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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o zeleni knjigi Komisije o javno-zasebnih partnerstvih in zakonodaji Skupnosti na 
področju javnih naročil in koncesij
(KOM(2004)0327 – 2006/2043(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije o javno-zasebnih partnerstvih in zakonodaji 
Skupnosti na področju javnih naročil in koncesij (KOM(2004)0327),

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 5(2) o načelu 
subsidiarnosti ter členov 43 do 49 o svobodi ustanavljanja in svobodi opravljanja
storitev ter načel preglednosti, enakega obravnavanja, sorazmernosti in vzajemnega 
priznavanja, ki izhajajo iz tega,

– ob upoštevanju obstoječih direktiv o javnih naročilih,

– ob upoštevanju Evropske listine lokalne samouprave Sveta Evrope z dne 15. oktobra 
1985,

– ob upoštevanju člena I-5 Pogodbe o Ustavi za Evropo,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0000/2006),

A. ker so javno-zasebna partnerstva različne oblike sodelovanja med organi oblasti in 
zasebnimi podjetji, ki izvajajo projekte splošnega interesa,

B. ker še ne obstaja evropska opredelitev in znotraj veljavnega prava Skupnosti ni nobenih 
posebnih predpisov, ki zajemajo vse različne oblike javno-zasebnih partnerstev,

C. ker so javno-zasebna partnerstva pogosto pravno in finančnotehnično zapletene 
konstrukcije, ki združujejo zasebna podjetja in organe oblasti zaradi skupnega 
uresničevanja infrastrukturnih projektov ali zagotavljanja javnih storitev,

D. ker javno-zasebna partnerstva niso stopnja k privatizaciji javnih nalog,

E. ker lahko sodelovanje med državo in gospodarstvom ustvari sinergije, omogoči 
učinkovitejše ravnanje z javnimi sredstvi ter se lahko, kadar so proračunska sredstva 
omejena, uporablja namesto privatizacije, s pridobivanjem strokovnega znanja in 
izkušenj zasebnega sektorja pa lahko prispeva k posodobitvi uprave,

F. ker se za javno-zasebna partnerstva načeloma uporabljajo določbe o skupnem trgu iz 
Pogodbe – zlasti načela preglednosti, enakega obravnavanja, sorazmernosti in 
vzajemnega priznavanja – ter določbe sekundarne zakonodaje o javnih naročilih,
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G. ker javno-zasebna partnerstva ne smejo omejevati pravice do lokalne ali regionalne 
organizacijske suverenosti, če je ta določena v državah članicah,

H. ker so javno-zasebna partnerstva ena od oblik, v skladu s katero je možno organizirati 
izvajanje nalog organov oblasti, in ker je treba organom oblasti tudi v prihodnosti 
omogočiti, da odločajo o tem, ali bodo neko nalogo opravili sami ali prek lastnega 
podjetja ali zasebne tretje osebe,

Splošne ugotovitve

1. pozdravlja, da je Komisija predložila zeleno knjigo o javno-zasebnih partnerstvih in 
zakonodaji Skupnosti na področju javnih naročil in koncesij, poročilo o javnem 
posvetovanju v zvezi s to zeleno knjigo ter sporočilo o možnih nadaljnjih ukrepih na 
področju javno-zasebnih partnerstev;

2. nasprotuje vzpostavitvi lastne pravne ureditve za javno-zasebna partnerstva, vendar meni, 
da so zakonodajne pobude na področjih koncesij storitev in institucionaliziranih javno-
zasebnih partnerstev potrebne;

3. podpira prehodne roke za obstoječe pogodbe, ki so bile sprejete v dobri veri v nacionalno 
zakonodajo, da se prepreči pravna negotovost; 

4. meni, da je uporaba zakonodaje o javnih naročilih načeloma nujna, kadar je treba izbrati 
zasebnega partnerja;

5. poudarja pomen preglednosti, ki mora biti zagotovljena pri ravnanju z javnimi sredstvi, pri 
čemer je treba preglednost upoštevati tudi pri pravici izvoljenih predstavnikov do 
vpogleda v pogodbo in listine;

