo uveljavljene tehnologije, metode in 

storitve, ki lahko prinesejo izrazito znižanje porabe energije oziroma na to vezanih stroškov in/ ali 

znižajo stopnjo onesnaževanja. 

Če se bodo javni partnerji uspešno soočili s prvima dvema izzivoma, pa bodo morali za uspešno 

realizacijo projekta energetskega pogodbeništva premagati tudi tretji (in morda celo 

najpomembnejši) tehnični izziv v obliki pravilne izbire ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 

s strani javnega partnerja. Nepravilna izbira ukrepov namreč lahko bistveno vpliva na uspešnost 

izvedbe projekta. 

V zvezi z navedenim velja omeniti tudi dodaten izziv, vezan na stremljenje k celovitosti energetskih 

prenov, saj se v praksi pogosto dogaja, da je (zaradi pritiskov zasebnih partnerjev oziroma 

pomanjkanja sredstev javnih partnerjev) obseg dejansko izvedenih ukrepov pogosto omejen le na 

ukrepe z razmeroma hitro dobo vračanja. Posledično se navkljub izčrpanju ekonomskega potenciala 

stavbe namesto celovitih energetskih prenov izvedejo zgolj delne prenove, s čimer pa maksimalen 

potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti ni dosežen. 

1.4.2. EKONOMSKE OVIRE IN IZZIVI 

Glede na dejstvo, da koncept energetskega pogodbeništva že v svojem bistvu rešuje problem 

financiranja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti (torej glavno ekonomsko oviro), ne bi 

smelo prihajati do posebnih ovir za uveljavitev zadevnega koncepta. Navkljub navedenemu pa se 

zaradi nepoznavanja koncepta energetskega pogodbeništva v praksi pojavlja odpor do takšnega 

načina »financiranja« ukrepov v energetsko učinkovitost. Ob tem prvo ekonomsko oviro predstavlja 

dejstvo, da je predstavitev stroškovne učinkovitosti (in drugih učinkov) projektov javno-zasebnega 

partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti (predvsem v primerjavi z lastno investicijo) na 

nivoju odločevalcev javnega partnerja problematična, saj zaradi večjega števila obravnavanih 

parametrov pozitivni finančni in drugi učinki niso vedno jasno izkazani. Navedeno je še bolj pereče, 

saj pri nekaterih javnih partnerjih zaradi letne narave proračunov in načina zagotavljanja sredstev 

(glede na dejansko porabo) ni prave vzpodbude za izvedbo ukrepov. Ob tem še dodatno oviro 

predstavlja dejstvo, da koncept energetskega pogodbeništva prinaša dolgotrajna pogodbena 

razmerja med javnim in zasebnim sektorjem, ki v preteklosti v Slovenji niso bila zaželena. Vse 

navedeno vodi v (dejansko sicer neutemeljeno) pomanjkanje ekonomskega motiva za povečanje 

energetske učinkovitosti stavb. 

Posledično je največji izziv javnim partnerjem zagotoviti, da imajo v okviru projektov javno-zasebnega 

partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti zadostne garancije glede ekonomskih (finančni 

prihranki) in dejanskih (prihranki energije) učinkov.7 

                                                             

7 V praksi se je npr. kot izredno učinkovita izkazala preprosta rešitev v smeri, da imajo tudi dejanski uporabniki oziroma 

upravljavci objektov (in ne samo lastniki) pravico do udeležbe na finančnih prihrankih. 
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1.4.3. PRORAČUNSKE OVIRE IN IZZIVI 

Javni partnerji se glede na obstoječo gospodarsko klimo in na le-to vezane tesne fiskalne okvire 

zaradi nestabilnih makroekonomskih razmer srečujejo s težavami pri zbiranju lastnih finančnih 

sredstev za investicije, zaradi česar ne morejo izvesti celotnega obsega nameravanih investicij. 

Navkljub temu, da koncept energetskega pogodbeništva v veliki meri naslavlja navedeno 

problematiko, se zaradi dejstva, da nekateri ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti za zasebne 

partnerje niso (ekonomsko) zanimivi, navedena ovira v obliki nezmožnosti zagotavljanja lastnega 

vložka v določenem obsegu preliva tudi v projekte javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje 

energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva. Navedeno problematiko še 

dodatno zaostrujejo zaveze javnih partnerjev, vezane na odpravopresežnega primanjkljaja (ter na to 

vezano omejevanje zadolženosti), kot so vzpostavljene s Programom stabilnosti (april 2015),8 

Nacionalnim reformnim programom,9 Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) ter 

predvsem Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP). Predvsem slednji določa stroge omejitve glede možnosti 

zadolževanja javnih partnerjev.10 Navkljub dejstvu, da Direktiva 2012/27/EU stremi k spremembi 

                                                             

8 Ki v zvezi s fiskalno odgovornostjo predvideva okrepitev fiskalnega okvirja in odgovornosti, izravnan strukturni saldo leta 

2020 itd. 

9 Program kot ključne cilje določa: 

• odpravo presežnega primanjkljaja, 

• okrepitev proračunske strategije, 

• povečanje učinkovitosti javnih izdatkov, 

• stabilizacijo dolga. 
10 V 81. členu je tako urejeno zadolževanje države: 

(1) Država se za izvrševanje državnega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži doma in v tujini do višine 

primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in odplačila glavnic dolga, ki zapadejo v 

plačilo v tekočem proračunskem letu in do višine, potrebne za odplačilo glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v 

plačilo v prihodnjih dveh proračunskih letih. 

(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko država zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic državnega dolga v 

tekočem proračunskem letu. 

(3) Za izvajanje intervencij na sekundarnem trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev se država lahko zadolži z dodatno 

izdajo posameznega lastnega dolžniškega vrednostnega papirja do obsega, določenega za ta namen v zakonu, ki ureja 

izvrševanje proračuna za posamezno leto. Obseg zadolževanja za izvajanje intervencij na trgu vrednostnih papirjev se ne 

všteva v obseg zadolževanja iz prvega odstavka tega člena niti v višino likvidnostnega zadolževanja iz četrtega odstavka tega 

člena. 

(4) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko država 

likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 
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interpretacije računovodskih ki urejajo javni dolg, in sicer na način, da se energetsko pogodbeništvo 

ne obravnava kot zadolževanje, namreč obstoječa pravila v določenih dejanskih stanjih zaradi zgoraj 

navedenih nacionalnih pravil glede zadolževanja onemogočajo izvedbo projekta javno-zasebnega 

partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva. 

Glede na navedeno sta glavna izziva vezana na proračunske ovire, naslednja: da se investicije v 

projekte energetske učinkovitosti zaradi številnih pozitivnih rezultatov (tudi finančnih) uvrstijo med 

prioritetne investicije in da se hkrati za navedene projekte vzpostavijo ustrezni sistemi 

(so)financiranja. Še večji izziv pa je, da se modeli izvajanja projektov energetske učinkovitosti 

zastavijo na način, da ne bodo bistveno bremenili kvote zadolževanja javnih partnerjev. 

1.4.4. PRAVNE OVIRE IN IZZIVI 

Kot drugje po svetu se projekti javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti 

po principu energetskega pogodbeništva tudi v slovenskem prostoru srečujejo s številnimi ovirami, 

vezanimi na zakonske in druge pravne okvire, in nanje vezano organizacijsko strukturo javnih 

partnerjev. Poleg širše pravne podlage za izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva za 

izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva, ki je bila skladno z 

določbami Direktive 2012/27/EU v preteklih letih (predvsem pa v lanskem letu) oblikovana v 

strateških nacionalnih dokumentih,11 morajo biti za uspešno izvajanje zadevnih projektov nujno 

vzpostavljene tudi zadostne pravne podlage za izvajanje postopkov sklenitve takšnih javno-zasebnih 

                                                                                                                                                                                              

(5) Obseg zadolževanja države, ki je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, se lahko poveča 

največ do razlike med pravicami porabe za odplačilo glavnic dolga, nominiranimi v tuji valuti, ki so načrtovane v sprejetem 

proračunu, in pravicami porabe, potrebnimi za realizacijo odplačil navedenih glavnic, nastale zaradi povečanja tečajev tujih 

valut pri realizaciji izplačila v razmerju do tečaja teh valut pri načrtovanju proračuna. Za enak obseg se povečajo tudi pravice 

porabe v finančnem načrtu pristojnega neposrednega uporabnika. 

V 85. členu pa zadolževanje občin: 

(1) Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa 

zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični. 

(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 

likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Če posebni zakon ne določa drugače, so 

prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti 

sredstev proračuna izdatek proračuna. 

(3) Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, na način in v rokih, 

ki jih predpiše minister, pristojen za finance. 

(4) V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v 

tekočem proračunskem letu. 

11 Kot so navedeni v poglavju 1.1 predmetnih smernic. 
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partnerstev. Navedeno področje v slovenskem pravnem redu trenutno ureja Zakon o javno-

zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), ki pa je zaradi svoje starosti in 

neprilagojenosti konkretnemu konceptualnemu modelu energetskega pogodbeništva (tudi zaradi 

zgoraj izpostavljene problematike zadolževanja) v veliki meri nezadosten, zaradi česar se tudi v sami 

pravni teoriji glede uporabe posameznih institutov zakona za projekte energetskega pogodbeništva 

pojavljajo nasprotujoča si mnenja.12 Prav tako so se v preteklosti pojavljale določene težnje, da se za 

sklenitev pogodbenih razmerij za projekte energetskega pogodbeništva uporabljajo pravila javnega 

naročanja (tj. Zakon o javnih naročilih), zaradi česar v praksi pri izvedbi postopkov pogosto prihaja do 

uporabe napačnih pravnih podlag. Glede na navedeno je od glavnih pravnih ovir pravilna izbira 

pravne podlage (tudi znotraj določb ZJZP) in s tem tudi postopka za izvedbo projekta. 

Vezano na izpostavljeno oviro je ključni izziv vzpostavitev jasnega (zakonskega) okvira za vodenje 

vseh postopkov, vezanih na sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske 

učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva.  

V postopku sprejemanja je nov zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki bo preglednejše uredil 

postopek sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva in natančnejše opredelil razmejitev med 

javno-zasebnim partnerstvom, koncesijskim razmerjem in javno-naročniškim razmerjem z vidika 

tveganj.  

                                                             

12 Npr. glede vprašanja smotrnosti uporabe instituta »koncesije gradenj« in na to vezane uporabe pravil javno-naročniške 

zakonodaje. 
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2. IDENTIFIKACIJA PROJEKTA 

V okviru predmetnega poglavja se na kratko dotikamo prve faze izvedbe projekta, ki je sicer že 

podrobno obravnavana v okviru 6. poglavja »Smernic za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske 

učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva«. Faza identifikacije 

projekta je pomembna zaradi dejstva, ker določa, ali se izbrani projekt lahko izvaja v obliki javno-

zasebnega partnerstva namesto klasičnega javnega naročanja. Faza identifikacije projekta je smiselno 

razdeljena na podfazo izbire in opredelitve projekta ter podfazo ocene možnosti javno-zasebnega 

partnerstva. 

2.1.     IZBIRA IN OPREDELITEV PROJEKTA 

Javni partnerji se vsakodnevno srečujejo z večjim številom potencialnih investicijskih projektov, ki jih 

morajo, glede na omejena proračunska sredstva, ustrezno oceniti in prioritizirati. Navedeno velja tudi 

za projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva, pri 

čemer morajo javni partnerji pri obravnavi teh projektov upoštevati kar nekaj posebnosti. V praksi se 

sicer izbira in opredelitev projekta začneta z izvedbo (razširjenega) energetskega pregleda in 

nadaljujeta z izdelavo investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 

54/10). Ob tem vzporedno lahko teče tudi predhodni postopek, in sicer skladno z določbami ZJZP. 

2.1.1. SPLOŠNE POSEBNOSTI VEZANE NA ENERGETSKO 

POGODBENIŠTVO 

Javni partner mora pri obravnavi projekta za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu 

energetskega pogodbeništva v zvezi s predmetom investicije v okviru preliminarnih aktivnosti, 

vezanih na izbiro in opredelitev projekta, med drugim izvesti: 

(1) Preliminarno (okvirno) opredelitev in izbiro stavb in ukrepov  Javni partner izbere enega ali 

več stavb za implementacijo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Ob tem izpostavljamo, da se na evropski ravni preferenčna velikost projektov glede na 

vrednost investicijskih ukrepov začne pri dveh milijonih evrov, povprečje pa se giblje okoli 

petih milijonov evrov. V zvezi z navedenim se v praksi velikokrat izvaja t.i. združevanje stavb v 

pakete (ang. pooling), ki prinaša še dve dodatni prednosti: 

a. znižuje transakcijske stroške, ki so najvišji v primerih prenov ovoja stavb, 

b. zmanjšuje tveganje neuspelih ali manj uspešnih prenov, saj se tovrstne prenove 

kompenzirajo z doseganjem boljših rezultatov pri drugih stavbah v paketu in tako 

vseeno dosežejo pogodbeno zastavljen skupni cilj prihrankov energije. 

Ob tem se v praksi pojavljata dva pristopa: 

a. združevanje stavb istega lastnika, 
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b. združevanje stavb različnih lastnikov (še posebej primerno, kadar en sam lastnik 

nima dovolj velikega stavbnega fonda, ki bi bil privlačen za zasebne partnerje). 

Ob tem mora javni partner upoštevati, da velikost investicije neposredno omejuje možnost 

udeležbe manjših ESCO-tov. 

(2) Preliminarno oceno potenciala energetskih prihrankov  Po izboru stavb in ukrepov mora 

javni partner opraviti preliminarno oceno potenciala energetskih prihrankov. Navedeno je 

lahko izvedeno na podlagi vzorca ali na podlagi individualne obravnave vseh stavb. Ker 

navedene ocene služijo kot vhodni podatki za nadaljnje korake pri izvajanju projekta, je 

smotrno, da v primeru omejenih kapacitet javnega partnerja le-ta za navedeno oceno 

angažira ustrezno usposobljene zunanje izvajalce. 

Poleg navedenega mora javni partner glede na specialno naravo razmerij energetskega 

pogodbeništva za ustrezno obravnavo projekta in zadosten izkaz njegovih učinkov pri izdelavi 

investicijske dokumentacije upoštevati in ovrednotiti vsaj naslednje potencialne prednosti 

energetskega pogodbeništva: 

• znižanje ali izničenje začetnih stroškov investicije za javnega partnerja zaradi finančnega 

vložka zasebnega partnerja; 

• pogojenost plačila z doseganjem pogodbeno dogovorjenih prihrankov; 

• prenos tehničnega tveganja na zasebnega partnerja; 

• znaten prispevek k energetski varnosti oziroma vzdržnosti zaradi širšega (nacionalnega) 

znižanja porabe energije; 

• povečana ekonomska učinkovitost - kot odraz namestitve energijsko bolj učinkovitih 

sistemov, zmanjšanih stroškov in zagotovitve vira sredstev za obnovo stavbnega fonda; 

• spodbuda ekonomskega razvoja - kot odraz povečane gospodarske aktivnosti zaradi 

implementacije projektov, do katerih ob neuporabi modelov energetskega pogodbeništva 

zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev ne bi prišlo; 

• razbremenitev okolja - kot posledica zmanjšanja porabe energije in prestrukturiranja virov 

energije; 

• izboljšava kakovosti zraka (zunaj in znotraj stavbe) do katere sicer ne bi prišlo; 

• celovitost storitve zasebnega partnerja (ki ponuja sinergijske učinke). 

2.1.2. POSEBNOSTI VEZANE NA ČRPANJE SREDSTEV 

OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE 

POLITIKE V OBDOBJU 2014 - 2020 

Skladno z Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb je za pristop k 

celoviti energetski obnovi stavb javnega sektorja, ki bodo lahko predmet sofinanciranja iz sredstev 
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Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, treba 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

• urejeno lastništvo javnega partnerja (RS, občine) oziroma sklenjen sporazum o sofinanciranju 

z drugimi lastniki; 

• urejeno upravljavstvo;13 

• določitev kazalnikov energetske učinkovitosti - izdelana morata biti razširjen energetski 

pregled stavbe in energetska izkaznica, v katerih se morajo primerno upoštevati tudi 

lokacijski pogoji, kulturnovarstveni pogoji in drugi morebitni pogoji; 

• investicijska obravnava projekta - izdelana mora biti investicijska dokumentacija, s katero se 

določi tudi zgornja meja donosa za vlaganja zasebnega partnerja; 

• preizkus primernosti za javno-zasebno partnerstvo - izpeljava predhodnega postopka, 

skladno z določbami ZJZP; 

• opredeljen predlog celovite energetske prenove stavbe - izdelan mora biti nabor ukrepov 

celovite energetske prenove. 

2.1.3. POSEBNOSTI PRI IZDELAVI ENERGETSKIH PREGLEDOV IN 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Ministrstvo za infrastrukturo je v Navodilih za delo posredniških organov in upravičencev pri izvajanju 

ukrepa energetske prenove stavb javnega sektorja, ki so izšla februarja 2016, posebnostim pri 

izdelavi razširjenih energetskih pregledov in investicijske dokumentacije namenilo posebno poglavje. 

2.1.4. PRIMER DOBRE PRAKSE PRI SOSLEDJU IZDELAVE 

DOKUMENTACIJE 

V tem poglavju je prikazan predlog primera sosledja izdelave dokumentacije, ki upošteva celovitost 

pristopa pri snovanju projektov energetske prenove stavb, pri čemer je interakcija strokovnjakov 

različnih strok, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije, dosežena že v začetnih fazah 

projekta. V praksi se namreč pogosto izkaže, da lahko že manjše spremembe pri projektiranju 

privedejo do bistvenih odstopanj pri stroškovni učinkovitosti investicije in energijskih kazalnikih 

stavb, stroški sprememb projekta pa so bistveno nižji, če do njih pride še v dovolj zgodnjih fazah, npr. 

pri zasnovi, projektiranju in pripravi izvedbene dokumentacije. 

