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Predgovor 

Pričujoča študija se je izvedla v okviru projekta PROFILI, “Oblikovanje čezmejne 

platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov”, ki je 

sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. 

Cilj projekta PROFILI, ki se je začel leta 2011, je izboljšanje postopkov znotraj 

gradbeniške verige s povečanjem konkurenčnosti, pospeševanjem gospodarskih odnosov 

in širjenjem tržišča. Projekt PROFILI želi po eni strani omogočiti javnim upravam 

izvajanje projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva (JZP), po drugi strani pa 

podpirati ponovni zagon gradbenega sektorja na čezmejnem območju, na katerega se 

osredotoča Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija, s spodbujanjem 

izvajanja posegov, ki bi odgovorili na povpraševanje državljanov po objektih in storitvah 

(bazeni, šole, domovi za ostarele itd.).   

Projekt je med drugim predvideval tudi spremljanje in izvajanje nekaterih pobud v 

okviru javno-zasebnega partnerstva (JZP) na čezmejnem območju s sledečimi cilji:  

 ugotovitev vsaj 10 pobud, ki so še posebno pomembne v čezmejnem okviru; 

 vključevanje občinskih uprav, podjetij in uprav z bogatimi izkušnjami na področju 

JZP; 

 podpiranje širitve odličnih praks pri oblikovanju potrebnih dokumentov za 

sodelovanje pri pobudah v okviru JZP; 

 omogočanje dialoga med omrežji podjetij in občinami za razumevanje postopkov 

za javne izbire in birokratskih zahtev. 

 

Razvoj in rezultati projekta so opisani na spletni strani www.profili-ita-slo.eu.  
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1. Seznam izvedenih pobud spremljanja in izvajanja  

V spodnji tabeli je navedenih 11 pobud spremljanja in izvajanja, ki so se izvedle v sklopu 

projekta PROFILI v okviru Delovnega sklopa 4 “Preizkušanje in spremljanje”: 

 

Pobude spremljanja in izvajanja v Italiji 
 

Območje 
 

Stanje 

2.1 Izgradnja novega občinskega bazena 
 
Občina Spinea (Benetke) 
Dežela Veneto 
 

V fazi študije  

2.2 Postavitev naprave za upepeljevanje 
 
Občina Jesolo (Benetke) 
Dežela Veneto 

 

V fazi študije  

2.3 Postavitev središča za poklicno usposabljanje 

s hotelom 

 
Občina Monfalcone (Gorica) 
Dežela Furlanija – Julijska krajina 

 

Zaključen 
projekt  

2.4 Izgradnja nove občinske telovadnice 
 
Občina Fusignano (Ravenna) 
Dežela Emilija Romanja 

 

Zaključen 
projekt  

2.5 Oddaja koncesije za storitve toplotnega 

upravljanja občinskih stavb, energetsko obnovo, 

posodobitev sistema za ogrevanje 

Občina Muggia (Trst) 
Dežela Furlanija – Julijska krajina V začetni fazi  

2.6 Projekt za posodobitev pokopaliških storitev 

na osnovi projektnega financiranja 

 
Občina Vigonza (Padova) 
Dežela Veneto 

 

V izvajanju  

2.7 Izvedba študije za razširitev občinskega 

gledališča 

 
Občina Portogruaro (Benetke) 
Dežela Veneto 
 

V fazi predhodne 
študije  

3.1 Projekt za energetsko prenovo javne 

razsvetljave Občina Brda Zaključen 
projekt  

3.2 Projekt za obnovo starega letališča 
 
Mestna občina Ljubljana 
 

V izvajanju 

3.3 Projekt za izgradnjo oskrbovanih stanovanj 
 
Mestna občina Ljubljana  
 

V začetni fazi  

3.4 Projekt za ureditev Športnega parka Črnuče 
 
Mestna občina Ljubljana  
 

V izvajanju 
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2. Pobude spremljanja in izvajanja v Italiji  

2.1 Izgradnja novega občinskega bazena  

Študijski primer obravnava izgradnjo novega bazena v občini Spinea (Benetke, Dežela 

Veneto).  

Študijski primer je bil izbran v okviru projekta Profili na osnovi analize projektov po 

modelu JZP, ki so jih predstavile javne uprave med srečanji fokusnih skupin, ki so se 

izvedla v predhodni fazi projekta.   

Projekt je omogočil občinski upravi in strokovno-tehničnim javnim uslužbencem, da se 

približajo orodju JZP in ga uporabijo pri specifičnem primeru v neposrednem interesu 

občine.   

Občina Spinea trenutno ne razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so potrebna pri 

tradicionalnem postopku za izvajanje investicije. Iz tega razloga namerava občina 

aktivirati postopek projektnega financiranja (člen št. 153 Zakonodajnega odloka 

163/2006 – Zakonik o javnih pogodbah). Cilj izvedene dejavnosti preizkušanja in 

spremljanja je bil torej ustrezno usmerjanje javne uprave pri potrebni analizi za 

določanje najboljših opcij, zato da se izbere najustreznejša rešitev s primerjanjem 

prednosti in slabosti raznih možnih oblik dodeljevanja pogodb.   

Predvideni stroški projekta znašajo dva milijona evrov, osemdeset odstotkov stroškov bo 

prevzel zasebni sektor, dvajset odstotkov stroškov pa bo bremenilo javno blagajno. 

Projekt izhaja iz potrebe po novem večnamenskem  športnem središču. Center bo nastal 

ob nadgraditvi obstoječega športnega kompleksa in izgradnji modernega in 

večnamenskega objekta z bazeni, ki bo primeren tudi za druge dejavnosti v prostem 

času. Izbrano območje za izvedbo projekta se nahaja med občinskim stadionom in 

stanovanjskimi površinami, se razteza na 7.650  km2 in je del večjega območja, 

namenjenega skupnemu interesu, v lasti občine. 

Pri oblikovanju projektne zasnove se je opravil pregled območja izvajanja z grobo 

analizo urbanističnih in prometnih značilnosti. Izid pregleda je bil pozitiven.     
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Nato sta se na osnovi napotkov strokovno-tehničnih uslužbencev občine Spinea oblikovali 

predhodna ocena razsežnosti investicije in shematska predstavitev projektne ideje, zato 

da so se grobo določile značilnosti objekta za omogočanje analize izvedljivosti posega. 

Ta postopek je omogočil začetno oceno potrebnih sredstev za izvajanje investicije, 

preverjanje tehnične izvedljivosti za ugotavljanje realnih možnosti za izvedbo ter 

upravljanje. Pridobljeni podatki so bili poglavitni za preverjanje finančne izvedljivosti.   

