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NAROČNIK:       
Mestna občina Ljubljana 
Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 
 

IZVAJALEC: 
Praetor d.o.o. 
Aljaževa 7 

1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba: Boštjan Ferk  

e-mail:bostjan.ferk@praetor.si, GSM: 041 400 910 
 
 

ZADEVA: PRAVNA ŠTUDIJA IZVEDBE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
in OPREDELITEV OPTIMALNEGA MODELA ZA ZADOVOLJITEV JAVNEGA 

INTERESA 
 
PROJEKT: »CENTER SODOBNIH UMETNOSTI –  ROG« 

 
 

1. PRAVNA PODLAGA:  
Predmetna študija je del investicijskega elaborata skladno z določbo  31. člena 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.1 Namen te študije je odgovoriti na 

vprašanje ali so izpolnjeni pravni pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja 
javno-zasebnega partnerstva ter opredelitev temeljnih elementov javno-

zasebnega partnerstva, vključno z argumentacijo za vsebino akta o javno-
zasebnem partnerstvu in opredelitvijo primernega modela javno-zasebnega 

partnerstva. 
 
2. CILJ:  

1. Vzpostavitev centra sodobnih umetnosti na območju nekdanje tovarne ROG 
(v nadaljevanju projekt ROG), skladno s projektnimi smernicami 

opredeljenimi v okviru izvedenega javnega arhitekturnega natečaja.  
 
3. IDENTIFIKACIJA JAVNEGA INTERESA:  

Pravna podlaga za identifikacijo javnega interesa je dvanajsta alineje 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi2  v povezavi z Resolucija o Nacionalnem programu za 

kulturo 2008 – 2011,3 še posebej v delu, kjer govori o intermedijski umetnosti in 
podpori kulturi na trgu in v povezavi z 8., 24., 25. in 66. členom Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo.4 In v skladu s Strategijo razvoja kulture 

MOL 2008-2011. 
   

Javni interes v navedenem projektu predstavlja predvsem zagotavljanje pogojev 
za::  

                                       
1 Uradni list RS, št. 127/2006. 
2 Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008 in 79/2009. 
3 Uradni list RS, št. 35/2008. 
4 Uradni list RS, št. 77/2007 in 56/2008. 
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– kulturno ustvarjalnost,  

– dostopnost kulturnih dobrin,  
– kulturno raznolikost,  
– slovensko kulturno identiteto.  

 
Javni partner s projektom ROG uresničujejo javni interes za kulturo: 

– z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin,  
– z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne infrastrukture namenjene za 
izvajanje kulturne dejavnosti. 

 
Z realizacijo projekta ROG bo javni interes večplastno zadovoljen, saj bo 

vzpostavljena sodobna infrastruktura namenjena izvajanju kulturnih dejavnosti na 
način, ki bo povezoval javni interes za kulturo z zasebnim interesom po trženju, 
kar bo omogočilo dolgoročno gospodarno uresničevanje javnega interesa.  

 
4. POVZETEK VSEBINE PROJEKTA 

 
Center sodobne umetnosti na območju opuščen tovarne Rog bo organiziran v 
naslednjih programskih sklopih: 

1. prostori centra za arhitekturo in centra za industrijsko oblikovanje, 
2. prostori za sodobne prakse ustvarjanja na področju likovnih umetnosti,  

3. predstavitveni prostori in prostori družabnosti. 
 
CSU bo imel funkcijo produkcijskega prostora  s programi gostujočih umetnikov, 

arhitektov in oblikovalcev. Produkcijske prostore zato lahko delimo v sklop tistih, 
kjer se bodo projekti izvajali s pomočjo sodobne računalniške tehnologije in tistih, 

ki bodo za izvedbo projektov uporabljali klasične načine in priprave. Ker bo CSU 
vpet v mednarodno mrežo podobnih centrov, je v določenem delu potrebno 

predvideti tudi bivalne ateljeje. Produkcijski prostori morajo omogočiti čim bolj 
fleksibilno rabo prostorov kot tudi večanje oziroma zmanjšanje posameznih 
ateljejev. Dostop do ateljejev in bivalnih prostorov mora biti tako iz varnostnega 

vidika kot specifičnega načina dela v teh prostorih zagotovljen vseh 24 ur. 
Produkcijski prostori so sicer tudi javno dostopni manjšemu številu obiskovalcev, 

zato jih je smiselno umestiti v gornje etaže objekta CSU. Večje število 
obiskovalcev je predvideno v predstavitvenih prostorih in prostorih, ki se z njimi 
povezujejo. 

