Ciljno raziskovalni program »CRP 2016«
Projekt št.: V5-1651_Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega
partnerstva

11 POROČILO CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA ZA
LETO 2016 IN 2017
A.1 Osnovni podatki o raziskovalnem projektu
Šifra projekta

V5-1651

Naslov projekta

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno
zasebnega partnerstva
11555 Bojan Bugarič

Vodja projekta
Naziv težišča v okviru
CRP
Cenovni razred

8.2.1 Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z
uporabo javno zasebnega partnerstva
B

Trajanje projekta

10.2016 - 09.2017

Nosilna raziskovalna
organizacija

510 Univerza v Ljubljani
583 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Raziskovalne
organizacije soizvajalke
Raziskovalno
področje po šifrantu
ARRS

505 Urbanistični inštitut Republike Slovenije
791 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Družbeno-ekonomski
cilj

11. Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi

Raziskovalno
področje po šifrantu
FOS

5 Družbene vede
5.07 Ekonomska in družbena geografija

Sofinancerji

RS, Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48, 1000 Ljubljana

5 DRUŽBOSLOVJE
5.08 Urbanizem

133

Ciljno raziskovalni program »CRP 2016«
Projekt št.: V5-1651_Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva

B.

REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

B.1 Poročilo o realizaciji predloženega programa dela oz. ciljev na raziskovalnem projektu v letu 2016-2017
ČASOVNA RAZPOREDITEV AKTIVNOSTI
Raziskovalno delo v projektu predvideva tri delovne sklope projekta: (V) vodenje, (R) raziskovanje oziroma razvoj, (D) diseminacija rezultatov.
Sklop raziskovanja (razčlenjen v delovne sklope R 1 – 5) in razvoja je nadalje členjen v posamezne raziskovalne faze po mesecih trajanja projekta.
V drugem delu časovnice so predstavljeni 4 mejniki (M), preko katerih bo projekt napredoval do končnih rezultatov.

OZNAKA

NASLOV

MESEC

TIP

NAPREDEK

OPIS REALIZACIJE

V_1
V_1.1

Upravljanje projekta
Vodenje in koordinacija projekta

1. – 12.
1. – 12.

organizacija

V teku

Koordinacija zaključne faze projekta, dogovori o
nadaljnji diseminaciji rezultatov projekta preko
objav v slovenskih in tujih virov.

V_1.2

Spremljanje kakovosti in poročanje

1. – 12.

poročilo

v teku

Refleksija o izvedbi in poteku projekta in
morebitnem nadaljnjem sodelovanju.
Spremljanje kakovosti projekta se je izvajalo med
vključenimi inštitucijami z rednimi sestanki ter
preverjanjem posameznih korakov vsebin.
V kontrolo je bilo vsebinskemu spremljevalcu
projekta na MOP oddano končno vsebinsko in
finančno poročilo, kateremu je bil priložen
zahtevek za končno izplačilo.
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R_1

Analiza SPS (S4), potreb občin, mestnih občin
(MO), TUS in JPZ
Študij relevantne literature

1. – 3.
1. – 2.

raziskovanje

Zaključeno

R_1.2

Pregled zakonskega okvira v Sloveniji za
področje projektov izgradnje po modelu
javno zasebnega partnerstva

1. – 2.

raziskovanje

zaključeno

R_1.3

Analiza lokalnih skupnosti (občin, ki imajo
opredeljene TUS) s poudarkom na zmožnosti
izvedbe projektov predvidenih v TUS

2. – 3.

raziskovanje
teren

zaključeno

R_1.1

R_1.4

Analiza vsebin in lokacij opredeljenih kot
razvojne potenciale v okviru TUS

2. – 3.

raziskovanje
teren

zaključeno

R_1.5

Analiza uspešnih in neizvedenih projektov JZP, v
tujini in Sloveniji

2.– 3.

raziskovanje

zaključeno

Pregled aktualnih objav o JZP, poročil preteklih
projektov v Sloveniji, strateških evropskih in
slovenskih dokumentov, spremljanje aktualnih,
tekočih projektov v Sloveniji, pregled delovanja in
usmeritve tujih inštitucij na področju JZP, pregled
dobrih praks v tujini, analiza sistemov JZP v
tujini,..ipd.
Narejen je bil temeljit pregled evropske in
slovenske zakonodaje na področju prostorskega
načrtovanja, JZP, pa tudi na področju koriščenja
finančnih virov EU.
Pregled spletnih podatkovnih baz in prostorskih
dokumentov 11 MO Slovenije. Objave v glasilih,
uradnem listu, ipd. na temo JZP.
Izvedba neformalnih pogovorov na 11 MO, na
podlagi predhodno poslanih vprašalnikih na temo
razvojnih potreb občin, načrtovanih projektov ter
uporabe mehanizma JZP.
Izvedena je bila analiza TUS MO. Opravljen je bil
pregled potencialnih lokacij in predlaganih
posegov oziroma projektov, ki jih občine v TUS
opredeljujejo okvirno do leta 2030.
Na podlagi razgovorov na MO in pregleda
podatkovnih baz je bil narejen pregled izvedenih
in neizvedenih projektov JZP v Sloveniji. Pregled
smo dopolnili s primeri predvsem uspešnih
projektov v tujini, ki so bili izpostavljeni kot
primeri dobrih praks. Zapisane so bile ugotovitve
analize.
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poročilo

zaključeno

Povzetki opravljenih raziskav so bili podani v
vmesnem in končnem vsebinskem poročilu
oddanem na MOP.

4. – 5.

raziskovanje

zaključeno /
del 3. DP

Upravljanje procesov načrtovanja in izvedbe v
slovenskem poslovnem prostoru

4. – 5.

raziskovanje

zaključeno /
del 3. DP

R_2.3

Analize možnosti uporabe finančnih
instrumentov v RS (Pwc)

5. – 6.

raziskovanje

zaključeno

R_2.4

Analize oblik možnih spodbud za večjo
soudeležbo zasebnega kapitala v investicijah

5. – 6.

raziskovanje

zaključeno

R_2.5

Spremljanje procesa pri oblikovanju
urbanističnih zasnov in uresničevanje strateških
usmeritev ter doseganje poslovnih ciljev

5. – 6.

