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Tveganje (različni avtorji →več definicij tveganj): 

• Tveganje je izpostavljenost denarni izgubi, fizični škodi ali preložitvi kot 

posledici določenih ukrepov.

• Tveganje predstavlja možnost nedoseganja glavnega cilja projekta ali ciljev 

projekta. 

• Tveganje je opredeljeno kot dogodek/sprememba okoliščin, ki lahko prepreči 

realizacijo projekta znotraj meja pričakovanj udeležencev (deležnikov) 

projekta (stakeholders), katere so bile predhodno dogovorjene in sprejete. 

Temeljni vzroki negotovosti: 

• pomanjkanje nedvoumne specifikacije zahtev

• novosti, pomanjkanje izkušenj glede določene dejavnosti (tehnologije)

• kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo projekta, in njihov medsebojni 

vplivi

• omejena analiza procesov, ki se sestavljajo posamezno dejavnost

• možnost nastopa dogodkov in okoliščin, ki imajo lahko kakršen koli 

(negotovost) vpliv na potek izvajanja dejavnosti

Upravljanje s tveganji - celovit proces ki obsega: 

identifikacijo, analizo (kvalitativno in kvantitativno), oceno, nadzor, zmanjševanje 

in prenos (porazdelitev) tveganj

&

planiranje odzivov (spremljanje), stroškov, kakovosti, terminskega plana ob 

nastopu tveganj in spremljavo realizacije tveganj.
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Tveganja: opredelitev pojma



Vrste projektov na osnovi JZP po namenu 
projektov

I. projekti izgradnje transportnih in 
energetskih omrežij INFRASTRUKTURE 
po modelu JZP

II. projekti izgradnje “družbene” (socialne) 
INFRASTRUKTURE po modelu JZP
→ projekt PROFILI
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Projekti izgradnje transportnih in energetskih 
omrežij INFRASTRUKTURE po modelu JZP 

- Ceste, železnice, mostovi, predori, objekti  vodne infrastrukture po 

lastninskem modelu »zgradi in upravljaj«

- Projekti velikega obsega

- Značilen oziroma prevladujoč lastninski model: BOOT (izgradi, imej 

v lasti, upravljaj, prenesi), čas trajanja koncesije 25-30 let

- Enotnejše vrste pogodbenih razmerij; večinoma preverjeni in 

ponovljivi modeli →  večinoma predvidljivi finančni oziroma 

ekonomski rezultati projekta, bolj primerljivi rezultati projektov med 

posameznimi »ponovljivimi« modeli izgradnje

- Kritični faktorji za uspeh projekta na osnovi JZP: dobro 
uveljavljen pravni sistem, prijazno poslovno okolje, pošten in 
pregleden (transparenten) razvoj projekta, ki varuje interes in 
pravice obeh partnerjev (javni in zasebni sektor), odprt trg in 
konkurenca, stabilen in odziven javni naročnik, ter finančno 
močan, tehnično kompetenten in vodstveno izjemen konzorcij 
koncesionarja ,…. 

PREGLED OSTALIH KATEGORIJ TVEGANJ V nadaljevanju →
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Projekti izgradnje DRUŽBENE (SOCIALNE) 
INFRASTRUKTURE po modelu JZP 

- Obnova javnega stanovanjskega fonda, izgradnja cenovno dostopnejših 

stanovanj, bolnišnice, zapori, knjižnice, šole, objekti za kulturne dejavnosti, …