 
Predstavitveni prostori obsegajo: razstavišče, s katerim se povezujejo dostop v 

CSU, recepcija, galerijska trgovina, garderoba za obiskovalce, manjši prostor za 
zaposlene, ki izvajajo program v predstavitvenih prostorih, prostor za izvajanje 
pedagoških programov (svet kulture), mediateka in arhiv. Poleg razstavišča je za 

prirejanje manjših razstav in predavanj potrebno je zagotoviti več manjših dvoran, 
ki se jih lahko združi v večjo dvorano do 1000 m² površine. Zaradi dostopnosti za 

obiskovalce je te programe smiselno umestiti v spodnje etaže. 
 
Ker je CSU poleg prostora za razstave in umetniško ustvarjanje tudi socialni 

prostor  komunikacije in druženja, je v stiku med produkcijskimi in razstavnimi 
prostori potrebno predvideti prostor, ki bo deloval kot središče CSU. To je glavni 

prostor druženja, ki ga je smiselno umestiti v povezavi s teraso v 1. nadstropju. 
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Za izvajanje programa predvsem v razstavnih prostorih je potrebno zagotoviti tudi 

depo za hranjenje razstavnih eksponatov ter opremo in teraso, ki je potrebna za 
postavitve razstav, vzpostavitev predavalnic, ipd. Za manjša popravila je potrebno 
predvideti v povezavi z depojem tudi delavnico.  Depojski prostori morajo biti 

povezani z razstavnimi prostori in dostopni s tovornim vozilom. Iz depoja naj se 
predvidi direkten dostop  v večjo dvorano in preko nje do ostalih dvoran. 

 
CSU bo javni zavod, ki ga bo vodila uprava z vodjem ustanove in programskimi 
vodji za posamezne sklope v sodelovanju s programskim svetom. Pisarniški 

prostori za upravo so interni in se umestijo kjer koli v sklopu CSU. 
 

 
5. PREDPOSTAVKE ZA REALIZACIJO POSTAVLJENEGA CILJA:  
Javni partner razpolaga z zazidljivim in komunalno opremljenim zemljiščem na 

območju nekdanje tovarne ROG. Javni partner je izvedel javni natečaj v okviru 
katerega je izbral arhitekturno rešitev, ki bo podlaga za pripravo projektne 

dokumentacije. Javni partner bo izvedel ekološko sanacijo območja, ki je 
namenjeno za realizacijo projekta. 
 

Vsebinsko gledano je projekt ROG razdeljen na javni in zasebni del. Javni del – 
center sodobnih umetnosti zajema prostore namenjene arhitekturi in oblikovanju, 

umetniškim praksam, razstavne prostore ter pripadajoče podzemne garaže. 
Zasebni del projekta zajema stanovanjski, hotelski in poslovni del ter pripadajoče 
podzemne garaže. 

  
Javni partner ne razpolaga s finančnimi sredstvi s katerimi bi financiral izgradnjo 

celotnega projekta ROG, niti ne razpolaga s finančnimi sredstvi s katerimi bi v 
celoti financiral izgradnjo javnega dela projekta.  

 
Javni partner bo v okviru vzpostavljene kulturne infrastrukture vzpodbujal in 
sofinanciral programe, projekte in dogodke, ki bodo v javnem interesu. 

Upravljanje kompleksa se bo izvajalo ločeno za javni in zasebni del posebej. Javni 
partner si bo prizadeval izbrati zasebnega partnerja s katerim bo mogoče doseči 

sinergijo programov in aktivnosti, ki se bodo izvajale v zasebnem delu kompleksa. 
Javni partner si bo pri upravljanju javnega dela projekta prizadeval za vključitev 
elementov trženja pri upravljanju z javnim delom projekta ROG. Javni del 

kompleksa bo upravljal javni zavod.  
 

Javni viri financiranja bodo osredotočeni predvsem na sofinanciranje konkretnih 
programov, projektov in dogodkov, ki se bodo izvajali v javnem interesu ter za 
pokritje stroškov delovanja javnega dela kompleksa.  

 
V okviru izbrane natečajne rešitve bodo definirane tudi okvirne omejitve glede 

dejavnosti, ki se bodo izvajale tako v okviru javnega kot zasebnega dela projekta. 
Vsebino programov bosta partnerja okvirno uskladila v fazi javnega razpisa.  
 