Kot kritičnost se je izpostavila ponudba, ki se je v zadnjih letih znatno razširila. V krogu 

le nekaj kilometrov od izbranega območja za izvedbo projekta so namreč na voljo 

različni bazenski objekti. Glavna slabost projekta je torej potencialna privlačnost za 

uporabnike. Iz tega razloga bo poglavitna verodostojna ocena števila potencialnih 

uporabnikov, zato da se natančno določi ekonomska trajnost posega.   

Na osnovi navedenih ugotovitev se je izpostavilo spoznanje, da novi bazenski objekt ne 

more biti zasnovan le kot objekt, namenjen plavanju, pač pa kot večnamenski prostor, 

ki bo lahko odgovarjal bodisi na športne bodisi na rekreativne potrebe. Za povečanje 

atraktivnosti investicije bo potrebno poleg pokritega bazena v projekt vključiti tudi 

izgradnjo bazena za rehabilitacijo, zunanji bazen in prostor za gostinske storitve.    

V spodnji razpredelnici so navedene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so 

se izpostavile pri študijskem primeru na osnovi S.W.O.T. analize.  

Prednosti 

Izgradnja večnamenskega športnega središča.  

Odobritev s strani Plavalne zveze Italije. 

Okoljska trajnost posega zaradi uporabe obnovljivih virov in sistemov 

ponovne uporabe vode in toplote, ki bodo omogočili znatno znižanje 

stroškov upravljanja.  

Izgradnja objekta v že obstoječem športnem kompleksu.  

Pomanjkanje bazenskih objektov, namenjenih bodisi športni bodisi 

rekreativni dejavnosti.   

Odlična prometna dostopnost.  

Ugodnejše cene za uporabnike.  

Znanje pobudnika na področju bazenskih objektov.  
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Slabosti 

Številni obstoječi bazenski objekti.  

Trenutna študija izvedljivosti in poslovni načrt ne zadostujeta za tehtno in 

odgovorno presojo. 

Upravljanje objekta.  

Izrazita negotovost glede časa izvajanja in politične volje za izvršitev 

projekta, še zlasti v luči skorajšnje spremembe občinske uprave.  

Priložnosti 

Centralna lega v gosto naseljenem območju in visoko povpraševanje v 

odnosu z majhnim številom bazenskih objektov, ki pa so že dosegli 

maksimalno število uporabnikov, ki jih lahko sprejmejo.  

Inovativna ponudba storitev za dobro počutje in izboljšanje kakovosti 

življenja. 

Nevarnosti 

Težave pri vključevanju bank v projektne dejavnosti tudi zaradi 

pomanjkljivega poslovnega načrta.  

Pobude po modelu JZP so kompleksne in zahtevajo vključitev raznih 

subjektov s specifičnim znanjem na administrativnem, tehničnem in 

zavarovalnem področju.   

Sprememba javne uprave.  

2.2 Postavitev naprave za upepeljevanje   

Študijski primer obravnava postavitev naprave za upepeljevanje v občini Jesolo 

(Benetke, Dežela Veneto). 

Postavitev in upravljanje naprave za upepeljevanje na osnovi projektnega financiranja 

ne predstavlja velikih težav, saj upravljanje te investicije omogoča ekonomsko in 

finančno samostojnost projekta iz vidika ekonomske ugodnosti in finančne trajnosti (tako 

imenovani “vroči projekt”). Glavni javni interes pri postavitvi naprave za upepeljevanje 

izhaja iz zahteve po zmanjšanju potrebe po gradnji novih pokopaliških površin in 

posledičnemu znižanju stroškov. Zaradi stalne rasti števila primerov, pri katerih so 

zasebniki izbrali upepelitev iz kulturnih ali ideoloških razlogov, so občinske uprave vse 

bolj usmerjenje v postavljanje naprav za upepeljevanje. Obenem so razlog za te posege 

tudi vse večje težave pri iskanju javnih sredstev za prilagoditev in širitev obstoječih 

pokopaliških površin, še večje težave pa se pojavljajo pri izgradnji novih pokopališč.        
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Začetek projekta za postavitev naprave za upepeljevanje sega v leto 2010, ko je javna 

uprava odobrila predhodni projekt. Projekt se je vključil v triletni načrt javnih investicij 

2011 - 2013 za leto 2011 med javne investicije, ki se bodo izvedle s finančno podporo 

zasebnih subjektov. Predvidena naložba za izvršitev javne investicije znaša 2.100.000 

evrov, od katerih bo 100.000 evrov prispevala javna blagajna, stroške v višini 2.000.000 

evrov pa bo kril zasebni kapital. Javna uprava s pomočjo notranjih strokovnjakov 

trenutno posodablja grafično gradivo predhodnega projekta, zato da se izboljša 

uporabnost investicije s spremembo ali širitvijo načrtovanih prostorov za storitve 

upepeljevanja in pomožne storitve. Obenem so v fazi posodabljanja tudi tehnično 

poročilo, ocena o razsežnosti objekta, ekonomski okvir, predhodna študija okoljske 

izvedljivosti, zasnova ekonomskega in finančnega načrta. Navedeni dokumenti so bili 

priloženi predhodnemu projektu, ki se je že odobril. Ko se bo izvedla posodobitev 

navedenih dokumentov, bo javna uprava natančno preverila oceno trajnosti investicije 

in oblikovala javni razpis, ki se bo predvidoma objavil v prvi polovici leta 2014. 

Predvidena vrsta naročila je koncesija za projektiranje, izgradnjo in upravljanje v skladu 

z zakonom št. 143 Zakonika o javnih pogodbah, ki predvideva koncesijo za izvajanje 

javnih investicij izključno v primeru, da predvideva pogodba poleg izvajanja tudi 

upravljanje investicije. Cilj je v tem, da ima koncesionar samo pravico do ekonomskega 

izkoriščanja upepeljevalne naprave za 30 let v zameno za primerno nadomestilo občini 

za koncesijo. Nadomestilo se bo določilo na osnovi rezultatov ekonomsko-finančnega 

načrta. Ocenjuje se, da bodo za prvi dve ali tri leta predvidene morebitne olajšave za 

koncesionarja, zato da se omogoči zagon dejavnosti. Javna uprava je izbrala koncesijo 

kot obliko financiranja, saj so se ocenili nižji stroški kot pri projektnem financiranju, ki 

zahteva visoke stroške za svetovanje in ustanovitev namenske družbe. Javna uprava je 

izbrala “Koncesijo za projektiranje, gradnjo in upravljanje” tudi zato, da se bolj 

natančno določi prenos tveganja z javne ustanove na zasebnika. Obenem se projektno 

financiranje uporablja pri zelo razsežnih javnih investicijah. Te zahtevajo tehnične in 

finančne kompetence, ki pa so na voljo le v skromni meri pri podjetjih sektorja in pri 

poslovnih bankah.    