                                                             

13 Pri dveh ali več upravljavcih mora biti sklenjen sporazum o tem, kdo bo vodil energetsko prenovo, in izdelan načrt o 

financiranju. 
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PRIMER PRIPRAVE DOKUMENTACIJE  

Skladno s Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 

partnerstva se primerja dokumentacija, ki jo javni partner izdela v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in 

dokumentacija, ki jo mora predložiti zainteresirana oseba. Javnemu partnerju v tej fazi zadošča že 

uporaba DIIP-a (le-ta je zasnovan na podlagi REP-a in že vsebuje konkretne ukrepe, vključno z 

ocenjeno investicijo in prihranki), če vsebinsko obravnava vse elemente (glej drugi odstavek 2. člena 

pravilnika), potrebne za pripravo ocene možnosti javno-zasebnega partnerstva.  

Izdela se oceno možnosti javno-zasebnega partnerstva, v sklopu katere javni partner primerja 

promotorske vloge s svojo dokumentacijo. Če v fazi predhodnega postopka promotor predlaga 

ustreznejši scenarij ukrepov, se ta predlog upošteva tako, da se ovrednoti z novelacijo REP-a, 

izkazane vrednosti investicije s pripadajočimi prihranki pa se upoštevajo v sklopu ocene možnosti JZP.  

Če se na podlagi predhodnega postopka sprejme odločitev, da se operacije ne bo izvedla po JZP, in če 

je izkazana upravičenost izvedbe operacije v okviru JN, se nadaljuje z izdelavo projektne 

dokumentacije PZI. V primeru izvedbe operacije po JZP se javni partner sam odloči o smiselnosti 

izdelave PZI.  

Če PZI obravnava spremenjen nabor ukrepov v okviru scenarija celovite energetske prenove, ki 

vplivajo na spremembe pri prihrankih energije glede na predhodno izdelan REP (npr. zaradi zahtev 

predpisov, ustreznejših tehnično-tehnoloških rešitev itn.), se najprej izdela novelacija REP-a.  

Na podlagi izdelane dokumentacije se izdela druga zahtevana investicijska dokumentacija (npr. PIZ in 

IP). S tem ko investicijski program temelji na dokumentaciji PZI in novelaciji REP-a, so upoštevane 

realnejše ocene vrednosti GOI del in prihrankov energije, ki omogočajo bolj popolne analize stroškov 

in koristi pri postopkih odločanja. Obenem je v tej fazi celotna dokumentacija, t.j. projektna 

dokumentacija PZI, REP oziroma njegova novelacija in investicijska dokumentacija, že med seboj 

usklajena.  

2.2.     OCENA MOŽNOSTI JAVNO ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 

2.2.1. PREDHODNI POSTOPEK 

Namen predhodnega postopka po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)  

je, da se na podlagi investicijskega elaborata ugotovi, ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, 

okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja javno-zasebnega partnerstva, 

in da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva za določitev vsebine odločitve 

in/ ali akta o javno-zasebnem partnerstvu. 
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Tako sta del predhodnega postopka tudi izdelava investicijskega elaborata,14 skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), in pa predvsem izdelava ocene možnosti javno-zasebnega 

partnerstva, skladno z 8. členom ZJZP in Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 

modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07). 

Postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva lahko v praksi začneta tako javni partner kot tudi 

(bodoči) zasebni partner. Predhodni postopek, na podlagi katerega se sprejme odločitev o izvedbi 

projekta javno-zasebnega partnerstva ali zaključku postopka, se namreč začne na lastno pobudo 

javnega partnerja ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki 

jo poda pravna ali fizična oseba, ki ima interes za izvajanje javno-zasebnega partnerstva (t. i. 

promotor). 

2.2.2. POZIV PROMOTORJEM 

Javni partner praviloma enkrat letno, z javnim pozivom pozove morebitne promotorje k podaji vlog o 

zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer bi lahko bili izpolnjeni 

pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne 

projekte.15 Vezano na to Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) določa, da 

se lahko poziv morebitnim promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega 

partnerstva poda še pred sprejemom odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer javni 

partnerji izvedejo poziv najkasneje po vključitvi projekta v načrt razvojnih programov ali drug akt 

podobne vsebine enkrat letno, in sicer v treh mesecih po sprejemu proračuna. 

V javnem pozivu je treba opredeliti predvsem: 

• vsebino vloge o zainteresiranosti in pričakovanjih, 

• katere dokumente mora promotor priložiti oziroma 

• katere vidike javno-zasebnega partnerstva predstaviti. 

Javni poziv, ki že vsebuje opredelitev potreb javnega partnerja in bistvene elemente iz investicijskega 

elaborata (kar je večinoma primer pri energetskem pogodbeništvu), ne sme prejudicirati oblike 

javno-zasebnega partnerstva oziroma vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu. 

                                                             

14 Podrobno obravnavana v predhodnih poglavjih. 

15 Treba je poudariti, da »interesa za zasebno vlaganje v javne projekte« ni mogoče enačiti z obstojem »javnega interesa«, 

saj bi v tem primeru prišlo do začaranega kroga (javni interes je pogoj za začetek formalnega postopka, ne pa za zbiranje 

vlog o zainteresiranosti). 
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2.2.3. VLOGA O ZAINTERESIRANOSTI 

Kot je bilo že navedeno, promotorji niso vezani na izdajo zgoraj obravnavanega poziva, temveč lahko 

vlogo o zainteresiranosti podajo tudi na lastno pobudo. Takšno vlogo o zainteresiranosti za izvajanje 

javno-zasebnega partnerstva mora javni partner obravnavati v štirih mesecih od prejema in se v tem 

času o njej tudi odločiti. 

Dokumentacija, ki jo predloži zainteresirana oseba, mora skladno s Pravilnikom o vsebini 

upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) 

vsebovati vse elemente, ki jo vsebuje dokumentacija, ki jo pripravi javni partner v skladu z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), zlasti pa: 

• idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije, 

• analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja, 

• prikaz ocenjene vrednosti investicije in predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo 

razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega 

prevzetega tveganja, 

• ekonomsko oceno projekta, 

• časovni načrt izvedbe in 

• oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta. 

Oseba, ki je podala vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, ima v 

nadaljnjem postopku enake pravice kot drugi kandidati (pri čemer se s podajo vloge o 

zainteresiranosti ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca). 

Navkljub temu lahko javni partner v primeru, da so vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-

zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, 

okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno 

rešitev, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu. Če pa javni 

partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne uvede predhodnega postopka niti z vlagateljem ne 

doseže soglasja o odkupu dokumentov, mu je dolžan dokumente vrniti. V tem primeru ohrani 

promotor vse pravice na dokumentih, priloženih vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-

zasebnega partnerstva. Pomembno dejstvo je še, da do odkupa predmetni dokumenti zaradi 

varovanja poslovne skrivnosti promotorjev niso informacija javnega značaja. 

2.2.4. TEST JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

V okviru ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, ki jo 

predvideva ZJZP, in ki jo kot predpostavko za pridobitev sredstev Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 predvideva Dolgoročna strategija za spodbujanje 

naložb energetske prenove stavb, se skladno s Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta 
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po modelu javno-zasebnega partnerstva primerja dokumentacija, ki jo javni partner pripravi v skladu 

z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in ob upoštevanju predhodnih poglavij tega 

dokumenta ter dokumentacija, ki jo mora predložiti zainteresirana oseba. 

Javni partner oceno upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva izvede 

na podlagi naslednjih kriterijev: 

• življenjske dobe projekta, 

• neto sedanje vrednosti, 

• interne stopnje donosnosti, 

• rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega 

partnerstva (t. i. value for money) ter 

• stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (t. i. cost benefit analiza). 

Ob tem mora javni partner pri izdelavi ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-

zasebnega partnerstva v praksi za zagotovitev podlag za pravilno odločanje pri nadaljnjih postopkih 

nujno odgovoriti na naslednje sklope vprašanj: 

• Katera so ključna tveganja, povezana s projektom? 

• Kakšna je optimalna razdelitev tveganj? 

• Ali je projekt znotraj finančnih zmožnosti javnega partnerja? 

• Iz kakšnega vira bodo zagotovljena sredstva za plačilo? 

• Ali bo projekt izpolnjeval kriterije za pridobitev EU ali nacionalnih sredstev? 

• Kakšna je klasifikacija projekta z vidika zadolževanja? 

2.2.5. SPREJEM ODLOČITVE O IZVEDBI JAVNO ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA16 

Navedenim procesnim ravnanjem po določitvi vseh relevantnih modalitet razmerja in ugotovitvi 

izpolnjenosti zakonskih predpostavk sledi izdaja odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, skladno z 

11. členom ZJZP, in akta o javno-zasebnem partnerstvu, skladno s 36. členom ZJZP, ali skupnega akta, 

skladno s 40. členom ZJZP, ki jih sprejme vlada oziroma predstavniški organ samoupravne lokalne 

skupnosti. 

                                                             

16 Predmetna aktivnost terminsko sodi v fazo »priprava na izvedbo projekta«, ki je obravnavana v tretjem poglavju 

predmetnega dokumenta, vendar jo zaradi sosledja aktivnosti obravnavamo v predmetnem delu dokumenta. 
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Ob tem velja poudariti, da lahko v primeru drugega javnega partnerja (ki je skladno z 2. točko prvega 

odstavka 5. člena ZJZP definirani kot oseba javnega prava, ki jo ustanovi država ali samoupravna 

lokalna skupnost oziroma druga oseba, ki je javni naročnik po določbah zakona, ki ureja javna 

naročila) sprejme odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in 

izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva samo na podlagi soglasja 

ustanovitelja pooblastila, določenega z zakonom. Glede na dejstvo, da že ZJZP določa možnost 

sklenitve razmerje javno-zasebnega partnerstva ob pridobitvi soglasja ustanovitelja, lahko torej drugi 

javni partner zgoraj navedeno odločitev sprejme od predpostavki pridobitve soglasja ustanovitelja 

(brez dodatnega urejanja v posebnem zakonu).17Predmetni dokumenti predstavljajo celovito pravno 

podlago za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, saj oblikujejo splošne pravne okvirje glede 

nameravanega izvajanja javno-zasebnega partnerstva, predmet, pravice in obveznosti javnega in 

zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine posameznega razmerja 

javno-zasebnega partnerstva. Vsebina dokumentov mora biti, odvisno od vsebine in narave javno-

zasebnega partnerstva, dovolj splošna, da v skladu s temeljnimi načeli ZJZP ne ovira pogajanj med 

javnim in zasebnim partnerjem. Glede na navedeno je nujno, da so skrbno in strokovno pripravljeni. 

V primeru izdaje skupnega akta in ob predpostavki, da to ni urejeno že v odločitvi o javno-zasebnem 

partnerstvu, se s skupnim aktom: 

• uredi organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva (vrsta 

izvajalcev, morebitne posebne ali izključne pravice, če so za to izpolnjeni pogoji); 

• ugotovi javna korist za izvedbo razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice na 

nepremičninah, in sicer po zakonu, ki ureja posege v prostor; 

• uredijo posamezne obveznosti izvajalca javno-zasebnega partnerstva; 

• določijo splošni pogoji, pod katerimi lahko uporabniki uporabljajo dobrine in storitve javno-

zasebnega partnerstva, ki morajo biti za iste kategorije uporabnikov enaki; 

• določijo pravice in obveznosti uporabnikov dobrin ali storitev javno-zasebnega partnerstva, 

način njihovega uveljavljanja in varstva; 

• uredijo predvideni načini financiranja javno-zasebnega partnerstva in druga finančna 

razmerja med javnim in zasebnim partnerjem (npr. delitev izgube in dobička, delitev 

dobičkov, če pride do refinanciranja dolga). 

 

 

 

                                                             

17 Tako tudi Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo v dokumentu številka 014-96/2016 z dne 

25.04.2016, 
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2.2.5.1. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 

Vezano na izdajo dokumentov iz predhodnega poglavja se v praksi večkrat izpostavlja tudi vprašanje 

ugotovitve javnega interesa za projekte energetskega pogodbeništva. V zvezi z navedenim je 

potrebno ugotoviti, da je skladno z definicijo iz 19. točke prvega odstavka 5. člena ZJZP javni interes z 

zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določena splošna korist, ki se ugotovi z odločitvijo 

iz 11. člena omenjenega zakona, ki je bila podrobno obravnavana v predhodnem poglavju. Vezano na 

splošno vsebino projektov energetskega pogodbeništva, katerih bistvena sestavina je zagotavljanje 

prihrankov energije, je izpostavljena splošna korist jasno določena v okviru Energetskega zakona 

(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju EZ-1), ki v 5. členu med cilje zakona med drugim 

določa zmanjšanje rabe energije, učinkovito rabo energije, energetsko učinkovitost, večjo 

proizvodnjo in rabo obnovljivih virov energije, prehod na nizkoogljično družbo z uporabo 

nizkoogljičnih energetskih tehnologij, zagotavljanje energetskih storitev. Ob tem pa se omenjena 

splošna korist še veliko podrobneje manifestira predpisih, kot so: 

A. Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) 

o 5. člen – zahteva, da se od 1. januarja 2014 naprej letno prenovijo 3 % skupne 

tlorisne površine stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja, pri čemer 

hkrati določa, da države članice spodbujajo javne organe, naj v skladu s svojimi 

pristojnostmi in upravnimi strukturami za financiranje prenov in izvajanje načrtov za 

dolgoročno ohranitev ali izboljšanje energetske učinkovitosti po potrebi uporabijo 

podjetja za energetske storitve in pogodbeno zagotavljanje prihranka energije (t.j. 

energetsko pogodbeništvo); 

o 18. in 19. člen - med drugim nalagata državam članicam, da spodbujajo energetsko 

pogodbeništvo; 

B. Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15): 

o 20. člen – opredeljuje energetsko politiko države in vzpostavlja podlago za sprejem 

strateških dokumentov dolgoročnega načrtovanja, hkrati pa določa, da je izvajanje 

ukrepov za doseganje ciljev (kar vključuje tudi ukrepe izboljšanja energetske 

učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva)  v 

splošnem gospodarskem interesu države; 

o 22. člen – opredeljuje obvezo spoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih 

pogodb in sporazumov (torej tudi obveznosti kot izhajajo iz nadaljnjih točk 

predmetnega pisanja); 

o 23. člen, 24. člen, 26. člen, 27. člen in 28. člen – podajajo zakonsko podlago za izdajo 

Energetskega koncepta Slovenije, Državnega razvojnega energetskega načrta ter 

akcijskih načrtov, ki predstavljajo predpise izdane na podlagi zakona, in ki (kot bo 

predstavljeno v nadaljevanju) kot enega izmed ukrepov za dosego ciljev predvidevajo 

tudi energetsko pogodbeništvo; 
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C. Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb18 (oktober 2015) - kot 

enega od instrumentov oziroma ukrepov obravnava tudi energetsko pogodbeništvo; 

D. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 - kot enega od horizontalnih 

ukrepov predvideva tudi energetsko pogodbeništvo; 

E. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 - v okviru 

navedenega dokumenta se je Republika Slovenija zavezala, da bo v okviru prednostnih naložb 

podprla projekte energetske sanacije stavb javnega sektorja, ki se bodo izvajali v okviru 

energetskega pogodbeništva, kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih sanacij 

stavb19; 

F. Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 – predvideva 

zagon mehanizma energetskega pogodbeništva20, kot vzvod za odpravo finančnih 

neučinkovitosti in izboljšanje razmerja med vrednostjo subvencije in spodbujeno investicijo v 

javnem sektorju; 

G. Zakon 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 (MPOEL): 

o 6. člen – zaveza za uvajanje novih pristopov in metod za financiranje naložb v 

energetsko učinkovitost in varstvo okolja, ki je povezano z energetiko, kot so 

dogovori o skupnih vlaganjih med uporabniki energije in zunanjimi investitorji (v 

nadaljevanju “financiranje s strani tretjih”) 

o 8. člen – zaveza k razvoju in spodbujanju zasebne pobude in gospodarskega 

sodelovanja, vključno s skupnimi vlaganji ter spodbujanju inovativnih pristopov pri 

vlaganjih in izboljšavah energetske učinkovitosti, kot sta financiranje s strani tretjih in 

sofinanciranje; 

H. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) – predvideva, da je potrebno ukrepe, ki 

imajo pomembne finančne posledice, utemeljiti z analizo stroškov in koristi v skladu s 

posebnimi predpisi; 

I. Uredba 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 izdelana 

dokumentacija za konkretni projekt (investicijski programi, itd.) – Uredba se uporablja za 

                                                             

18 Ki je bila sprejeta na podlagi zahteve iz četrtega člena Direktive 2012/27/EU in prenesene določbe 348. 

člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1). 

19 Poleg navedenega se je v navedenem specifičnem cilju podala tudi zaveza k podpori energetske obnove 

stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter 

lokalnih samoupravnih skupnosti, pri čemer je namen spodbuditi celovito energetsko sanacijo stavb, kar 

vključuje rabo obnovljivih virov energije in ukrepe energetske sanacije celotnih stavb in posameznih 

delov stavb tako v celoviti ali postopni prenovi. 

20 V okviru ukrepa OS-11 (Predpisi za energetsko pogodbeništvo za javni sektor). 
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ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov (torej tudi projektov 

energetskega pogodbeništva) oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih 

rezultati bodo prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe, pri čemer se a podlagi 

izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov omogoča oblikovanje politike za koristno, 

gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev. 

J. Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva 

(Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi za konkretni projekt izdelana ocena o 

upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva; 

Glede na zgoraj izpostavljene pravne podlage ob upoštevanju pravil ZJZP za izvedbo ukrepov 

izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega 

pogodbeništva ni potrebno sprejemati dodatnih pravnih podlag (na primer zakona ali izvedbenega 

predpisa, ki bi opredeljeval javni interes), temveč je potrebno s strani pristojnega organa za 

posamezni projekt skladno z 11. členom ZJZP samo sprejeti odločitev o ugotovitvi javnega interesa za 

sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega 

partnerstva oziroma podati soglasje drugemu javnemu parterju. Navedeno potrjujeta tako  

Ministrstvo za finance v svojem stališču številka 360-46/2015/6 z dne 04.04.2016, kot tudi Služba 

vlade Republike Slovenije za zakonodajo v dokumentu številka 014-96/2016 z dne 25.04.2016. 