raziskovanje

zaključeno /
del 3. DP

Na podlagi tujih praks in analize primerov so bili
opredeljeni osnovni tipi primerni za izvedbo preko
mehanizma JZP. Ugotovljeno je bilo da ni
splošnega pravila za zagotavljanje uspešnosti
projekta na določenem tipu urbanih projektov,
temveč je za to potrebna serija izpolnjenih
pogojev.
Preučene so bile možnosti financiranja urbanih
projektov, vloga občin in zasebnikov v procesu
načrtovanja in izvedbe projektov v slovenskem
prostoru.
Povzeti so bili finančni inštrumenti ter možnosti
financiranja občin. Dodatno so bili razdelani
evropski viri financiranje in koriščenje nepovratnih
sredstev EU skladov preko mehanizma CTN.
Na podlagi razgovorov z občinami je bilo
ugotovljeno, da občine zasebnike iščejo le preko
zakonsko določenih postopkov. Ugotovljeno je
bilo da le aktivna udeležba občin, z različnimi
spodbudami (sofinanciranje, davčne olajšave,
nudenje strokovne pomoči, razne oblike
sodelovanja, aktiviranje zemljišč v javni lasti, idr.)
lahko privede do širše uporabe mehanizma JZP in
do večje realizacije projektov JZP.
Izvedena raziskava je pokazala potrebo po boljšem
izvedbenem nivoju prostorskega načrtovanja, ki bi
že v fazi načrtovanja moral vključevati mehanizme

R_1.6

Povzetek opravljene raziskave v R1 z vidika
vsebine: prostor, urpavljanje, potencialni urbani
projekti v okviru TUS po MO
Opredelitev urbanih projektov, primernih za
JZP
Opredeliti tip urbanih projektov, ki so primerni
za javno zasebno partnerstvo

3.

R_2.2

R_2
R_2.1

4. – 6.
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R_2.6

6.

poročilo

zaključeno

R_3
R_3.1

Povzetek opravljene raziskave v R2 z vidika
vsebine: urbani projekti, procesi načrtovanja,
upravljanje, finančni inštrumenti in doseganje
poslovnih cilje
Predlog za pripravo in vodenje JZP
Revizija oblik JZP

7. – 9.
7. – 8.

raziskovanje

Zaključeno

R_3.2

Revizija postopka sklenitve JZP

7. – 8.

raziskovanje

Zaključeno

R_3.3

Predlog za vzpostavitev podlage za izboljšanje
prakse JZP na osnovi analize uspešnih in
neizvedenih projektov

8. – 9.

raziskovanje

zaključeno

R_3.4

Predlog za izboljšavo upravljalske zmogljivosti
občin za pripravo in vodenje projektov JZP v
sklopu urbanih projektov
Povzetek opravljene raziskave v R3 z vidika
vsebine: oblike in postopki JPZ, predlogi in
novosti
Koncept podatkovne baze JZP in priporočila za
lokalne skupnosti za upravljanje z JZP
Koncept metode za opredelitev urbanih
projektov primernih za JZP

8. – 9.

raziskovanje

zaključeno

9.

poročilo

zaključeno

raziskovanje

zaključeno

R_3.5

R_4
R_4.1

za kontrolo in garancije za doseganje poslovnih
ciljev.
Povzetki opravljenih raziskav so bili podani v
vmesnem in končnem vsebinskem poročilu
oddanem na MOP.

Opravljen je bil pregled tipov oblik sodelovanja
partnerjev pri JZP projektih v Sloveniji in tujini.
Izpostavljene so bile največkrat uporabljene oblike
JZP projektov.
Revizija je temeljila na analizi zakonodaje in
podanih izjav zasebnikov ter občinskih
uslužbencev, ki največkrat sodelujejo pri
postopkih sklenitve JZP v praksi. Podane so bile
ugotovitve.
Podan je bil predlog za izboljšanje prakse JZP in
nabor načel za uspešen JZP, ki so bila sestavljena
na podlagi obstoječih raziskav in analize uspešnih
domačih in tujih projektov.
Izdelan je bil koncept priročnika in koncept
projektne pisarne, ki bi nudila pomoč občinam in
tako izboljšala upravljalske zmogljivosti občin.
Povzetki opravljenih raziskav so bili podani v
vmesnem in končnem vsebinskem poročilu
oddanem na MOP.

10. – 12.
4. – 11.

Opredeljena je bila idejna rešitev metode za izbor
urbanih projektov primernih za JZP. Ugotovljeno je
bilo, da je na podlagi razmeroma malega števila
JZP projektov v Sloveniji težko govoriti o
specifičnem tipu urbanih projektov, ki bi bil bolj ali

137

Ciljno raziskovalni program »CRP 2016«
Projekt št.: V5-1651_Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva

R_4.2

Koncept vzpostavitve podatkovne baze že
izvedenih projektov, primerjava z neuspešnimi
poizkusi ter glavne ovire (in dobre prakse) za
izvedbo JZP na lokalni ravni

4. – 11.

R_4.3

Terensko delo, GIS, sodelovanje z MO, pregled
TUS, sodelovanje z MOP

2. – 12.

raziskovanje
teren

zaključeno

R_4.4

Izdelava priporočil za lokalne skupnosti za
upravljanje z JPZ, njih upravljanje na podlagi
slabe in dobre prakse pri izvajanju projektov /
koncept priročnika in koncept svetovalne
pisarne
Urbanistične delavnice – prenos znanja
raziskave JZP in TUS

10. – 11.

poročilo

zaključeno

10. – 12.

raziskovanje
teren

zaključeno

R_4.5

raziskovanje

Zaključeno

manj primeren z izvedbo z JZP. Največkrat gre za
kombinacijo različnih tipov urbanih projektov.
Urbani projekti primerni za izvedbo z JZP so vsi,
ki sledijo načelom in spoštujejo vlogo javnega
interesa.
Opravljen je bil pregled največjih ovir pri izvedbi
projektov JZP.
Podan je bil osnovni koncept podatkovne baze
projektov JZP, ki bi služila kot nabor dobrih praks,
ter kot baza potencialnih projektov oziroma zbor
idej, ki bi bila uporabna s strani investitorjev, ki
iščejo tako lokalne skupnosti za sodelovanje kot
potencialne ideje in konkretne lokacije v prostoru
za izvedbo svojih investicij.
Opravljeni so bili razgovori na 11 MO in razgovori
z zasebnimi vlagatelji. Opravljeno je bilo tudi
terensko delo za potrebe urbanističnih delavnic in
ogled nekaterih primerov realiziranih projektov
JZP (Zagrebško letališče).
Oblikovan je bil koncept priročnika s priporočili za
lokalne skupnosti za upravljanje z JZP.
Oblikovan je bil koncept svetovalne pisarne na
nacionalnem nivoju.
Na Fakulteti za arhitekturo so bile opravljene
urbanistične delavnice s študenti v okviru katerih
so bile podrobno analizirane lokacije TUS MO
Nova Gorica, podane možne urbanistične rešitve,
ki so predvidevale uporabo JZP. Opravljena je bila
tudi diseminacija med študenti v obliki predavanj
članov projektne skupine FA in UI.
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R_4.6