6. meni, da pregledna zakonska ureditev v zvezi z dodelitvijo koristi državljanom in prispeva 
k učinkoviti konkurenci ter varstvu pred korupcijo;

7. priporoča, da se za izvajanje javno-zasebnih partnerstev predvidijo zavezujoče obveznosti 
v zvezi z odgovornostjo do državljanov, da se zagotovijo varnost, učinkovitost in 
standardi kakovosti; 

8. priporoča državam članicam, da s tipskimi pogodbami olajšajo delo organov oblasti in 
okrepijo izobraževanje nosilcev odločanja, ki morajo izbrati zasebne partnerje za javno-
zasebna partnerstva;

9. pričakuje, da bodo države članice sprejele ukrepe, zato da bodo pravočasno in primerno 
obravnavale vplive na delavce v občini;

10. nasprotuje ustanovitvi evropske agencije za javno-zasebna partnerstva, vendar pozdravlja 
druge oblike izmenjave izkušenj, na primer povezovanje nacionalnih in regionalnih 
centrov odličnosti javno-zasebnih partnerstev;
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11. obžaluje, da je Komisija za oddajo javnih naročil pod mejno vrednostjo izbrala obliko 
sporočila, in meni, da je namesto tega nujno soodločanje Parlamenta in Sveta;

Javno-zasebna partnerstva kot javna naročila

12. se strinja z mnenjem Komisije, da se izbira zasebnega partnerja pri oddaji javnih naročil 
na področju gradnje in storitev načeloma določa v skladu z direktivami o javnih naročilih;

13. meni, da je treba organom oblasti omogočiti izbiro med odprtim in zaprtim postopkom;

14. meni, da mora biti zaradi preglednosti postopek s pogajanji omejen na izjemne primere, 
pri katerih ni možno vnaprej predvideti načina in obsega del;

15. zagovarja stališče, da se mora zaradi prilagodljivosti pri oddaji javnih naročil načeloma 
uporabljati konkurenčni dialog, in poziva Komisijo, da pojasni predvideni pogoj „pravne 
in finančne zapletenosti“, na podlagi katerega se uporablja ta postopek; meni, da je treba 
pri tem preprečiti, da udeleženec tega postopka objavi zaupne informacije;

Javno-zasebna partnerstva kot koncesije

16. pozdravlja dejstvo, da želi Komisija po izvedbi temeljite presoje vpliva izvajati 
zakonodajne pristojnosti na področju dodeljevanje koncesij; meni, da lahko tako odpravi 
obstoječo pravno negotovost in na splošno okrepi konkurenco;

17. pričakuje, da bo predvidena zakonodaja jasno opredelila koncesije in jih tako ločila od 
javnih naročil ter določila objektivno preverljiva merila za izbiro;

18. meni, da morajo biti koncesije časovno omejene, zato da konkurenti niso izključeni iz 
konkurence dlje, kot je to potrebno;

19. meni, da je tudi na področju koncesij konkurenčni dialog ustrezen postopek dodeljevanja, 
ki zaradi prilagodljivosti vedno ustreza zapletenosti koncesij ter pri tem ne ogroža načel 
preglednosti, enakega obravnavanja in sorazmernosti;

20. podpira Komisijo pri preverjanju, ali je treba za vsa javno-zasebna partnerstva, ne glede 
na to, ali je posamezno javno-zasebno partnerstvo opredeljeno kot javno naročilo ali 
koncesija, na pogodbeni podlagi vzpostaviti enotno zakonsko ureditev v zvezi z 
dodelitvijo;

Institucionalizirana javno-zasebna partnerstva in interni odnosi

21. podpira prizadevanje Komisije, da ukrepa glede očitne pravne negotovosti na področju 
institucionaliziranih javno-zasebnih partnerstev;
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22. vseeno meni, da razlagalno sporočilo ni ustrezen instrument, ampak da je nujno potrebno 
soodločanje Parlamenta in Sveta;

23. namesto tega poziva Komisijo, da prevzame zakonodajno pobudo, v okviru katere je treba 
pojasniti ali dopolniti obstoječe direktive o javnih naročilih v zvezi s temami o 
institucionaliziranih javno-zasebnih partnerstvih in internih odnosih;