Skladno z načrtom razdelitve etažne lastnine bo lastnik prostorov potrebnih za 
izvajanje javnega dela projekta javni partner. Zasebni partner bo postal lastnik 

prostorov potrebnih za izvajanje zasebnega dela projekta. Lastninska pravica nad 
pripadajočo infrastrukturo (npr. parkirišči) se bo razdelila skladno z načrtom 
razdelitve etažne lastnine med javnega in zasebnega partnerja, ki bo pripravljen 



 

 

Stran 4 od 13 

 

glede na dogovorjeno med strankama v okviru javnega razpisa. Za čas gradnje, do 

razdelitve etažne lastnine na zgrajenih objektih, bo javni partner izbranemu 
izvajalcu javno-zasebnega partnerstva podelil stavbno pravico. Javni partner si bo 
prizadeval za racionalno in gospodarno razporeditev poslovnih tveganj med 

partnerja, z namenom vzpostavitve dolgoročnega, ekonomsko upravičenega  
uresničevanja javnega interesa.   

 
Javni partner se zavezuje:  

- urediti vsa vprašanja glede lastništva zemljišč namenjenih za projekt ROG, 

- sodelovati z izbranim partnerjem v fazi projektiranja; 
- zagotoviti ekološko sanacijo območja, ki je namenjeno za realizacijo 

projekta; 
- sodelovati z izbranim partnerjem v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja 

skladno z dogovorom z zasebnim partnerjem; 

- sodelovati z izbranim partnerjem v fazi gradnje. 
 

Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil: 
- zazidljivo zemljišče na območju nekdanje tovarne ROG; 
- izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta; 

- ekološko sanacijo celotnega območja skupaj z rušitvijo objektov; 
- izdelavo geotehnične in hidrološke raziskave in  poročila za celotno 

območje; 
- preiskavo materialno tehničnega stanja in statično analizo objekta nekdanje 

tovarne Rog; 

- izdelavo IP, PGD, PZI dokumentacije za kompleks Centra sodobnih 
umetnosti skupaj z delom garaž pod centrom; 

- študijo celotne garaže glede mobilnosti, prezračevanja ter požarne varnosti. 
 

 
6. NAČIN REALIZACIJE POSTAVLJENEGA CILJA: 
Glede na navedeno je najprimernejši način za realizacijo postavljenih ciljev 

uporaba instituta javno-zasebnega partnerstva. Javno-zasebno partnerstvo 
namreč omogoča združitev sinergijskih učinkov javnega in zasebnega dela 

projekta, predvsem v fazi gradnje (nižji stroški gradnje). Javni partner si bo 
prizadeval, da se programi javnega in zasebnega dela projekta dopolnjujejo oz. 
povezujejo (programi, projekti in dogodki v skupnem interesu). Ob tem je 

potrebno poudariti izjemno atraktivno lokacijo v središču Ljubljane in tržno 
zanimivo programsko zasnovo kompleksa, ki bo omogočala visoko frekventnost 

obiskovalcev in udeležencev. Javni partner bo izbral zasebnega partnerja  
(investitorja), ki bo prevzel financiranje, projektiranje in gradnjo celotnega 
kompleksa. V zameno za zgoraj prevzete obveznosti bo zasebnemu partnerju 

omogočena gradnja zasebnega dela projekta (z delno omejeno vsebino) na 
zemljišču, katerega lastninska pravica bo nanj prešla po zaključeni gradnji 

celotnega kompleksa. Za potrebe realizacije projekta bo javni partner izbranemu 
zasebnemu partnerju podelil stavbno pravico.  
 

7. TEMELJNA NAČELA:  
Postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva mora slediti naslednjim načelom: 

 
- načelo gospodarnosti (zasledovanje načela »value for money«) 
- načelo transparentnosti (preglednost vseh postopkov) 
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- načelo javnosti (javna objava javnih razpisov) 

- načelo konkurence (nediskriminatorno oblikovanje pogojev in meril) 
- načelo enakosti (vodenje postopka na način, da se enake informacije 

posreduje vsem kandidatom ter na način, da se nobenega izmed njih ne 

preferira oz. diskriminira) 
 

 
8. PREDSTAVITEV RAZLIČNIH NAČINOV (MODELOV) ZA REALIZACIJO 

POSTAVLJENEGA CILJA: 

 
A) javno-zasebno statusno  partnerstvo - z ustanovitvijo pravne osebe 

(projektnega podjetja) 
 
B) javno-zasebno partnerstvo - koncesija gradnje v obliki DBTO (projektiraj, 

zgradi, prenesi v last, upravljaj) ali podvarianta koncesija gradnje v obliki 
DBOT (projektiraj, zgradi, upravljaj, prenesi v last) 

 
C) javno-zasebno partnerstvo v obliki javnonaročniškega (pogodbenega) 

razmerja 

 
D) klasično javno naročilo: 

1) prva faza: prodaja zemljišča skladno z Zakonom o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,5 

2) druga faza: izvedba postopka oddaje javnega naročila 

izgradnje Centra sodobnih umetnosti – Tovarna ROG. 
 