- Projekti manjšega obsega

- Večinoma projekti, ki zagotavljajo družbene (javne) storitve

- Pri uporabnikih storitev zaznan velik čustven odziv (upanje, strah, skrb, 

dostojanstvo, …), opazen tudi drugačen odziv zaposlenega osebja od osebja, 

ki je zaposlen na projektih izgradnje “klasične” infrastrukture

- Značilen lastninski model: DBFO (načrtuj, zgradi, financiraj, upravljaj): višji 

delež javnega financiranja in nižji nivo uporabnine (od tržnega zneska), ki jo 

plača končni uporabnik

- Različne vrste pogodbenih razmerij; velikokrat eksperimentalni in enkratni 

oziroma nastajajoči→ različni nepredvidljivi finančni in družbeni rezultati 

projekta, manj primerljivi rezultati projektov med posameznimi dogovorjenimi 

modeli izgradnje

- Nove priložnosti za investitorje iz zasebnega sektorja in developerje: obljuba o 

stabilnem finančnem toku po pogodbah sklenjenimi z državo ali lokalno 

skupnostjo prinaša manj ekonomskih tveganj in možnosti za obojestranski 

neuspeh nasproti si stoječih strank

- Novi tipe tveganj: družbena tveganja (pomembno tveganje: politika 
oziroma vlada; opazno tudi v  izvedenih fokusnih skupinah v okviru projekta 

PROFILI v slovenskih lokalnih skupnostih)
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Upravljanje tveganj:
Pregled nekaterih orodij oz. tehnik za upravljanje s tveganji 
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Klasifikacija tveganj:
Pregled kategorij tveganj kot negotovo okolje v projektih JZP
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Kategorije tveganj:

• INSTITUCIONALNA

• DRUŽBENA IN GOSPODARSKA

• EKONOMSKA

• ORGANIZACIJSKA

• PROJEKTNO SPECIFIČNA
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Ključni dejavniki uspeha:
Pregled dejavnikov in razdelitev na podfaktorje

9

Razdelitev ključnih dejavnikov uspeha:

• INVESTICIJAM PRIJAZNO (POSLOVNO) OKOLJE 

• EKONOMOMIČNOST PROJEKTA 

• ZANESLJIV KONZORCIJ KONCESIONARJA

• URAVNOTEŽEN FINANČNI PAKET 

• PRIMERNA PORAZDELITEV TVEGANJ V POGODBENEM 
DOGOVORU (RAZMERJU)
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Modeliranje odvisnosti  in vpliva tveganj:
Digraf kritičnih 17 tveganj (po modelu ISM) v projektih 
izgradnje avtocest na osnovi JZP, v Indiji 
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Rezultat modeliranja kritičnih tveganj:
3 prevladujoči vplivi odvisnih tveganj v projektih izgradnje 
avtocest na osnovi JZP, v Indiji 
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1. 
Zamuda pri 
zaprtju 
finančne 
kontrukcije
•2. 
Prekoračitev 
stroškov
3.
Terminski 
plan 
projekta
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Hierarhija tveganj 
po npr. ISM 

modeliranju in 
MICMAC analizi se 

uporablja za  
kompleskne 

projekte

IZGRADNJA ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA

IZGRADNJA AVTOCESTNEGA OMREŽJA
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Hierarhično strukturiranje tveganj v projektih 
JZP je priporočljivo



Slovenski priročniki oziroma pripomočki za 
določitev in obvladovanje tveganj v projektih 
izgradnje na osnovi JZP

• Ni slovenskega orodja, navodil s priporočili oziroma priročnika za 

določitev in obvladovanje tveganj (javnega in zasebnega sektorja).

• Interes po različnih svetovalnih storitvah velik (v fokusnih skupinah v 

okviru projekta PROFILI izražen s strani lokalnih skupnosti, manj na 

strani predstavnikov zasebnih potencialnih investitorjev, ker so tudi 

manj vključeni v projekte op modelu JZP ali pa sploh ne izkazujejo 

interesa).