24. meni, da je zaradi zahteve po preglednosti in prepovedi diskriminacije nujno, da se za 
ustanovitev institucionaliziranega javno-zasebnega partnerstva uporabi zakonodaja o 
javnih naročilih, če je ta ustanovitev povezana s prenosom javnega naročila, koncesije ali 
kakšne druge javne naloge na zasebno podjetje; meni, da mora to veljati tudi za 
ustanovitev institucionaliziranega javno-zasebnega partnerstva s prodajo deležev javnega 
podjetja;

25. zaradi obsežne sodne prakse razume splošno pravno negotovost pri uporabi meril za 
interne odnose in zato poziva Komisijo, da razvije merila, ki bodo občinam omogočala 
prosto presojo;

26. meni, da ponoven razpis za ustanovitev mešanega podjetja ni potreben, če je bil prvi 
razpis natančen in obširen;

Medobčinsko sodelovanje

27. v smislu lokalne organizacijske suverenosti in učinkovitega upravljanja načeloma 
pozdravlja oblike sodelovanja na občinski ravni, da se dosežejo tudi učinki sinergije;

28. meni, da je pravna negotovost na tem področju, ki je nastala zlasti zaradi sodbe Sodišča 
Evropskih skupnosti v zadevi C-84/03 (Komisija proti Španiji), nevzdržna, in poziva 
Komisijo k izvajanju zakonodajnih pristojnosti;

29. poziva Komisijo, da razvije merila za razmejitev oblik medobčinskega sodelovanja, za 
katere se ne uporablja zakonodaja o javnih naročilih, in oblik medobčinskega sodelovanja, 
ki je pomembno za notranji trg; meni, da se lahko kot možno merilo določi prostorska 
razširjenost ali se določi klavzula de minimis, ki se uporablja na področju konkurenčnega 
prava;

30. zavrača uporabo zakonodaje o javnih naročilih v primerih, v katerih želijo občine na 
svojem območju izpolniti naloge skupaj z drugimi občinami, ne da bi izvajanje zadevnih 
storitev ponudile tretji osebi na trgu;

31. v zvezi s tem meni, da je razlikovanje med prenosom pristojnosti in dodeljevanjem 
pristojnosti neprimerno, in v obeh primerih zavrača uporabo zakonodaje o javnih 
naročilih; 

32. vseeno meni, da je treba zakonodajo o javnih naročilih vedno uporabiti, kadar se lahko 
storitve ponujajo v okviru medobčinskega sodelovanja s strani zasebnikov na trgu ali 
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kadar lahko javne naloge opravijo zasebniki ali druge občine zunaj medobčinskega 
sodelovanja. 

o
o o

33. naroča svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij.
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OBRAZLOŽITEV
Splošne ugotovitve

V zadnjih letih so javno-zasebna partnerstva po vsej Evropi vse bolj priljubljena. Pri tem se 
modeli med državami članicami zelo razlikujejo glede na zakonske okvire in sektorje, v 
katerih se uporabljajo javno-zasebna partnerstva. Ker zdaj ne obstaja enotna evropska 
opredelitev javno-zasebnih partnerstev, pojem vključuje splošen opis dogovorov med javnimi 
ustanovami in zasebnim sektorjem. Dogovori so povezani z javnimi infrastrukturnimi ukrepi 
ali javnimi storitvami. 
Kadar se javno-zasebna partnerstva pravilno izvajajo, se praviloma zmanjšajo stroški 
življenjskega cikla, izboljša porazdelitev tveganj, pospeši izvedba javnih del in storitev, 
izboljša kakovost in dosežejo varčevalni učinki.