  
9. SWOT ANALIZA ZGORAJ NAVEDENIH MODELOV: 

 
Model A) javno-zasebno statusno  partnerstvo - z ustanovitvijo pravne 
osebe (projektnega podjetja) 

 
 

Prednosti: 
- jasna razdelitev in opredelitev 

tveganj med javnim in zasebnim 
partnerjem (po ustanovitvenih 
vložkih) 

- prenos odgovornosti za izvedbo 
projekta na ustanovljeno pravno 

osebo  
- ustanovljena gospodarska družba 

postane investitor in prevzame 

pripravo projektne dokumentacije 
in postopka pridobitve gradbenega 

dovoljenja ter nato tudi sam 
postopek projektiranja in gradnje   

Slabosti: 
- lastnik zemljišča in nato zgrajene 

javne infrastrukture postane 
ustanovljena pravna oseba  

- dolgotrajnost vzpostavitve 

razmerja (najprej izbira partnerja 
preko javnega razpisa, nato 

ustanovitev pravne osebe, čas 
potreben za dejanski začetek 
njenega delovanja, etc.)  

- relativno visoki stroški ustanovitve 
in delovanja pravne osebe 

(prostori, plače, oprema, ...)  
- vpliv javnega partnerja na projekt 

postane  posreden preko svojega 

lastniškega (upravljalskega) 

                                       
5 Uradni list RS, št. 14/2007, 55/2009.  
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deleža v novoustanovljeni pravni 

osebi (podaljšanje procesov 
odločanja)   

- fizična ločitev infrastrukture 
znotraj ene pravne osebe na javni 
in komercialni del je otežena (npr. 

parkirišča) 
 

Priložnosti: 
- možnost večja vloga zasebnega 

partnerja in posledično boljša 
izpeljava načela »value for 
money« 

- fleksibilnost izvedbe projekta tudi 
v sami fazi izvajanja 

(projektiranja, gradnje, 
upravljanja) 

- da se upravljanje dolgoročno 

prenese na novoustanovljeno 
pravno osebo 

Nevarnosti: 
- zaradi bolj ohlapnega 

(posrednega) pritiska večja 
možnost podaljšanja rokov 

- javni partner prenese, kot svoj 

stvarni vložek, lastninsko pravico 
na zemljišču na ustanovljeno 

pravno osebo (riziko stečaja, 
izgube,…) 

- vprašanje upravljanja in nadzora   

nad družbo (če ima nadzor javni 
partner potem je pravna oseba 

naročnik po ZJN-2, če ima nadzor 
zasebni sektor je riziko slabše 
zaščite javnega interesa) 

- javni partner posredno (preko 
skupne pravne osebe) nosi tudi 

tveganje uspešnosti 
komercialnega dela projekta 
(potencialna izguba) 

- problematika uveljavljanja 
upravljaljskih pravic (pravic 

uporabe objektov) javnega 
partnerja, ki je vezana na lastniški 
delež v pravni osebi  

 
 

 
Model B1.) javno-zasebno partnerstvo - koncesija gradnje DBTO 

(projektiraj, zgradi, prenesi v last, upravljaj) 
 
 

Prednosti: 
- javni partner izvede en javni 

razpis s katerim se izbere 
koncesionarja  

- večino tveganja nosi zasebni 
partner (obvezen pogoj) – kar 
pomeni, da je potrebno za 

določeno obdobje prenesti 
upravljanje z zgrajenim 

kompleksom na koncesionarja oz. 