Povzetek opravljene raziskave v R4 z vidika
vsebine: podatkovna baza JZP

12.

poročilo

zaključeno

R_4.7

Zaključno poročilo projekta

12.

poročilo

zaključeno

D_1
D_1.1

Diseminacija rezultatov
Koncept priročnika za opredelitev urbanih
projektov primernih za JZP, pripravo, vodenje,
izvedbo in urpavljanje JZP
Koncept vzpostavitve podatkovne baze JZP

1. – 12.
4. – 11.

raziskovanje
drugo

zaključeno

zaključeno

D_1.3

Oblikovanje koncepta svetovalne pisarne za MO
za namen izvajanja TUS v okviru JZP

10. – 12.

raziskovanje
drugo
raziskovanje
drugo

D_1.4

Okrogla miza / posvet s predstavitvijo rezultatov 10. – 12.
raziskovalne naloge

dogodek

zaključeno

D_1.2

4. – 11.

zaključeno

Opravljena raziskava, predvsme vidik podatkovne
baze, je namen spodbujanja uporabe mehanizmov
JZP za izvedbo urbanih projektov. Kot polje
raziskovanja so bile določene MO, vendar
ugotavljamo, da so vse občine, ki bi bile zmožne
medobčinskega sodelovanja (kar ni obveza za
izpeljavo projekta z JZP), primerne za uporabo teh
mehanizmov. Podatkovna baza ima glavni namen
predpriprave lokacij in oblikovanje idejnih zasnov
projektov, ki služijo kot informiranje javnosti z
namenom nabora možnih investitorjev kot tudi
preglednega delovanja na področju prostorskega
razvoja.
Zaključno poročilo projekta je bilo oddano v
pregled in morebitne dopolnitve na MOP.
V mesecu oktobru smo v projekt vključili tudi
dopolnitve, ki nam jih je MOP posredoval.
Pripravljen je bil koncept priročnika namenjen
lokalnim skupnostim za uporabo JZP pri urbanih
projektih na lokalni in regionalni ravni.
Pripravljen je bil koncept vzpostavitve podatkovne
baze.
Pripravljen je bil koncept svetovalne pisarne za
namen izvajanja in povečanja uporabe mehanizma
JZP. Svetovalna pisarna bi imela predvsem funkcijo
pomoči občinam pri pripravi in vodenju JZP
projektov, hkrati pa bi povezovala različne
sektorske usmeritve na področju JZP.
V okviru dogodka Dneva javnega prava je bila
izvedena okrogla miza, na katero so bili
povabljene vse občine v Sloveniji ter drugi akterji
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na področju JZP. Predstavljeni so bili rezultati
projekta.

D_1.5

Publikacije in članki, aktivno predstavljanje
rezultatov projekta raziskovalni skupnosti

2.–

dogodek
drugo

v teku

»Kako v Sloveniji spodbuditi uresničevanje
(trajnostnih) urbanih projektov z javno-zasebnim
partnerstvom?« v okviru konference Dnevi
javnega prava, 6. Junija 2017 v Ljubljani
Izvedena je bila diseminacija med študenti
Fakultete za arhitekturo v času urbanističnih
delavnic na FA.
Pripravljeni in izvedena je bila diseminacija
rezultatov projekta na konferencah v Lizboni,
Tirani, Bilbau, Kopenhagnu, Pekingu ter na
Tajskem. Poleg sprejetih povzetkov, pričakujemo
še objavo člankov v zbornikih konference oziroma
na spletnih straneh inštitucij, ki so konferenco
organizirale. Dodatno so bili prispevki
predstavljeni na omenjenih konferencah. V
mesecu septembru in oktobru pa pripravljamo
tudi 3 članek za objavo v znanstvenih revijah.

M_1

Mejnik 1
Analiza zbranega gradiva

3.

raziskovanje
teren

zaključeno

M_2

Mejnik 2
Oblikovanje interdisciplinarnih meril za
vrednotenje

6.

raziskovanje
drugo

zaključeno

Narejena je bila podrobna analiza področja
raziskave, zbrano in pregledano je bil obsežen
nabor člankov, poročil projektov, zakonskih
podlag, strateških prostorskih dokumentov, itd.
Analiza je predstavljala osnovo na kateri so
temeljile nadaljnje raziskave.
Zaradi dolgoročnosti projektov JZP je k
vrednotenju uspešnosti ali neuspešnosti projektov
potrebno pristopiti skrajno previdno. Izpostavljena
merila, na področju urbanih projektov, so
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M_3

Mejnik 3
Predlogi in novosti za trajnostno načrtovanje z
vključevanjem JPZ

9.

raziskovanje
drugo

zaključeno

M_4

Mejnik 4
Zaključek projekta in definiranje trajnosti
projekta – diseminacija po projektu

12.