Podrobnejša obravnava pokaže, da so javno-zasebna partnerstva v Evropski uniji zelo različno 
razvita. V grobem razlikujemo med tremi vrstami držav članic: vodilno skupino, ki jo 
sestavljajo Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Irska in Italija, sredinsko skupino ter 
skupino držav z malo izkušnjami na tem področju. Srednje- in vzhodnoevropske države 
spadajo zaradi svojih posebnih gospodarskih in političnih značilnosti v posebno skupino. 
Javno-zasebna partnerstva so v teh državah zelo pomembna pri vzpostavljanju moderne 
infrastrukture. 
Zgoraj navedena vodilna skupina držav članic se odlikuje po tem, da ima veliko izkušenj v 
različnih sektorjih od infrastrukturnih ukrepov na področju železniškega in cestnega prevoza 
do projektov na področju zdravstvenih, izobraževalnih in zaporniških sistemov. Razen tega se 
te države pogosto jasno zavedajo prednosti in slabosti projektov javno-zasebnih partnerstev v 
posameznih sektorjih. Pogosto so te države že sprejele posebne zakone na nacionalni ali 
regionalni ravni, razvile pa so tudi namenske metode vrednotenja za merjenje uspeha. Druge 
države, kot je Irska, so ustanovile lastne upravne oddelke, da razvijejo in centralizirajo 
strokovno znanje in izkušnje o javno-zasebnih partnerstvih. 

Zlasti na podlagi izkušenj Združenega kraljestva, ki je „pionir“ pri uporabi javno-zasebnih 
partnerstev, in tudi izkušenj drugih držav lahko ugotovimo:

− Nekateri sektorji se zdijo primernejši za uporabo modelov javno-zasebnih partnerstev 
kot drugi. Infrastrukturni projekti na področjih železniškega in cestnega prevoza so 
praviloma ustvarili merljivo dodano vrednost. Vseeno je treba počakati na ugotovitve, 
ali je možno podobne rezultate doseči tudi v zdravstvenem in izobraževalnem sistemu 
ter na drugih področjih. Ker so pogodbe začele veljati pred kratkim, dokončna ocena 
za zdaj ni možna. Zdi se, da tudi sektorji, za katere so značilne hitre tehnološke 
spremembe, na primer področje informacijske tehnologije, niso primerni za projekte 
javno-zasebnih partnerstev. Skoraj nemogoče je določiti verodostojne standarde 
kakovosti za daljše obdobje, ne da bi pri tem ovirali možne inovacije in izboljšanje 
kakovosti storitev.

− Pomembna je pravilna izbira parametrov za merjenje stroškovne učinkovitosti 
projektov javno-zasebnih partnerstev.

− Izkazalo se je, da projekti javno-zasebnih partnerstev pogosto prekašajo klasično 
oddajo javnih naročil v načrtovalni in gradbeni fazi, v obratovalni fazi pa včasih 
povzročajo velike težave.
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− Razen tega so potrebna boljša sredstva za učinkovito preverjanje in zagotovitev vpliva 
na izvedbeno zmogljivost zasebnega sektorja. To vključuje tudi verodostojne sankcije, 
kot so klavzule o umiku plačila ali preklic pogodbe.

− Končno so za razvoj in uspeh javno-zasebnih partnerstev izjemno pomembni 
nacionalni politični pristop in obstoječe stanje usposobljenosti. Ustanavljanje 
specializiranih oddelkov znotraj javne uprave in izboljšanje usposobljenosti vodstva v 
zasebnem in javnem sektorju bosta verjetno zagotovila boljše rezultate v prihodnosti. 
Pogosto se bo morala spremeniti miselnost v javni upravi.

Na koncu je mogoče ugotoviti, da javno-zasebna partnerstva niso univerzalna rešitev. Javno-
zasebna partnerstva je zelo težko načrtovati, izvajati in upravljati. Preden se pokažejo vidni 
rezultati, je potrebnega veliko časa. Zato je toliko bolj pomembno preučiti smiselnost 
vključitve organov oblasti v javno-zasebna partnerstva in način oblikovanja takšnih 
partnerstev. Vlade si morajo najprej prizadevati za izboljšanje administrativnih sposobnosti in 
metod vrednotenja ter šele potem razmisliti o širitvi javno-zasebnih partnerstev na druge 
sektorje. V zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi je treba zagotoviti, da tveganja prevzame tista 
stran, ki jih lahko najbolj uspešno obvladuje, in da se z vključitvijo zasebnega sektorja 
učinkovito izkoristijo prednosti. Če javni sektor ne upošteva tega pristopa, obstaja nevarnost, 
da bo izvajal projekte javno-zasebnih partnerstev iz napačnih razlogov, kot je na primer 
kratkoročno izboljšanje proračunskega stanja, ki negativno vpliva na dolgoročno finančno 
trdnost.