Zato da se preveri priložnost in potreba po izvršitvi investicije iz socioekonomskega 

vidika, sta se analizirala ponudba in povpraševanje. Cilj je bil ugotovitev koristnosti in 
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primerne razsežnosti javne investicije. Izvedena analiza je pokazala, da se bo naprava 

za upepeljevanje v občini Jesolo postavila v območju, ki že razpolaga z velikim številom 

objektov za upepeljevanje. Obenem je pri oceni izvedljivosti potrebno upoštevati tudi 

kritičnosti zaradi posebnih značilnosti občine Jesolo, ki so povezane z oddaljenostjo 

objekta, prometom in uporabniki.    

Izpostavila se je torej pomembnost natančne in poglobljene analize povpraševanja in 

ponudbe ter predvidenih stroškov upravljanja in vzdrževanja, zato da se pravilno oceni 

vzdržnost projekta.   

V spodnji razpredelnici so navedene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so 

se izpostavile pri študijskem primeru na osnovi S.W.O.T. analize.  

Prednosti 

Uporaba najboljših tehnologij z nizkim vplivom na okolje.  

Ugodnejše cene za uporabnike.  

Dežela beleži visok odstotek storitev upepeljevanja.  

Slabosti 

Težave pri dostopnosti in neugodna geografska lega.  

Skromna atraktivnost prokjekta in težave pri vključevanju podjetij in 

upraviteljev projekta, verjetno zaradi posebnih značilnosti uporabnikov.   

Negativni učinki na območje z izrazitim nagnjenjem k turistični dejavnosti 

in tveganje za negativne učinke na okoljsko ravnotežje. 

Pomanjkljivi poslovni načrt.  

 

Priložnosti 

Hitra rast povpraševanja po storitvah upepeljevanja.  

Pozitivna naravnanost do upepeljevanja na območju.  

Nevarnosti 

Izrazita konkurenca zaradi številnih objektov za upepeljevanje v 

interesnem območju.  

Postavitev novih naprav za upepeljevanje v deželi oziroma širitev 

obstoječih naprav in posledično krčenje povpraševanja.  

Pobude po modelu JZP so kompleksne in zahtevajo vključitev raznih 

subjektov s specifičnim znanjem na administrativnem, tehničnem in 

zavarovalnem področju.   
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2.3 Postavitev središča za poklicno usposabljanje s hotelom  

Študijski primer obravnava izvajanje gradbenih posegov in upravljanje v okviru koncesije 

bivšega bivalnega kompleksa zaposlenih pri tovarni Fincantieri, zato da se objekt nameni 

“Središču za poklicno usposabljanje s hotelom/stanovanjem za goste” v Monfalconeju 

(Gorica, Furlanija – Julijska krajina).  

V okviru projekta so lokalna podjetja tesno sodelovala z javno upravo. Zaradi skromnih 

finančnih sredstev je Občina Monfalcone uporabila inovativna orodja pri izvajanju javne 

investicije.  

Na prvi razpis, objavljen v letu 2005, se ni prijavil noben ponudnik, vidna pa je bila 

določena mera nezaupanja do kompleksnih in malo uporabljenih orodij, kot je projektno 

financiranje.  

Pri drugem razpisu je “začasno združenje podjetij” (ATI), ki ga vodi ICEP srl (in ki ga 

sestavljajo podjetja in ustanove s sedežem v Furlaniji – Julijski krajini, kot so IAL Fvg in 

Csim) prevzelo vlogo pobudnika. Razpis se je oblikoval na osnovi projekta začasnega 

združenja podjetij, ki je naposled pridobilo naročilo. Projekt je bil ambiciozen in je 

hkrati predvideval dejavnosti s pozitivnimi učinki (središče za poklicno usposabljanje) 

ter produktivne dejavnosti (hotel) v območju, ki se je zgodovinsko ukvarjalo predvsem z 

ladjedelništvom. Projekt bo obenem pripomogel k sanaciji opuščenih objektov, ki bi bili 

sicer izpostavljeni propadanju.    

V letu 2006 po ustanovitvi družbe Progetto S.P.A. (ki jo sestavljajo podjetja in ustanove 

začasnega združenja podjetij), sta 22.5.2006 družba in Občina Monfalcone podpisali 

dogovor.   

Po dokončanju izvršnega projekta leta 2007, je družba Progetto S.P.A. začela z 

izvajanjem investicije, ki se je zaključila leta 2009, kot je bilo predvideno.  

V tem primeru je financiranje pojekta za 50% v višini 7.000.000,00 evrov nudila javna 

uprava za kritje stroškov za gradbene posege, projektiranje in opremo, ostalih 50% pa 
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izhaja iz dohodkov upravljanja objekta in nadomestil za upoprabo javnih prostorov 

znotraj objekta.  

V začetku je bilo torej predvideno, da bodo objekt upravljali javni subjekti v razmerju 

50%+1. V naslednjih letih pa se je razporeditev znatno spremenila zaradi neizogibnih 

sprememb in prilagoditev pri upravljanju.  

Danes so uporabniki objekta bodisi zasebniki bodisi javni subjekti. Zasebniki upravljajo 

hotel z lastnimi zaposlenimi, medtem ko so javni subjekti dejavni na področju 

usposabljanja:  

1- Izobraževalna ustanova IAL FVG vodi usposabljanje na področju hotelirstva. V občini 

zagotavlja delovanje hotelirske šole, ki je še zlasti pomembna v tem območju, saj je 

Monfalcone v neposredni bližini pomembnih turističnih destinacij, kot so Grado, 

Aquileia, Trst in Lignano Sabbiadoro. 

2- CSIM (Industrijski konzorcij Monfalcone) in DITENAVE – Okrožje ladjarske tehnike sta 

izrazito zainteresirana za usposabljanje, raziskovanje in razvoj na področju 

ladjedelništva.   

Sodelovanje občine je zagotovljeno z imenovanjem predstavnika v upravni odbor. To 

omogoča občini nadzor nad dejavnostmi ob ohranjanju podjetniškega duha upravljalne 

družbe.  

