
 
 

Analiza transnacionalnega javno-zasebnega partnerstva na 

področ ju kulture 

Povzetek 

 

Termin »javno-zasebno partnerstvo« se uporablja za vrsto različnih investicijskih in upravljavskih 

modelov. Še več, uporaba pristopov javno-zasebnega partnerstva se razlikuje med različnimi 

sektorji. Pričujoča analiza preučuje različne vrste sodelovanja javnega in zasebnega sektorja na 

področju kulture. Pobliže se ukvarja s tremi modeli:  

- model javno-zasebnega sodelovanja  

- model javno-zasebnega partnerstva  

- model skupnega javno-zasebnega vlaganja (joint venture).  

 

Primeri sodelovanja, ki so bili izbrani z namenom ilustracije teh treh modelov kažejo, da so možni 

partnerji v tovrstnih projektih lahko tako zasebni sektor kot civilna družba. Tri osnovne dejavnosti 

znotraj vodenja kulturnih projektov in ustanov – programsko vodenje, gospodarjenje z 

nepremičninami in splošno vodenje – so različno zastopane v vsaki posamezni študiji primera. 

Medtem ko so programske dejavnosti pogosto podvržene modelom javno-zasebnega sodelovanja, 

pa se gospodarjenje z nepremičninami (načrtovanje, gradnja, upravljanje) vse bolj izvaja z 

uporabo modela javno-zasebnega partnerstva. Model javno-zasebnih skupnih vlaganj (joint 

venture) pa se kaže kot primeren za splošne dejavnosti vodenja kulturnih projektov in ustanov.  

 

Vsi primeri kažejo, da je za kulturne projekte težko pridobiti zadostno financiranje, zato morajo 

kulturne ustanove sprejemati različne kompromise, zaradi katerih prihaja do mešanih pristopov 

financiranja in upravljanja. 

 

Iz analize primerov lahko potegnemo nekaj zaključkov: 

1) Javna proračunska sredstva za kulturo se iz leta v leto zmanjšujejo in partnerski modeli 

pogosto predstavljajo možnost za pridobitev dodatnih finančnih sredstev.  

2) Modeli javno-zasebnega partnerstva večinoma delujejo kot na razpoložljivosti temelječi 

modeli (availability-based models). Značilnost teh je, da zasebni partner financira, zgradi in 

upravlja stavbo, npr. šolo, javni partner pa letno plačuje za razpoložljivost stavbe iz javnega 



proračuna (kot lizing ali kot najem). Sekundarne storitve lahko prispevajo le delno k 

financiranju programskih dejavnosti. 

3) Sponzorstva, in v neki meri tudi donacije, so močno odvisna od tržnih vidikov. Pri iskanju 

sredstev je zato potrebno razpoznati, kaj je pri projektu možno tržiti in to ponuditi 

potencialnim sponzorjem. 

4) Jasna vizija in možnost uskladitve interesov različnih deležnikov so še posebej pomembne pri 

iskanju partnerjev, saj mnoge kulturne dejavnosti tekmujejo med sabo za pozornost podjetij 

in zasebnih donatorjev.  

5) Kulturne institucije v Evropi lahko veliko pridobijo s transnacionalnimi partnerstvi, ki 

omogočajo intelektualne izmenjave in ponudbo kulturnega programa širšemu evropskemu 

občinstvu ter za svoje delovanje pridobijo evropska sredstva.  

6) Kulturni sektor še ne pozna dovolj omejitev in koristi različnih partnerskih modelov in ima 

malo izkušenj z javno-zasebnim partnerstvom. 

7) Vsak projekt je zelo specifičen tako zaradi različnih lastnosti projektov kot tudi ureditve in 

pravnega okvira v posameznih državah. Zato se mora vsako javno-zasebno partnerstvo 

skrbno razvit za vsak primer posebej. 
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