V zvezi s sedanjim pravnim okvirom o javno-zasebnih partnerstvih je možno ugotoviti, da ne 
obstaja posebna evropska ureditev za izbiro zasebnega partnerja ali za fazo izvajanja. Za 
izbiro partnerja se uporabljajo splošna načela iz Pogodbe ES in obstoječe direktive o javnih 
naročilih. V skladu s Pogodbo ES za vse pogodbe, s katerimi javna ustanova odda naročilo, 
veljajo splošna načela svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev iz členov 43 do 
49 Pogodbe ES. Zato morajo pogodbe javno-zasebnih partnerstev izpolnjevati zahteve po 
preglednosti, enakem obravnavanju, sorazmernosti in vzajemnem priznavanju. Razen tega se 
za pogodbe javno-zasebnih partnerstev, ki so opredeljene kot javna naročila, uporabljajo 
splošne direktive o javnih naročilih. Za koncesije za javne gradnje se uporabljajo nekatere 
posebne določbe, koncesije storitev pa niso zajete s sekundarno zakonodajo. Za izvajanje 
javno-zasebnih partnerstev se uporabljajo nacionalni zakoni, ki morajo biti usklajeni z 
nadrejenimi pravili iz Pogodbe ES. 

Ker ni enotnega pravnega okvira za javno-zasebna partnerstva na evropski ravni in ker so 
nacionalni zakoni precej različni, se postavlja vprašanje, ali je potrebna enotna ureditev, da se 
zagotovita preglednost in učinkovita konkurenca med udeleženci na trgu. Pri posvetovanju, ki 
je sledilo objavi zelene knjige, je malo več kot polovica udeležencev zavrnila horizontalno 
ureditev javno-zasebnih partnerstev, vendar je podprla pobudo za koncesije in 
institucionalizirana javno-zasebna partnerstva, pri čemer ni bilo doseženo soglasje v zvezi z 
obliko. 

Javno-zasebna partnerstva so načeloma oblika oddaje javnih naročil. Vseeno je zlasti vedno 
bolj obsežna sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti povzročila pravno negotovost, ki jo je 
treba odpraviti. Zato so potrebne zakonodajne pobude Komisije. Skrbno je treba tudi preveriti, 
kje je možno poenotiti ureditev in hkrati ohraniti temeljne razlike. Načeloma je treba 
zakonodajni postopek izvajati postopoma, ker so javno-zasebna partnerstva pogosto zelo 
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zapleteni dogovori, katerih privlačnost je možno ohraniti le s prilagodljivo ureditvijo. V zvezi 
z vrsto ukrepov je treba dati prednost zakonodajnim ukrepom pred sporočili. Čeprav se 
upoštevajo pomisleki Komisije, da so bile direktive o oddaji javnih naročilih sprejete šele 
pred dvema letoma in v večini držav še niso prenesene v nacionalno zakonodajo, je zaradi 
pomena vprašanja, ki ga je treba urediti, potrebno soodločanje Evropskega parlamenta in 
Sveta. Vzpostavljanje nezavezujočih aktov se izrecno zavrača. Razen tega razlagalna 
sporočila ne zagotavljajo želene pravne jasnosti, ampak bodo povzročila nadaljnje postopke 
pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

Z regulativnega stališča je treba zastopati jasno stališče, da je treba pri vsaki izbiri zasebnega 
partnerja izbrati pregledne postopke. To je možno utemeljiti z zahtevo po preglednosti in 
pravični konkurenci med udeleženci na trgu ter tudi na podlagi dejstva, da imajo zasebni 
sektor in organi oblasti načeloma različne interese. Drugače pa je treba oceniti okoliščine pri 
medobčinskem sodelovanju, ki izraža lokalno organizacijsko suverenost. Ker so težave glede 
na tematska področja v javno-zasebnih partnerstvih različne, jih je treba v nadaljevanju 
obravnavati ločeno. 