Tudi začetne težave, kot na primer zamuda pri zagonu projekta zaradi težav pri 

postopku, so se hitro in z lahkoto odpravile po zaslugi konkretnega sodelovanja Občine 

Monfalcone, ki je nudila svoje tehnično in administratiuvno znanje. Občina ni torej 

delovala zgolj kot zunanji opazovalec in “plačilna ustanova”, ampak je kot aktivni 

subjekt omogočala izmenjavo znanja in kompetenc med javnimi in zasebnimi akterji ter 

sprožila kreposten sistem sodelovanja med dvema subjektoma, ki večkrat ne najdeta 

skupnih točk. Prednosti projekta so bile sledeče:  

1- ustanovitev kompleksa za poklicno usposabljanje, turizem in ladjedelništvo; 

2- ponovna uporaba in obnova nepremičnin ter upoštevanje ladjedelniške tradicije v 

območju ob obnovi bližnjih stanovanjskih površin;   
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3- vzpostavitev ekonomske dejavnosti (hotel), ki je zaposlila 8 oseb kljub krizi, ki 

prizadeva gospodarstvo in zaposlovanje;  

4- dialog med svetom podjetništva in javno upravo;  

Izpostavile so se sledeče slabosti projekta:  

1- trajanje upravljanja; 

2- poslovno tveganje, ki ga pogojujejo težave zasebnikov pri oblikovanju napovedi o 

povrnitvi stroškov projektnega financiranja.  

2.4 Izgradnja nove občinske telovadnice  

Študijski primer obravnava predlog za izgradnjo nove občinske telovadnice v Fusignanu 

(Ravenna).  

Primer izgradnje nove občinske telovadnice za občino Fusignano velja za dobro prakso 

ne samo zaradi uporabe modela JZP, a tudi zato, ker gre za edinstveni primer 

sodelovanja med vsemi interesnimi skupinami v območju.  

Zamisel o izgradnji telovadnice je neposredna posledica partnerskega razmerja, ki se je 

izpostavilo pred daljšim časom. Podlaga razmerja je dogovor med Občino Fusignano in 

združenjem A.G.I.S. (Združenje za vodenje socialnih pobud), na osnovi katerega bi 

združenje brezplačno uporabljalo občinske športne objekte, v zameno za upravljanje 

občinskih športnih objektov in vseh povezanih športnih in kulturnih središč z 

zagotavljanjem uporabe objektov s strani javne uprave za institucionalne, socialne in 

rekreativne pobude za skupnost.       

Začetek tega trdnega partnerskega razmerja med Občino in združenjem A.G.I.S. sega v 

80. leta, ko je občina zaprosila takratna športna društva, da se združijo v omrežje in 

ugotovijo primerno družbeno in pravno obliko, ki bo Občini omogočila, da vzpostavlja 

odnose le z enim subjektom, se pravi voditeljem, ki koordinira druge subjekte znotraj 

omrežja. Združenje A.G.I.S. je delovalo kot pravo zasebno podjetje. Uporabljalo je 

strategije za znižanje stroškov posameznih društev in za razvoj ter ustanovilo skupni 

sklad bodisi za odpravo težav, ki jih povzročajo zamude javne uprave pri plačevanju, 
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bodisi za kritje stroškov, ki jih zahteva upravljanje tovrstnih omrežij. Dejansko so samo 

“zidovi” v občinski lasti, stroški za material, naprave, pohištvo, osebje itd. pa bremenijo 

združenje A.G.I.S..  

Leta 2010 se je izpostavila potreba po obnovi telovadnice, v kolikor ni bila zgrajena v 

skladu s predpisi ter ni razpolagala s stranišči in recepcijo. Zato je združenje A.G.I.S. 

predstavilo projekt v skupni vrednosti 166.892,00 evrov, od katerih bi bilo 102.8910,00 

evrov namenjenih obnovi in razširitvi stranišč, recepcije in skladišča. Te stroške bi 

poravnalo združenje A.G.I.S., stroške  v višini 64.002,00 za gradbene posege za 

zagotavljanje skladnosti objekta z gradbenimi in varnostnimi predpisi pa bi krila Občina 

Fusignano.      

V letu 2013 je bil projekt sprejet in potrjen z znatno zamudo, ki je ogrožala uspeh 

načrta. Projekt pa se je naposled izkazal za uspešnega zaradi tesnega in nepogrešljivega 

sodelovanja med nekaterimi podjetji v območju, ki so svoje znanje in osebje družbi 

A.G.I.S. dali na razpolago tudi v poletnih mesecih, zato da bi zagotovili odprtje in 

uporabnost objekta v določenem roku.   

V spodnji razpredelnici so navedene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so 

se izpostavile pri študijskem primeru na osnovi S.W.O.T. analize.  
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Prednosti 

Izgradnja občinske telovadnice.  

Ustanovitev združenja za promocijo socialnega delovanja, vpisanega v 

Deželni register na osnovi deželnega zakona št. 10/1995 Pokrajine 

Ravenna z določbo št. 543 z dne 3.2.1998.  

Visoke kompetence pobudnika pri upravljanju objekta.  

Zasebni neprofitni upravitelj z visokimi kompetencami, izrazito socialno 

naravnanostjo in dolgo izkušnjo v sektorju.  

Izrazita povezanost z območjem (podjetja so bila dejavna tudi v poletnih 

mesecih, zato da se je zagotovil zaključek projekta). 

Izgradnja objekta v že obstoječem športnem kompleksu.  

Odlična prometna dostopnost.  

Predvidene ugodnejše cene za uporabnike.  

Možnost, da se pri oblikovanju naročila predvideva izbor ekonomsko 

najugodnejše ponudbe. 

Slabosti 

Postopek javnega naročanja je daljši in bolj razčlenjen.  

Negotovost glede časa izvajanja in politične volje za izvršitev projekta, še 

zlasti v luči skorajšnje spremembe občinske uprave.  

Priložnosti 

Nudenje inovativnih storitev (na primer pobuda Večerja z nutricionistom), 

ki omogoča širitev ponudbe in pripomore k temu, da deluje telovadnica 

vse bolj kot družabno središče za mlade in ženske.  

Bodoči projekt izgradnje notranjega bazena v telovadnici, ki bo namenjen 

izključno tečajem za otroke od 0 do 3 let in nosečnicam.   

Nevarnosti 

Sprememba občinske uprave.  

Tveganje, da prihodnja javna uprava ne bo znala izkoristiti omrežnega 

sistema kompetenc na teritoriju, ki se je v letih izkazal za uspešnega in 

učinkovitega.  

Oblike javnega naročanja, ki ponudnike prisilijo v toga partnerska 

razmerja.  

Tveganje zaprtja nekaterih športnih objektov.  
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2.5 Oddaja koncesije za storitve toplotnega upravljanja občinskih stavb, energetsko 

obnovo, posodobitev sistema za ogrevanje  

Študijski primer obravnava izbiro zasebnega subjekta, kateremu se je oddala koncesija 

za upravljanje z ogrevanjem občinskih stavb, energetsko obnovo in posodobitev 

ogrevalnih naprav v občini Muggia (Trst) na osnovi projektnega financiranja.  

