
 

 

Stran 4 

Dokumentacija, ki jo zainteresirani promotor predloži občini, mora biti izdelana v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in obvezno vsebovati naslednje 
vsebinske elemente: 

- analizo razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja, 
- izkaze o finančni sposobnosti promotorja, 
- prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so 

razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega 
prevzetega tveganja, 

- finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki Investicijskega programa in analize 
stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo stroškov in koristi z vidika javnega 
partnerja, zasebnega partnerja in projekta, 

- časovni načrt izvedbe projekta, 
- pričakovani donos na vloženi kapital. 

Promotor nima iz naslova predložitve vloge o zainteresiranosti nobenih zahtevkov do javnega 
partnerja. Če so vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva priloženi 
dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge 
pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko javni 
partner, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu (na 
primer postopek s pogajanji brez predhodne objave), in to ne glede na to, ali nadaljuje 
postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Če javni partner na podlagi vloge 
zainteresirane osebe ne doseže z vlagateljem soglasja o odkupu dokumentov, mu je na 
zahtevo vlagatelja dolžan dokumente vrniti. V tem primeru ohrani promotor vse pravice na 
dokumentih, priloženih vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. 

 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI: 
 

Promotorji vloge oddajo v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 
4, 6230 Postojna. Na ovojnici naj bo navedeno: »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo 
projekta javno zasebnega partnerstva »Dislocirana enota Vrtca« - NE ODPIRAJ!« 

 

Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 23. 11. 2018 do vključno 11.00 ure (prejemna 
teorija). 
 

8. PRISTOJNOST DAJANJA INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU: 
 

Vsa eventualna vprašanja v zvezi z oddajo vloge lahko zainteresirane osebe postavljajo 
pisno na e-mail: obcina@postojna.si. Pristojna oseba za dajanje informacij o projektu je 
Martina Magajna Gerželj, Višja svetovalka za področje javnih naročil. 

Igor Marentič 

ŽUPAN 

Priloga: 

- Lokacijska informacija 