Javno-zasebna partnerstva kot javna naročila

Pri javno-zasebnih partnerstvih, ki jih je možno opredeliti kot javna naročila, je pomembno 
predvsem vprašanje uporabe postopka dodelitve. 
S konkurenčnim dialogom je bil razen znanih postopkov, ki vključujejo odprti in zaprti 
postopek ter postopek s pogajanji za oddajo javnih naročil nad mejno vrednostjo, določen nov 
postopek dodelitve. Postopek združuje elemente postopka javnih razpisov in elemente 
postopka s pogajanji. Ta postopek je subsidiaren odprtim in zaprtim postopkom, hkrati pa ima 
prednost pred postopkom s pogajanji. Države članice lahko predvidijo oddajo javnih naročil v 
konkurenčnem dialogu pri posebno zapletenih naročilih. Težave povzroča natančnejša 
opredelitev pojma posebne zapletenosti. Ta mora biti zagotovljena, kadar naročnik

− ne more objektivno navesti tehničnih sredstev, s katerimi lahko uresniči svoje potrebe 
in cilje in/ali

− ne more objektivno navesti pravnih in/ali finančnih pogojev projekta.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali so projekti javno-zasebnih partnerstev vedno posebej 
zapleteni. V zvezi s tem je treba omeniti, da so pogosto posebno zapleteni, vendar to ni vedno 
nujno. Zato se je treba odločati za vsak primer posebej. Vsekakor je mogoče ugotoviti, da je 
postopek konkurenčnega dialoga za oddajo javnih naročil na področju javno-zasebnih 
partnerstev načeloma prednosten, ker združuje prednosti zaprtega postopka in prednosti 
postopka s pogajanji. Zaradi prilagodljivosti omogoča optimalne rešitve pod velikim 
pritiskom konkurence. Njegove slabosti pa so zapletenost in stroški za vse udeležence. 
Vseeno se te izravnajo zaradi večje preglednosti v primerjavi s postopkom s pogajanji. Zato se 
zmanjša nevarnost nekonkurenčnega ravnanja. Da bi zagotovili lažjo uporabo postopka, mora 
Komisija podrobno opredeliti pojem „pravne in finančne zapletenosti“.
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Javno-zasebna partnerstva kot koncesije

Ena od glavnih točk sedanje razprave o javno-zasebnih partnerstvih je povezana z 
vprašanjem, ali je treba za koncesije storitev vzpostaviti ureditev za celotno Skupnost in, če jo 
je treba, ali mora biti ta ureditev ločena od javnih naročil ali združena z njimi. Pred nekaj leti 
je Komisija objavila razlagalno sporočilo Komisije o koncesijah v zakonodaji Skupnosti in o 
javnih naročilih. Na podlagi rezultatov posvetovanja je Komisija sklenila, da najprej izvede 
presojo vplivov, preden odloči, ali bo objavila še eno razlagalno sporočilo ali predlog 
direktive. To ravnanje je treba pozdraviti. 

Dejstvo, da na tem področju ne obstaja obveznost usklajevanja zakonodaje in da je le nekaj 
držav članic pripravljenih določiti ureditev za koncesije storitev, je v nasprotju z odprtjem 
zadevnih trgov v celotni Skupnosti. Takšne okoliščine ogrožajo konkurenco in tudi 
povzročajo pravno negotovost. Ta nastane zlasti zaradi težav v zvezi z razmejitvijo, ker je pri 
zapletenih projektih javno-zasebnih partnerstev včasih težko ugotoviti, ali gre za koncesijo 
storitev ali za naročilo storitev.

Zato je prednost zakonske ureditve postopka dodeljevanja za koncesije s tem povezana pravna 
varnost v celotni Skupnosti. Pravna varnost pa pomeni varnost naložb, ki spet pozitivno 
vplivajo na konkurenco. Zakonska ureditev za koncesije mora določiti dejanski postopek 
dodeljevanja, ki upošteva posebnosti te pravne oblike. Takšna ureditev bi jasno določila, da 
organi oblasti ne morejo dodeliti podjetju koncesije brez konkurenčnega izbirnega postopka. 
Zaradi takšne konkurence se praviloma znižajo cene – popolnoma s stališča 
davkoplačevalcev – kakovost storitve pa ostane enaka ali se celo poveča. Dokler ne bo 
izpolnjena zahteva po zakonski ureditvi, je možno, da se lahko koncesije storitev uporabljajo 
zato, da se udeleženci izognejo zakonodaji o javnih naročilih. 