Glede na to, da občina Muggia ni razpolagala z zadostnimi finančnimi sredstvi, je 

občinska uprava uporabila orodje projektnega financiranja, najprej v obliki projektnega 

financiranja za gradnjo, nato pa v obliki projektnega financiranja za upravljanje. Na 

podlagi analiz, napotkov in študij izvedljivosti, ki so jih izvedli administrativni in 

tehnični občinski uslužbenci, je občinska uprava objavila razpis.  

Zasnova projekta, ki jo je izoblikovala javna uprava, je predvidevala koncesijo na osnovi 

projektnega financiranja za celostne storitve ogrevanja raznih občinskih objektov na 

osnovi ponudbe pobudnika, ki jo je javni naročnik upošteval kot projekt javnega 

interesa. Vrednost investicije je navedena v ponudbi pobudnika, na osnovi katere se je 

izoblikoval razpis.      

Po analizi stanja objektov in ogrevalnih naprav trenutno v rabi sta se oblikovali prvotna 

zasnova projekta ter začetne študije tehnične in finančne izvedljivosti. Nato so se 

povabila podjetja k oddaji ponudbe.  

Odzvala se je le ena družba, katere ponudba se je uporabila kot osnova razpisa. 

Vrednost investicije znaša 399.414,00 evrov, stroški za oblikovanje ponudbe pobudnika 

pa znašajo € 9.985,35.  

V kratkem bo objavljen razpis, ki se je izoblikoval na osnovi ponudbe pobudnika.  

Prednosti projekta so bile sledeče:  

1. zunanje izvajanje storitev, ki so za javno upravo pomenile zgolj stroške;  

2. dialog med svetom podjetništva in javno upravo; 

Izpostavile so se sledeče slabosti projekta:  
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1. trajanje upravljanja; 

2. poslovno tveganje, ki ga pogojujejo težave zasebnikov pri oblikovanju napovedi o 

povrnitvi stroškov projektnega financiranja. 

2.6 Projekt za posodobitev pokopaliških storitev na osnovi projektnega financiranja  

Študijski primer obravnava posodobitev pokopaliških storitev s projektnim financiranjem 

v občini Vigonza.  

Občina Vigonza v deželi Veneto šteje 22.440 prebivalcev in je med najbolj obljudenimi 

občinami pokrajine Padova, razteza se na površini 33,32 km2 in ima tisočletno 

zgodovino.  Na osnovi projektnega financiranja izvaja občina projekt za posodobitev 

pokopaliških storitev, ki vključuje šest pokopališč v naseljih Codiverno, Peraga, 

Perarolo, Pionca, San Vito in Vigonza. 

Projekt posodabljanja pokopaliških storitev na osnovi projektnega financiranja se je 

določil na podlagi strukturiranega administrativnega postopka, ki se je začel leta 2010 s 

predhodno študijo izvedljivosti (S.d.P.F – Public Sector Comparator in Value for Money) 

ter vključitvijo projekta v Triletni načrt in letni seznam javnih investicij. Izbrana oblika 

javnega naročanja predvideva en sam poenostavljen razpis brez prednostne pravice pri 

študiji izvedljivosti in ekonomsko-finančnem načrtu, ki ju je oblikovala javna uprava s 

pomočjo dialoga med pristojnimi organi. Ta oblika javnega naročanja je omogočila, da 

je danes projekt v napredni fazi izvajanja. Imenoval se je pobudnik in v kratkem se bo 

podpisala tridesetletna koncesijska pogodba. Stroški projekta, ki bremenijo začasno 

združenje podjetij (ATI), pobudnika projekta, znašajo šest milijonov evrov. Temu znesku 

se doda še letna pristojbina, ki jo zaračunava javna uprava in ne sme presegati 

135.000,00 evrov.  

Določitev projekta za posodobitev pokopaliških storitev so pogojevali kompleksni 

urbanistični sistem ter ekonomske in socialne povezave, v katere je vključenih šest 

obstoječih pokopališč v občini Vigonza. Na osnovi ugotavljanja potreb in zahtev so se 

določile dejavnosti gradnje, obnove in vzdrževanja objektov. Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi dejavnosti upravljanja in nudenja storitev, na katere so občani zelo 

pozorni.    
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Študijski primer občine Vigonza se je izbral na osnovi analize projektov po modelu JZP, 

ki so jih javne uprave predstavile na srečanju fokusnih skupin v okviru projekta PROFILI. 

Primer se je nato poglobil ter izpostavile so se potrebe, strateške izbire, programski 

postopek javne uprave, študija izvedljivosti kot temeljni strateški dokument, projektni 

cikel in vloga zasebnika/pobudnika.  

Na osnovi opisanega projekta ima občina Vigonza namen razvijanja drugih projektov po 

modelu JZP. JZP lahko omogoči a) nudenje drugih bistvenih storitev (energetsko, 

vodno in telekomunikacijsko omrežje ter infrastrukturo za mestno higieno), b) osnovnih 

storitev (promet, zdravstvo, šolski in socialni objekti), c) posege za mestno prenovo. 

Projekti po modelu JZP zahtevajo od vključenih akterjev kompetence, ki pri 

tradicionalnih javnih naročilih niso potrebne. Pridobitev teh kompetenc je zato kritični 

dejavnik uspeha pri projektih na osnovi JZP. 

V spodnji razpredelnici so navedene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so 

se izpostavile pri študijskem primeru na osnovi S.W.O.T. analize.  

Prednosti 

Razumevanje potrebe po študiji izvedljivosti, ki se je izoblikovala na 

osnovi PSC – Public Sector Comparator ob določanju VfM - Value of 

Money, zato da se ugotovijo različne potrebe in zahteve pri posodobitvi 

pokopaliških storitev ter najboljša rešitev pri izvajanju projekta.   

Izbira organizacijskega modela, doslednega z multidisciplinarnim 

znanjem, ki ga zahteva projektno financiranje. Občinskim tehničnim 

uradom je nudil pomoč strokovnjak s koordniranjem skupine izvedencev 

za JZP in ekonomsko-finančne analize. Na ta način so se dopolnila 

znanja, s katerimi občina ni razpolagala.  