poročilo
dogodki

zaključeno

predvsem javna korist, izpolnjeni poslovni cilji
zasebnika po izvedbi in zaključku projekta ter
preko projektov uspešno zagotavljanje javne
koristi občin, oziroma uspešno kontinuirano
zagotavljanje dobrin in storitev prebivalcem na
lokalni ravni.
Mestne občine s svojimi TUS podajajo svoje
strateške usmeritve razvoja. Te se bodo
konkretizirale predvsem z izvedbenimi dokumenti.
JZP je bil prepoznan kot eden izmed trajnostnih
mehanizmov, ki lahko, v kolikor je uporabljen
korektno, pripomore k boljšemu, bolj smotrnemu
in trajnostnejšemu urbanemu razvoju. Pri tem igra
pomembno vlogo trajnostno načrtovanje, ki se bo
ob pomankanju finančnih virov moralo ravnati po
alternativnih virih financiranje, kot so tudi zasebni
viri. Predstavljeni so predlogi in usmeritve za
uspešno izvedbo JZP, narejen je bil koncept
projektne pisarne in priročnika v pomoč občinam
pri izvedbi projektov s JZP.
Kljub zaključku projekta so bili v zadnjem mesecu
navezani stiki z ekipo projekta RESTAURA s
katerimi bomo v prihodnjih mesecih organizirali
sestanek.
Navezan je bil tudi stik in izveden je bil sestanek s
podjetjem IER, ki je aktivno na raziskovalnem
področju JZP.
Raziskovalci so aktivni v objavljanju rezultatov
projekta v znanstveni in strokovni literaturi.
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B.2 Ocena stopnje realizacije programa dela na raziskovalnem projektu
in zastavljenih raziskovalnih ciljev v letu 2016 in 2017
B.3 Najpomembnejši znanstveni rezultati projektne skupine v letu 2016
in 2017
Raziskava in pregled stanja ponujata sliko realnega stanja uporabe mehanizma JZP v Sloveniji.
Izpostavljene so dileme s katerimi se pri pripravi projektov JZP občine redno srečujejo, ob tem
pa je predstavljen nabor razlogov zakaj se pri izvedbi infrastrukturnih projektov občine še
vedno izogibajo uporabi mehanizma JZP. Na podlagi ugotovljenih rezultatov je mogoča revizija
obstoječih postopkov, odprava pomanjkljivosti in s tem zagotovitev pogojev za širšo uporabo
JZP v praksi.
Projekt dodatno s oblikovanjem koncepta projektne pisarne, priročnika za lokalne skupnosti
ter koncepta podatkovne baze podaja nekatere usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev na
področju uporabe JZP. Omenjeni v raziskavi izdelani koncepti podajajo odgovore na večino
zastavljenih vprašanj, ki smo jih prejeli tekom razgovorov na 11 mestnih občinah ter z
izbranimi investitorji.
Organizirana okrogla miza s predstavitvijo rezultatov naloge na Dnevih javnega prava je
pripomogla k širši diseminaciji problematike med stroko.
Pokazano je bilo kje so pomanjkljivost, da mehanizem kot orodje prevzame pomembnejšo
vlogo pri trajnostnem urbanem razvoju mest.
Raziskovalni in drugi rezultati
Slovenija je leta 2007 sprejela Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Od tega je že 10 let Kljub
temu področje oziroma uporaba JZP ostaja nerazvito, njegov potencial pri načrtovanju in
izvajanju javnih infrastrukturnih projektov pa neizkoriščen. Potrebna je bila v projektu
izvedena revizija na področju uporabe mehanizma JZP, revizija zakonodaje in postopkov,
revizija same uporabe v praksi.
Raziskava na podlagi analize stanja (pregled literature in drugih domačih in tujih virov, analize
zakonodajnih okvirov, analize izbranih primerov, analize razvojnih strategij /npr. TUS/,
zbiranja empiričnih podatkov z intervjuji na mestnih in nemestnih občinah ter z izbranimi
investitorji, analize finančnih inštrumentov in razpoložljivih virov financiranja) ugotavlja, da
mehanizem JZP v Sloveniji na področju urbanega razvoja ni zaživel, kot je bilo predvideno ob
sprejetju zakona o JZP in navaja glavne razloge za tako stanje: strokovna, izvajalska in/ali
finančna slaba usposobljenost oz. zmožnost večine slovenskih občin za izvajanje večjih oz.
kompleksnejših projektov; odsotnost upravljalskih in izvajalskih podpornih mehanizmov na
nad-občinski (regionalni, nacionalni) ravni; slaba podoba JZP v javnosti.
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Rezultati so pokazali na sliko realnega stanja uporabe mehanizma JZP v Sloveniji, ki je v
primerjavi s nekaterimi evropskimi državami, sicer z daljšo tradicijo na področju JZP, še zelo
nerazvit. Pregled razmer v tujini in primerov dobre prakse lahko znatno pripomore k
množičnejši uporabi mehanizma tudi pri nas. Dodatno bi lahko tovrstni primeri dobre prakse
bili uporabljeni pri zagotavljanju javne podpore projektom JZP, saj ima negativno javno v
Sloveniji izrazito negativne učinke na zagon tovrstnih projektov. Veliko praks iz tujine nam je
namreč pokazalo da je podpora javnosti osnova za izvedbo uspešnega JZP projekta.
Dodatno so bili izpostavljeni tudi drugi pogoji oziroma osnove, ki naj bi bile izpolnjene za
izvedbo uspešnih JZP projektov. Raziskava povzema nabor možnih finančnih mehanizmov in
virov financiranja uporabnih kot kombinacija sredstev pri izvedbi velikih infrastrukturnih
projektov.
Pri izboru urbanih projektov velja izpostaviti, da ni točno določenih pravil o primernosti in
neprimernosti določenega tipa urbanih projektov za izvedbo z JZP. Osnova je dobra priprava
in kombinacija programov, ki zagotavljajo tako javno korist za lokalno skupnost kot željene
poslovne učinke za zasebnika. Pri izvedbi urbanih projektov v realnosti pa ima velik vpliv tudi
država ter Evropa, ki lahko z usmerjenim dodeljevanjem finančnih pomoči usmerja urbani
razvoj in pospeši izvedbo nekaterih izbranih tipov urbanih projektov.
Uporabnost rezultatov raziskave:
Na podlagi rezultatov raziskave so predlagani ključni ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti za večji
razmah JZP za urbani razvoj: ustanovitev projektne pisarne za JZP na nacionalni ravni; uvedba
izobraževalnih aktivnosti oz. usposabljanj za javne partnerje, vključno z izdajo osrednjega
nacionalnega priročnika na temo urbanega razvoja z JZP; vzpostavitev dodatnih finančnih
podpornih mehanizmov; spreminjanje javne podobe JZP; doseganje mentalnega preskoka pri
podobi JZP s promocijo primerov dobre prakse; vzpostavitev centralne podatkovne baze o JZP
v Sloveniji. Rezultati so uporabni za odločevalce, ki bodo sprejemali odločitve o konkretnih
korakih oz. ukrepih, ki naj si država izvaja za uspešnejši urbani razvoj v Sloveniji z uporabo JZP.
Mednarodno sodelovanje
Objave in predstavitve raziskovalnega dela in rezultatov projekta na mednarodnih
konferencah v Lizboni, Tirani, Bilbau in Pekingu.

1.

Znanstveni dosežek
COBISS ID
Naslov

SLO

ANG

Opis

SLO

COBISS.SI-ID 3495812
KONJAR, Miha, FIKFAK, Alenka, GROM, Janez Peter, NIKŠIČ, Matej,
MUJKIĆ, Sabina.
Uporaba JZP pri zagotavljanju življenjskih pogojev za starajoče se
prebivalstvo
KONJAR, Miha, FIKFAK, Alenka, GROM, Janez Peter, NIKŠIČ, Matej,
MUJKIĆ, Sabina. Ensuring living condition for ageing populations by
PPP.
Prispevek predstavlja primere javno-zasebnih partnerstev v Ljubljani,
Sloveniji, kjer je lokalna skupnost na podlagi sodelovanja z zasebnim
sektorjem v zadnjih letih zagotovila več kot 400 oskrbovanih stanovanj.
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ANG

Objavljeno v
Tipologija
Opomba

2.