Institucionalizirana javno-zasebna partnerstva in interni odnosi

Institucionalizirana javno-zasebna partnerstva so skupne „gospodarske tvorbe“ med 
zasebnimi in javnimi partnerji. Naloga takšne tvorbe je zagotavljanje ali opravljanje storitve v 
korist javnosti, običajno na področju javnega interesa. Institucionalizirana javno-zasebna 
partnerstva lahko nastanejo z ustanovitvijo mešanega podjetja, ali tako, da zasebnik prevzame 
nadzor v podjetju, ki je bilo prej javno, tj. s spremembo družabništva. 

V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali sta ta postopka, ustanovitev in sprememba 
družabništva, pravno pomembna s stališča dodelitve koncesij. Po mnenju Komisije mora biti 
zasebni partner tega podjetja za zadevne naloge izbran na pregleden in nediskriminacijski 
način, in sicer odvisno od dejanske oblike naročila v skladu z direktivami o javnih naročilih 
ali Pogodbo ES. To mnenje Komisije je treba upoštevati, ker pravično konkurenco zagotavlja 
le izbira zasebnega partnerja v skladu z objektivnimi merili. Če bi bil izbran zasebni partner 
mešanega podjetja, bi bili nadaljnji razpisi za oddajo naročila le nepotrebno birokratsko 
breme. Zato se je treba izogniti dvojnim razpisom. 

Na pravkar omenjenem tematskem področju se pojavlja tudi vprašanje, ali je za dodelitev 
javnega naročila ali koncesije mešanemu podjetju nujen razpisni postopek. (T. i. interna 
problematika). Tu sta sodbi Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi „Teckal“ in „Stadt Halle“ 
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določili temeljna merila. 

V skladu s sodno prakso v zadevi Teckal udeležba organa za dodeljevanje v mešanih podjetjih 
ne upravičuje izjeme od načel dodeljevanja. Odločilna je dodelitev samostojni pravni osebi. V 
skladu s tem se izjema od zakonodaje o javnih naročilih prizna takrat, kadar organ za 
dodeljevanje nadzira mešano podjetje in svojo službo ter kadar podjetje opravlja dejavnost 
zlasti za organ oblasti. Izpolnjevati je treba obe merili, da je zagotovljena enakost z internimi 
enotami naročnika. Sodna praksa v zadevi Stadt-Halle je pojasnila še en vidik. V skladu s 
tem, se je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da smejo javni naročniki oddati naročilo 
podjetju, ki jim pripada, pri čemer se ne uporabljajo predpisi o javnih naročilih, le takrat, 
kadar imajo v lasti 100 % kapitala podjetja, torej kadar v podjetju ni nobene še tako majhne 
zasebne udeležbe. Le v tem primeru ima naročnik po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti 
nadzor nad podjetjem in svojo službo.

S to sodno prakso se je načeloma treba strinjati iz dveh razlogov: Na eni strani temelji naložba 
zasebnega kapitala v neko podjetje na izhodiščih, ki so povezana z zasebnimi interesi, in si 
zato prizadeva za druge cilje, ki niso enaki ciljem javnega interesa. Na drugi strani pa bi 
oddaja javnega naročila mešanemu podjetju brez razpisa škodila cilju neizkrivljene 
konkurence in načelu enakega obravnavanja zainteresiranih strani. Tak postopek bi dajal 
prednost zasebnemu podjetju, ki ima kapitalski delež v mešanem podjetju, pred konkurenti. 

Medobčinsko sodelovanje

V skladu s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti z dne 13. januarja 2005 (Komisija/Španija) 
dogovorov o sodelovanju med lokalnimi organi ni mogoče na splošno izvzeti iz zakonodaje o 
javnih naročilih in to nadomestiti z neko nacionalno pravno obliko. Zakonodaja o javnih 
naročilih se uporablja vedno, kadar dve osebi, ki se med seboj pravno razlikujeta, skleneta 
pogodbo za plačilo. Zato ni bistven status udeleženih oseb. Lahko gre tudi za lokalne organe. 
Sodba je v občinah po Evropi sprožila razpravo o tem, ali se za oblike medobčinskega 
sodelovanja uporablja zakonodaja o javnih naročilih ter v katerih primerih se uporablja ta 
zakonodaja. 