Javna uprava je ohranila vlogo odločevalca skozi celotno obdobje 

oblikovanja projekta. Obenem je bila javna uprava stalno vključena v 

strateške izbire ter sodelovala je z občinskimi tehničnimi uradi in skupino 

strokovnjakov, zato da so se lahko sprejemale zavestne odločitve in da je 

javna uprava imela jasno sliko o vplivih, ki bi jih lahko imela izbira 

določene oblike razpisa.  
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Prednosti 

Poznavanje projektnega financiranja s strani občinskih funkcionarjev je 

omogočilo pravilno usmerjanje javne uprave pri izbirah “nadzorne” 

narave ter vključevanje javne uprave v vseh fazah projekta. 

Javna uprava je izbrala obliko javnega naročila, ki predvideva en sam 

poenostavljen razpis brez prednostne pravice pri študiji izvedljivosti. 

Študija izvedljivosti je vsebovala tudi ekonomsko-finančni načrt, ki ga je 

izoblikovala javna uprava in je omogočal lažjo primerljivost med 

ponudbami.  

Multidisciplinarna sestava komisije za izbor izvajalca, ki jo sestavljajo 

občinski funkcionar kot predsednik (člen št. 107, 3. odstavek, črka a)) in 

zunanji člani (člen št. 84, 8. odstavek, črki a) in B) Zakonika o 

pogodbah). Taka sestava komisije za izbor izvajalca omogoča javnim 

upravam podporo s strani strokovnjakov na področju administrativnega 

prava in pogodb ter finančne analize.  

Popolnost pogojev za oddajo ponudbe oziroma razpisa je bistvena za 

primerjanje ponudb in omejevanje potrebe po razpravah in pojasnilih.  

Rok za oddajo ponudbe presega 120 dni.  

Predhodni projekt se je pregledal na osnovi dialoga med pristojnimi 

organi.  

Poglobitev vseh pravnih in davčnih vidikov projekta, zato da se omogoči 

ocena stroškov, ki bodo bremenili javno upravo.  

Slabosti 

Vložitev ene same ponudbe s strani začasnega združenja podjetij (ATI) ob 

izteku roka razpisa v primerjavi s 4-5 začetnimi prijavami interesa.   

Predujem s strani javne uprave za kritje vseh stroškov za oblikovanje 

študije izvedljivosti, objavo razpisa in določitev pogojev za oddajo 

razpisa in svetovanje. (Te stroške bo nato poravnal pobudnik ob podpisu 

koncesijske pogodbe.)  

Priložnosti 
Razširjenost katoliške vere v referenčnem območju projekta.  

Visoka stopnja staranja prebivalcev v Italiji.  
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Nevarnosti 

Morebitne zakonodajne spremembe, ki lahko vplivajo na izvajanje in 

upravljanje investicije ter na nudenje storitev pri postopku obnavljanja 

objektov.   

Uveljavljanje izbire upepeljevanja kot alternativne rešitve. 

 

2.7 Izvedba študije za razširitev občinskega gledališča  

Študijski primer obravnava pregled nekaterih predlogov za razširitev občinskega 

gledališča na osnovi projekta JZP v občini Portogruaro (Benetke).  

Predlagani posegi, ki se bodo v nadaljevanju opisali, vključujejo dva subjekta: Občino 

Portogruaro in Glasbeni sklad Santa Cecilia, ki upravlja občinsko gledališče “Luigi 

Russolo”.  

Občina Portogruaro v deželi Veneto šteje 25.487 prebivalcev in sodi med 

najpomembnejša središča območja, imenovanega Vzhodni Veneto, ki se razteza ob 

vzhodni meji dežele Veneto z deželo Furlanijo – Julijsko krajino. To območje šteje 

220.000 prebivalcev. Zato da se poda jasna slika o trajnosti projekta širitve gledališča, 

je pomembno poudariti, da je število potencialnih uporabnikov izrazito večje od števila 

prebivalcev občine in se lahko še poveča zaradi turističnih tokov v smeri Jesola, 

Bibioneja in iz Pordenona. Privlačnost mesta temelji tudi na infrastrukturi. Portogruaro 

premore tri železniške proge, v bližini sta terminal mestne železnice in avtocesta.  

Portogruaro ima izrazito kulturno tradicijo, je med najbolje ohranjenimi srednjeveškimi 

središči dežele Veneto in ima visoko arhitekturno vrednost. V tem okviru deluje Glasbeni 

sklad Santa Cecilia, ki že skoraj 200 let opravlja intenzivno umetnostno in izobraževalno 

dejavnost. Glavna je izobraževalna dejavnost, sklad pa prireja tudi razne pobude, kot je 

na primer Mednarodni glasbeni festival, ki se organizira vsako leto od leta 1983 med 

koncem avgusta in začetkom septembra.   

Gledališče Russolo je v občinski lasti, vsako leto pa ga občina v upravljanje zaupa 

Glasbenemu skladu Santa Cecilia, ki prireja gledališko sezono z dramami, plesnimi 
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predstavami, baletom in drugimi dejavnostmi socialnega pomena, kot je gledališka šola. 

Obenem se gledališče oddaja v najem za razna srečanja.   

Parter in balkon gledališča sprejmeta 600 gledalcev. Izgradnja balkona, ki sestoji iz 

premičnih sten, zato da se lahko uporabi tudi posamezno kot majhno ločeno gledališče, 

ni še zaključena. Balkon bi lahko sprejel med 160 in 190 gledalci (glede na prisotnost ali 

odsotnost odra in na način uporabe). Študijski primer se osredotoča prav na to možnost 

razširitve gledališkega objekta. Namen študijskega primera je ugotovitev, ali je možno 

zaključiti gradnjo balkona na osnovi oblike JZP.     

Primer je še posebno zanimiv, saj zadeva “mlačni projekt”, ki pa je zelo pomemben za 

kulturni in socialni kapital območja. Obenem gre za razširitev/prilagoditev že 

obstoječega objekta, se pravi zelo pogost poseg pri javnih objektih. Predvideni stroški 

javne investicije so razmeroma nizki (400.000 €), znesek pa bi se le s težavo zbral zaradi 

trenutnih zakonodajnih in ekonomskih razmer, ki vplivajo na javno upravo. Obravnavani 

primer je torej bolj pogost, kot bi si pričakovali. Gre za primer javne investicije, ki 

zahteva razmeroma nizke stroške, z izrazito socialno in kulturno vrednostjo ter skromno 

donosnostjo.   

Med srečanji so se analizirale stroškovna struktura in dinamike upravljanja gledališča 

Russolo. Poleg tega se je gledališče primerjalo s podobnim gledališkim objektom, zato 

da se ugotavljajo primerljivi elementi. Cilj analize je bil ugotovitev, ali je možno doseči 

finančno trajnost in privlačnost posegov za širitev gledališča za trenutnega upravitelja 

gledališča.  

Izpostavile so se sledeče ključne spremenljivke za oblikovanje študije finančne 

izvedljivosti.  

