IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH
PARTNERSTEV V SLOVENIJI

doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

ŠPORTNI
PARK
STOŽICE:
ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA

PROJEKT (IME, LOKACIJA)
Športni park Stožice: športna dvorana in
nogometni stadion, Ljubljana

JAVNI PARTNER & ZASEBNI PARTNER
Mestna občina Ljubljana & Projektno podjetje
Gradis-Energoplan, Gradbene storitve in
inženiring d.o.o.

IZVEDBA PROJEKTA
2008-2010

VREDNOST INVESTICIJE V JAVNEM DELU
70 mio EUR športna dvorana, 42.5 mio nogometni stadion

KRATEK OPIS PROJEKTA
MOL razpolaga z zazidljivim zemljiščem na območju Stožic na katerem se razmišlja o gradnji športnega parka že dolgo pred
izvedbo investicije

MODEL
Javnonaročniška (pogodbena) oblika JZP, pri kateri po definiciji večji del tveganj prevzame javni partner.
Kot oblika izvedbe javnega razpisa v Sloveniji uporabljen postopek konkurenčnega dialoga pri izvedbi kakšne večje investicije.

DELITEV KLJUČNIH TVEGANJ
MOL razpolaga z zazidljivim zemljiščem, želi lastninsko pravico nad zgrajeno športno infrastrukturo do celote takoj po izgradnji same infrastrukture, na zgrajenih
spremljajočih objektih (trgovsko središče) bi lastninska pravica prešla na izbranega zasebnega partnerja (investitorja). MOL želi postati izključni upravljalec športne
infrastrukture. Javni partner ni razpolagal s finančnimi sredstvi s katerimi bi financiral izgradnjo stadiona. Gradnja javne športne infrastrukture ni projekt, ki bi v fazi
njenega upravljanja omogočal povrnitev vloženih sredstev (investicije). Brez dodatnega javnega vira financiranja ni ekonomsko rentabilen za zasebne investitorje,
zato se kombinirajo različni viri financiranja – zasebni kapital, proračun MOL, sredstva skladov EU.
Izvedba investicije v javnem delu (2010) sovpade z bančno krizo v Sloveniji, banke pričnejo poslovati v bistveno spremenjenih pogojih, sistemsko se nehajo
odobravati krediti v gradbeništvu in projektno podjetje ne pridobi posojil za izvedbo zasebnega dela investicije, kar ima za posledico, da zasebni del projekta
(trgovsko središče) še danes ni končan, neplačila projektnega podjetja podizvajalcem pa bistveno vplivajo na javno podobo projekta.

BICIKE(LJ)
LJUBLJANA

KRATEK OPIS PROJEKTA
PROJEKT (IME, LOKACIJA)
BICIKE(LJ), Ljubljana

JAVNI PARTNER & ZASEBNI PARTNER
MOL & Europlakat d.o.o.

IZVEDBA PROJEKTA
2010, za 15 let

VREDNOST INVESTICIJE V JAVNEM DELU
Letni strošek delovanja sistema cca. 0,8 mio EUR

MOL omogoči koncesionarju postavitev, uporabo in
trženje oglasnih površin na javnih površinah Mestne
občine Ljubljana v zameno za vzpostavitev in upravljanje
javnega sistema izposoje koles na območju Mestne občine
Ljubljana, ki zajema vzpostavitev javnega sistema izposoje
koles – v začetni fazi najmanj 20 izposojevalnic koles in
najmanj 200 koles; vzdrževanje izposojevalnic in koles;
upravljanje z javnim sistemom izposoje koles; promocija
vzpostavljenega javnega sistema izposoje koles med
uporabniki.

MODEL
Koncesija storitev; za izvajanje dejavnosti koncesionar
ustanovi projektno podjetje.

DELITEV KLJUČNIH TVEGANJ
Zasebni partner prevzame vsa ključna tveganja v projektu.
Izjemno uspešen projekt, veliko število uporabnikov.
i

ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH
STAVB
V
LJUBLJANI,
PROGRAM ELENA

KRATEK OPIS PROJEKTA
PROJEKT (IME, LOKACIJA)
Energetska obnova javnih stavb v Ljubljani, Program ELENA

JAVNI PARTNER & ZASEBNI PARTNER
MOL & Petrol d.d.

IZVEDBA PROJEKTA
2013-še traja

VREDNOST INVESTICIJE V JAVNEM DELU
Elena I – 49 stavb, cca 15 mio

Zasebni partner prevzame: financiranje, prenovo, vzdrževanje
in obveznost zagotavljanja prihrankov v obnovljenih javnih
stavbah. Javni partner se zaveže k rednim periodičnim
plačilom.

MODEL
Koncesija gradenj, kombinacija modelov DFBOT in DFBTO.
Uporaba različnih virov financiranja: zasebna sredstva,
proračun MOL, kohezijska sredstva EU.