2.3.     PROBLEMATIKA ZADOLŽEVANJA 

Navkljub dejstvu, da Direktiva 2012/27/EU stremi k spremembi interpretacije računovodskih in 

statističnih pravil, ki urejajo primanjkljaj in dolg sektorja država, na način, da se energetsko 

pogodbeništvo ne obravnava kot zadolževanje, navedena problematika tako v evropskem kot tudi 

nacionalnem prostoru še vedno ostaja eno od ključnih (če ne celo kritičnih) vprašanj, vezanih na 

izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu 

energetskega pogodbeništva. Javni partnerji so namreč zakonsko vezani na zaveze, dane glede 

odprave  presežnega primanjkljaja in dolga, kot so na nacionalni ravni vzpostavljene s Programom 

stabilnosti (april 2015), Nacionalnim reformnim programom, Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list 

RS, št. 55/15) ter predvsem Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP). Zakonodaja na nacionalni ravni na tem področju 

sledi evropski. V okviru definicij za izračun fiskalnih kazalnikov, med katerim sta tudi primanjkljaj in 

dolg sektorja država, je zato treba upoštevati tudi pravila določena z Evropskim sistemom nacionalnih 

in regionalnih računov21 (v nadaljevanju: ESA 2010).  

EUROSTAT22 je za statistično spremljanje energetskega pogodbeništva izdal več navodil, med katerimi 

sta poleg ESA 2010 pomembna tudi Priročnik o primanjkljaju in dolgu države23 (v nadaljevanju: 

                                                             

21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0549 

22 EUROSTAT je generalni direktorat Evropske komisije, ki institucijam EU zagotavlja statistične podatke in spodbuja k 

usklajevanju statističnih metod držav članic.  



 

 

26/ 66 

 

priročnik) in posebno navodilo Eurostata za spremljanje energetskega pogodbeništva v računih 

države24 (v nadaljevanju: navodilo EUROSTATA), ki je bilo sprejeto septembra 2017 in nadomešča 

navodilo iz leta 2015.  

Omenjene pravne podlage omogočajo harmonizirano statistično obravnavo energetskega 

pogodbeništva na ravni EU in primerljivost statističnih podatkov na ravni EU o primanjkljaju in dolgu 

sektorja država.  

Z vidika statistične obravnave25 je energetsko pogodbeništvo v računih države lahko knjiženo kot: 

1) razmerje javno-zasebnega partnerstva  individualna obravnava skladno s priročnikom (glej 

poglavje 2.3.1) 

2) razmerje poslovnega najema  obravnava skladno z navodilom EUROSTAT-a (glej poglavje 

2.3.2).  

2.3.1. MANUAL ON GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT - PRIROČNIK 

V uvodu pojasnjujemo, da EUROSTAT v okviru navedenega priročnika za namene statistične 

obravnave dolga in primanjkljaja sektorja država podaja drugačno definicijo razmerij javno-zasebnega 

partnerstva, kot je podana v naši nacionalni zakonodaji (tj. ZJZP).26 EUROSTAT tako razlikuje med 

koncesijami in javno-zasebnim partnerstvom, pri čemer je bistveni element razlikovanja izvor plačila. 

Če namreč javni partner (v ožjem in širšem pomenu) v okviru razmerja plača celoto oziroma večino 

stroškov storitve (ne glede na to ali povpraševanje prihaja s strani javnega partnerja ali tretjih oseb 

kot končnih uporabnikov), se namreč razmerje klasificira kot javno-zasebno partnerstvo. Pri koncesiji 

pa javni partner ne izvaja (rednih) plačil zasebnemu partnerju, saj zasebni partner stroške storitev 

zaračunava direktno končnim uporabnikom (npr. plačilo cestnine itd.). 

                                                                                                                                                                                              

23 Manual on Government Deficit and Debt – implementation of ESA10 

24 Eurostat Guidance Note: THE RECORDING OF ENERGY PERFORMANCE CONTRACTS IN GOVERNMENT ACCOUNTS 

25 Vezano na navedeno velja poudariti, da gre zgolj za statistično obravnavo, ki ni vezana na računovodsko oziroma pravno 

klasifikacijo posameznega razmerja, za katero je potrebno opraviti ločene presoje. 

26 Ob tem EUROSTAT v dokumentu jasno zapisuje, da naloga statistikov ni, da bi določali definicije, temveč da določijo 

osnovne kriterije, na podlagi katerih bi lahko računovodje na nacionalni ravni lažje razlikovali med posameznimi razmerji, ki 

so predmet obravnave. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/
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Z vidika EUROSTAT-a je z vidika javno-zasebnega partnerstva ključna opredelitev lastništva sredstev 

energetskega pogodbeništva,27 saj to vpliva na dolg in primanjkljaj sektorja država. Sredstva so lahko 

v lasti oziroma v bilanci stanja:  

• javnega partnerja takojšnji vpliv na dolg oziroma primanjkljaj sektorja država; 

• zasebnega partnerja (izven bilance javnega partnerja)  s čimer pride do razširitve vpliva na 

dolg oziroma primanjkljaj sektorja država med celotnim trajanjem pogodbe, saj javni partner 

v tem času zasebnemu partnerju plačuje samo stroške storitev (povezano z energetskimi 

prihranki).  

Za lažjo predstavo naj omenimo, da gre v praksi za podobno obravnavo kot pri razlikovanju med 

poslovnim in finančnim najemom.28  

V zvezi z navedeno opredelitvijo je glede na metodološka navodila EUROSTAT-a za pravilno 

klasifikacijo sredstev v bilanci stanja nujno potrebno ob pripravi pogodbe opraviti tudi presojo 

tveganj in koristi. Sredstva se namreč lahko vodijo izven bilance javnega partnerja (torej kot sredstva 

zasebnega partnerja) zgolj v primeru, da je z zadostno stopnjo gotovosti izkazano in dokazano, da 

zasebni partner nosi večino29 tveganj, vezanih na sredstvo in specifično javno-zasebno partnerstvo 

ter je hkrati upravičen do večine koristi iz navedenega sredstva oziroma razmerja. Pri tem morajo 

imeti tveganja, ki jih prevzema zasebni partner, bistven vpliv na dobičkonosnost projekta (in v 

nekaterih primerih celo na solventnost). Pri tem velja poudariti, da v primeru energetskega 

pogodbeništva pravno lastništvo sredstva pri presoji ne igra odločilne vloge. Bistveno je ekonomsko 

lastništvo sredstva, ki je pri tistem partnerju, ki ima skladno s pogodbo največ tveganj in koristi.  

2.3.2. OCENA TVEGANJA IN KORISTI 

V navedenem kontekstu je torej prvi korak presoje razmejitev med tem, kdo nosi investicijsko 

tveganje in kdo tržna tveganja (glej poglavje 2.2.4): 

• investicijsko tveganje  se nanaša na fazo izvedbe oziroma implementacije ukrepov in 

začetek izvajanja storitve; v praksi so to tveganja povezana z zamudo pri izvedbi, odstopom 

od zahtevanih standardov, dodatno nastalimi stroški pri izvedbi investicije, pravnimi in 

okoljskimi ovirami, tehničnimi pomanjkljivostmi, zunanjimi negativnimi dejavniki itd.; 

                                                             

27 Za predmetne namene se ne glede na to ali gre za eno ali več sredstev, obravnavajo kot pogodbeno nedeljiva celota, saj 

se zaradi specifik pogodbenega razmerja ne smejo deliti med obe pogodbeni stranki, temveč morajo biti zavedena v bilanci 

enega ali drugega partnerja. 

28 Skladno s priročnikom je bistveni element razlikovanja med najemom in javno-zasebnim partnerstvom element izvajanja 

storitve. 

29 Navedeno je skladno z ESA 2010 20.283, ki zahteva prenos večine tveganj in ne vseh. 



 

 

28/ 66 

 

• tveganje razpoložljivosti  se nanaša na fazo izvajanja oziroma na morebitno nedoseganje 

zavez, danih v okviru pogodbe; v praksi so to tveganja vezana na nedoseganje pogodbeno 

dogovorjene ravni storitev oziroma kakovosti le-teh (npr. nedoseganje prihrankov, 

predpisane temperature prostora itd.); 

• tveganje povpraševanja  se nanaša na variacijo povpraševanja, ki ni vezana na izvajanje 

storitev s strani zasebnega partnerja (gre za tveganja, kjer sprememba v povpraševanju ne 

more biti oziroma ni povezljiva s kakovostjo storitve, ki jo zagotavlja zasebni partner).30 

Za lažjo klasifikacijo v nadaljevanju podajamo tabelo vseh možnih kombinacij razdelitve tveganj med 

javnim in zasebnim partnerjem, ki vplivajo na končno razvrstitev sredstva v smeri, ali se javno-

zasebno partnerstvo vodi v bilanci stanja javnega partnerja (ali enostavneje, ali pride do vpliva na 

dolg in primanjkljaj sektorja država). 

                                                             

30 Presoja tveganja povpraševanja se ne izvaja pri pogodbenih razmerjih, kjer končni uporabniki nimajo nobene izbire glede 

storitve, ki jo izvaja zasebni partner.  
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Shema 3: Razmejitev tveganj 

Iz pregleda sheme je mogoče podati naslednje zaključke: 

• če investicijsko tveganje prevzema javni partner, bo sredstvo vodeno v bilanci javnega 

partnerja; 

• če investicijsko tveganje prevzema zasebni partner, se sredstvo ne vodi v bilanci javnega 

partnerja, razen če javni partner prevzema tako tveganje povpraševanja kot tveganje 

razpoložljivosti. 

V zvezi z zgornjim mehanizmom EUROSTAT kot ključni kriterij obravnava možnost javnega partnerja, 

da v primeru, ko zasebni partner ne izpolnjuje pogodbeno dogovorjenih obveznosti glede storitev 

(npr. nedoseganje prihrankov, predpisane temperature prostora itd.), javni partner uveljavlja 

pogodbeno kazen. Uveljavljane pogodbene kazni mora biti avtomatično (tj. jasno izraženo v pogodbi 
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in ne predmet morebitnih pogajanj) in mora imeti bistven vpliv na dobičkonosnost projekta za 

zasebnega partnerja (kazen torej ne sme biti zgolj simbolična). Prav tako mora biti model pogodbene 

kazni zasnovan na način, da v primeru nerazpoložljivosti sredstev plačilo javnega partnerja ni 

potrebno.  

Na drugi strani pa mora biti pri presoji koristi pogodbeno razmerje oblikovano na način, da je v 

primeru preseganja pogodbeno dogovorjenih obveznosti (npr. višji prihranki zaradi boljše tehnološke 

rešitve, boljšega energetskega upravljanja itd.) zasebni partner upravičen do (dela) iz tega 

izvirajočega finančnega presežka. 

2.3.3. PRENOS TVEGANJA – DRUGI KRITERIJI 

Poleg mehanizma ocene tveganja in koristi iz predhodnega odstavka je pri presoji klasifikacije 

sredstev nujno upoštevati tudi vse druge elemente oziroma mehanizme, ki bi morebiti vplivali na 

posreden ali neposreden prenos tveganj na stran javnega partnerja (npr. garancije, jamstveno 

financiranje, pogodbene kazni itd.). Tudi če glede na prvi test večino tveganj in koristi prevzema 

zasebni partner, se namreč v primeru, da se prek omenjenih mehanizmov tveganje prevali na javnega 

partnerja, sredstva beležijo v bilanci javnega partnerja. Vezano na navedeno se pri oblikovanju 

razmerja lahko smiselno uporabijo priporočila EUROSTAT-a iz publikacije »A Guide to the Statistical 

Treatment of PPPs« (september 2016). 

2.3.3.1. PRENOS LASTNIŠTVA SREDSTEV MED OZIROMA PO IZTEKU 

POGODBE 

V primerih, ko zgoraj navedena metodologija ne poda jasnega odgovora glede razdelitve tveganj, je 

ena od možnosti za odločitev način ureditve prenosa lastništva sredstev med trajanjem oziroma po 

izteku pogodbe.31 Glede na navedeno ločimo naslednje možnosti: 

(1) sredstvo po izteku pogodbene dobe ostane v lasti zasebnega partnerja  v tem primeru gre 

za dodaten indic, da se sredstvo vodi v bilanci zasebnega partnerja; 

(2) javni partner ima možnost odkupa sredstev v različnih časovnih točkah izvajanja pogodbe  

v tem primeru in če sta izpolnjena pogoja, da se odkup izvede po tržni vrednosti, ocenjeni ob 

času nakupa, ter da zasebni partner nosi tveganje za stanje sredstva med pogodbeno dobo, 

gre za dodaten indic, da se sredstvo vodi v bilanci zasebnega partnerja; 

                                                             

31 Ob tem poudarjamo, da naveden element ne more biti odločilna okoliščina, kot je to sicer v praksi zmotno mnogokrat 

uporabljeno. 
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(3) javni partner ima zavezo odkupa ob zaključku pogodbe po predhodno dogovorjeni ceni  

gre za dodaten indic, da se sredstvo vodi v bilanci javnega partnerja, če: 

a. je predhodno dogovorjena cena določena kot ostanek vrednosti začetnih stroškov 

kapitala, brez upoštevanja pričakovane tržne vrednosti sredstva ob zaključku 

pogodbe; 

b. je predhodno dogovorjena cena očitno višja kot pričakovana tržna vrednost sredstva 

ob zaključku pogodbe; 

c. je predhodno dogovorjena cena očitno nižja od pričakovane tržne vrednosti ob 

trenutku prenosa (oziroma celo nična), pri čemer pa javni partner med trajanjem 

pogodbe efektivno vnaprej plača nakup sredstva v okviru rednih plačil, ki skupaj 

dosegajo znesek (blizu) polne tržne vrednosti sredstva; 

d. pogodba ne določa, da se nekaj let pred iztekom pogodbe opravi temeljit pregled 

stanja sredstva s strani neodvisnega organa, in sicer na način, da se določi, ali je javni 

partner morebiti upravičen zahtevati nadomestno investicijo oziroma znižanje 

predhodno določene cene; 

(4) zasebni partner po izteku pogodbenega razmerja brezplačno prenese sredstva javnemu 

partnerju  sredstvo se vodi v bilanci zasebnega partnerja, zaradi česar ne pride do vpliva na 

dolg in primanjkljaj sektorja država. V primeru odplačnega prenosa pa se v bilanci javnega 

partnerja knjiži trenutna tržna vrednost sredstva, pri čemer pride do primernega vpliva na 

dolg in primanjkljaj sektorja država. 

 

2.3.3.2. KLAVZULE GLEDE PRENEHANJA POGODBE 

Pri presoji morebitnega prenosa tveganja je treba pozornost nameniti tudi pogodbenim določbam, ki 

urejajo (predčasno) prenehanje pogodbe. Ob tem je treba izpostaviti, da prenehanje zadevnih 

pogodb načeloma vedno pomeni, da javni partner prevzame ves »dolg« zasebnega partnerja vezan 

na javno-zasebno partnerstvo, in hkrati zasebnemu partnerju izplača določeno kompenzacijo. 

Navedeno je logična posledica dejstva, da so sredstva, ki so predmet takšnih pogodb, načeloma 

namenska in z omejeno možnostjo prodaje (ali s tržnega vidika ali z vidika, ker bi javni partner želel 

ohraniti sredstvo pod lastnim vplivom). Glede na navedeno morajo kakršne koli določbe, ki urejajo 

predčasno prenehanje pogodbe iz razlogov na strani zasebnega partnerja (npr. zaradi nedoseganja 

dogovorjenih standardov, kršitve pogodbe itd.), upoštevati morebitno nedoseganje pogodbeno 

dogovorjenih obveznosti zasebnega partnerja in se morajo posledično razlikovati od določb, ki 

urejajo prenehanje iz razlogov na strani javnega partnerja. 

Če do prenehanja pride zaradi razlogov na strani zasebnega partnerja v fazi implementacije ukrepov, 

morajo pogodbena določila načeloma urejati zgolj nadomestilo zasebnemu partnerju na podlagi 

stroškov kapitala. V primeru, da pogodbena določila za takšne primere ne predvidevajo kakršnih koli 

negativnih posledic za zasebnega partnerja, velja, da investicijsko tveganje prevzema javni partner. 
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V primeru, ko do prenehanja pride kasneje, tj. v fazi izvajanja storitve, mora pogodba vključevati 

določila, da nadomestilo zasebnemu partnerju (če je do njega sploh upravičen), glede na trenutek 

prenehanja pogodbe, ne sme presegati tržne vrednosti sredstva, ocenjene s strani neodvisnih 

strokovnjakov. V nasprotnem primeru namreč velja, da je prenos tveganj (razpoložljivosti ali 

povpraševanja) nezadosten. 

V zvezi s prenehanjem velja izpostaviti še, da je kakršen koli prenos razmerja na tretjo osebo treba 

obravnavati kot novo pogodbo, ki zahteva ponovno analizo. 

2.3.3.3. SPREMEMBE POGODBE 

V praksi se glede na dolgotrajnost razmerja javno-zasebnih partnerstev mnogokrat zgodi, da je treba 

posamezne elemente pogodbenega razmerja spremeniti. Pri tem je treba upoštevati, da gre v 

primeru sprememb, ki bistveno posegajo v razmerje oziroma razdelitev tveganj, dejansko za novo 

pogodbeno razmerje, ki ga je treba z vidika problematike zadolževanja ponovno obravnavati. Klasičen 

primer so t. i. »kompenzacijske klavzule«, ki vplivajo na ekonomsko ravnotežje med partnerjema in s 

tem dejansko tudi na razdelitev tveganj. Ob tem velja poudariti, da takšne spremembe pogodbe ne 

vplivajo na razdelitev tveganj zgolj, če: 

• so posledica spremenjenih okoliščin, ki so očitno izven vplivnega območja zasebnega 

partnerja; 

• je kompenzacija striktno v skladu z dejanskim vplivom na prihodke partnerjev. 

2.3.3.4. SOFINANCIRANJE JAVNEGA PARTNERJA 

V praksi se lahko pojavi potreba, da javni partner prevzame del sofinanciranja ukrepov (npr. da se 

zagotovi zanimivost oziroma celo finančna vzdržnost projekta, da se znižajo stroški financiranja itd.). 

V zvezi z navedenim je mogoče podati pomembno splošno pravilo, da se v primeru, če v kakršni koli 

obliki javni partner zagotovi več kot 50 % financiranja potrebnega za izvedbo projekta javno-

zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega 

pogodbeništva, vrednost investicijskih odhodkov v celoti vodi v bilanci stanja javnega partnerja (s 

čimer torej investicija vpliva na njegovo zadolževanje), saj s tem javni partner prevzema investicijsko 

tveganje. Ob tem navodila izpostavljajo, da je treba naveden kriterij spremljati skozi celotno obdobje 

implementacije ukrepov in v primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin pride do spremembe 

razmerja financiranja, nujno ponovno pristopiti k razdelitvi tveganj. 