Odgovor na to vprašanje mora temeljiti na opisu skupnosti. Za pravni red skupnosti v Evropi 
in državah članicah je značilno razlikovanje med državo in družbo. Medtem ko so za družbo, 
ki vključuje tudi področje gospodarstva, značilni svoboda, zasebna avtonomija in trg, je v 
nasprotju s tem država z dodatnimi delitvami organizirana enota oblasti in odločanja. 
Posebnost zvezne države je ta, da imajo njene podenote lastno pravno osebnost, ki se razlikuje 
od pravne osebnosti skupne države. V nasprotju z družbo pa so del državnosti. Pravila o 
sodelovanju posameznih nosilcev suverenosti so kot javnopravne pogodbe sestavni del 
nacionalne upravne organizacije in jih je zato treba strogo ločevati od t. i. pogodb med upravo 
in državljani, ki so pravno podrejene.

V zvezi s tem je medobčinsko sodelovanje načeloma dogovor o pristojnosti znotraj upravne 
organizacije države članice. Po mnenju Komisije EU se „interno ponovno urejajo javne 
pristojnosti“. Zato pri prenosu nalog med občinami ne gre za postopke oddaje javnih naročil 
pri tretjih osebah, ampak za nacionalne organizacijske ukrepe. Naloga se znotraj države 
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dodeli drugemu organu. V skladu z načelom prenosa pristojnosti EU na tem področju ni 
pristojna. Nasprotno je iz tega izvzeta nacionalna upravna organizacija v skladu z načelom 
postopkovne in organizacijske avtonomije EU – tudi po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti. 
Če bi take primere reorganizacije opravljanja nalog znotraj celotne državne organizacije 
dejansko obravnavali kot primere, v katerih je treba uporabiti zakonodajo o javnih naročilih, 
bi to pomenilo posredno obveznost privatizacije. Vseeno to ne sme biti namerno, ker lahko 
država načeloma izbira, ali bo storitve opravila sama ali jih bo oddala tretjim osebam na trgu. 
Zakonodaja o javnih naročilih je zakonodaja o posledicah privatizacije. Razen tega bi bilo to v 
nasprotju s členom 295 PES, v skladu s katerim Pogodba ES ne obravnava ureditve 
lastninskopravnih razmerij držav članic.

Pravica do lokalne organizacijske suverenosti je zagotovljena na nacionalni in evropski ravni. 
Z evropskega stališča ta pravica izhaja na eni strani iz ideje o subsidiarnosti v skladu s 
členom 5 PES, na drugi strani pa iz členov 2 in 4 Evropske listine lokalne samouprave. Tudi 
Ustava za Evropo izrecno priznava regionalno in lokalno samoupravo in s tem povezane 
državne organizacijskopravne strukture iz člena I-5, ki navaja, da Unija spoštuje nacionalno 
identiteto držav članic, ki je neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi političnimi in 
ustavnimi strukturami, vključno z regionalno in lokalno samoupravo.

Seveda ni možno vsakega dogovora med nosilci suverenosti samega po sebi izvzeti iz 
zakonodaje o javnih naročilih. Potrebno je ločevanje med povsem upravnoorganizacijskimi 
ukrepi in pogodbami javnega naročila med upravami. Za slednje je treba uporabljati 
zakonodajo o javnih naročilih.

Tudi sodba Sodišča Evropskih skupnosti z dne 13. januarja 2005 o dogovorih o sodelovanju v 
Španiji v tem smislu ne zagovarja drugačnega stališča. Končno navaja le, da dogovori znotraj 
državne organizacije ne smejo biti posplošeno in splošno izključeni iz zakonodaje o javnih 
naročilih.

Komisija mora na podlagi navedenih stališč razviti merila, da se odpravi sedanja pravna 
negotovost.