1. Število sedežev. Gledališče sprejme trenutno 436 gledalcev, kar omejuje 

gostovanje pomembnejših predstav. Beleži se približno deset razprodanih 

predstav letno. Razširitev gledališča na 600 mest z gradbenim posegom pri 

balkonu bi omogočila sprejemanja večjega števila gledalcev in oddaje gledališča v 

najem za manjše konference in srečanja.   
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2. Stroški upravljanja. Trenutni stroški upravljanja nudijo nekatere možnosti 

prihranka, za ugotavljanje katerih je potrebno izvesti analizo stroškov in koristi. 

Trenutno upravlja gledališče notranje osebje, ne pa zunanja podjetja, izbrana na 

podlagi javnega naročila. Ta izbira ima lahko pozitivne učinke na kakovost 

storitev, lahko pa se preoblikuje. Razširitev balkona bi imela omejen vpliv na 

stroške upravljanja, saj bi zahtevala samo obvezno gasilsko službo za objekte z 

več kot 500 sedeži.   

3. Upravljanje gledališke sezone. Trenutno si Glasbeni sklad zagotavlja predstve 

preko združenja Arteven. Pri tem si združenje prevzema celotno tveganje. Ta 

poslovna izbira po eni strani ščiti upravitelja gledališča, po drugi pa omejuje 

zaslužek, ki ga prinašajo predvsem razprodane predstave.  

4. Oddaja v upravljanje tretjim subjektom. Oddaja gledališča v upravljanje tretjim 

subjektom je danes izklučena rešitev predvsem zaradi velikosti dvorane, ki 

negativno vpliva na privlačnost gledališča. Obenem se ta rešitev nikoli ni 

reklamirala s pomočjo obveščanja ali marketinških orodij. Možnost ločene 

uporabe balkona in odra bi spodbujala uporabo dvorane s strani tretjih subjektov.  

5. Število dni brezplačne uporabe. Trenutno dopušča koncesijska pogodba za 

upravljanje gledališča Glasbenemu skladu Santa Cecilia veliko število dni 

brezplačne uporabe, kar zelo negativno vpliva na bilanco. Pri morebitnem 

projektu po modelu JZP bi bilo priporočljivo pogajanje med vključenimi 

strankami, zato da se ponovno določi število dni in način brezplačne uporabe s 

strani javne uprave.    

6. Uporaba gledališča v druge namene. Vzporedno s širitvijo in gradnjo balkona bi 

se lahko presodila namestitev kinematografskega projektorja za predvajanje 

filmov.    

Analiza teh spremenljivk je pokazala, da je širitev gledališča izvedljiva, čeprav se poseg 

ne more uvrščati med “vroče projekte”. Predpogoji za oblikovanje privlačnega 

finančnega načrta temeljijo na nekaterih majhnih prihrankih, ki pa so pomembni v 

analiziranem finančnem okviru:  

- zmanjšanje stroškov upravljanja na osnovi zunanjega izvajanja nekaterih storitev, 

ki jih trenutno izvršuje notranje osebje; 
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- drugačen način kupovanja predstav; 

- pogajanje glede števila brezplačnih uporab in glede popustov partnerjem in 

združenjem, zato da se zagotovi bolj kakovostna ponudba za celotno območje; 

- privlačevanje ekonomskih subjektov, ki bi bili zainteresirani za povezovanje svoje 

podobe s kulturnimi dejavnostmi Glasbenega sklada in za uporabo prostorov 

gledališča za srečanja in / ali konference. 

Poleg orodja JZP bi se lahko projekt izvedel tudi na osnovi sponzorstva oziroma finančne 

operacije, pri kateri ni predvidena obdavčitev zasebnega sponzorja.  

V spodnji razpredelnici so navedene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so 

se izpostavile pri študijskem primeru na osnovi S.W.O.T. analize.  

Prednosti 

Gledališče Russolo je dejavno v mestu, ki je zelo pozorno na kulturno 

ponudbo, tako na klasično glasbo kot na gledališke predstave.  

Središčna lega v razsežnem in obljudenem prostoru.  

Izrazita glasbena tradicija po zaslugi Glasbenega sklada Santa Cecilia   

Nizko število konkurentov.  

Skupni interes javne uprave in trenutnega upravitelja za širitev 

gledališča.  

Slabosti 

Skromna uporaba gledališča s strani podjetij in združenj za srečanja in 

dogodke.  

Možnost gostovanja samo ene ali dveh predstav, ki zahtevajo srednje 

visoke stroške, zaradi majhnega števila sedežev, ki omejuje prodajo 

vstopnic. 

Dvorana je prevelika za uporabo zgolj za konference (skoraj 500 

sedežev).  

Skromna privlačnost za sponzorje.  
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Priložnosti 

Razširitev že obstoječega balkona z že urejenimi varnostnimi izhodi, 

potrebno je le še opremiti prostor.  

Možnost uporabe gledališkega balkona za predvajanje specializiranih 

ali nekomercialnih filmov.  

Večje možnosti oddajanja balkona v najem zaradi manjše razsežnosti.   

Upravljanje drugih bližnjih gledališč s strani Glasbenega skleda. 

Preoblikovanje stroškovne strukture za upravljanje gledališča.  

Vključevanje zasebnih partnerjev kot sponzorjev za razširitev balkona. 

Nevarnosti 

Morebitna nova gledališča v bližnjih središčih kot Pordenone ali San 

Donà.  

Znižanje javnih prispevkov.  

3. Pobude spremljanja in izvajanja v Sloveniji  

3.1 Projekt za energetsko prenovo javne razsvetljave  

Študijski primer obravnava izvajanje projekta za energetsko prenovo javne razsvetljave 

v občini Brda.  

Na osnovi Uredbe o svetlobnem onesnaževanju se je Občina Brda odločila za izvajanje 

projekta za posodobitev javne razsvetljave. 

Projekt se je začel leta 2010, ko sta se izvedla popis števila svetilk in celotni pregled 

javne razsvetljave.  

Posodobitev javne razsvetljave se je izkazala za bistveni poseg, saj je analiza pokazala, 

da znaša poraba na prebivalca 87,20 kWh/leto. Poraba dvakrat presega najvišjo možno 

vrednost, ki jo določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. 

Energetska prenova vseh 856 svetilk se je izvedla med poletjem leta 2012 in 

septembrom 2013, prenovljenih oziroma zamenjanih je bilo 91% svetilk.  

