NARO»ILO za novi knjigi
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Zakon o javnem naroËanju (ZJN-2)
in
Zakon o javnem naroËanju na vodnem,
energetskem, transportnem podroËju in podroËju
poπtnih storitev (ZJNVETPS)
s pojasnili Ëlenov, pravom EU ter pravno prakso

dr. aleksij muæina
tomaæ vesel

ZAKON
zakon o javnem naroËanju (ZJN-2)
in
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transportnem podroËju in podroËju
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AVTORJA: dr. Aleksij Muæina, Tomaæ Vesel
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dr. rado bohinc
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Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
s pojasnili

a k t u a l n o !

AVTORJI:
dr. Rado Bohinc, dr. Aleksij Muæina , dr. Bojan TiËar

ZAKON
zakon o
javno-zasebnem
partnerstvu (ZJZP)
s pojasnili

Praksa javnega naroËanja je bila vse od uveljavitve prvega zakona o javnih naroËil v letu 1997
pogosto utemeljeno kritiËna do vsebine predpisov. Poleg tega sta Evropski parlament in Svet v
letu 2004 sprejela dve novi direktivi, ki spreminjata in zdruæujeta veljavne direktive v javnem in
infrastrukturnem sektorju. Evropska komisija pa je istega leta sprejela Zeleno knjigo o javnozasebnem partnerstvu. Zapisano je predstavljalo izhodiπËe za pripravo nove slovenske zakonodaje
na podroËju javnega naroËanja in javno-zasebnega partnerstva, ki je bila nedavno sprejeta v
Dræavnem zboru.

Obseænost nove zakonodaje (skoraj 400 Ëlenov), njena medsebojna prepletenost,
zlasti pa skorajπnji trenutek njene uveljavitve je botroval odloËitvi, da vse tri predpise
izdamo skupaj z obseænimi pojasnili Ëlenov, opozorili na pravo EU ter pravno prakso.

NARO»ILO za novi knjigi
JAVNA NARO»ILA

1.

Avtorja pojasnil Zakona o javnem naroËanju in Zakona o javnem naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem
podroËju in podroËju poπtnih storitev sta dva izmed najuglednejπih strokovnjakov na podroËju javnega naroËanja
v Sloveniji, dr. Aleksij Muæina in Tomaæ Vesel. Brez namena zapostavljati pravne norme, ki ob reformi sistema
niso bile spremenjene, je v pojasnilih poseben poudarek namenjen tistim inπtitutom oziroma Ëlenom, ki so v
novih zakonih spremenjeni ali dopolnjeni. Teæavo bo vsaj v prvi fazi predstavlja tudi nomotehniËna konfuzija
med besedilom ZJN-1 in ZJN-2 oziroma ZJNVETPS. To bo z uporabo pojasnil zlahka odpraviti, saj avtorja na
primerjavo med zakoni dosledno opozarjata. Nova zakonodaja uvaja vrsto novosti, uËinkoviteje ureja do sedaj
pomanjkljivo reπena vpraπanja ter vsebuje vsaj delni poseg v vse do sedaj znane inπtitute javnega naroËanja.
Pred samo uporabo predpisov je tako pomembno, da se vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo z javnimi naroËili s
spremembami podrobneje in pravoËasno seznanijo. V knjigi avtorja opozarjata na potrebne spremembe pri
ravnanju naroËnikov in ponudnikov, glede na njihovo dosedanjo prakso.
Obseænim pojasnilom Ëlenov daje poseben znaËaj tudi napotilo na odloËite SodiπËa Evropskih skupnosti,
Ustavnega in rednih sodiπË, Dræavne revizijske komisije in drugih organov pravnega varstva.

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

2.

V Sloveniji smo do uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu nekatera pravna razmerja javnozasebnega partnerstva sicer povsem nesistemsko, pa vendarle urejena (zlasti to velja za koncesije). Temu
je veljalo dodati neposrednost uporabe dela pravil, izhajajoËih iz Direktiv ES. Manjkala pa je sistematiËna
ureditev.
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ki predstavlja prvo, celovito in sistemsko ureditev vseh oblik sodelovanja
javnega in zasebnega pri izvajanju projektov v javnem interesu. Pojasnila so pripravljena na naËin, da celovito
opredelijo razliËne oblike javno-zasebnega partnerstva s posebnim poudarkom tudi na koncesijskih razmerjih.
Ta kompleksna razmerja so tesno povezana z mnogimi vpraπanji predvsem javnega prava ter drugimi
pravnimi vejami, zato je pomembno, da se na njihova sklepanja pripravimo πe pred veljavnostjo predpisa,
ki je tudi v strokovni javnosti zbudil veliko zanimanje.
Poseben pomen daje knjigi tudi predgovor prof. dr. Rajka Pirnata, ki poglobljeno obravnavo izjemno zahtevnih
vpraπanj ocenjuje kot nedvomni prispevek k nadaljnjemu razvoju teh podroËij. Poglobljen pristop, visoka
raven argumentiranosti staliπË, ki preæema delo pa zagotavlja njegovo uporabnost v praksi.

KNJIGI IZIDETA V JANUARJU, ob uveljavitvi ZJN-2 in ZJNVETPS.
KNJIGA O JAVNEM NARO»ANJU
KNJIGA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU
Nepreklicno naroËamo knjigo O JAVNEM NARO»ANJU
©t. izvodov
Nepreklicno naroËamo knjigo O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU
©t. izvodov
Cena posamezne knjige: 78 EUR / 18.692,00 SIT
Nepreklicno naroËamo obe knjigi (z 20% popustom)
©t. izvodov
Cena kompleta obeh knjig: 124,8 EUR / 29.907,00 SIT
DDV in stroπki poπiljanja niso vπteti v ceno. Za nakup veË izvodov/kompletov knjige vam priznamo naslednji
popust: od 3 do 6 kom. - 10% popust, od 7 kom. naprej 15% popust
NaroËnik (podjetje, zavod)
Ime in priimek naroËnika
Knjigo poπljite na naslov
DavËni zavezanec
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Izpolnjeno naroËilnico posljite na naslov: Nebra d.o.o., MikloπiËeva cesta 18, 1001 Ljubljana ali po faksu:
01 300 00 65. Vse informacije po telefonu: 01 300 00 60, preko e-poπte: nebra@nebra.si ali na spletu:
www.nebra.si