Znanstveni dosežek
COBISS ID
Naslov

COBISS.SI-ID 3496068
SLO

ANG

Opis

SLO

ANG

Objavljeno v
Tipologija
Opomba

Glede na zmanjševanje javnih sredstev in virov financiranja se zdi, da
tovrstna sodelovanje med javnimi in zasebnimi vlagatelji oziroma
partnerji postajajo edini način za zagotovitev življenjskih pogojev za vse
generacije.
The paper presents practice of PPP implementation in Ljubljana,
Slovenia, where local authority with the collaboration of private
partners in the last years ensured more than 400 sheltered
apartments. With the declining levels of public resources such
collaboration between public and private investors seems the only way
to ensure the appropriate living conditions for all generations.
Affordable housing for all: redefining the roles of public and private
sector: book of abstracts. Tirana: Mediaprint. 2017, str. 53-54.
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Članek je v celoti napisan in oddan v objavo 5.8.2017. Predvideno bo
članek objavljen še v letu 2017. Članek in v članku opisano raziskovalno
delo na projektu Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z
uporabo javno zasebnega partnerstva, je bilo predstavljeno na
konferenci ENHR 2017 v Tirani, dne 4.9.2017.

GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha, MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej,
FIKFAK, Alenka.
Izvajanje javno-zasebnih partnerstev (JZP) na lokalni ravni: razvoj
oskrbovanih stanovanj v Ljubljani.
GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha, MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej,
FIKFAK, Alenka. Implementation of public-private partnership (PPP) on
the local level: development of sheltered housing in Ljubljana.
Javno-zasebno partnerstvo na lokalni ravni ima velik pomen za urbani
razvoj, saj vključevanje zasebnih partnerjev v projekte javnega interesa
omogoča izvedbo številnih, zaradi finančne podhranjenosti občin
drugače neizvedljivih projektov. V prispevku je predstavljena analiza
trajnostnih urbanih strategij v mestnih občinah Slovenije, rezultati
izvedenih razgovorov z predstavniki javnih in zasebnih partnerjev in
raziskava izbranih projektov dokončanih preko JZP in njihova ocena z
vidika urbanističnega načrtovanja in ciljev prostorskega načrtovanja.
Public-private partnership (PPP) at the local level is of great importance
for urban development, as the involvement of private partners in
projects of public interest enables the realization of many, due to the
lack of financial resources otherwise non feasible projects. The paper
presents the analysis of sustainable urban strategies in urban
municipalities in Slovenia, the results of interviews conducted with
public and private partners and the research of selected projects
completed through the PPP and their assessment in terms of urban
planning and spatial planning objectives.
The crucial role of services in business and cities competitiveness :
abstract book. Bilbao: str. 46.
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Članek je v celoti napisan, oddan v objavo 2.8.2017. Prispevek je bil
tudi predstavljen v okviru konference XXVII International Conference of
Reser, Bilbao.
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3.

Znanstveni dosežek
COBISS ID
Naslov

SLO

ANG

Opis

SLO

ANG

Objavljeno v
Tipologija
Opomba

4.

COBISS ID
Naslov

2854083

SLO

ANG

Opis

MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha,
FIKFAK, Alenka. Prostorski razvoj z uporabo javno-zasebnega
partnerstva: usmeritve za izboljšanje prakse v Sloveniji
MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej, GROM, Janez Peter, KONJAR, Miha,
FIKFAK, Alenka. Spatial development using public-private
partnerships: guidelines for improving the practice in Slovenia
Članek na podlagi analize empiričnih podatkov zbranih za
slovenske mestne občine ugotavlja ovire, ki povzročajo manjšo
uporabo mehanizma javno-zasebnega partnerstva (JZP) v Sloveniji
kot v primerljivih drugih državah. Na podlagi pregleda obstoječe
prakse, uveljavljenih modelov JZP za urbani razvoj in analize
trajnsotnih urbanih strategij (TUS) predlaga ukrepe za vzpostavitev
podpornega okolja za večji razmah JZP v Sloveniji na občinskem
nivoju.
On the basis of the analyses of the empirical data collected for
Slovenian urban municipalities, the article identifies obstacles that
cause less common use of the public-private partnership
mechanism (PPP) in Slovenia than in comparable other countries.
Based on the review of the existing practice, the established PPP
models for urban development and the analysis of sustainable
urban strategies (TUS), it proposes measures to establish a
supportive environment for a major expansion of the PPP in
Slovenia at the municipal level.
/oddano v recenzijo v:/ Urbani izziv (ISSN 0353-6483; COBISS.SI-ID
16588546)
/oddano v recenzijo za:/ 1.01
Članek v postopku recenzije, objavljen bo v prvi številki Urbani izziv
v letu 2018

SLO

ANG

NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter,
FIKFAK, Alenka. Kako lahko pristop javno-zasebnega partnerstva
(JZP) prispeva k dinamičnemu, a nadzorovanemu urbanemu
razvoju: primer javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji
NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, GROM, KONJAR, Miha, Janez Peter,
FIKFAK, Alenka. How can public-private partnership (PPP) approach
contribute to a dinamic but controlled urban development : the
case of PPP in Slovenia
Prispevek oriše sistemsko ozadje za uvajanje mehanizma javnozasebnega partnerstva (JZP) v slovensko prostorsko prakso.
Predstavi metodologijo, na podlagi katere so bili zbrani podatki o
trenutnem stanju izvajanja prostorskih projektov v Sloveniji z JZP
(pregled primerov dobre prakse, intervjuji z deležniki na slovenskih
občinah in z izbranimi investitorji). Na tej podlagi identificira
najpogostejše oblike JZP v Sloveniji. V zaključnem delu so podane
preliminarne usmeritve za izboljšanje prakse na področju
prostorskega razvoja z JZP v Sloveniji.
The contribution outlines the background for the introduction of
the public-private partnership mechanism (PPP) into Slovenian
spatial practice. It presents the methodology on the basis of which
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data on the current state of implementation of spatial projects in
Slovenia with PPP were collected (a review of examples of good
practice, interviews with stakeholders in Slovenian municipalities
and selected investors). On this basis, it identifies the most
common forms of PPP in Slovenia. In the final part, preliminary
guidelines are given for improving the practice in spatial
development with PPP in Slovenia.
DA COSTA, Eduarda Marques (ur.), MORGADO, Sofia (ur.), CABRAL,
João (ur.). Spaces of dialog for places of dignity: fostering the
European dimension of planning : Abstract book, 30th annual
AESOP 2017 Congress Lisbon, Portugal, 11 - 14 July 2017, Lisbon.
Lisboa: Universidade de Lisboa. 2017, str. 589-590.
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Članek je v celoti napisan in oddan v objavo 25.9.2017. Predvideno
bo članek objavljen še v letu 2017. Članek in v članku opisano
raziskovalno delo na projektu Analiza možnosti za izvajanje urbanih
projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva, je bilo
predstavljeno na konferenci v Lizboni, dne 13.7.2017.