Slabosti: 
- predviden strošek vzdrževanja in 

upravljanja z javnim delom 
kompleksa presega pričakovane 

prihodke, zato je za rentabilno 
poslovanje zasebnega partnerja 
potrebno zagotoviti dodaten, 

stalen in javen vir financiranja 
- prevzeto tveganje se izrazi pri 

finančnih parametrih   
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opredeliti model soupravljanja 

- po izgradnji postane javni partner 
lastnik javnega dela kompleksa 

(skladno z razpisnimi pogoji)  
- po izgradnji postane koncesionar 

lastnik zasebnega dela kompleksa 

- dogovorjen model upravljanja bi 
omogočal večjo stopnjo 

izkoriščenosti javnega dela 
projekta in posledično večjo 
stroškovno učinkovitost  

- vprašanje upravljanja se uredi 
dolgoročno, vsaj za obdobje 15 let 

 

- krči nabor potencialnih zasebnih 

partnerjev, saj se išče zasebni 
partner (lahko je JV), ki je tako 

investitor, kot gradbinec, kot tudi 
upravljalec (tudi ponudnik 
kulturnih vsebin);  

- razmerja je potrebno opredeliti 
vnaprej pri razpisu, relativno 

omejena možnost upoštevanja 
pobud zasebnega sektorja 

- ekonomsko gledano investiranje v 

projekte na področju kulture ne 
omogoča relativno hitre povrnitve 

investicije brez stalnih javnih virov 
financiranja, vsaj v delu, ki se 
nanaša na programe v javnem 

interesu, kar vpliva na razdelitev 
poslovnih tveganja in posledično 

na opredelitev modela javno-
zasebnega partnerstva 

 

Priložnosti: 
- da se oblikuje stroškovno 

učinkovit model upravljanja, kjer 
se javni in zasebni interes 

dopolnjujeta in nadgrajujeta ter 
tako dosežeta višjo dodano 
vrednost 

- da se znanje in izkušnje iz 
zasebnega sektorja prenesejo na 

javni sektor, kar vzpodbudi 
kreativnost in učinkovitost na 
obeh straneh 

- dolgoročna ureditev vprašanja 
upravljanja celotnega objekta v 

okviru ene koncesijske pogodbe 
- da se vzpostavi prostor za 

permanentno in dolgoročno 
povezovanje kulture z 
gospodarstvom, kjer se vzpodbudi 

prenos in izmenjavo idej ter se 
vzpostavi pozitivno kreativno 

atmosfero  
- da se na enem mestu združijo t.i. 

kreativne industrije ter da se 

vzpodbudi njihovo povezovanje 
-  

Nevarnosti: 
- izjemno zahtevano vprašanje 

oblikovanje modela upravljanja 
oz. soupravljanja, kjer se 

natančno razmejijo pravice in 
dolžnosti javnega in zasebnega 
(praktično brez prakse v Sloveniji, 

obstajajo pa uspešni projekti v 
tujini)  

- dogovorjen model upravljanja bi 
lahko privedel do 
netransparentnega mešanja 

javnega in zasebnega in 
posledično do očitkov o 

nedovoljenem (prikritem) 
subvencioniranju tržnih (zasebnih)  

dejavnosti 
- dogovorjen model upravljanja bi 

lahko omogočil prevlado 

zasebnega interesa nad javnim in 
posledično njegovo 

komercializacijo 
- nejasna opredelitev in razdelitev 

poslovnih tveganj vpliva na 

postopek izvedbe javnega razpisa     

 
 

Model B2.) javno-zasebno partnerstvo koncesija gradnje - DBOT 
(projektiraj, zgradi, upravljaj, prenesi v last) 
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Navedena podvarianta se od variante pod prejšnjo točko razlikuje le v trenutku 
prenosa lastninske pravice na javnem delu projekta. Po modelu DBTO javni 
partner ohrani lastninsko pravico na javne delu, medtem ko se po modelu DBOT 

lastninska pravica prenese na javnega partnerja šele po poteku dogovorjenega 
koncesijskega obdobja. 

 
Model C.) javno-zasebno partnerstvo v obliki javnonaročniškega 
(pogodbenega) razmerja 

 

Prednosti: 

- nudi največ varoval za zaščito 
javnega interesa izmed vseh 

predstavljenih oblik, sej 
predstavlja relativno enostavno 
razmerje  

- javni partner izvede en javni 
razpis s katerim se izbere en 

zasebni partner (verjetno JV) 
- najbolj fleksibilen postopek, kjer 

se najlažje upoštevajo predlogi 

potencialnih zasebnih partnerjev z 
zasledovanjem principa »value for 

money« v fazi javnega razpisa 
- javni partner ostane lastnik 

celotnega zemljišča do zaključka 

projekta (prenos lastninske 
pravice na zasebnem delu 

projekta se opravi po zaključenih 
gradbenih delih) 

- javni partner ohrani relativno 

močan nadzor nad celotno izvedbo 
gradnje javnega dela projekta 

 

Slabosti: 