2.3.3.5. GARANCIJE JAVNEGA PARTNERJA 

Pri razdelitvi tveganj je treba upoštevati tudi morebitne garancije oziroma druge podobne 

instrumente s podobnim učinkom, ki jih zasebnemu partnerju zagotavlja javni sektor in ki delno ali v 

celoti pokrivajo zadolževanje zasebnega partnerja, namenjeno izvedbi projekta. Ob tem je treba 
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skupno obravnavati element sofinanciranja (kot je opredeljen v predhodnem poglavju) in dane 

garancije. Lahko se namreč zgodi, da navkljub dejstvu, da javni partner zagotavlja zgolj manjšinski del 

sofinanciranja projekta, sočasno za večino preostalega finančnega vložka zasebnega partnerja le-

temu zagotavlja ustrezne garancije. V tem primeru skupna »podpora« javnega partnerja predstavlja 

večino stroškov kapitala, kar pomeni, da je večina (investicijskega) tveganja na javnem partnerju. 

Posledično pa se tudi v takem primeru sredstvo vodi v bilanci javnega partnerja. 

 

2.3.3.6. POSEBNOSTI, VEZANE NA PRENOVO SREDSTEV 

Nadalje nujno velja izpostaviti tudi tretji test, ki se nanaša na element prenove oziroma vrednost 

prenovljenih sredstev v primerjavi z vrednostjo sredstva po obnovi. V primeru obnove mora namreč 

vrednost investicijskih odhodkov predstavljati večino (vsaj 50%) vrednosti sredstva po obnovi. Če 

temu ni tako, se iz računovodskega vidika pogodba ne obravnava kot javno-zasebno partnerstvo, 

temveč se obravnava ločeno, in sicer kot pogodba za nakup sredstev in pogodba za izvajanje storitev, 

pri čemer se sredstvo vodi v bilanci stanja javnega partnerja. Skladno s pojasnilom predstavnika 

EUROSTAT-a gre pri navedeni vrednosti za t. i. »fair value« (če ni znana tržna vrednost), ki mora 

upoštevati dejansko stanje sredstva (zaradi česar je le-ta, če je sredstvo nujno potrebno prenove, 

lahko relativno nizka). 

2.3.3.7. KLASIFIKACIJA TRANSAKCIJ 

V zvezi z zgornjo obravnavo vodenja sredstev v bilanci stanja je treba izpostaviti tudi element vodenja 

transakcij. Če je sredstvo vodeno v bilanci zasebnega partnerja, zasebni partner zagotavlja storitev 

javnemu partnerju, ki se obravnava kot strošek. Če pa je sredstvo vodeno v bilanci javnega partnerja, 

se storitev izvaja z uporabo javnega sredstva. Pridobitev sredstva je knjižena kot »klasična« pogodba 

o finančnem najemu, plačila javnega partnerja zasebnemu partnerju pa so razdeljena med 

odplačevanje glavnice, plačilo obresti in plačilo storitev. 

 

2.3.4         EUROSTAT GUIDANCE NOTE – NAVODILO EUROSTATA 

Poleg zgoraj obravnavanega splošnega priročnika je EUROSTAT v zvezi s statistično obravnavo 

pogodbenih razmerij energetskega pogodbeništva v septembru 2017 izdal tudi nova navodila 

»Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performace Contracts on Government Accounts«, 

ki se ga uporablja izključno za pogodbe energetskega pogodbeništva, in ki je namenjen enotni 
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statistični obravnavi omenjenih razmerij na ravni EU. Navodilo iz leta 2017 predstavlja bistven odstop 

starih pravil32 iz zgoraj izpostavljene individualne obravnave po priročniku, saj pogodbe energetskega 

pogodbeništva obravnava na generalni ravni.  

Skladno s predmetnim navodilom tako prihaja do poenostavljene statistične obravnave pogodb 

energetskega pogodbeništva na način, da se v primeru, ko zasebni partner nosi večino tveganj in 

koristi pri uporabi sredstev energetskega pogodbeništva, le-ta smatra za ekonomskega lastnika, 

hkrati pa se za statistični namen razmerje opredeli kot poslovni najem, ki ga je mogoče aplicirati tako 

na ločljiva in neločljivo spojena osnovna sredstva. To pomeni, da poslovni najem velja tako za ločljiva 

sredstva kot so npr. bojlerji, radiatorji ipd. kot za neločljiva (npr. okna, fasada ipd.), ki so del zgradbe, 

ki je predmet energetske prenove. Posledično se ta sredstva za čas trajanja pogodbe vodijo v bilanci 

zasebnega partnerja, ta zagotavlja storitev javnemu partnerju, ki se obravnava kot strošek. Vpliva na 

dolg in primanjkljaj sektorja država, pa razen omenjenih stroškov (ki so razdeljeni na daljše časovno 

obdobje) ni. Začetni stroški investicije, ki jih po pogodbi zagotovi javni partner pa se smatrajo kot 

investicijski transferji zasebnemu partnerju. Stroški investicije, ki jih javni partner krije iz evropskih 

sredstev imajo prav tako nevtralen vpliv na dolg in primanjkljaj sektorja država.   

Ob tem omenjeni priročnik jasneje in za države članice ugodneje ureja tudi okoliščino (brezplačnega) 

prenosa sredstva ob zaključku razmerja. V primeru brezplačnega prenosa se namreč sredstvo 

obravnava kot darilo zasebnega partnerja, zaradi česar ne pride do vpliva na dolg in primanjkljaj 

sektorja država. V primeru odplačnega prenosa pa se v bilanci javnega partnerja knjiži trenutna tržna 

vrednost sredstva, pri čemer pride do primernega vpliva na dolg in primanjkljaj sektorja država. 

                                                             

32 glej Eurostat Guidance Note: The Impact of Energy Performace Contracts on Government Accounts« (2015) 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/6934993/EUROSTAT-Guidance-Note-on-Energy-Performance-Contracts-August-2015.pdf/dc5255f7-a5b8-42e5-bc5d-887dbf9434c9
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3. PRIPRAVA NA IZVEDBO PROJEKTA 

3.1.     ORGANIZACIJA 

Temeljita organizacija projekta je bistvenega pomena za dosego začetnih ciljev, vezanih na izvedbo 

projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zaradi zapletenosti projektov javno-zasebnega 

partnerstva je nujna vzpostavitev ustrezne organizacije vodenja projekta. Ob tem so ključni 

organizacijski koraki naslednji: 

 

Shema 4: Organizacijski koraki 

3.1.1. VZPOSTAVITEV PROJEKTNE SKUPINE IN ORGANIZACIJSKE 

STRUKTURE 

Zaradi zapletenosti in obsega projekti javno-zasebnega partnerstva zahtevajo združevanje znanj in 

sredstev. Glede na dejstvo, da so projekti javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske 

učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva načeloma razpeti med več interesnimi 

skupinami (npr. večje število upravljavcev objektov, internih organizacijskih struktur javnega 

partnerja itd.), je treba najprej identificirati ključne interesne skupine in poskrbeti za zadovoljitev 

njihovih potreb, skrbi oziroma pričakovanj. Ob tem je v praksi pogost način implementacije 

učinkovitega upravljanja projektov za pospeševanje javno-zasebnega partnerstva prek komisij 

oziroma odborov, ki omogočajo redno konzultacijo in komunikacijo ter hkrati vzpostavljajo ustrezno 

odločevalsko strukturo. Le-ti so lahko oblikovani na nešteto možnih načinov, pri čemer pa načeloma 

vključujejo: 

• projektni odbor ali komisijo, ki je sestavljena iz glavnih interesnih skupin javnega partnerja 

pod vodstvom višjega uradnika javnega partnerja in ki prevzema odločevalsko funkcijo; 

• projektno skupino za upravljanje projekta, ki je odgovorna za operativno upravljanje in 

vodenje projekta na dnevni ravni (vključno z usmerjanjem svetovalcev) in ki poroča 

projektnemu odboru oziroma komisiji.33 

                                                             

33 V zvezi z delom projektne skuine se v praksi velik pomen daje tudi imenovanju vodje projekta, ki naj bi imel izkušnje tako 

v javnem sektorju kot zasebnem. 

Vzpostavitev 
projektne skupine in 

organizacijske 
strukture

Angažiranje ekipe 
ustrezno 

usposobljenih 
svetovalcev

Oblikovanje 
projektnega načrta s 
terminskim planom
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Če je javni partner udeležen v več projektih javno-zasebnega partnerstva, se kot dobra praksa zaradi 

združevanja znanj in sredstev izpostavlja oblikovanje namenske projektne skupine za projekte javno-

zasebnega partnerstva. 

Prav tako je ne glede na dejstvo, da gre za eno izmed prvih faz priprave projekta (in se zaključek 

oziroma podpis pogodbe zdi še zelo daleč), pri oblikovanju strukture projektnega odbora in skupine 

treba upoštevati tudi element upravljanja projekta po podpisu pogodbe. Nujno je namreč treba 

zagotoviti kontinuiteto med pripravljalno fazo projekta, javnim razpisom in kasnejšo fazo izvajanja 

projekta. 

3.1.2. ANGAŽIRANJE EKIPE USTREZNO USPOSOBLJENIH 

SVETOVALCEV 

Ena od ključnih faz priprave na izvedbo projekta je tudi oblikovanje ustrezne ekipe usposobljenih 

notranjih ali zunanjih svetovalcev, ki bodo med izvedbo postopka s svojimi specialnimi znanji nudili 

ustrezno podporo projektni skupini. Ob tem je v praksi treba priskrbeti vsaj naslednje kadre: 

• tehničnega svetovalca s specialnim znanjem oziroma izkušnjami na področju energetske 

učinkovitosti (npr. opravljen izpit za evropskega energetskega menedžerja itd.); 

• pravnega svetovalca s specialnim znanjem oziroma izkušnjami na področju javno-zasebnih 

partnerstev; 

• finančnega svetovalca s specialnim znanjem oziroma izkušnjami na področju davčne in 

računovodske obravnave javno-zasebnih partnerstev. 

3.1.3. OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA NAČRTA S TERMINSKIM 

PLANOM 

V okviru faze organizacije projekta je nujno potrebna tudi priprava podrobnega projektnega načrta s 

terminskim planom. Ob tem je glede na pretekle izkušnje nujno, da se pri pripravi terminskega plana 

upošteva, da gre za kompleksen projekt, ki je vezan na številne zunanje (npr. morebitno uveljavljane 

pravnega varstva, pridobivanje soglasij itd.) in notranje dejavnike (npr. dodatno usklajevanje 

dokumentacije med interesnimi skupinami javnega partnerja itd.). Glede na navedeno je potrebno 

potek posameznih faz projekta (če je to mogoče) zastaviti paralelno in poskrbeti, da je jasno določena 

časovnica za začetek posamezne aktivnosti pri izvedbi projekta. 

3.2.     DOSTOP DO VIROV FINANICRANJA 

3.2.1. POTENCIALNI VIRI FINANCIRANJA 

Dokument Technical Guidance – Financing energy renovation of buildings with Cohesion Policy 

funding (Evropska komisija, 2014) prepoznava pet ključnih virov financiranja investicij v energetsko 

prenovo javnih stavb, in sicer: 
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• lastna sredstva javnega partnerja, 

• sredstva zasebnega partnerja, 

• nepovratna sredstva, 

• preferenčna posojila ter 

• garancijske sheme. 

 

V praksi se pogosto uporabljajo kombinacije različnih virov za financiranje naložb energetske 

prenove javnih stavb. 

 
Shema 5: Viri financiranja 

 

3.2.1.1. LASTNA SREDSTVA JAVNEGA PARTNERJA 

Financiranje investicij energetske prenove javnih stavb prek lastnih sredstev javnega partnerja 

predpostavlja, da javni partner v celoti zagotovi sredstva za realizacijo projekta. V tem primeru gre 

lahko za sredstva iz tekočega proračuna ali za zadolževanje javnega partnerja oziroma njuno 

kombinacijo. Tveganja realizacije in obratovanja projekta v celoti nosi javni partner. Zaradi omejenih 

finančnih zmožnosti in omejitev na področju zadolževanja javnega sektorja se financiranje naložb 

celovite energetske prenove javnih stavb vse redkeje izvaja z lastnimi sredstvi javnega partnerja. 

3.2.1.2. NEPOVRATNA SREDSTVA 

Nepovratna sredstva so eno najbolj uporabljenih orodij za izvedbo projektov trajnostne rabe 

energije, še posebej v primerih, ko so tehnologije v predprodajni fazi ali zgodnjem obdobju 

LASTNA 
SREDSTVA 
JAVNEGA 

PARTNERJA

LASTNA 
SREDSTVA 

ZASEBNEGA 
PARTNERJA

PREFERENČNA 
POSOJILA
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trženjskega uvajanja, ali pa v primeru, ko je izvedba tehnologij izredno draga. Financiranje investicij 

izključno z nepovratnimi sredstvi je zaradi zmanjševanja investicijskega potenciala javnega sektorja 

vse manj aktualno, zato se iščejo nove kombinacije z drugimi viri financiranja, npr. s preferenčnimi 

posojili. Nepovratna sredstva predstavljajo tudi nevarnost prekomernega financiranja, saj pogosto 

niso zagotovljeni mehanizmi za uspešen nadzor nad učinkovitostjo dodeljenih sredstev. Dodeljujejo 

se neposredno prek pristojnega organa upravljanja na nacionalni ravni oziroma v kombinaciji z 

ugodnimi (preferenčnimi) posojili prek namenskega sklada. 

 

Shema 6: Prednosti in slabosti financiranja prek nepovratnih sredstev 

3.2.1.3. PREFERENČNA POSOJILA 

Preferenčna posojila (ang. soft loans or preferential loans) predstavljajo posojila, kjer se s pomočjo 

javnih sredstev znižajo stroški posojil, ki jih zagotavljajo finančni posredniki, kot npr. komercialne 

banke. Ročnost posojila običajno znaša od 5 do 20 let in v primerih investicij v zagotavljanje 

prihrankov energije načeloma sovpada z dobo povračila stroškov investicije. Podprti ukrepi večinoma 

vključujejo delne prenove stavb, predvsem pa investicije v t. i. tehnologije HVAC (Heating, 

Ventilation, Air Conditioning) oziroma kombinacije ukrepov, ki so bile predhodno izbrane v skladu s 

posebnimi merili. Obrestne mere se gibljejo od 1 % do 5 %. Povratna sredstva se lahko dodeljujejo 

prek: 

• izbrane/ izbranih poslovnih bank, 

• t. i. energetskega sklada ali s  strani tretje osebe, 

• sklada, ki ga upravlja EIB ali pristojna nacionalna institucija (npr. energetska agencija). 

PREDNOSTI

• Model je zanimiv za javni sektor, predvsem z vidika:

• zagotavljanja večje zainteresiranosti javnega sektorja za izvedbo 
projektov na področju energetske učinkovitosti;

• možnosti izvedbe projektov energetske učinkovitosti na objektih, 
ki so posebnega pomena za varnost države in kjer so možnosti 
izvajanja energetskega pogodbeništva omejene  (Uredba o 
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena - Uradni 
list RS, št. 109/11).

• Zagotavlja enostavne razpisne postopke.

• Koristi, ki izhajajo iz nižje porabe energije, ostajajo v celoti 
investitorju (javni sektor).

• Model je primernejši za investicije celovite energetske sanacije 
(vključno z ovojem objekta), kjer vlada manjše zanimanje ESCO-tov 
zaradi nižje donosnosti.

• Lahko se uporablja za primere, kjer se dokazuje uporabnost 
koncepta, ali za demonstracijske aktivnosti in za spodbujanje 
inovativnih ukrepov oziroma za izvedbo aktivnosti, ki presegajo 
stroškovno optimalnost.

SLABOSTI

• Tveganje, da zastavljeni cilji ne bodo doseženi, predvsem na 
področju prihrankov energije, saj investitor (javni sektor) nima 
ustreznih tehničnih znanj za izvajanje energetskega monitoringa 
ter ukrepov za optimizacijo rabe energije.

• Investicija se vodi v bilanci javnega partnerja (dodatno povečuje 
deficit proračuna).

• Tveganja, povezana z izvedbo investicije, nosi investitor (javni 
sektor).

• Model ne spodbuja razvoja ESCO.

• Težave pri zagotavljanju lastnih sredstev za zaprtje finančne 
konstrukcije operacij.

• Tveganje prevelike potrošnje, če proces podeljevanja nepovratnih 
sredstev ni primerno upravljan oziroma komuniciran.

• Sredstva se lahko uporabijo le enkrat (omejevanje uporabnosti in 
trajnosti javnega financiranja).

• Omejen vpliv in finančni vzvod, težnja k precenjenim rešitvam.

• Manjša preglednost in nadzor nad učinkovitostjo.
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Shema 7: Prednosti in slabosti financiranja prek preferenčnih posojil 

3.2.1.4. GARANCIJSKE SHEME 

Garancije se nanašajo na mehanizem deljenih tveganj, kjer garant (banka, upravni organ) prevzame 

obveznost posojila v primeru, ko posojilojemalec ni sposoben poplačati posojila. Garancije so lahko 

tudi delne, kjer je garant odgovoren le za del neporavnanih obveznosti, kar je načeloma opredeljeno 

z odstotki. Garancija posojila omogoča upravičencem/ končnim prejemnikom, da pridobijo posojilo 

po ugodnih pogojih, saj garancija pokriva tveganje, ki ga ima banka pri zagotavljanju sredstev. 

 

Shema 8: Prednosti in slabosti financiranja preko garancijskih shem 

3.2.1.5. LASTNA SREDSTVA ZASEBNEGA PARTNERJA 

Financiranje investicij energetske prenove javnih stavb prek lastnih sredstev zasebnega partnerja se 

izvaja v okviru koncepta energetskega pogodbeništva, pri čemer zasebni partner zagotovi celoto ali 

del sredstev za izvedbo ukrepov v energetsko učinkovitost. 

PREDNOSTI

• Finančni prejemniki so spodbujeni k izbiri bolj primernih in 
stroškovno učinkovitih ukrepov.

• Zagotavljanje delitve tveganja s finančnim posrednikom.

• Zagotavlja lažje zapiranje finančne konstrukcije projekta/operacije.