Objavljeno v

Tipologija
Opomba

B.5 Najpomembnejši družbeno-ekonomski rezultati projektne skupine
v letu 2016 in 2017
5.

Znanstveni dosežek
COBISS ID
Naslov

SLO
ANG

Opis

SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

6.

COBISS.SI-ID15659601
BUGARIČ, Bojan. Javno in zasebno v upravnem pravu : trendi in
perspektive v globalnem upravnem prostoru
BUGARIČ, Bojan. Public and Private in Administrative Law: Trends and
Perspectives in Global Administrative Space
Prispevek obravnava odnos med javnim in zasebnim pravom v
globalnih trendih upravnega prava in skozi to perspektivo prikaže
odprta vprašanja prava javno-zasebnega partnerstva.
The article talks about the relationship between public and private
law in global administrative law trends, through which open
questions of public-private partnership are analysied.
Predavanje na Dnevih javnega prava 2017 z delovnim naslovom
"Pravo in management v javnem sektorju", 6. jun. 2017, Pravna
fakulteta, Ljubljana
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
Naslov
SLO BUGARIČ, Bojan. Populizem: grožnja ali izziv liberalni demokraciji?
ANG BUGARIČ, Bojan. Populism: A threat or a corrective for liberal
democracy?
Opis
SLO Na predavanju prikazal vpliv populizma na osnovne elemente pravne
države in liberalne demokracije, kot ustavnih temeljev za upravne
institute.
ANG Panel presentation on how populism affects basic elements of ther
rule of law and liberal democracy as constitutional fundamental for
administrative action.
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Objavljeno v

ICON·S 2017 Conference on “Courts, Powers, Public Law”,
Copenhagen, July 5-7,2017
[3.15 – Prispevek na konferenci brez natisa; ni vneseno v cobiss]
Predavanje na konferenci (ni vnosa v cobiss)
http://docplayer.net/53542636-Icon-s-2017-conference-on-courtspowers-public-law-copenhagen-july-5-7-2017.html

Tipologija
Opomba

7.

8.

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
COBISS.SI-ID 3496324
Naslov
SLO FIKFAK, Alenka, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter. Načrtovanje
(trajnostnih) urbanih projektov: od ideje do prostorskega načrta
ANG FIKFAK, Alenka, KONJAR, Miha, GROM, Janez Peter. Planning
(sustainable) urban projects: from idea to spatial plan.
Opis
SLO Mestne občine v Sloveniji so bile v preteklih letih primorane sprejeti
trajnostne urbane strategije (TUS), saj je sprejet TUS pogoj za
pridobitev evropskih kohezijskih sredstev prek mehanizma CTN. Na
podlagi vizij so v TUS-u opredeljeni poglavitni cilji željenega razvoja.
Doseganje teh ciljev je odvisno od uspešnosti oz. zmožnosti izvajanja
projektov v praksi, pri čemer se občine soočajo s številnimi izzivi, od
pomanjkanja ustreznih znanj, do pomankanja finančnih sredstev.
Rešitev je v kombinaciji znanj, izkušen javnih in zasebnih partnerjev ter
v kombinaciji finančnih virov, ki zagotavljajo ustrezna finančna sredstva
za načrtovanje in izvedbo trajnostnih urbanih projektov.
ANG In the past years, municipalities in Slovenia have been obliged to adopt
sustainable urban strategies (SUS), since the adopted SUS is one of the
condition for acquiring European cohesion funds. Based on defined
visions, SUS presents the main goals of the desired development. The
achievement of these goals depends on the success and on the ability
to implement projects in practice. In doing so municipalities are faced
with numerous challenges, from lack of information, knowledge, to
lack of financial resources. The solution is a combination of knowledge
and experience of public and private partners, and a combination of
financial resources that provide adequate financial structure for
planning and implementing sustainable urban projects.
Objavljeno v
predavanje na konferenci Dnevi javnega prava 2017, Pravo in
management v javnem sektorju, Pravna fakulteta, Ljubljana, 6. 6. 2017
Tipologija
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
Opomba
Zaključen dogodek

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
Naslov
SLO

ANG

Opis

SLO

2852803

MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej. Izvedba urbanih projektov po
modelu javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji : pogledi občin in
investitorjev
MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej. Implementation of urban projects
according to the model of public-private partnership in Slovenia:
views of municipalities and investors
Predavanje je predstavilo podatke zbrane na mestnih občinah v
Sloveniji v zvezi s projekti, ki so jih le-te izvajale, jih izvajajo ali jih
nameravajo izvajati na področju urejanja prostora, s poudarkom na
urbanem razvoju.
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ANG

Objavljeno v

Tipologija
Opomba

9.

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
Naslov
SLO
ANG
Opis

SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija
Opomba

10.

The lecture presented the data collected in urban municipalities in
Slovenia in relation to the projects that were implemented, are
being implemented or are planned to be implemented in the field
of spatial planning, with an emphasis on urban development.
predavanje na konferenci Dnevi javnega prava 2017 : pravo in
management v javnem sektorju, Pravna fakulteta, Ljubljana, 6. 6.
2017
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
Zaključen dogodek

2852291

NIKŠIČ, Matej. Javno-zasebno partnerstvo kot (finančni)
mehanizem razvoja mest
NIKŠIČ, Matej. Public-private partnership as a (financial)
mechanism for urban development
Predavanje je v okviru mednarodne konference na temo
financiranja urbanega razvoja predstavilo prakso uvajanja
mehanizma javno-zasebnega partnerstva (JZP) v Sloveniji.
Izpostavilo je glavne prednosti in slabosti mehanizma JZP, kot jih
dojemata dva ključna akterja – javni in zasebni partner. V
zaključnem delu je opredelilo JZP in njegove finančne mehanizme
kot možno obliko pospešitve urbanega razvoja.
Within the framework of an international conference related to
urban development funding, the lecture presented the practice of
introducing the public-private partnerships (PPP) mechanism in
Slovenia. It highlighted the main advantages and the weakness of
the PPP mechanism, as perceived by two key actors - public and
private partners. In the conclusion it defined PPP and its financial
mechanisms as a possible form of supporting urban development.
Predavanjev na mednarodni konferenci International Conference
on Business, Finance and Administrative Sciences, China Hall of
Science and Technology, Beijing, 20-22 september, 2017
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
zaključena objava

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
COBISS.SI-ID 15764305
Naslov
SLO
KORITNIK, Boštjan. O ZUP-u, ustavni pravici do vode in uresničevanju
urbanih projektov z javno-zasebnim partnerstvom.
ANG KORITNIK, Boštjan. About ZUP (General Administrative Procedure Act),
constitutional rights to water and the implementation of urban
projects with public-private partnership.
Opis
SLO
Občine se pri izvajanju projektov po principu javno-zasebnega
partnerstva (JZP) soočajo s sistemskimi ovirami, pomanjkanjem
kadrov in znanja, prevelikimi pričakovanji na strani javnega in
zasebnega partnerja itd.. Ponekod je ovira neprimerna organiziranost
občinskih uprav, primanjkuje vedenja o tem, kako, s kom ter na katerih
vsebinah bi se bilo smiselno osredotočiti na izpeljavo projektov po
principu JZP in jih torej ne izvajati le z lastnimi sredstvi. Uspešne prakse
je malo oziroma se ne promovira dovolj.
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ANG

Objavljeno v

Tipologija
Opomba

11.