Projekt je bilo možno izvesti na osnovi podelitve koncesije za opravljanje storitve javne 

razsvetljave, ki predvideva tudi vzdrževanje naprav in opreme ter omrežja javne 

razsvetljave in drugih storitev, povezanih z razsvetljavo.  
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3.2 Projekt za obnovo starega letališča  

Študijski primer obravnava obnovo in spremembo namembnosti starega letališča 

(kontrolnega stolpa, letališke stavbe in hangarja) v Mestni občini Ljubljana.  

Ljubljanski Aeroklub je bil ustanovljen leta 1923. Med ustanovitelji so bili poslovneži, 

predstavniki vojske in letalski navdušenci. Civilno letališče Moste je bilo zgrajeno leta 

1933. Po drugi svetovni vojni je bilo letališče zaradi povečane velikosti letal in prometa 

premajhno in se je zato leta 1979 zaprlo.  

Leta 2011 je Mestna občina Ljubljana območje nekdanjega starega letališča Ljubljana z 

odlokom razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena. Občina namerava obnoviti in 

ponovno oživiti območje starega letališča. Predvidena je ureditev muzeja o zgodovini 

slovenskega letalstva in ljubljanskega letališča. Obenem se načrtujta razvoj dejavnosti, 

povezanih z letalskim prometom, in komercialni prostor na temo letalstva. 

Projekt po modelu JZP, ki je še v izvajanju, predvideva:  

- obnovo letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa v skladu s kulturnovarstvenimi 

pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, vključno s pripravo potrebne projektne 

dokumentacije in pridobitvijo vseh potrebnih upravnih dovoljenj;  

- ureditev okolice objektov in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča, 

postavitvijo javnih plastik in prezentacijo letalstva na zunanjih površinah;  

- vzpostavitev muzejske prezentacije zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva 

v kontrolnem stolpu;  

- upravljanje z vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje. 

Obravnavani projekt je vključen v večji projekt ponovnega razvoja območja, katerega 

jedro je muzej o zgodovini starega ljubljanskega letališča in slovenskega letalstva. Kljub 

privlačnosti območja so pri nedavnih tovrstnih izkušnjah v Sloveniji (Gimnastični center 

in Muzej sodobne umetnosti) beležili skromno sodelovanje s strani zasebnih partnerjev.  

Dodatne informacije so na voljo na sledečih spletnih straneh: 

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132552 
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 http://www.delo.si/novice/ljubljana/jankovic-isce-partnerja-za-staro-letalisce-

v-mostah.html 

 http://www.dnevnik.si/ljubljana/1042547884 

 http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/ 

3.3 Projekt za izgradnjo oskrbovanih stanovanj  

Primer obravnava izgradno oskrbovanih stanovanj v Šiški v Mestni občini Ljubljana na 

osnovi JZP.  

Oskrbovana stanovanja zagotavljajo starejšim osebam primerno kakovost življenja in jim 

omogočajo samostojnost bivanja. Na ta način niso prisiljeni, da se preselijo v dom za 

starejše občane.  

Javna uprava je uvedla ta projekt po modelu JZP, zato da bi odgovorila na potrebo 

občanov po neprofitnih stanovanjih za starejše osebe. Zato je Občina določila zazidljivo 

zemljišče, namenjeno projektu, in začela iskati zasebnega subjekta, ki bi bil zmožen 

organizirati vse potrebne dejavnosti za izgradnjo in delovanje 54 stanovanj, od katerih 

jih bo 10 v občinski lasti.  

Projekt po modelu JZP se ocenjuje kot privlačen zaradi rastočega števila starejših 

občanov in potrebe po primernih stanovanjih, ki lahko zagotovijo ustrezno pomoč in 

podporo. Občina je za izvajanje projekta izbrala JZP, zato da pridobi večje število 

stanovanj v zameno za zemljišče.  

Mestna občina Ljubljana, javni partner JZP, išče pravno ali fizično osebo, ki se bo kot 

zasebni partner izbrala na osnovi javnega razpisa za projektiranje in gradnjo oskrbovanih 

stanovanj. Stanovanja v občinski lasti bo upravljal Javni stanovanjski sklad MOL.  

Projekt po modelu JZP predvideva:  

 izgradnjo dveh objektov, namenjenih oskrbovanim stanovanjem;  

 upravljanje in oskrbo objektov skozi celotno trajanje partnerskega razmerja.  
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V januarju 2014 se je določil zasebni partner, predvidoma se bo gradnja zaključila 

spomladi v letu 2015.  

Dodatne informacije so na voljo na sledečih spletnih straneh: 

 http://www.delo.si/novice/ljubljana/cez-dve-leti-oskrbovana-stanovanja-tudi-v-

siski.html 

 http://www.finance.si/8343113/V-%C5%A0i%C5%A1ki-bodo-zrasla-nova-

oskrbovana-stanovanja 

 http://www.dnevnik.si/ljubljana/-sosesko-v-siski-bo-gradil-mijaks 

 http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/83143/detail.html 

3.4 Projekt za ureditev Športnega parka Črnuče  

Študijski primer obravnava posodobitev Športnega parka Črnuče v Mestni občini 

Ljubljana. 

Mestna občina Ljubljana je pokazala izrazito zanimanje za posodobitev Športnega parka 

Črnuče, največjega športnega središča v stanovanjskem predelu mesta v gosto 

poseljenem območju. Ureditev športnega središča bo povečala vrednost parka in 

omogočila širitev športne kulture.  

Projekt je zelo privlačen zaradi ugodne lege parka, ki zagotavlja odlične pogoje glede 

logistike in dostopnosti, ter zaradi dolgoletne tradicije Športnega parka Črnuče. Med 

glavnimi šibkimi točkami projekta je pomanjkanje primernih prostrov v neposredni 

bližini, ki bi omogočili ustrezno preoblikovanje športnega središča.  

Zagon projekta je omogočila pobuda po modelu JZP, ki predvideva 349.000€  javnih 

sredstev in 1.202.240€. zasebnega prispevka. Začetek delovanja je predviden pred 

koncem leta 2014.  

Dodatne informacije so na voljo na sledečih spletnih straneh: 

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113508 
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 http://www.delo.si/novice/ljubljana/koncna-podoba-sportnega-parka-crnuce-

cez-dve-leti.html  

 http://www.dnevnik.si/ljubljana/1042496839  

 http://www.mojaobcina.si/ljubljana/novice/obcinske/nacrtovan-nov-sportni-

park-crnuce.html    

 http://www.siol.net/novice/lokalne_novice/osrednja_slovenija/2011/09/v_ljublj

ani_se_obetajo_nova_javno-zasebna_partnerstva_za_tri_sportne_projekte.aspx  

 http://ljubljanski.projekti.si/sportni-park-crnuce-900860.aspx  
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