• Razbremenitev državnega/občinskega proračuna zaradi 
dolgoročnega odplačevanja obveznosti.

• Zagotavljanje finančnega vzvoda, kar pomeni, da je mogoče z 
razpoložljivimi sredstvi zagotoviti večji obseg investicij.

• Predstavljajo fleksibilen mehanizem, ki se lahko uporablja skupaj z 
drugimi finančnimi mehanizmi ali s tehnično pomočjo.

• Ugodna posojila zagotavljajo uporabnost in trajnost javnega 
financiranja (ponovna uporaba sredstev po sprostitvi garancij).

SLABOSTI

• Finančni prejemniki včasih ne prepoznajo prednosti posojila z 
nizko obrestno mero in niso spodbujeni k vključitvi.

• Zaradi aktualnih omejitev na področju zadolževanje javnega 
sektorja je model za številne upravičence neprimeren.

• Obstoječa visoka zadolženost na ravni države in lokalnih 
samoupravnih skupnosti.

• Investicija se vodi v bilanci javnega partnerja (dodatno povečuje 
deficit proračuna).

• Uspešnost modela je odvisna od finančnih posrednikov in njihove 
zainteresiranosti za sodelovanje pri financiranju energetske 
učinkovitosti v javnem sektorju.

• Vprašanje zagotavljanja ustreznih zavarovanj za posojila.

• Model ne spodbuja razvoja ESCO.

• Ni najbolj primeren instrument za tiste upravičence, ki nimajo 
ustreznih prihodkov za poplačilo posojila.

PREDNOSTI

• Pomagajo pri premostitvi vrzeli med kreditnim tveganjem, kot ga 
razume posojilodajalec in dejanskim kreditnim tveganjem.  

• Omogoča dodatno zavarovanje finančnim institucijam, v povezavi 
s tehnologijami ali projektnim pristopom, kjer imajo le-te manj 
izkušenj.

• Omogočajo investitorjem dostop do virov financiranja in 
zmanjšujejo strošek kapitala.

• Povečajo razmerje dolga do lastniškega kapitala, izboljšajo 
povračila za pripravljavce projektov.

• Kadar garancije zagotavljajo javne institucije, se omogoča 
usmerjanje toka zasebnih sredstev proti projektom energetske 
učinkovitosti skozi upravljanje tveganj, in na ta način večji odstotek 
zasebnega financiranja.

• Predstavljajo fleksibilen mehanizem, ki se lahko uporablja skupaj z 
drugimi finančnimi mehanizmi ali s tehnično pomočjo.

• Garancije zagotavljajo uporabnosti in trajnost javnega financiranja 
(ponovna uporaba sredstev po sprostitvi garancij).

SLABOSTI

• Garancije niso primerne za vse tržne situacije in niso nujno 
primerne za samostojno uporabo. Kadar je likvidnost finančnih 
inštitucij razumljena kot osnovna ovira za financiranje, imajo 
garancije omejeno uporabo. Vendar pa so garancije lahko del širše 
strategije za motivacijo bank za dajanje posojil v primeru tistih 
bank, ki imajo dobro likvidnost, vendar ne želijo prevzemati velikih 
tveganj.

• Delne kreditne garancijske sheme niso primerna rešitev v 
primerih, ko investitor nima dovolj lastnega kapitala.
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Shema 9: Prednosti in slabosti financiranja iz sredstev zasebnega partnerja 

3.2.2. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN OCENA VREDNOSTI 

NALOŽB 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (2. sprememba, 

6. 12. 2017) v okviru prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja« 

za energetsko prenovo stavb javnega sektorja do leta 2023 načrtuje 146,7 milijonov evrov 

nepovratnih sredstev, 25 milijonov evrov povratnih sredstev EU. 

Ministrstvo za infrastrukturo je ocenilo, da bo vrednost naložbe v energetsko prenovo stavb v 

storitvenem sektorju v obdobju 2016 – 2030 znašala 208,0 EUR/m2 brez DDV oziroma 253,7 EUR/m2 z 

DDV. Ta podatek je upoštevan tudi pri določitvi stroškov energetske prenove javnih stavb. 

Skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je v 

finančni perspektivi 2014 - 2020 cilj zagotoviti energetsko prenovo 1.800.000 m2 površin javnih stavb. 

Do zdaj je bilo v letu 2015 iz naslova sredstev finančne perspektive 2007 - 2013 energetsko 

prenovljenih 165.000 m2 površin javnih stavb, tako da je treba do leta 2023 energetsko prenoviti še 

1.635.000 m2 površin. Skupni obseg naložb v energetsko prenovo stavb javnega sektorja tako znaša 

414,8 milijona evrov z DDV. 

3.2.2.1. FINANČNI INSTRUMENT 

Vlada RS je 15. 6. 2017 dala soglasje h Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem 

obdobju 2014–2020, strateškemu dokumentu, v katerem je med drugim začrtana politika porabe 

povratnih sredstev evropske kohezijske politike za področje energetske učinkovitosti. Predvideno je, 

da se povratna sredstva razdeljujejo preko izvajalca sklada skladov in/ali finančnih posrednikov. Za 

izvajalca sklada skladov je bila konec leta 2017 izbrana SID banka. 

V celotnem finančnem obdobju 2014-2020 naj bi se s pomočjo 25 milijonov evrov povratnih sredstev 

evropske kohezijske politike vzpostavili finančni instrumenti, ki bodo skupaj z vloženimi sredstvi 

PREDNOSTI

• Zagotavlja določeno raven energetskih prihrankov in varuje naročnika pred 
tveganjem učinkovitosti.

• Naročnik pozna zagotovljen strošek projekta, energetske in finančne prihranke 
kot tudi učinkovitost opreme.

• ESCO ima strokovna znanja za zagotavljanje prihrankov iz energije ter znižanje 
ogljikovih izpustov in operativnih stroškov.

• Zagotavljajo dodaten vir financiranja in zmanjšujejo lastno udeležbo naročnika 
pri financiranju investicije.

• Omogočajo, da se investicije ne vodijo v bilancah naročnikov.

• ESCO je edina točka odgovornosti, kar poenostavi proces nadgradnje.

• Zagotavlja lažje zapiranje finančne konstrukcije projekta/operacije.

• Predstavljajo fleksibilen mehanizem, ki se lahko uporablja skupaj z drugimi 
finančnimi mehanizmi ali s tehnično pomočjo.

SLABOSTI

• Kompleksni dogovori - vzpostavitev energetskega pogodbeništva je časovno 
zahtevna in zahteva  (zunanje) strokovnjake, saj mora biti vsak projekt 
posamično vrednoten s ciljem ocene potencialnih prihrankov.

• Ko je pogodba podpisana, je lastnik stavbe vezan na enega dobavitelja za čas 
pogodbe.

• ESCO se osredotoča na tiste ukrepe, ki zagotavljajo hitro povračilo vložkov in 
manjše tveganje izpostavljenosti. Kadar so finančni inštrumenti pravilno 
oblikovani, se lahko tveganje pogodbeništva zmanjša in poveča motivacija 
ESCO po dolgoročnem vključevanju ter na ta način približevanje celovitim 
obnovam. To je še posebej zanimivo za javni sektor.

• Merjenje in preverjanje - v času trajanja pogodbe je treba neprestano 
spremljati rezultate.

• Operativna tveganja (povpraševanje po storitvah, cene energentov...) ostajajo 
v domeni naročnika.

• Vsakršni primanjkljaj ali odstopanje od zastavljenih rezultatov zahteva spravo 
zaradi nadomestila primanjkljaja (nevarnost podaljševanja pogodbe).

• Pogodbeništvo se osredotoča le na sporazum o prihrankih, ne pa o ukrepih, ki 
naj se izvedejo.



 

 

41/ 66 

 

izvajalca sklada skladov in/ali finančnih posrednikov zagotavljali povratna sredstva končnim 

prejemnikom v skupni višini najmanj 36 milijonov evrov. 

3.2.2.2. STOPNJA SOFINANCIRANJA 

Stopnja sofinanciranja je določena v okviru Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri 

ukrepu energetske prenove stavb določena za osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega 

sektorja, katerih ustanovitelj je država, ter v okviru razpisov za osebe širšega javnega sektorja, katerih 

ustanovitelj je občina.  

3.2.2.3. DODATNI VIRI FINANCIRANJA PROJEKTOV 

Zagotavljanje dodatnih virov za sofinanciranje projektov na področju OVE in URE je mogoče preko 

ESRR oziroma »finančnih instrumentov«, kot so Jessica, Jeremie ali Jaspers. Ti instrumenti  

omogočajo uporabo sredstev EU za ustvarjanje finančnih mehanizmov, ki zagotavljajo ugodna 

posojila, garancije ali različne vrste lastniškega financiranja energetskih projektov. Pri tem gre za t. i. 

okvirna (revolving) posojila, pri katerih se povračila posojil (glavnice + obresti) uporabljajo za 

zagotavljanje nadaljnjih naložb. 

Skladi za energetsko učinkovitost, kakršna sta EEEF ali pa SEEF, prav tako predstavljajo možnost 

financiranja projektov na področju zagotavljanja prihrankov energije. Sredstva se dodeljujejo v obliki 

dolgoročnih posojil z nizko obrestno mero in lahko dopolnjujejo druge povratne in nepovratne vire 

financiranja investicij na področju energetske prenove javnih stavb. 

Dodaten vir financiranja investicij na področju zagotavljanja prihrankov energije predstavljajo tudi 

programi v okviru EIB (npr. ELENA), ki so namenjeni pripravi investicijskih projektov (projektno 

vodenje, priprava investicijske dokumentacije, priprava energetskih pregledov, svetovalne storitve, 

izvedba postopkov JN itd.). Programi spodbud so namenjeni lokalnim oziroma regionalnim 

institucijam in zahtevajo izredno visok finančni vzvod, ki znaša 1 : 20. Namen mehanizmov je 

predvsem doseganje visoke učinkovitosti s strani dodeljenih sredstev, nadomeščanje nepovratnih 

sredstev ter motiviranje lokalnih oziroma regionalnih oblasti, da se poslužujejo in razvijajo inovativne 

mehanizme na področju financiranja projektov, ki zagotavljajo prihranke energije. 

3.2.2.4. IZPLAČILO SREDSTEV PRI RAZMERJIH JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 

V kolikor se operacija izvaja v okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati v 

nadaljevanju podana navodila, ki jih je potrebno tudi smiselno vključiti v okviru pogodbe o javno-

zasebnem partnerstvu.  

Izplačilo v okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva se izvede na podlagi zahtevka za plačilo 

vložka javnega partnerja na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZzPVJP), 
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ki se izvede na podlagi obrazca (s pripadajočimi prilogami), ki je dostopen na spletnih straneh 

projektne pisarne.  

Omenjeni zahtevek mora vsebovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih ukrepih za izboljšanje 

energetske učinkovitosti, ki jih je izvedel koncesionar na podlagi te pogodbe, iz katerega izhaja 

struktura upravičenih in neupravičenih stroškov (kot so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov 

pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja), izkazanih v zahtevku za izplačilo po tej 

pogodbi, ter vsa dokazila, da so izdatki vezani na izvedbo investicijskih ukrepov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti dejansko nastali (ki dokazujejo, da so bili računi dejansko plačani), kot so 

opredeljena v vsakokrat veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 

evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. 

Vezano na podajo zahteva velja izpostaviti, da mora zasebni partner ob upoštevanju določbe 64. 

člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 najprej investirati in šele nato se mu nepovratna sredstva lahko 

povrnejo. Vezano na navedeno se v okviru zaključene celote razmerja javno-zasebnega partnerstva 

lahko za predmetno razmerje izda zgolj en ZzPVJP, ki se izda ob zaključku vseh ukrepov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti, ki se izvedejo v okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

Zasebni partner na račun kohezijskih sredstev in sredstev javnega partnerja ne sme biti obogaten, saj 

morajo biti ta sredstva namenjena izključno realizaciji posameznih ukrepov, ki jih zaradi dolgih 

povračilnih dob ali drugih objektivnih okoliščin brez sofinanciranja iz sredstev kohezijskega sklada in 

sredstev javnega parterja sploh ne bi bilo mogoče izvesti (čemur je primarno namenjen izračun 

finančne vrzeli).  

Vezano na računovodsko obravnavo zahtevka ZzPVJP se skladno s stališčem Ministrstva za finance 

finančni tok sredstev, ki gre od javnega partnerja do zasebnega partnerja obravnava kot investicijski 

transfer (podskupina 431 – investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki). 

 

3.2.2.5. OBRAVNAVA DDV PRI RAZMERJU JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 

Glede na dejstvo, da davek na dodano vrednost skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri 

ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja za namene Javnega razpisa ni upravičen strošek, 

davek na dodano vrednost lahko predstavlja mejno točko pri obravnavi ekonomike projekta. Vezano 

na navedeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (v primerjavi s 

klasičnim javnim naročilom) prinaša veliko prednost, saj ob upoštevanju predpostavk obravnavanih v 

drugih poglavjih predmetnih usmeritev, zasebni parter v konkretnem razmerju javno-zasebnega 

partnerstva prevzema vlogo investitorja.  Hkrati zasebni partner upoštevanju določb ZDDV-1 (in tudi 

mnenja Ministrstva za finance številka 423-176/2017 z dne 08.08.2017) pri razmerju javno-zasebnega 

partnerstva po principu energetskega pogodbeništva z vidika davčne obravnave podjetje za javnega 

partnerja opravlja obdavčljivo storitev zagotavljanja prihrankov (za realizacijo katere podjetje izvede 
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ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti). Posledično pa ima zasebni partner v zvezi z vsemi 

izvedenimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti pravico do odbitka DDV, saj ukrepe za 

izboljšanje energetske učinkovitosti uporabil za izvajanje storitve (torej svojih obdavčenih transakcij). 

Vezano na navedeno pa velja poudariti, da mora v zvezi z morebitnim brezplačnim prenosom 

sredstev ob zaključku razmerja zasebni partner skladno s prvim odstavkom 7. člena ZDDV-1 

obračunati ustrezen davek. 

V zvezi z obravnavo DDV nadalje velja izpostaviti, da investicijski transfer zasebnemu partnerju, ki se 

izvede na podlagi zahtevka za izplačilo (skladno s predhodnim poglavjem) v zvezi s katerim ne pride 

do nikakršne dobave blaga ali izvedbe storitev, ni predmet obdavčitve. 

3.3. POSTOPKI PRED OBJAVO RAZPISA 

 

Shema 10: Postopki pred objavo razpisa 

V okviru postopkov pred objavo javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva je treba 

upoštevati vidike in potrebe vseh strank in predvsem cilje projekta. Posebno pozornost je treba 

nameniti načrtovanju postopka izbora in pogodbenega razmerja. Pri tem morajo biti naslovljeni 

predvsem naslednji elementi: 

• kompletiranje projektnih okvirov oziroma modelov v relaciji na strukturo javno-zasebnega 

partnerstva v zvezi s/ z: 

o tehničnimi standardi in pričakovanimi rezultati, 

o finančno oceno in vzdržnostjo projekta, 

o prihodnjimi pogodbenimi odnosi; 

• opredelitev modalitet javnega razpisa: 

o vrsta javnega razpisa, 

o postopek javnega razpisa, 

o postopek ocenjevanja in izbora, 

• pogoji za izvajanje ukrepov: 

o načrtovanje mehanizma merjenja in nadzora, 

o vključitev možnosti prilagoditve pogodbenih razmerij. 

3.3.1. IZBOR STAVB OZIROMA UKREPOV 

Postopek izbora stavb oziroma faza priprave projekta sta skladno z dokumentom Evropske komisije 

»Technical Guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding« 

smiselno razdeljena na naslednje podfaze: 

IZBOR 
OBJEKTOV 
OZIROMA 
UKREPOV

OPREDELITEV 
MODELA

IZBIRA VRSTE 
POSTOPKA ZA 
JAVNI RAZPIS

OPREDELITEV 
POGOJEV IN 

MERIL

PRIPRAVA 
VZORCA 

POGODBE
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Shema 11: Podfaze postopka izbora stavb 

Definiranje ciljnih tipov stavb, upravičenih v okviru projekta celovite energetske prenove, je eden 

prvih korakov v procesu odločanja. Pri definiranju upravičenih stavb je treba identificirati ključne 

značilnosti stavb v okviru različnih tipov stavb, končnih uporabnikov in lastniške strukture. Različni 

tipi stavb so namreč različno zanimivi oziroma upravičeni z vidika celovite energetske prenove. Po 

definiranju najzanimivejših tipov stavb je treba izvesti dodatne presoje, kot so določitev starostne 

skupine stavb in starost ključnih delov stavb (ovoj stavbe, stavbno pohištvo, ogrevalni vir, razsvetljava 

itd.) in določitev razreda energetske učinkovitosti stavb. Pri tem je treba izpostaviti, da je kljub ključni 

problematiki trajnostne rabe energije v okviru projekta celovite prenove stavb treba obravnavati tudi 

druge značilnosti oziroma specifike stavb, kot so lokalni urbanizem, ekonomske in socialne prioritete. 

Prav tako je nujno, da javni partner ustrezno definira obseg energetske prenove. V praksi ločimo tri 

različne obsege energetske prenove: 

• izvajanje posameznih ukrepov; 

• kombinacija individualnih ukrepov (kar poimenujemo »standardna prenova«) vključuje 

istočasno in integrirano uvedbo majhnega števila individualnih ukrepov za učinkovito rabo 

energije; 

• celovita energetska prenova stavb - prenova, ki obsega prenovo celotnega ovoja stavbe in 

strojnih in elektro-energetskih sistemov v delu, ki ne izpolnjuje zahtev celovito prenovljene 

stavbe na način, da se izvedejo v REP-u obravnavane usklajene ekonomsko upravičene 

ukrepi, med katerimi je treba posebej obravnavati alternativne sisteme oskrbe, le-ti pa 

morajo ustrezati zahtevam PURES 2010; ob tem morajo biti ukrepi usklajeni in izvedeni tako, 

da se izvede ves ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo in izpolni minimalne 

zahteve glede energetske učinkovitosti. 