• Obstaja možnost prevoda in prilagoditve primernih tujih evropskih 

orodij in pomagal, možen pa je tudi razvoj lastnih slovenskih strokovnih 

pomagal za zmanjševanje, določevanje in urejevanje postopanj 

pogodbenih strank v primeru različnih tveganja.

ega14
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STROKOVNA POMOČ JAVNEMU IN 

ZASEBNEMU SEKTORJU PRI ODLOČITVAH 

IN RAZVOJU PROJEKTOV (IZGRADNJE) 

NA OSNOVI JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 



Institucionalizacija JZP: ZJZP - 20. člen

• (1) Ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) oblikuje posebno organizacijsko enoto v svoji sestavi, ki 
razvija, spremlja in sodeluje pri izvajanju javno-zasebnega 
partnerstva v Republiki Sloveniji, pripravlja priročnike za izvajanje 
javno-zasebnega partnerstva, oblikuje strokovne predloge za spremembo predpisov in 

sprejem drugih ukrepov, ki bi vplivali na izboljšanje prakse in odpravo problemov na tem področju, ter opravlja 

druge naloge, določene s tem zakonom. 

(2) Ministrstvo spremlja, svetuje in v skladu s predpisi sodeluje pri 
izbiri, vrednotenju ter izvedbi projektov javno-zasebnega partnerstva. 
Ministrstvo v skladu s predpisi sodeluje v vseh fazah nastajanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, zlasti 

pri javnem pozivu in zbiranju vlog, skladno z določbami 32. in 34. člena tega zakona, ter pri nadzoru izvajanja 

projektov javno-zasebnega partnerstva. Po potrebi v izvajanje aktivnosti vključuje tudi predstavnike drugih 

ministrstev ali zunanje strokovnjake.

• (3) Ministrstvo tudi vodi evidence projektov javno-zasebnega partnerstva in 
jih spremlja ter nudi strokovno pomoč drugim javnim partnerjem na 
državni (sektorske enote) ali lokalni ravni pri oblikovanju aktov, s katerimi se ugotavlja izpolnjevanje 

ekonomskih, pravnih in drugih pogojev za nastajanje in izvajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva, pri 

iskanju tehničnih rešitev javno-zasebnega partnerstva ter pri vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na 

oblikovanje razmerja oziroma izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja. Na podlagi dobre prakse pripravlja 

smernice in standarde za izbiro, spremljavo in oceno projektov javno-zasebnega partnerstva.

• (4) Ministrstvo svoje delo povezuje in usklajuje s proračunskim planiranjem in izvajanjem investicijskih in drugih 

projektov, ki so lahko predmet javno-zasebnega partnerstva, ter vodi evidenco pogodb o javno-zasebnem 

partnerstvu, na podlagi letnih informacij in poročil pa pripravlja tudi letna poročila o uspešnosti izvajanja 

posameznih projektov javno-zasebnega partnerstva.

• (5) Ministrstvo skrbi za izobraževanje, izmenjavo informacij, javno 
predstavitev in promocijo možnosti javno-zasebnega partnerstva na 
državni in lokalni ravni.

• (6) Vsebino in vodenje evidenc projektov in evidenc pogodb javno-zasebnega partnerstva podrobneje ureja 
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Organizacija razvoja projektov po modelu JZP 
in spodbujanje sodelovanje po modelu JZP

JAVNI SEKTOR v primeru odločitve za projekte na osnovi JZP 
skladno z ZJZP zaprosi za svetovalne in druge strokovne storitve :

Sektor za upravljanje javnega premoženja pri MF (spletna stran MF  
podatki in statistike le do leta 2009 (nekaj podatkov 2010)).

Izzivi za prihodnji razvoj projektov izgradnje na osnovi JZP v Sloveniji
ZASEBNI SEKTOR v primeru odločitve za projekte na osnovi JZP 

zaprosi za svetovalne in druge strokovne storitve z ZJZP
? ? ?

Prenos dela svetovalnih nalog na SPIRIT???
Prenos dela svetovalnih nalog na 12 RRA???
Prenos dela svetovalnih nalog na del ministrstev (MGRT)???

Prenos dela svetovalnih nalog na GZS kot javno pooblastilo???
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