- večino tveganja nosi javni partner 
(javni del projekta vrednostno 

presegat zasebnega - pogoj) 
- stroške upravljanja in vzdrževanja 

javnega dela projekta prevzame 

javni partner 
- potreben relativno visok vložek 

javnega sektorja (zemljišče, 
projekti) 

- ni sinergij, ki izhajajo iz skupnega 

upravljanja in dodane vrednosti 
projekta, ki iz tega izhaja 

- ne rešuje vprašanja upravljanja 
 

Priložnosti: 

- v okviru konkurenčnega dialoga se 
lahko najbolj uskladita javni in 

zasebni interes, kar omogoča, da 
se lahko po zaključenem dialogu 
rezultati dialoga vključijo v 

oblikovanje pogojev in meril pred 
oddajo končnih ponudb, kar 

omogoča povečanje na strani 
potencialnih zasebnih partnerjev   

- da se razmerje javno-zasebnega 

partnerstva relativno natančno 
definira vnaprej  

- da Ljubljana pridobi novo in 
prepoznavno kulturno središče, ki 
bo pritegnilo najširši krog 

obiskovalcev  

Nevarnosti: 

- da vložek javnega partnerja ne bo 
ustrezal stroškom javnega dela 

projekta, zato bodo potrebna 
dodatna javna sredstva, da se bo 
projekt lahko realiziral  

- da se v fazi upravljanja javnega 
dela projekta ta preveč naveže le 

na javne vire financiranja  
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Model D) klasično javno naročilo  

Opis: v prvi fazi MOL skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin proda zemljišče, ki je namenjeno za 

komercialni del projekta (pred prodajo je nujno izvesti parcelizacijo). MOL izbere 
eno izmed oblik prodaje zemljišča: javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje 
ponudb, izjemoma neposredna pogodba, s katero zagotovi najgospodarnejšo 

prodajo. MOL kupca zemljišča s pogodbo zaveže pod kakšnimi pogoji in kakšen 
objekt se lahko zgradi na prodanem zemljišču (varianta, da se ne prenaša 

lastninska pravica, ampak stavbna). V drugi fazi MOL preko postopka oddaje 
javnega naročila izbere gradbinca. Pogoj za začetek gradnje je izdelan končni 
projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.  

 
 

Prednosti: 
- MOL v celoti samostojno nadzira 

gradnjo javnega dela projekta 
- MOL je samostojno v fazi 

projektiranja 

- dosledna ločenost gradnje javnega 
dela projekta od gradnje 

komercialnega dela 
- MOL pred začetkom gradnje 

pridobi finančna sredstva iz 

kupnine, ki se nato investirajo v 
gradnjo javnega dela 

- razmerja med MOL in kupcem 
zemljišča so urejena le v pogodbi 
o prodaji zemljišča (preglednost, 

enostavnost)  

Slabosti: 
- postopkovno gledano sta potrebna 

vsaj dva postopka (postopek 
prodaje zemljišča in postopek 
izbire gradbinca)  

- odprto ostaja vprašanje 
projektiranja (ali ga vključiti v 

izbor gradbinca ali izvesti 
samostojen ločen postopek) – 
pomembno z vidika časovne 

komponente, pritožbenih 
postopkov 

- majhen vpliv MOL na gradnjo 
komercilanega dela (možnost 
uporabe instituta prenosa stavbne 

pravice, kar znižuje ceno)  
- ni sinergijskih učinkov skupne 

gradnje, upravljanja, etc.  
 

Priložnosti: 
- ker so zaveze (obveznosti) kupca 

zemljišča relativno majhne je 

potencialno mogoče pričakovati 
najvišjo ceno za m2 zemljišča 

- da se uporabi institut prenosa 
stavbne pravice s katerim se 
omeji (definira) pravica gradnje  

     po končani gradnji je možen     
     prenos lastninske pravice (s tem  

     bi MOL obdržala vpliv tudi v času   
     gradnje komercialnega dela  
     objekta)  

Nevarnosti: 
- da kupnina za prodano zemljišče 

ne zadošča za stroške gradnje 

- nepredvidljivost pritožbenega 
postopka pri izvedbi javnega 

razpisa (oz. razpisov)  
- da kupec zemljišča ne zgradi 

nobenega objekta oz. zgradi 

objekt, ki ni skladen s 
     pričakovanji MOL  

- v postopku prodaje zemljišča MOL 
težko preverja ali kupec razpolaga 
tudi s finančnimi sredstvi za 

izvedbo investicije  
- možnost, da se v postopek 

vključijo kupci, ki imajo namen 
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nadaljnje  prodaje zemljišča in ne 

namena investiranja   

 