DELITEV KLJUČNIH TVEGANJ
Koncesionar prevzame vsa ključna tveganja v projektu, zlasti
pa garantira za prihranke, ki jih ponudi (sistem bonusov/
malusov).
Največji projekt javno-zasebnega partnerstva na področju
energetskega pogodbeništva pri nas.
Podobni projekti, ki težijo k združevanju večjega števila stavb,
kar omogoča prelivanje prihrankov in boljšo ekonomiko
projekta so: MO Novo mesto. Metlika, Medvode, Piran, etc…

REKONSTRUKCIJA
BATHYANIJEVEGA
DVORCA
TIŠINA

PROJEKT (IME, LOKACIJA)

IZVEDBA PROJEKTA

Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca, Tišina

2015-2016

JAVNI PARTNER & ZASEBNI PARTNER

VREDNOST INVESTICIJE V JAVNEM DELU

Občina Tišina & Živa - Ambulanta splošne medicine
Dean Kőveš, dr. med.

Vrednost investicije cca. 1 mio EUR

KRATEK OPIS PROJEKTA
Rekonstrukcija objekta nepremične kulturne dediščine, ki je bil v izjemno slabem stanju. Obnova je
morala biti v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, vključno z ureditvijo
okolice objekta, ureditvijo parkirišč in ureditvijo parka.

MODEL
Javnonaročniška (pogodbena) oblika JZP. Po zaključenih gradbenih delih in uspešno izvedenem
prevzemu objekta je bil sklenjen sporazum o delitvi etažne lastnine na objektu, ki je bil v bistvenih
elementih dogovorjen že v postopku izbire zasebnega partnerja. Delitev: cca. 25 % objekta protokolarni
prostori občine (poročna dvorana in spremljajoči prostori), cca. 75 % objekta predstavlja zasebni del, ki
je namenjen izvajanju zdravstvene dejavnosti.

DELITEV KLJUČNIH TVEGANJA
Zasebni partner je prevzel obveznost izvedbe projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja in celovite
rekonstrukcije objekta, ureditev zemljišč (javnega in zasebnega dela projekta), ureditve okolice objekta,
dostopne poti, parkirišč ob objektu in tudi zagotoviti financiranje prevzetih obveznosti.
Eden redkih primerov dobre prakse javno-zasebnega partnerstva na področju kulturne dediščine.

JAVNA RAZSVETLJAVA
PIRANA

KRATEK OPIS PROJEKTA
PROJEKT (IME, LOKACIJA)
Posodobitev in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave
ter izvajanje javne službe v Občini Piran

JAVNI PARTNER & ZASEBNI PARTNER
Občina Piran & Javna razsvetljava d.d.

VREDNOST INVESTICIJE V JAVNEM DELU
1,3 mio EUR

Izvajanje lokalne gospodarske javne službe javne razsvetljave
v Občini Piran, ki je obsegala dobavo, postavitev in zamenjavo
svetilk in sijalk, drogov in drugih narav ter svetlobnih znakov,
popravila, upravljanje in redno vzdrževanje ter strokovni nadzor
nad delovanjem omrežja javne razsvetljave v interesu trajnega
nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s
tem povezane druge obveznosti.

MODEL
Koncesija storitev, trajanje pogodbe 20 let.

DELITEV KLJUČNIH TVEGANJ
Tveganje ponujene tehnologije in zagotovljenega prihranka, ter
vsa tehnološka tveganja v fazi upravljanja.
Podoben projekt: npr MO Velenje.

ŠPORTNI PARK ČRNUČE
LJUBLJANA

KRATEK OPIS PROJEKTA

Športni park Črnuče, Ljubljana

Projekt obsega vzpostavitev in izgradnjo športne dvorane
primerne za igranje odbojke na mivki, posodobitev športne
infrastrukture v Športnem parku Črnuče, upravljanje z
vzpostavljeno športno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko
obdobje.

JAVNI PARTNER & ZASEBNI PARTNER

MODEL

PROJEKT (IME, LOKACIJA)

MOL & Ludus d.o.o.

IZVEDBA PROJEKTA

Koncesija gradnje po modelu DFBOT (projektiraj-financirajzgradi-upravljaj prenesi v last javnemu partnerju) za obdobje
30 let.

2017

DELITEV KLJUČNIH TVEGANJ

VREDNOST INVESTICIJE V JAVNEM DELU

Vložek javnega partnerja v projekt so predstavljala zemljišča in
obstoječa športna infrastruktura v Športnem parku Črnuče.
Obveznosti zasebnega partnerja: obveznost projektiranja
in izgradnje celotnega projekta, vključno s pridobitvijo
gradbenega in ostalih potrebnih dovoljenj; financiranje
projekta; upravljanje in vzdrževanje Športnega parka Črnuče;
po izteku koncesijskega obdobja prenos objekta v last javnega
partnerja brez dodatnih obveznosti.

1,2 mio EUR