12.

Municipalities are faced with systemic handicaps, lack of staff and
knowledge, in the implementation of projects according to the
principle of public-private partnership (PPP), excessive expectations on
the part of the public and private partners, etc. In some cases, there is
an obstacle to inadequate organization of municipal administrations,
lack of knowledge on how, with whom and on what content it would
be sensible to focus on the execution of projects according to the
principle of PPP and therefore not to implement them only with their
own resources. Successful practices are low or not enough promoted.
E-bilten, ISSN 2464-0174, 24. maj 2017, št. 51. https://www.uradni-list.
si/e-bilten/novica/o-zup-u-ustavni-pravici-do-vode-in-uresnicevanjuurbanih-projektov-z-javno-zasebnim-partnerstvom
1.04 Strokovni prispevek
zaključena objava

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
COBISS.SI-ID 3470212
Naslov
SLO
FIKFAK, Alenka, KORITNIK, Boštjan. Trajnostne urbane strategije in javnozasebna partnerstva.
ANG FIKFAK, Alenka, KORITNIK, Boštjan. Sustainable urban strategies and
public-private partnership.
Opis
SLO
Trajnostni razvoj mora biti vodilno načelo za mestne politike in
upravljanje oziroma osnovno razvojno načelo, ki velja tako pri
trajnostnih urbanih strategijah (TUS) kot drugih strateških dokumentih: v
poročilu Komisije za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega
napredka (The Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress – CMEPSP) je bila izpostavljena ideja,
da se nanaša vprašanje »trajnosti« na kakovost življenja. V tem
dokumentu je opredeljen trajnostni razvoj kot proces, ki se ne
osredotoča samo na gospodarski razvoj, temveč vključuje tudi
uravnotežen ekološki in družbeno-socialni razvoj. Pri tem je prisotnost
socialnega kapitala zelo pomembna za »življenjskost« družbe danes.
ANG Sustainable development must be the guiding principle for urban policies
and governance or the basic development principle, which applies both
to Sustainable Urban Strategies (TUS) and to other strategic documents:
the Commission's Report (The Commission on the Measurement of
Economic Performance and Social Progress – CMEPSP) was exposed to
the idea that the issue of "sustainability" refers to the quality of life. This
document identifies sustainable development as a process that focuses
not only on economic development, but also includes balanced
ecological and socio-social development. Here the presence of social
capital is very important for the "life" of society today.
Objavljeno v
FL glasnik, ISSN 2350-5753, 21. mar. 2017, št. 10, fotogr.
http://www.tax-fin-lex.si/Publikacije/TflGlasnik/b440f52c-65a9-41cfbcd1-116aaa529128
Tipologija
1.04 Strokovni prispevek
Opomba
zaključena objava

Znanstveni dosežek
COBISS ID
Naslov

15847761
SLO
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ANG
Opis

SLO
ANG

Objavljeno v

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
Naslov
SLO

ANG

Opis

SLO

ANG

Objavljeno v
Tipologija

2.

In his paper, the author shows the importance of public-private
partnership and (sustainable) spatial planning and land-use planning
for sustainable development implementation
The 5th International Conference on Government Performance
and Leadership, September 13-15, Khon Kaen, Thailand
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Tipologija

13.

PLIČANIČ, Senko. Public-private partership and (sustainable) spatial
planning as a tool for sustainable development implementation

15659857
PLIČANIČ, Senko. Javno-zasebno partnerstvo in (trajnostno)
prostorsko načrtovanje kot eno glavnih orodij za uresničevanje
trajnostnih urbanih projektov
PLIČANIČ, Senko. Public-private partnership and (sustainable)
spatial planning as one of the main tools for sustainable urban
projects implementation
V svojem prispevku avtor obravnava pomembnost usklajenosti
med (trajnostnim) prostorskim načrtovanjem in načrtovanjem
(trajnostnih) urbanih projektov, pri katerih sodelujeta javni in
zasebni sektor
In his paper, the author shows the importance of (sustainable)
spatial planning and land-use planning for and the execution of
public-private partnership based (sustainable) urban projects
Dnevi javnega prava 2017, Pravna fakulteta v Ljubljani, 6.6.2017
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Družbeno-ekonomski dosežek
COBISS ID
COBISS.SI-ID 3496324
Naslov
SLO
MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej. Izvedba urbanih projektov po modelu
javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji : pogledi občin in investitorjev
ANG MUJKIĆ, Sabina, NIKŠIČ, Matej.Implementation of urban projects
according to the model of public-private partnership in Slovenia: views
of municipalities and investors
Opis
SLO
Članek obravnava rezultate prve faze enoletnega raziskovalnega
projekta Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo
javno zasebnega partnerstva. Cilj projekta je opredelitev urbanih
projektov, primernih za JZP.
ANG The article deals with the results of the first phase of the one-year
research project Analysis of the possibilities for implementing urban
projects using a public-private partnership. The aim of the project is to
define urban projects suitable for PPPs.
Objavljeno v
Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2017, letn. 53, št. 1/2, str. 85-92, 116117
Tipologija
1.04 Strokovni prispevek
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B.6 Drugi pomembni rezultati projektne skupine v letu 2016 in 2017
MUJKIĆ, Sabina (intervjuvanec). V dobrem se srečata Vzhod in Zahod. Delo, ISSN 0350-7521,
4. mar. 2017, leto 59, št. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 291425280] – omenja tudi mehanizme, po
analogiji podobne JZP
PRODAN, Irena. Ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb in njihovo financiranje; članek – sestavni
del | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX. Vir: Javna uprava. ISSN 1318-2277. - Letn. 53, št. 1/2 (2017),