Glede na dejstvo, da Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 

2014 - 2020, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020, Dolgoročna strategija 

•Identificiranje ciljnih kategorij objektov

•Identifikacija upravičenih objektov in končnih uporabnikov

Definiranje 
upravičenih 

objektov in končnih 
uporabnikov

•Določitev stopnje ambicioznosti pri prihranku energije in deležu obnovljivih virov 
energije

•Določitev upravičenih vrst ukrepov

•Identifikacija sklopov ukrepov in njihovih učinkov

•Ocena možnosti temeljite prenove

•Definiranje kriterijev upravičenosti

•Identificiranje željenih stranskih koristi

Določitev ciljne 
stopnje prenove in 
prihrankov energije
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za spodbujanje naložb energetske prenove stavb ter drugi nacionalni in evropski strateški dokumenti 

kot zavezo in cilj obravnavajo prenovo stavb s terminom »celovita energetska prenova«, je treba pri 

izbiri stavb oziroma ukrepov primarno zadostiti navedenemu pogoju. Posamezni ukrepi namreč 

načeloma ne bodo upravičeni do spodbud iz naslova sredstev strukturnih skladov. 

Vezano na zgoraj navedeno je treba v tej fazi izpostaviti še element morebitne segmentacije projekta 

na več izvedbenih etap oziroma faz. Tehnični vidik izvajanja celovite energetske prenove namreč 

narekuje, da se v prvi fazi zagotovi zmanjšanje izgub toplotne energije in šele v naslednji fazi 

zagotovijo ustrezni tehnični sistemi, kot so sistemi za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in 

sistemi za hlajenje in prezračevanje, ki so ustrezno zasnovani oziroma dimenzionirani na nove 

toplotne, hladilne in prezračevalne potrebe stavbe. Navedeno morajo javni partnerji striktno 

upoštevati pri morebitni segmentaciji projekta. Segmentacija projekta na več izvedbenih etap 

oziroma faz je torej mogoča, vendar pa mora biti s tehničnega vidika zasnovana tako, da ukrepi, 

izvedeni v predhodnih fazah, niso v tehničnem nasprotju (dimenzioniranje, neučinkovitost) z ukrepi, 

ki bodo sledili v kasnejših fazah. 

3.3.2. OPREDELITEV MODELA  

Poleg opredelitve stavb oziroma ukrepov je treba v okviru pripravljalne faze glede na dejansko stanje 

in zmožnosti javnega partnerja izbrati ustrezen izvedbeni model projekta javno-zasebnega 

partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva. 

»Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po 

principu energetskega pogodbeništva« v poglavju 3 že podajajo osnovne informacije o tipičnih 

izvedbenih modelih, pri čemer z namenom lažje izbire v nadaljevanju podajamo podrobnejšo 

predstavitev pravnih podlag javno-zasebnega partnerstva in obeh modelov, ki se izvajata v okviru 

razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

3.3.2.1. SPLOŠNO O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 

Glede na skupni imenovalec definicij javno-zasebnega partnerstva v evropski in slovenski pravni 

ureditvi javno-zasebno partnerstvo obsega različne načine sodelovanja med javnim in zasebnim 

sektorjem, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, 

prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev, pri čemer sta glavni 

značilnosti dolgoročnost razmerja ter delitev tveganja in učinkov. 
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Shema 12: Prednosti in slabosti javno-zasebnega partnerstva 

3.3.2.2. OBLIKE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA PO PRINCIPU 

ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 

Razmerje javno-zasebnega partnerstva se skladno z veljavno zakonodajo lahko izvaja v dveh oblikah: 

• razmerje pogodbenega partnerstva; 

• razmerje statusnega (institucionalno, equity) partnerstva. 

3.3.2.2.1. STATUSNO PARTNERSTVO 

Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem na 

način, da država, ena ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava oziroma 

drug javni partner izvajalcu statusnega javno-zasebnega partnerstva podelijo izvajanje pravic in 

obveznosti, ki izhajajo iz javno-zasebnega partnerstva, in sicer: 

• z ustanovitvijo pravne osebe, 

• s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega 

prava, 

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

• na drug, naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način, 

• ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva izhajajo, na 

to osebo.  

Bistveno je torej, da sta javni in zasebni oziroma zasebno-javni gospodarski subjekt skupaj 

udeležena kot družbenika v izvajalcu statusnega partnerstva. 

 

PREDNOSTI

• proračunska nevtralnost oziroma razbremenitev javnih financ 
(breme financiranja namreč prevzema zasebnik, s čimer zasebni 
kapital pospešuje razvoj infrastrukture in omogoča alokacijo javnih 
sredstev v druge vire);

• prenos finančnih, industrijskih in drugih tveganj na zasebni sektor;

• izkoriščanje know-howa in izkušenj zasebnega partnerja;

• stimulacija zasebnega partnerja (le ob uspešno zasnovanem in 
realiziranem projektu bo lahko povrnil vložena sredstva in ustvaril 
načrtovani dobiček);

• objektivna presoja izvedljivosti projekta (s strani zasebnega 
partnerja);

• predvidevanje, da bo z vzpostavitvijo konkurence v fazi izbire 
zasebnega partnerja mogoče zagotoviti ekonomsko bolj ugodno 
oziroma kvalitetnejše izvajanje dejavnosti;

• večja preglednost pri razporeditvi stroškov;

• optimizacija izvajanja javnih nalog;

• doseganje optimalnega učinka med stroški in učinki;

• ustvarjanje novih poslovnih priložnosti za zasebni sektor;

• privatizacija oziroma liberalizacija izvajanja javnih služb.

SLABOSTI

• obstoj političnih in drugih tveganj za zasebni kapital;

• odpor javnosti pred zasebnim kapitalom;

• nadaljnje kreditiranje zasebnega sektorja (ki je načeloma dražje od 
kreditiranja javnega sektorja);

• povečane zahteve po kontrolnih mehanizmih;

• strah pred izgubo javnega vpliva na izvajanje javnih nalog;

• nevarnost izgube statusa glavnega gospodarja posla oziroma 
razvoj odvisnosti;

• nevarnost nesolventnosti zasebnega partnerja.
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3.3.2.2.2. POGODBENO PARTNERSTVO 

Pogodbeno partnerstvo se deli še naprej in ima lahko obliko: 

• koncesijskega razmerja ali 

• javno-naročniškega razmerja. 

3.3.2.2.2.1. JAVNO-NAROČNIŠKO PARTNERSTVO 

Javno-naročniško razmerje je odplačno razmerje med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem 

gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve. 

3.3.2.2.2.2. KONCESIJSKO PARTNERSTVO 

Koncesijsko razmerje je dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno lokalno 

skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot 

koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati 

gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi 

gradnjo stavb in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. 

3.3.2.2.3. RAZMEJITEV 

Ker je pravilna določitev oblike oziroma vrste javno-zasebnega partnerstva nujna za pravno pravilno 

vodenje postopka, je razmejitev med javno-naročniškim in koncesijskim partnerstvom ključnega 

pomena. 

Razmejitev med javno-naročniškim in koncesijskim partnerstvom se opravi glede na razdelitev 

tveganj. Če nosi javni partner celotno poslovno tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega 

partnerstva ali večino le-tega, se javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma 

ureditev v posebnem zakonu, ne šteje za koncesijsko, temveč za javno-naročniško. Če iz okoliščin 

javno-zasebnega partnerstva ni mogoče ugotoviti, kdo nosi večino poslovnega tveganja, se v dvomu 

šteje, da gre za javno-naročniško partnerstvo. 

Navedeno pravilo o razmejitvi med javno-naročniškim in koncesijskim partnerstvom, velja kot 

smiselno tudi za presojo razmerja statusnega partnerstva. 

3.3.2.3. ENERGETSKO POGODBENIŠTVO IN OPTIMALNA OBLIKA 

JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

Pri obravnavi variant energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov 

ugotovimo, da bi moral ob upoštevanju definicije energetskega pogodbeništva in zgoraj podane 

diskusije glede problematike zadolževanja večino tveganj (npr. investicijsko tveganje, tveganje za 

doseganje prihrankov itd.) prevzeti zasebni partner. Glede na zgoraj podano razdelitev oblik javno-
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zasebnega partnerstva (in dejstvo, da statusno javno-zasebno partnerstvo za konkretni primer zaradi 

dodatnih administrativnih ovir ni primerno) je torej kot edina pravna primerna oblika javno-

zasebnega partnerstva koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. Navedeno potrjujejo tudi »Smernice 

za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu 

energetskega pogodbeništva« in sledeča analiza SWOT:34 

 

Shema 13: SWOT analiza javno-zasebnega partnerstva 

Ob tem velja poudariti, da gre (glede na kriterij »namena«, kot ga opredeljujeta 79. in 92. člen ZJZP) v 

primeru koncepta energetskega pogodbeništva katerega primarni namen je doseganje prihrankov in 

                                                             

34 Analizo SWOT lahko apliciramo na vse ravni in aspekte investicije. Pri analizi SWOT elemente preverbe predstavljajo štirje 

aspekti, in sicer prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah. 

Najprej je treba razmejiti prednosti/ slabosti in priložnosti/ nevarnosti. Prva dva aspekta se nanašata na notranje dejavnike, 

druga dva pa na zunanje. Glavna razlika pri tem je, da imamo pri notranjih dejavnikih vpliv, da se prilagodimo, razvijemo, ali 

kako drugače ukrepamo. Pri notranjih dejavnikih smo v območju lastnega vpliva. Priložnosti/ nevarnosti se nanašajo na 

zunanje dejavnike na katere nimamo vpliva in ne moremo direktno sami narediti ničesar, kot le to, da se prilagodimo. Torej 

gre za dve območji - eno je območje vpliva, kjer imamo moč sami neposredno vplivati s svojimi dejanji, drugi dejavniki so 

izven našega območja vpliva in ne moremo narediti direktno nič, lahko pa jih izkoristimo v svoj prid, in sicer s fleksibilnostjo 

in prilagajanji ostalih dejavnikov. Končna strategija je, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, izkoristimo 

priložnosti in se izognemo nevarnostim. 
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ne izgradnja sredstev (ovoja, kotlovniškega dela, itd.), ki so dejansko namenjena zgolj doseganju 

prihrankov, praviloma za koncesijo storitev (kar potrjuje tudi Ministrstvo za finance številka 007-

315/2016/2 z dne 28.04.2016) 79. člen ZJZP namreč določa, da kadar je namen koncesije izgradnja 

objektov in naprav ali njihovih posameznih delov, katerih koncesionar ima v času trajanja razmerja 

pravico do njihove uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja ali da se pravica do uporabe, upravljanja 

oziroma izkoriščanja objektov in naprav kombinira s plačilom za izvedbo … se za ravnanje pri 

nastajanju in izvajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva uporabljajo pravila tega zakona, ki 

urejajo koncesije gradenj. Adekvatno 92. člen določa, da kadar je predmet koncesijskega partnerstva 

izvajanje …. drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, ali izgradnja objektov in naprav 

ali njihovih posameznih delov, katerih koncesionar ima v času trajanja razmerja pravico do njihove 

uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja oziroma da se pravica do uporabe, upravljanja oziroma 

izkoriščanja objektov in naprav kombinira s plačilom za izvedbo gradenj in ne gre za koncesijo 

gradenj, se za izbiro koncesionarja in izvajanje koncesijskega razmerja uporabljajo določbe tega 

zakona, ki urejajo koncesijsko partnerstvo. Tudi iz odločitev Državne revizijske komisije (npr. št. 018-

338/2011, št. 018-289/2011) izhaja, da so pogosto v posameznem koncesijskem razmerju prisotni 

tako elementi, ki kažejo na koncesijo gradnje, kot elementi, ki kažejo na koncesijo storitve. V takšnih 

primerih je potrebno ugotoviti vsebino tipičnega izpolnitvenega ravnanja koncesijskega razmerja, in 

sicer ali predstavlja gradnja bistvo koncesijskega razmerja in ali je njen značaj postranski glede na 

predmet koncesije, oziroma je potrebno ugotoviti, ali je gradbeni element podreden storitvenemu 

elementu. V zvezi z navedenim je potrebno izpostaviti, da je cilji in namen projektov energetskega 

pogodbeništva zagotovitev prihrankov energije in ne fizična izvedba posameznih ukrepov za 

izboljšanje energetske učinkovitosti oziroma prenova posameznih objektov. Navedeno je neposredno 

potrjeno z dejstvom, da glede na definicijo termina »celovita energetska prenova« vrsto in nabor 

ukrepov ter izbranih objektov poljubno določi investitor (katerega vlogo v primeru javno-zasebnega 

partnerstva prevzema koncesionar), pri čemer mora zagotoviti, da so ukrepi usklajeni in izvedeni 

tako, da gre za »celovito energetsko prenovo«, torej, da se doseže cilj maksimalnih mogočih 

prihrankov glede na razpoložljiv nabor objektov in/ali ukrepov (v praksi se lahko zgodi, da se skozi 

postopek izdelave investicijske dokumentacije, ali celo kasneje v okviru postopka konkurenčnega 

dialoga, ugotovi, da je za konkreten projekt primernejše, da se posamezni ukrepi ali celo objekti, 

opustijo, spremenijo, itd.). Ob tem navedeno potrjuje tudi sodna praksa (npr. VSK sodba Cpg 

344/2015) iz katere izhaja, da se javno-zasebno partnerstvo lahko opredeli kot koncesija gradnje v 

primeru, ko koncesionar gradi po naročilu naročnika, oziroma kadar ima naročnik odločilen vpliv pri 

projektiranju, pri čemer pa pri javno-zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva 

kot že navedeno vodilno vlogo pri določanju ukrepov za prenovo stavb prevzema zasebni partner. 

Nadalje navedeno izhaja iz definicije energetskega pogodbeništva iz katere izhaja, da je 

pogodbeništvo zgolj način pogodbenega znižanja stroškov za energijo, pri katerem izvajalec zagotovi 

vrsto potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije na naročnikovih objektih, naročnik pa se zaveže 

izvajalcu za te storitve plačati dogovorjeni znesek prihrankov energije. Ob tem je bistveno, da so 

plačila vezana na uspešnost projekta, ki ni izvedba določenega ukrepa ali objekta, temveč zagotovitev 

pogodbeno določenih prihrankov energije. Glede na vse nevedno gre torej pri energetskem 

pogodbeništvu praviloma za koncesijo storitev. 
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3.3.2.4. JAVNO-NAROČNIŠKI MODEL 

Pri navedenem modelu ne gre za energetsko pogodbeništvo, saj javni partner zagotovi sredstva za 

izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti iz lastnih sredstev, zaradi česar je upravičen 

do celote doseženih prihrankov. Investicijsko tveganje in tveganje doseganja prihrankov tako 

ostaneta izključno v domeni javnega partnerja kot investitorja. Javni partner v tem primeru izvede 

ustrezno javno naročilo, skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, s katero izbere 

najugodnejšega izvajalca za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Ta model je 

zaradi zmanjševanja investicijskega potenciala javnega sektorja vse manj aktualen, zato se iščejo 

nove oblike finančnih mehanizmov za izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

3.3.2.5. KLASIČNI MODEL 

Javni in zasebni partner skleneta razmerje javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega javni 

partner zasebnemu partnerju podeli koncesijo za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. 

Zasebni partner zagotovi večino investicijskih sredstev za izvedbo ukrepov (javni partner lahko 

zagotovi del sredstev v obliki lastnega vložka)35 in izvede pripravljalne ukrepe, s čimer načeloma36 

prevzame investicijsko tveganje. Zasebni partner izvaja storitev in zagotavlja prihranke, pri čemer je 

tveganje razpoložljivosti, vključno s tveganjem za doseganje prihrankov, na strani zasebnega 

partnerja. Zasebni partner je v trajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva upravičen do plačila 

storitve. Višina plačila se običajno določi kot odstotek od doseženih prihrankov, in sicer na način, da 

so skupni stroški oskrbe z energijo, vključno z vsemi stroški, ki jih mora javni partner plačati 

zasebnemu partnerju za njegove storitve, nižji od stroškov pred izvedbo ukrepov za izboljšanje 

energetske učinkovitosti. Če zasebni partner ne zagotovi pogodbeno določenih prihrankov, ni 

upravičen do (celotnega) plačila storitve. Tveganje povpraševanja načeloma ostane na strani javnega 

partnerja. Pri navedenem modelu se - če je razmerje pravno in tehnično ustrezno oblikovano - 

sredstva beležijo v bilanci zasebnega partnerja, zaradi česar razmerje nima negativnega vpliva na dolg 

oziroma primanjkljaj javnega partnerja. 

                                                             

35 V zvezi z navedenim elementom morebitno sofinanciranje javnega parterja ne sme dosegati 50 % investicijske vrednosti 

ukrepov. 

36 Treba je upoštevati tudi ostale omejitve, ki so podrobno predstavljene v poglavju 2.3 predmetnega dokumenta. 
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Shema 14: Klasični model 

3.3.2.6. DVOTIRNI MODEL 

Javni in zasebni partner skleneta razmerje javno-zasebnega partnerstva v okviru katerega javni 

partner zasebnemu partnerju podeli koncesijo za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Za 

pridobitev koncesije zasebni partner javnemu partnerju plača koncesijsko dajatev. Javni partner za 

izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ki so vezani na določeno investicijsko 

vlaganje)37 izvede ustrezno javno naročilo, skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, pri čemer 

potrebna sredstva za izvedbo investicije pridobi iz naslova prihodkov iz sklenjenega javno-zasebnega 

partnerstva za izvajanje storitev in drugih lastnih sredstev. Javni partner nato na podlagi sklenjenega 

javno-zasebnega partnerstva ukrepe preda v upravljanje zasebnemu partnerju, ki izvaja storitev in 

zagotavlja prihranke, pri čemer je tveganje razpoložljivosti vključno s tveganjem za doseganje 

prihrankov na strani zasebnega partnerja. Zasebni partner je v trajanju razmerja javno-zasebnega 

partnerstva upravičen do plačila storitve. Višina plačila in morebitna pogodbena kazen se določita na 

podoben način kot pri klasičnem modelu. 

                                                             

37 Torej brez t. i. »mehkih ukrepov«. 
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Shema 15: Dvotirni model 

3.3.2.7. IZBIRA OPTIMALNEGA MODELA 

Kot že navedeno, javno-naročniški model zaradi javno-finančnih omejitev ni primeren. 