 
10. POUDARKI V POSTOPKU VZPOSTAVITVE PARTNERSTVA: 

 
a) izbira finančno stabilnega (likvidnega) partnerja, ki lahko zagotovi ustrezna 

investicijska sredstva; 

b) načelo gospodarnosti – »value for money«; 
c) skupno obvladovanje tveganj; 

d) vzpostavitev konkurence v fazi izbire partnerja; 
e) maksimiziranje fleksibilnosti javnega partnerja; 
f) omejitve obveznosti zasebnega partnerja na nujne; 

g) oblikovanje uravnoteženega partnerstva;  
h) zagotovitev kvalitetne izvedbe; 

i) oblikovanje dodatnih meril: predvsem v smeri kompatibilnosti ponujenih 
programskih vsebin v zasebnem delu projekta.  

 

 
11. PRIMERJALNA TABELA ZGORAJ PREDSTAVLJENIH MODELOV:  

 

Primerjalni 

kriteriji: 

Model A  Model B Model C Model D 

Potrebni 
postopki  

 
 
 

 

-javni razpis za 

izbiro zasebnega 
partnerja 
-ustanovitev 

pravne osebe   
- riziko izvajanja 

JN, če želimo 
imeti nadzor v 
jav. podjetju 

 
 

 
 
 

- javni razpis 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- javni razpis 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

-postopek 

prodaje zemljišča 
- javni razpis za 
izbor izvajalca 

GOI 
 

 

Čas (preferenca 
je da se izbere 

najkrajši 
postopek) 

relativno dolg kratek najkrajši najdaljši 
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Tveganje 

(preferenca je 
da se čim več 

tveganj prenese 
na zasebnega 
partnerja): 

 
-projektiranja 

 
-gradnje 
 

-upravljanja 
 

MOL nosi 

tveganje 
vloženega 

deleža v pravno 
osebo in 
upravljanja s 

tem deležem (v 
okviru tega nosi  

MOL tveganje 
projektiranja, 
gradnje in 

upravljanja) 

 

 
 

 
 
 

 
zasebni partner 

 
zasebni partner 
 

zasebni in javni 
partner skupaj 

 

 
 

 
 
 

 
zasebni partner 

 
zasebni partner 
 

MOL 

 

 
 

 
 
 

 
MOL 

 
MOL 
 

MOL 

Upravljanje 
(preferenca je 

da zadrži 
upravljanje)  

ustanovljena 
gospodarska 

družba 

zasebni in javni 
partner skupaj 

vsak v svojem 
delu, ni sinergije 

MOL 

Vprašanje 

lastninske 
pravice 

(preferenca je 
da se ves čas 
ohrani 

lastninska 
pravica na 

javnem delu 
zgrajene 
infrastrukture 

ter da se čim 
dalj zadrži 

lastninska 
pravica tudi na 
komercialnem 

delu) 

MOL postane 
lastnik 
celotnega 

projekta v višini 
lastniškega 

deleža v 
podjetju (tudi 
komercialnega 

dela)    

vprašanje 
lastništva je 
odprto in se 

opredeli v 
pogajanjih 

(DBTO – 
lastninska 
pravica preide na 

javnem delu na 
MOL po 

izgradnji) 
 
(DBOT – 

lastninska 
pravica preide na 

javnem delu na 
MOL po poteku 
dogovorjenega 

časa) 
 

  

MOL postane 
100% lastnik 
javnega dela 

projekta, zasebni 
partner postane  

100% lastnik 
komercialnega  
dela 

MOL ostane 
100% lastnik 
javnega dela 

projekta, 
lastninska pravica 

za komercialni del 
takoj preide na 
zasebnega 

partnerja  

 

 
12. PREDLOG IZBIRE: MODELA C - JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO V 

OBLIKI JAVNONAROČNIŠKEGA (POGODBENEGA) RAZMERJA 

 
Predlagan model z vidika razporeditve poslovnih tveganj predstavlja relativno 

varen izbor za javnega partnerja, ob upoštevanju poslovnih interesov zasebnega 
sektorja in predstavlja uravnotežen ter preizkušen model javno-zasebnega 
partnerstva, ki omogoča njegovo uspešno realizacijo. Javni partner namreč želi 

skladno z načelom, da se obveznosti zasebnega partnerja omejijo na nujne ter 
načelom čim večje fleksibilnosti v fazi izbire zasebnega investitorja, okrepiti 

izvedljivost projekta.   
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S tem se povečuje komercialna zanimivost projekta za zasebne partnerje, kar je 
glede na trenutne razmere na finančnih trgih, predvsem z vidika dostopnosti do 
virov financiranja še posebej pomembno. Predlagan model prenaša obveznost 