str. 93-103; recenzija prispevka za revijo Javna uprava.
PRODAN, Irena. Viri financiranja občin; članek – sestavni del | slovenski | 2017 | e-dostop: SFX
. Vir: Javna uprava. ISSN 1318-2277. - Letn. 52, št. 3/4 (2016), str. 99-10 ; recenzija prispevka
za revijo Javna uprava.
CAFUTA, Oskar. Uniformirana individualnost na primeru stanovanjske soseske Zaboršt v
Domžalah : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Cafuta], 2017. 29 f., ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID
3426692]. Diplomska naloga na Prvostopenjskem univerzitetnem študija urbanizma na UL FA
v okviru katere se je študent ukvarjal tudi z mehanizmi JZP za izvedbo urbanega posega.
GRUDINA, Peter. Urbana mobilnost kot vzvod za povezovanje in prenovo javnega prostora v
Gorici : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grudina], 2017. 45 f., [3] f. prilog, ilustr., načrti.
[COBISS.SI-ID 3490692] Diplomska naloga na Prvostopenjskem univerzitetnem študija
urbanizma na UL FA v okviru katere se je študent ukvarjal tudi z mehanizmi JZP za izvedbo
urbanega posega.
V izdelavi so še številne diplomske naloge, predvsem na Prvostopenjskem univerzitetnem
študija urbanizma na UL FA. V okviru prakse na Urbanističnem inštitutu RS se je študent 2.
letnika Magistrskega študija urbanizma spoznaval z JZP in izdelal seminarsko nalogo pod
mentorstvom dr. Mateja Nikšiča.
V okviru študentske delavnice na temo JZP so bila izvedena predavanja na različne teme in
sicer: dr. Mitja Blaganje – JZP v ZDA; asist. Miha Konjar – Trajnostni urbani razvoj in trajnostne
strategije; primer Nove Gorice; dr. Matej Nikšič – JZP kot model urbanega razvoja.
V okviru aktivnosti je bil izveden obisk na konferenci Public-private partnership Conference
2017 & EXPO; Znanstvena konferenca in EXPO; Organizator: Public-Private Partnership
Alliance, 607 Rockefeller, Irvine, CA 92612; Kraj in datum: Dallas, ZDA, 27.02.2017 –
01.03.2017. Obravnavane teme so se dotikale različnih vprašanj JZP znotraj ZDA in so bile
razdeljene na sklope namenjene infrastrukturnim projektom (na področju transporta, cest,
komunalne infrastrukture) projektom na področju visokega šolstva (študentski kampusi,
univerze), javnih stavb (sodišča, parki itd…). Konferenca je ponudila dober vpogled v dogajanje
na področju JZP v ZDA, odprla nova strokovna vprašanja in ponudila primere dobrih praks
izvedenih projektov. Ključna ugotovitev je, da za izvedbo uspešnih urbanih projektov ni
potrebna zgolj fleksibilna in življenjska zakonodaja, ampak celovit projektni pristop k projektu
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od načrtovanja, do izvedbe in zaključka, pri čemer so zlasti pomembna vprašanja upravljanja
tveganj, financiranja, davkov in projektnega menedžmenta.
Raziskovalci v projektu so se udeležili tudi dogodka oz delavnice Pametna javno-zasebna
partnerstva; Delavnica za lokalne skupnosti: »Rešitev za financiranje javnih projektov: javnozasebna partnerstva«. Organizator: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Kraj in datum:
Ljubljana, 16.03.2017. Osrednja tema je bila podpora izvajanju predvsem infrastrukturnih
projektov v EU, ki jo določa Naložbeni načrt za Evropo. Gre za projekte financirane s
kombinacijo javnih in zasebnih sredstev, ki so zastavljeni kot javno-zasebna partnerstva. Tema
dogodka je neposredno povezana z tematiko obravnavano v projektu. Javno-zasebna
partnerstva, kot še ne dovolj izkoriščen mehanizem in ena izmed možnosti, ki jih imajo lokalne
skupnosti na voljo za uresničevanje zastavljenih razvojnih ciljev in reševanje prostorskih
izzivov. Na delavnici so bili predstavljeni tako globalni trendi na področju javno-zasebnih
partnerstev kot tudi razmere v Sloveniji.
Raziskovalci v projektu so se udeležili tudi dogodka oz delavnice: Kako do več denarja za
občinski proračun z boljšim upravljanjem prostora in nepremičnin? Organizator: Planet GV,
Kraj in datum: Ljubljana, 30. 3. 2017. Tema dogodka je bila neposredno povezana s tematiko
obravnavano v projektu, hkrati pa so bili na dogodku prisotni strokovnjaki iz občin, ki skrbijo
za nepremičnine, ki so eden ključnih ciljev javno-zasebnih partnerstev. V razpravi, ki jo je
spodbudil raziskovalni član projekta, se je pokazalo, da ovir, da bi bila s strani SSRS pridobljena
sredstva namenjena javno-zasebnemu partnerstvu ni, če je le prosilec upravičeni javno-pravni
subjekt. V praksi tega primera v SSRS še niso imeli, kakor se je pokazalo v pogovoru z
udeleženci (večinoma iz občin), pa se te možnosti doslej niti niso zavedali oziroma niso zaznali
interesa zasebnih investitorjev.

B.7 Izjemni dosežek v letu 2016 in 2017
B.7.1 Izjemni znanstveni dosežek
Izjemni znanstveni dosežek bodo predstavljale objave v znanstveni publicistiki, za katere se
posamezni avtorji že dogovarjajo in bodo okvirno speljane še v letu 2016 ter prvem četrtletju
2018.

B.7.2 Izjemni družbeno-ekonomski dosežek
Med obiskanimi občinami smo s projektom nedvomno povečali zavedanje o možnostih in s
tem privlačnost projektov javno-zasebnega partnerstva, povečali pa smo tudi njihovo širšo
prepoznavnost preko objav v reviji Javna uprava in preko spletnega časopisa družbe Tax-FinLex, katerega doseg je 40.000 predvsem ekonomistov in pravnikov. Diseminacija rezultatov se
je odvijala na dogodku junija 2017, na katerem je bilo prisotnih več kot 50 udeležencev,
promocija dogodka, vsebin in tega projekta pa je bila vseslovenska v obdobju dveh mesecev
pred dogodkom.
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B.8 Naslov spletne strani za projekte, odobrene na podlagi javnih
razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leti 2015 in
2016
http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/nacionalni-raziskovalni-projekti/analiza-moznostiza-izvajanje-urbanih-projektov-z-uporabo-javno-zasebnega-partnerstva-jzp/
http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=3056

Podpis vodje projekta:
prof. dr. Bojan Bugarič (UL, PF) ________________________

Podpis vsebinskega spremljevalca projekta:
(MOP RS) _____________________________
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