Javni partner izbiro med ostalima možnima modeloma opravi predvsem ob upoštevanju elementov 

potrebnosti in razpoložljivosti lastnih sredstev ter elementa vpliva na dolg oziroma primanjkljaj 

sektorja država. Klasični model je namreč ob upoštevanju stališča EUROSTAT-a, obrazloženega v 

poglavju 2.3 predmetnega dokumenta, primeren zgolj v primerih, ko vložek javnega partnerja ne 

presega 50 %.38 

                                                             

 38 Klasični model se sicer lahko uporabi tudi, če vložek javnega partnerja presega 50 %, vendar pa je v tem primeru treba 

upoštevati, da se vrednost investicijskih odhodkov v celoti vodi v bilanci stanja javnega partnerja (s čimer torej investicija 

vpliva na njegovo zadolževanje). Prav tako v tem primeru ne gre za koncesijo storitev, temveč javno-naročniško javno-

zasebno partnerstvo. 

IZVAJALEC 

JAVNEGA 

NAROČILA 

 

JAVNI PARTNER ZASEBNI PARTNER 

PODELI KONCESIJO 

ZAGOTOVI 
SREDSTVA  

IZVEDE 

UKREPE 

IZVAJA STORITEV IN 

ZAGOTAVLJA PRIHRANKE 

PLAČUJE STORITEV 

UPRAVIČEN DO 

DELA 

PRIHRANKOV 

VPLAČA KONCESNINO 

IZVEDE JAVNO NAROČILO ZA 

IZBIRO IZVAJALCA UKREPOV  

PREDA UKREPE V UPRAVLJANJE 



 

 

53/ 66 

 

Če je zaradi drugih okoliščin (npr. zahteve sofinanciranja itd.) treba investicijo izvesti zunaj razmerja 

javno-zasebnega partnerstva, se uporabi dvotirni model. Na tem mestu velja pojasniti, da se pri 

dvotirnem modelu pojavlja problematika dvojnega obdavčenja, zaradi česar je le-ta dejansko manj 

primeren oziroma smotrn zgolj za mejne primere, ko projekta ni mogoče izvesti po klasičnem 

modelu. 

3.3.3. IZBIRA POSTOPKA ZA JAVNI RAZPIS 

V fazi pred objavo razpisa je nujno treba opredeliti tudi vrsto postopka za javni razpis. Navedena 

okoliščina namreč neposredno vpliva na celoten predhodni postopek, saj se vsebina in obseg 

predhodnih aktivnosti lahko glede na izbrani postopek razlikujeta. Glede na določbe ZJZP in zgoraj 

opisane modele sta pri projektih javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti 

po principu energetskega pogodbeništva (kjer tveganje prevzema zasebni partner) sicer možni zgolj 

dve obliki postopka: 

• klasični odprti postopek in 

• postopek konkurenčnega dialoga. 

Javni partner mora pri izbiri ustreznega postopka upoštevati predvsem okoliščine, vezane na 

opredelitev tehničnih specifikacij (t. j. ukrepov) ter pravnih in/ ali finančnih elementov projekta – 

torej ali je mogoče v okviru predhodnih postopkov v celoti opredeliti tehnično rešitev in pravni 

model. V kolikor celovita opredelitev le-teh (do stopnje, ki bi zasebnemu partnerju omogočala oddajo 

končne ponudbe) v okviru aktivnosti iz predhodnega postopka, skladno z ZJZP ni mogoča, je namreč 

smotrno, da se javni partner posluži postopka konkurenčnega dialoga, ki zaradi svoje narave dopušča, 

da se med postopkom oblikuje končna tehnična in pravna rešitev. Ob tem pa je treba izpostaviti, da 

je postopek konkurenčnega dialoga zaradi svoje narave s tehničnega in pravnega vidika veliko bolj 

zahteven (načeloma je med celotnim postopkom poleg projektne skupine potreben tudi angažma 

svetovalcev) in dolgotrajnejši. 

3.3.4. OPREDELITEV POGOJEV IN MERIL 

V okvir preliminarnih aktivnosti pred izvedbo javnega razpisa sodi tudi opredelitev pogojev in meril, ki 

so ključna za uspešen zaključek postopka javnega razpisa, posredno pa tudi za uspešno izvajanje 

pogodbenega razmerja. Le z izborom usposobljenega in konkurenčnega zasebnega partnerja bodo 

namreč doseženi optimalni pogoji za dosego zastavljenih ciljev projekta energetskega pogodbeništva. 

Ob tem predlagamo, da se pri oblikovanju pogojev in meril za izbor zasebnega partnerja, poleg 

klasičnega nabora, smiselno uporabijo tudi kriteriji, ki jih je mogoče razdeliti na naslednje kategorije: 

• stroškovna učinkovitost, 

• nivo energetske učinkovitosti stavbe, 

• nivo energetske učinkovitosti tehničnih sistemov in 
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• ostale (tehnične) zahteve. 

Poleg tega zaradi varstva javnega partnerja predlagamo tudi uporabo najmanj naslednjih pogojev: 

• finančna stabilnost (zadostni kapital in zagotovljen dostop do financiranja), 

• izkušnje na področju energetskega pogodbeništva itd. 

Dodatno pa predlagamo tudi uporabo naslednjih meril: 

• višina garantiranih prihrankov, 

• stopnja udeležbe javnega partnerja na garantiranih prihrankih, 

• stopnja udeležbe javnega partnerja na presežnih prihrankih in 

• trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva. 

3.3.5. PRIPRAVA VZORCA POGODBE 

Ena od pomembnejših preliminarnih aktivnosti je tudi priprava grobega osnutka pogodbe, ki bo služil 

kot izhodišče za nadaljnje postopkovne aktivnosti. 

Ob tem lahko javni partnerji uporabijo vzorec pogodbe - ki je bil že podan v okviru dokumenta 

»Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po 

principu energetskega pogodbeništva« - ki pa ga morajo zaradi elementa vpliva na dolg in 

primanjkljaj javnega parterja ter drugih okoliščin nujno nadgraditi glede na usmeritve v poglavjih 2.3 

in 4.2 predmetnega dokumenta. 
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4. JAVNI RAZPIS 

4.1.     POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA 

4.1.1. SPLOŠNO O POSTOPKOVNIH AKTIVNOSTIH 

Način in vsebino razpisa podrobno ureja 3. poglavje ZJZP, v grobem pa je predmetni segment 

postopka razčleniti na naslednje aktivnosti: 

 

Shema 16: Postopek javnega razpisa 

4.1.1.1. IMENOVANJE STROKOVNE KOMISIJE 

Strokovno komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva, 

ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, imenuje javni parter. Vsi člani komisije morajo imeti 

najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 

presojo vlog. Izobrazbene in druge pogoje, način imenovanja ter podrobnejše naloge in način dela 

strokovne komisije določi javni partner v aktu o javno-zasebnem partnerstvu. Če javni partner potem, 

ko so kandidati prevzeli razpisno dokumentacijo, spremeni sestavo komisije, mora o tem obvestiti 

vse, ki so razpisno dokumentacijo prevzeli. Za člane komisije veljajo klasični izključitveni razlogi, ki so 

natančno opredeljeni v ZJZP. Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, 

da pregleda in oceni vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, 

katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog 

najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost 

postavljenim merilom, ter posreduje poročilo javnemu partnerju. 

 

Imenovanje 
strokovne 
komisije

Priprava sklepa o 
začetku postopka

Priprava razpisne 
dokumentacije
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komisije za 
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4.1.1.2. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 

Vezano na objavo javnega razpisa se zaradi nejasnosti zakonskih določb in odsotnosti posebnega 

portala za namene javnih razpisov za sklenitev javno-zasebnih partnerstev priporoča objava v vseh 

možnih medijih (torej v Uradnem listu RS, na spletnih straneh in, če je to tehnično mogoče, tudi na 

Portalu javnih naročil). V primeru koncesijskega javno-zasebnega partnerstva je rok za predložitev 

vlog najmanj 52 dni. Če se javni razpis posreduje v objavo v elektronski obliki, lahko koncedent rok iz 

prejšnjega odstavka skrajša za največ sedem dni. Rok začne teči z dnem posredovanja zahteve za 

objavo javnega razpisa v uradnem glasilu. 

Objava javnega razpisa v skladu z odločitvijo o javno-zasebnem partnerstvu in/ali z aktom o javno-

zasebnem partnerstvu vsebuje najmanj: 

• navedbo, da gre za javno-zasebno partnerstvo, 

• ime oziroma firmo in sedež javnega partnerja, 

• podatke o objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem 

partnerstvu, 

• predmet, naravo ter obseg in območje javno-zasebnega partnerstva, 

• začetek in predvideni čas trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva, 

• postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, 

• kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, 

• kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev (morebitna zavarovanja idr.), 

• zahteve glede vsebine vlog (prikaz ponujenega načina izvajanja javno-zasebnega partnerstva, 

ponujene stavbe in naprave, pričakovani dobiček iz izvajanja razmerja idr.), 

• pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju, 

• pogoje za predložitev skupne vloge, 

• merila za izbiro najugodnejšega kandidata in/ ali merila za prehajanje med fazami 

konkurenčnega dialoga, 

• naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog, 

• rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa. 

Hkrati morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi podatki, ki bodo kandidatu omogočili izdelati 

popolno vlogo. 

Tehnične specifikacije predmeta javno-zasebnega partnerstva mora javni partner oblikovati tako, da 

so te določene glede na izpolnjevanje standardov in glede na uspešnost ali učinkovitost, ki jo je treba 

doseči, ali izpolnjevanje dovolj natančnih funkcionalnih zahtev. Ob tem mora javni partner zagotoviti, 

da tehnične specifikacije ne bi povzročile izkrivljanja konkurence oziroma imele diskriminatornega 

učinka. Kot referenčno sredstvo za opis proizvoda ali storitve se uporabijo evropski standardi ali 
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nacionalni standardi, ki le-te izvajajo, vendar pa javni partner ne sme zahtevati, da bodo zahtevani 

proizvodi ali storitve oziroma gradnje v skladu z zadevnim standardom. Javni partner mora sprejeti 

tudi druge proizvode ali storitve oziroma gradnje - čeprav je uporabljena drugačna tehnologija, kot je 

navedena v standardu - če končni rezultat, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, izpolnjuje vse 

zahteve glede uspešnosti, učinkovitosti oziroma funkcionalnosti zahtev. 

Javni partner v javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji navede pomen in težo (ponder) vsakega 

merila, na podlagi katerega bo izbral ekonomsko najugodnejšo vlogo.  Če po mnenju javnega 

partnerja pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, mora merila kljub temu navesti v padajočem 

zaporedju njihove pomembnosti. 

4.1.1.3. ODPIRANJE, VREDNOTENJE VLOG IN IZDAJA ODLOČITVE 

Odpiranje ponudb oziroma drugih vlog za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerja je javno, razen če 

javni partner zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti (npr. v konkurenčnem dialogu) oziroma uradne, 

vojaške ali državne tajnosti ne določi, da postopek odpiranja ponudb ni javen. O odpiranju vlog se 

vodi zapisnik. Vanj se vpišejo morebitne pripombe predstavnikov kandidatov o poteku javnega 

odpiranja. Strokovna komisija v roku osmih dni vsem kandidatom vroči zapisnik o javnem odpiranju. 

Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in nepravilno 

predloženih vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrne pošiljatelju. 

Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda vloge in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 

Komisija od kandidatov sme zahtevati pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in 

vrednotenju vlog. Pri tem pa ne sme dovoliti, da bi kandidat dopolnjeval ali kakor koli spreminjal 

svojo vlogo. Posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste dokumente iz vloge, ki vplivajo na 

vrednotenje vloge posameznega kandidata (sprememba predmeta, cena in druga merila). Komisija 

sme zahtevati le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne 

dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje 

posamezne vloge, skladno s postavljenimi merili za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Po 

končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo (ki ga posreduje organu javnega 

parterja) in navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te vloge tako, da je 

razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni 

red glede na ustreznost postavljenim merilom. 

Sledi izdaja akta oziroma odločbe o izbiri javnega parterja, ki se izvede ob upoštevanju določb in 

posebnosti 56., 57. in 58. člena ZJZP. 

Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva. Če javni partner v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o 

tem izda akt, s katerim se konča postopek izbire, v katerem se navedejo vse stranke, katerih vloge so 

bile zavrnjene, in utemeljitev razlogov za njihovo zavrnitev. 

Javni partner sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem 

partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na 



 

 

58/ 66 

 

ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati 

obveznosti iz pogodbe. 

4.1.1.4. PRAVNO VARSTVO 

Zoper odločitev javnega partnerja je zagotovljeno pravno varstvo v pritožbenem postopku. Zoper 

dokončno odločbo o izbiri oziroma o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva po drugem aktu, za 

katerega se ne uporabljajo pravila o javnih naročilih ali koncesijah gradenj, je mogoče začeti upravni 

spor. V primeru, ko se za sklenitev javno-zasebnega partnerstva uporabljajo pravila o javnih naročilih 

ali koncesijah gradenj, se pravno varstvo zagotavlja v skladu z Zakonom o javnem naročanju 

(obrazloženo obvestilo) in z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 

4.1.1.5. POGODBA 

Po pravnomočnosti akta o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva sledi zgolj še sklenitev 

pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, s čimer (načeloma)39 nastane razmerje javno-zasebnega 

partnerstva. Vsebina pogodbe je podrobno obravnavana v poglavju 4.2 predmetnega dokumenta. 

4.1.2. TEMELJNA NAČELA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

Javni partner je pri izvedbi postopka javnega razpisa dolžan upoštevati tudi temelja načela javno-

zasebnega partnerstva. Glede na dejstvo, da navedena načela v okviru »Smernic za izvajanje ukrepov 

izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega 

pogodbeništva« niso bila podrobno obravnavana, v nadaljevanju podajamo tudi krajše usmeritve za 

javnega partnerja, vezane na uporabo predmetnih načel. 

4.1.2.1. NAČELO ENAKOSTI OZIROMA NEDISKRIMINATORNOSTI 

Javni partner mora zagotoviti, da med kandidati v vseh elementih in fazah postopka sklepanja in 

izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja in da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo 

krajevno, predmetno, osebno diskriminacijo kandidatov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije 

dejavnosti, ki jo izvaja kandidat, ali drugo diskriminacijo. Prav tako javni partner ne sme različno 

obravnavati kandidatov, ki so v enakem ali bistveno podobnem pravnem in dejanskem položaju, kot 

tudi ne enako obravnavati kandidatov, ki so v bistveno različnem pravnem ali dejanskem položaju. 

4.1.2.2. NAČELO TRANSPARENTNOSTI 

                                                             

39 Razen če zakon določa drugače ali če je v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu določeno, da se te pridobijo pozneje ali 

ob izpolnitvi določenega pogoja. 
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Javni partner mora pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva z zagotavljanjem čim večje možne 

stopnje objavljanja v sorazmerju z namenom, naravo in predmetom ter vrednostjo (obsegom) 

projekta javno-zasebnega partnerstva zagotoviti objektivno iskanje kandidatov. Zato morajo biti vsi 

razpisi in drugi procesni akti v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva (akt o izbiri itd.) 

objavljeni na svetovnem spletu. Prav tako mora javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega 

partnerstva zagotoviti, da imajo kandidati dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in 

sodelovanje v postopku sklepanja ter do podatkov o pogojih in merilih za izbiro kandidata. Izvajalec 

javno-zasebnega partnerstva mora biti torej izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. 

4.1.2.3. NAČELO SORAZMERNOSTI 

Načelo sorazmernosti predvsem omejuje možno enostransko oblastno poseganje v razmerje javno-

zasebnega partnerja. Ravnanje javnega partnerja je zakonito in skladno z načelom sorazmernosti le, 

če izpolnjuje tri predpostavke, in sicer mora biti ukrep nujen, primeren in sorazmeren v ožjem 

pomenu. Zato sme javni partner v postopku sklepanja in pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva 

uporabiti le tiste ukrepe za dosego z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določenega 

cilja, ki objektivno vodijo do tega cilja, najmanj omejijo oziroma prizadenejo zasebnega partnerja 

oziroma predstavljajo najblažji ukrep za dosego tega cilja in so po svojem obsegu in posledicah 

primerljivi s pomenom cilja. Ob tem pa se za enostranske posege javnega partnerja v razmerje javno-

zasebnega partnerstva, če ni z zakonom določeno drugače, smiselno uporabljajo pravila 

obligacijskega prava o odškodninski odgovornosti zaradi kršitve pogodbe (povračilo dejanske škode in 

izgubljenega dobička). 

4.1.2.4. NAČELO URAVNOTEŽENOSTI 

Načelo uravnoteženosti se veže neposredno na razmerje javno-zasebnega partnerstva. Le-to mora 

zagotoviti uravnoteženost pravic, obveznosti in pravnih koristi javnega in zasebnega partnerja. 

Zagotavljanje javnega interesa (zagotavljanje javnih dobrin ali storitev) je v pristojnosti javnega 

partnerja, oba partnerja pa zagotavljata interes uporabnikov in vseh drugih udeležencev - tako v 

postopku nastajanja kot tudi izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva. Tveganja v razmerju 

javno-zasebnega partnerstva morajo biti razporejena tako, da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje 

obvladuje; v vsakem primeru pa mora izvajalec javno-zasebnega partnerstva, ne glede na naravo 

razmerja javno-zasebnega partnerstva, nositi vsaj del poslovnega tveganja (tržnih tveganj v zvezi z 

obsegom povpraševanja, ponudbe oziroma tveganjem razpoložljivosti). 

4.1.2.5. NAČELO KONKURENCE 

Javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva ne sme omejevati konkurence med 

kandidati. Še posebej ne sme omejevati možnih kandidatov z neupravičeno uporabo diskriminatornih 

meril. Hkrati mora pri nastajanju in izvajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva javni partner 

ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 
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4.1.2.6. NAČELO PROCESNE AVTONOMIJE 

Načelo procesne avtonomije stremi k temu, da se obligacijsko razmerje med strankama čim manj 

omejuje v razmerju do splošnih pravil obligacijskega prava, saj lahko, če ni s predpisi drugače 

določeno, stranke javno-zasebnega partnerstva pogodbeno razmerje javno-zasebnega partnerstva, 

skladno z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, prosto urejajo. Omejitve so sicer določene pri pisni 

obliki pogodbe (kjer stranke ne morejo spremeniti določbe o odličnosti ter spreminjati ali 

dopolnjevati pogodbo), trajanju razmerja itd. 