(tveganje) projektiranje na zasebnega partnerja ter mu tako omogoča, da v okviru 
izbrane natečajne rešitve in pod določenimi omejitvami prilagodi projekt svojim 

poslovnim interesom. V postopku konkurenčnega dialoga bosta lahko javni in 
zasebni partner oblikovala uravnoteženo rešitev, ki bo zagotavljala optimalno 
zadovoljitev tako javnega kot zasebnega (poslovnega) interesa. Javni partner si bo 

moral v okviru pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu zagotoviti ustrezna orodja, 
ki mu bodo omogočala učinkovit nadzor v fazi projektiranja. Predlagan model 

javnemu partnerju nalaga, da obdrži naloge vzdrževanja in upravljanja nad javnim 
delom kompleksa. Javni partner načrtuje, da bo upravljanje z javnim delom 
kompleksa prevzel za to ustanovljen javni zavod. Vprašanje upravljanja se tako 

prelaga na fazo začetka delovanja javnega dela kompleksa, kar javnemu partnerju 
omogoča, da v vmesnem času tako organizacijsko kot poslovno opredeli optimalen 

model upravljanja in vzdrževanja.      
 
Predlagan model omogoča izbiro zasebnega partnerja, ki bo prevzel vse 

obveznosti, kot izhajajo iz opisa projekta, v enem koraku. Tako se zagotovi izbor 
partnerja, ki bo prevzel tako projektiranje in gradnjo kot tudi financiranje projekta. 

S tem, ko se izvede en javni razpis se bistveno skrajšajo roki potrebni za izvedbo 
postopka. Izvedba samo enega javnega razpisa je optimalna tudi z vidika 
morebitnih pritožbenih postopkov, kjer se tveganje skoncentrira na en sam 

postopek.  
 

Predlagan model omogoča uravnoteženo razporeditev tveganj med partnerja po 
načelu, da vsak izmed partnerjev prevzame tista tveganja, ki jih sam lahko 

najbolje obvladuje.  
 
Ob tem je potrebno ugotoviti, da projekti s področja javnih kulturnih vsebin 

praviloma niso komercialno najbolj zanimivi z vidika vlaganj s strani zasebnega, 
saj so donosi praviloma relativno majhni in dolgoročni. Navedeno izhaja tudi iz 

investicijskih dokumentov, ki so bili pripravljeni za ta projekt.   
 
Iz tega razloga je potrebno obe varianti koncesije gradnje označiti kot neprimerni, 

saj ni izpolnjen osnovni pogoj, da bi zasebni partner lahko prevzel večino 
poslovnega tveganja, saj ni ekonomsko upravičeno prenesti upravljanja na 

zasebnega partnerja, brez da se zagotovi dodatno financiranje iz javnih sredstev. 
Javni partner si sicer želi čim več poslovnega tveganja prenesti na zasebnega 
partnerja, vendar se ob tem zaveda, da je za uspešno partnerstvo potrebno izbrati 

in oblikovati tak model javno-zasebnega partnerstva, ki bo ekonomsko opravičljiv 
ter bo zagotavljal učinkovito in uspešno realizacijo zastavljenega cilja.  

 
Ob navedenem izbrani model javnemu partnerju zagotavlja, da najučinkoviteje 
nadzoruje sam potek gradnje, ob tem pa mu dopušča določeno mejo fleksibilnosti, 

da v okviru konkurenčnega dialoga, prisluhne predlogom zasebnih partnerjev in jih 
v kolikor so utemeljeni tudi vključi v projekt. Slednje je pomembno predvsem 

glede vprašanja prenosa lastninske pravice, glede vprašanja obsega zemljišča, ki 
bo predmet komercialnega dela projekta,  glede vprašanj povezanih s samo 
vsebino komercialnega dela, etc. Glede vseh navedenih vprašanjih izbrani model 
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javnemu partnerju daje določen manevrski prostor, znotraj katerega se bosta 

lahko uskladila javni in zasebni interes.    
 
Na podlagi vsega navedenega lahko zaključimo, da je javno-zasebno partnerstvo v 

javnonaročniški obliki najsmotrnejši način za realizacijo predmetnega projekta ter 
da izbran model najbolj celovito sledi interesom javnega partnerja.  
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