4.1.2.7. NAČELO SUBSIDIARNE ODGOVORNOSTI 

Načelo subsidiarne odgovornosti zajema širšo vsebino, saj ureja naslednja tri načela: 

• načelo neprekinjenega izvajanja, 

• načelo nemotenega izvajanja in načelo enakopravnega izvajanja javno-zasebnega partnerstva 

do vseh uporabnikov in drugih udeležencev, 

• načelo izvajanja, skladno s tehničnimi pogoji, 

pri čemer se vsa navedena načela podrobno uredijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

Javni partner subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva povzroči 

njegov izvajalec uporabnikom storitev ali drugim osebam, pri čemer ima javni partner v razmerju do 

izvajalca pravico do povračila škode in vseh stroškov, ki so s tem nastali. Pomembno dejstvo je, da 

javni partner s prenosom izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva na izvajalca javno-

zasebnega partnerstva ni rešen odgovornosti za neprekinjeno, nemoteno in enakopravno izvajanje 

projekta. 

4.1.2.8. NAČELO MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA 

Javni partner mora skladno z načelom medsebojnega sodelovanja pomagati izvajalcu javno-

zasebnega partnerstva pri zagotavljanju potrebnih stvarnih in drugih pravic ter raznih dovoljenj, ki jih 

sam ne more pridobiti, skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 

4.1.3. POSEBNOSTI KONKURENČNEGA DIALOGA 

Postopek konkurenčnega dialoga načeloma dosledno sledi postopkovnim aktivnostim opredeljenim v 

predhodnem poglavju predmetnega dokumenta. Javni partner tako začne postopek konkurenčnega 

dialoga z javnim razpisom, v katerem navede cilje in potrebe, vezane na projekt javno-zasebnega 

partnerstva. Javni partner lahko cilje in potrebe namesto v javnem razpisu (ali poleg tega) navede 

tudi v razpisni dokumentaciji. Javni partner nato v prvi fazi konkurenčnega dialoga, v skladu s pogoji, 

navedenimi v javnem razpisu, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi postopka vodi dialog, 

namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb 
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javnega partnerja. V tem dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih 

projekta javno-zasebnega partnerstva in rešitve po potrebi med seboj primerja. 

Načeloma je minimalno število kandidatov v postopku konkurenčnega dialoga, razen v primeru 

razlogov, ki dopuščajo oddajo javnega naročila brez javnega razpisa (zaščita izključnih pravic, izredna 

nujnost dogodkov itd.), vsaj tri. V primeru obstoja objektivnih razlogov, kot sta npr. neobstoj večje 

konkurence na trgu ali neizkazan interes, je lahko število kandidatov tudi manjše od treh. 

Med konkurenčnim dialogom mora javni partner zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh 

kandidatov, pri čemer mora kandidatom zlasti nediskriminatorno posredovati informacije, vključno z 

informacijami, pridobljenimi na podlagi vlog o zainteresiranosti, da se prepreči neupravičena 

prednost v postopku izbire. Javni partner drugim kandidatom v postopku konkurenčnega dialoga ali 

drugim osebam ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je 

posredoval določen kandidat, ki sodeluje v konkurenčnem dialogu, brez njegove pisne privolitve. 

Javni partner lahko določi, da se postopek konkurenčnega dialoga izvede v več kot dveh zaporednih 

fazah, da se zmanjša število rešitev, o katerih bo potekal dialog, pri čemer mora o izločanju 

posameznih rešitev odločati v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Možnost izvedbe 

postopka konkurenčnega dialoga v več zaporednih fazah mora javni partner predvideti že v javnem 

razpisu. 

Javni partner dialog s kandidati nadaljuje vse dotlej, dokler ne najde rešitve (rešitev), ki ustreza(-jo) 

njegovim ciljem in potrebam. Po odločitvi, da je dialog zaključen, javni partner o tem obvesti vse 

kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, in jih pozove, da predložijo ponudbe, pripravljene ob 

upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med dialogom. Predložene ponudbe morajo 

vsebovati vse elemente, zahtevane in potrebne za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva. 

Javni partner sme od ponudnikov zahtevati, da svoje ponudbe pojasnijo, specificirajo in v 

podrobnostih uskladijo z njegovimi potrebami, pri čemer pa se s pojasnili, specificiranjem, 

usklajevanjem in dodatnimi informacijami ponudbe ne smejo spreminjati, če bi to lahko vodilo k 

izkrivljanju konkurence oziroma imelo diskriminatorni učinek. Prispele ponudbe javni partner oceni 

na podlagi meril, ki so bila za oceno ponudb določena v javnem razpisu, nato pa izbere ekonomsko 

najugodnejšo ponudbo. Javni partner sme od ponudnika, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo 

ponudbo, zahtevati, da pojasni nekatere elemente svoje ponudbe ali pa potrdi zaveze, podane v svoji 

ponudbi, če pojasnilo ali potrditev ne pomeni spremembe ponudbe, ki bi povzročila izkrivljanje 

konkurence oziroma imela diskriminatorni učinek. 

Javni partner sme, če se odloči za odkup dokumentov, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, 

tehnične, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kako drugače izvirno 

idejno rešitev, opredeliti nagrade ali plačila sodelujočim v dialogu. Nagrade in plačila je treba vključiti 

v izračun ocenjene vrednosti projekta. 
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4.2. POGODBA 

4.2.1. SPLOŠNO O POGODBENIH DOLOČILIH 

Glede na specifičnost energetskega pogodbeništva mora koncesijska pogodba poleg sestavin 

predpisanih v 90. členu ZJZP skladno z določbami Direktive o energetski učinkovitosti (Priloga XIII), 

obsegati tudi naslednje podatke: 

• jasen in pregleden seznam ukrepov za povečanje učinkovitosti, ki jih je treba izvajati, ali 

rezultatov povečanja učinkovitosti, ki jih je treba doseči; 

• zagotovitev ravni prihrankov, ki bodo doseženi z izvajanjem ukrepov iz pogodbe; 

• trajanje in ključne točke pogodbe, pogoji in odpovedni rok; 

• jasen in pregleden seznam obveznosti vsake pogodbenice; 

• referenčni datum(-i) za določitev doseženih prihrankov; 

• jasen in pregleden seznam faz pri izvajanju ukrepa ali paketa ukrepov in, če je ustrezno, s tem 

povezani stroški; 

• obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in dokumentiranje vseh sprememb med 

izvajanjem projekta; 

• predpisi, ki določajo vključitev enakovrednih zahtev v katero koli podizvajalsko pogodbo s 

tretjimi stranmi; 

• jasen in pregleden prikaz finančnih posledic projekta in porazdelitev deleža obeh strani pri 

doseženih denarnih prihrankih (tj. plačilo ponudniku storitve); 

• jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju doseženih zagotovljenih prihrankov, 

preverjanju kakovosti in jamstvih; 

• določbe, ki pojasnjujejo postopke v primeru spreminjanja okvirnih pogojev, ki vplivajo na 

vsebino in rezultat pogodbe (tj. spremembe pri cenah energije, intenzivnosti rabe obrata); 

• podrobnosti o obveznostih vsake pogodbenice in kaznih za njihovo kršitev. 

4.2.2. POMEMBNI ELEMENTI POGODBE 

V nadaljevanju podajamo nekatere ključne elemente pogodbe, ki morajo biti (predvsem z vidika 

vpliva na dolg in primanjkljaj javnega partnerja) v okviru pogodbe ustrezno urejeni. 

4.2.2.1. PRENEHANJE OZIROMA PRENOS OBSTOJEČIH POGODB 

Javni partner mora že v fazi javnega razpisa, še pomembneje pa pri oblikovanju pogodbe, upoštevati 

element morebiti že sklenjenih pogodb s tretjimi subjekti. V primeru obstoja teh pogodb se mora s 

tretjimi subjekti in zasebnim partnerjem dogovoriti o prenosu pravic in obveznosti iz teh pogodb na 
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zasebnega partnerja. Če navedeno ni mogoče, mora javni partner odstopiti od teh ponudb. Če tudi to 

ni mogoče, je treba izvajanje teh pogodb vključiti v okvir pogodbe v obliki prehodnega obdobja. 

4.2.2.2. PRENEHANJE POGODBE 

Oblikovanje določb, ki urejajo prenehanje pogodbe je bistvenega pomena z vidika razdelitve tveganj 

in na to vezane uvrstitve sredstev v bilance javnega oziroma zasebnega partnerja. Ob upoštevanju 

veljavne zakonodaje40 razmerje med javnim in zasebnim partnerjem lahko preneha s/ z: 

• prenehanjem koncesijske pogodbe, 

• odkupom koncesije, 

• odvzemom koncesije, 

• prevzemom koncesije. 

Ne glede na način prenehanja je treba pri oblikovanju pogodbenih določil upoštevati splošno pravilo, 

da morajo kakršne koli določbe, ki urejajo predčasno prenehanje pogodbe iz razlogov na strani 

zasebnega partnerja, upoštevati morebitno nedoseganje pogodbeno dogovorjenih obveznosti 

zasebnega partnerja in se morajo posledično razlikovati od določb, ki urejajo prenehanje iz razlogov 

na strani javnega partnerja. 

Če do prenehanja pride zaradi razlogov na strani zasebnega partnerja v fazi implementacije ukrepov 

morajo pogodbena določila načeloma urejati zgolj nadomestilo zasebnemu partnerju na podlagi 

stroškov kapitala. V primeru, da pogodbena določila za takšne primere ne predvidevajo kakršnih koli 

negativnih posledic za zasebnega partnerja, se šteje, da investicijsko tveganje prevzema javni 

partner. 

V primeru, ko do prenehanja pride kasneje, v fazi izvajanja storitve, mora pogodba vključevati 

določila, da nadomestilo zasebnemu partnerju (če je do njega sploh upravičen) glede na trenutek 

prenehanja pogodbe ne sme presegati trenutke tržne vrednosti sredstva, ocenjene s strani 

neodvisnih strokovnjakov. V nasprotnem primeru se namreč smatra, da je prenos tveganj 

(razpoložljivosti ali povpraševanja) nezadosten. 

4.2.2.3. ODKUP 

Ena od bistvenih sestavin pogodbe, ki mnogokrat ostane nenormirana oziroma podnormirana, je tudi 

možnost predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva v obliki odkupa koncesije s 

                                                             

40 Skladno z določbo 94. člena ZJZP, ki določa, da se v primeru, če je predmet koncesije storitev izvajanje drugih dejavnosti, 

katerih izvajanje je v javnem interesu (kar energetsko pogodbeništvo za stavbe javnega partnerja zagotovo je), se za izbiro 

koncesionarja in izvajanje koncesijskega razmerja smiselno uporabljajo tudi pravila zakona, ki ureja gospodarske javne 

službe, in je element prenehanja koncesijske pogodbe urejen z 41. - 45. členom Zakona o gospodarskih javnih službah 

(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). 
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strani javnega partnerja.41 Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden v koncesijskem 

aktu ali koncesijski pogodbi, s katero se določijo tudi način, obseg in pogoji odkupa.42 Ob tem velja 

izpostaviti, da je treba kakršne koli določbe glede odkupa koncesije oblikovati ob upoštevanju 

omejitev, kot so podane v poglavju 2.3.1 tega dokumenta, saj navedena določba lahko bistveno 

vpliva na razdelitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. Če je namen pogodbe, da tveganje 

ostane na strani zasebnega partnerja (torej da se sredstva vodijo v bilanci zasebnega partnerja), mora 

pogodbeno določilo, ki ureja odkup, vključevati klavzulo, ki določa, da se odkup izvede po tržni 

vrednosti, ocenjeni ob času nakupa, in da zasebni partner nosi tveganje za stanje sredstva med 

pogodbeno dobo. 

4.2.2.4. UREDITEV SPREMEMB PRI IZVAJANJU POGODBE 

Še pomembnejše določbe pa se tičejo urejanja sprememb pri izvajanju pogodbe. Pri pogodbah 

javno-zasebnega partnerstva gre namreč za pogodbe z izrazito dolgim trajanjem, zaradi česar obstaja 

večja oziroma velika možnost, da bo med izvajanjem pogodbe prišlo do določenih sprememb pri 

izvajanju pogodbe ali določenih nepredvidenih okoliščin. Glede na navedeno je treba vsebino 

pogodbe že vnaprej pripraviti na način, da v čim večji meri omogoča določeno stopnjo fleksibilnosti. 

Pri tem je nujno treba upoštevati, da gre v primeru sprememb, ki bistveno posegajo v razmerje 

oziroma razdelitev tveganj, dejansko za novo pogodbeno razmerje, ki ga je treba z vidika 

problematike zadolževanja ponovno obravnavati. Ob tem velja poudariti, da spremembe pogodbe ne 

vplivajo na razdelitev tveganj zgolj, če: 

• so posledica spremenjenih okoliščin, ki so očitno izven vplivnega območja zasebnega 

partnerja; 

• je sprememba, ki ima finančni vpliv, striktno v skladu z dejanskim vplivom na prihodke 

partnerjev. 

V praksi se v okviru pogodbenih določil, ki urejajo spremembe pri izvajanju pogodbe, pojavljajo 

predvsem določbe glede sprememb zakonodaje, prilagoditve referenčnih količin, morebitne 

razširitve ukrepov, intervencijske pravice itd. 

                                                             

41 Možnost odkupa kot način prenehanja pogodbe je dana na podlagi 94. člena ZJZP in 41. in 43. člena ZGJS. 

42 Ne glede na navedeno je lahko odkup tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki 

urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o 

razlastitvi. 
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5. IMPLEMENTACIJA PROJEKTA 

5.1.     UPRAVLJANJE POGODBENIH RAZMERIJ 

5.1.1. PREOBLIKOVANJE PROJEKTNE SKUPINE 

Glede na specifično naravo projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske 

učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva faza implementacije projekta zahteva ustrezno 

sodelovanje oziroma vključenost javnega partnerja. Glede na navedeno je običajno, da se projektna 

skupina, ki je izvajala predhodno opisane postopke preoblikuje v t. i. »skupino za upravljanje 

pogodbe«. Glede na predhodne kvalifikacije in predvsem podrobno poznavanje tehničnih in pravnih 

okvirov razmerja je namreč navedena skupina najbolje opremljena za reševanje morebitnih vprašanj, 

ki bi se pojavila pri izvajanju pogodbe, in predvsem za izvajanje nadzora nad zasebnim partnerjem. 

5.1.2. OBRAVNAVA SPREMEMB 

Kot je že zapisano v predhodnem poglavju tega dokumenta, je nujno, da se čim večji obseg možnih 

sprememb, ki bi se pojavile med izvajanjem pogodbe, skuša urediti že v sami pogodbi. V zvezi z 

navedenim je pomembno tudi, da takšno urejanje vsebuje jasne določbe glede postopkov, ki jih je v 

tem primeru treba voditi. ZJZP je namreč v tem delu izrazito skop, zaradi česar je normiranje 

prepuščeno pogodbenemu razmerju med pogodbenima strankama. Če posamezne spremembe v 

okviru pogodbe niso predvidene, je treba le-te obravnavati z vidika veljavne zakonodaje, predvsem 

OZ in ZJZP. Ne glede na navedeno pa je pri kakršni koli spremembi, kot je že bilo izpostavljeno, nujno 

treba pristopiti k ponovni oceni razdelitve tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. 

5.1.3. RAZREŠEVANJE SPOROV 

Ker se glede na dolgotrajnost razmerij v okviru projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje 

energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva povečuje tudi možnost nastanka 

sporov, je nujno, da se v okviru pogodbenih določil uredi tudi način razreševanja sporov. Še posebej 

je to nujno za posamezna tehnična vprašanja, kjer je smotrno vključiti določbe, ki v primeru nastanka 

spora glede posameznega vprašanja urejajo nominacijo neodvisnega strokovnjaka. 

Ob tem, skladno s 40. členom ZGJS,43 o morebitnih sporih pri izvajanju koncesijske pogodbe odloča 

redno sodišče. 

                                                             

43 Ki se skladno s 94. členom ZJZP načeloma uporablja tudi za razmerja energetskega pogodbeništva. 
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5.2. MERJENJE IN VERIFIKACIJA 

Skladno s stališči, podanimi v okviru poglavja 2.3, je eden od bistvenih elementov razmerja med 

javnim in zasebnim partnerstvom tudi mehanizem merjenja in verifikacije, ki tako posredno vpliva na 

razdelitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. Če naveden mehanizem ni vzpostavljen, javni 

partner sploh ne more uspešno ugotavljati uspešnosti zasebnega partnerja oziroma uveljavljati 

pogodbenih določil, vezanih na zahteve po doseganju prihrankov (s čimer dejansko pride do prenosa 

tveganja na javnega partnerja). Prav tako pa je naveden element kot bistven poudarjen tudi z vidika 

merjenja doseganja ciljev, vezanih na morebitna sredstva iz evropskih strukturnih skladov. Glede na 

to je nujno, da so navedeni mehanizmi jasno določeni že v okviru javnega razpisa oziroma najkasneje 

v okviru pogodbe. 

V praksi se merjenje in verifikacija izvajata skladno z mednarodnim protokolom The International 

Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), ki za celovite energetske prenove 

narekuje uvedbo stalnega spremljanja porabe energije in prihrankov energije prek merilnikov za 

celotno stavbo. 

 

6. VZORČNA DOKUMENTACIJA 

Vzorčna dokumentacija za izvedbo postopka javno zasebnega partnerstva po principu energetskega 

pogodbeništva je priloga teh usmeritev in obsega: 

• Oris Javnega poziva promotorjem k podaji vlog zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega 

partnerstva; 

• Oris Odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva; 

• Oris Koncesijskega akta; 

• Oris Koncesijskega akta (skupni akt); 

• Oris Razpisne dokumentacije za javni razpis za podelitev koncesije; 

• Oris Koncesijske pogodbe 

• Oris Sporazuma za izvedbo projekta energetske sanacije objektov. 

 

Vzorčna dokumentacija je zgolj kot pripomoček in ni neposredno uporabljiva brez prilagoditve glede 

na obstoječe dejansko in pravno stanje. Nekatere določbe niso aplikativne na vsa dejanska in pravna 

stanja oziroma izbrane modele, prav tako pa vsebina vzorčne dokumentacije v posameznih delih ob 

določenih pravnih in dejanskih stanjih ni zadostna za pravno pravilno in celovito ureditev razmerij. Pri 

oblikovanju končne verzije 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. 


