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PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 11. dlena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS 5t.
127/06) in27. Elena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 5t.66/07 - uradno predi5deno
besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne obdine Ljubljana na svoji ... seji dne ...... sprejel naslednji

S K L E P

I .

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana ugotavlja, da zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti na
strani zasebnega parbrerja, druZbe ZIL InLeniring d.d., ne obstaja ved javni interes za nadaljevanje
projekta javno zasebnega partnerstva za izgradnjo parkirno ganLne hi5e PGH Kozolec II z zasebnim
partnerjem ZIL inLeniring d.d., ustanovljenega na podlagi Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega
partnerstva zaiztedbo projekta parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec Il,3t.09/324039/l-0 zdne 16.12.
2009 in na podlagi k tej pogodbi sklenjenih Aneksa 5t. 1 5t. 430-158112009-36 z dne 26.1.2012 in
Aneksa 5t. 2 5t. 430-1581/2009-62 z dne 31.5.2013 (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o JZP).

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana sklene, da Mestna obdina Ljubljana na podlagi drugega odstavka
16. dlenaPogodbe o JZP enostransko razdre Pogodbo oJZP.

Mestni svet Mestne obdine Ljubljana poobla5da Lupana Mestne obdine Ljubljana, da opravi vsa
potrebna dejanja za enostranski razdor Pogodbe o JZP ter ukrene vse potrebno za zavarovanje
interesov in pravic Mestne obdine Ljubljana.

il.

Ta sklep zadne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne obdine Ljubljana.

hupan
Mestne obdine Ljubljana
Zoran Jankovi1



ObrazloZitev
predloga Sklepa v rvezizrazdrtjem Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega-partnerstva zaizttedbo

projekta parkirno garaine hi5e PGH Kozolec II

Pravni temelj

Pravna temelja za sprejem predloga Sklepa v zvezi z razdrtjem Pogodbe o vzpostavitvi javno
zasebnega-parbrerstva za izvedbo projekta parkirno garailne hi5e PGH Kozolec II (v nadaljnjem
besedilu: predlog sklepa) sta:
- 11. dlen Zakona o javno zasebnem parbrerstvu (Uradni list RS, 3t. 127/06; v nadaljnjem besedilu:
ZJZP), ki v prvem odstavku doloda, da odloditev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-
zasebnega partnerstva in izvedbo projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva sprejme
predstavni5ki organ samoupravne lokalne skupnosti ter dolodba tretjega odstavka istega dlena, ki
doloda, da ta isti predstavni5ki organ izdaja posamidne akte, povezane s sklepanjem, izvajanjem in
prenehanjem javno-zasebnega partnerstva, in
- 27. dlen Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t. 66107 - uradno predi5deno besedilo in
15/12), ki med drugim doloda, da Mestni svet Mestre obdine Ljubljana odloda o zadevah, ki jih doloda
zakon.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben, ter ocena stanja

Na podlagi promotorske vloge druZbe Ztr-ktLeniring d.d. za skupno izvedbo projekta PGH Kozolec II
v obliki javno-zasebnega partnerstva, je Mestni svet Mestne obdine Ljubljana na svoji 30. seji dne 6.7 .
2009 sprejel Sklep 3t.351-3112009-15 o ugotovitvi javnega interesa zaizs,edbo projekta PGH Kozolec
II v obliki javno zasebnega parfrerstva z druLbo ZILkrteniring d.d. Na podlagi tega sklepa je bila nato
z druLbo ZIL lnileniring d.d. dne 16. 12. 2009 sklenjena Pogodba o vzpostavitvi javno zasebnega-
partnerstva zaizvedbo projekta parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec ll,(t. 09/324039/1-0 in kasneje 5e
Aneks 5t. 1 5t. 430-1581/2009-36 z dne26.1.2012 in Aneks St. 2 5t. 430-1581/2009-62 z dne 31.5.2013
(v nadaljnjem besedilu: Pogodba o JZP).

S Pogodbo o JZP sta se partnerja dogovorila, da se bo investicija gradnje PGH Kozolec II izvedla v
obliki javno-zasebnega partnerstva, pri demer bo Mestna obdina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MOL) kot javni partner v projekt vloZila v glavnem vloZek v naravi v obliki zemlji5d, katerih vrednost
je bila ocenjena v vi5ini 1.511.250,00 EUR ter delno v obliki proradunskih virov v vi5ini 100.000,00
EUR, kar skupaj predstavlja 30Yo delei, celotne investicije, zasebni partner ZlLhrteniring d.d. pa bo v
projekt vloZil potrebna finandna sredstva za izvedbo investicije v vi5ini 3.831.505,00 EUR" kar
predstavlja 70Yo deleL investicije. Glede na predvideno delitev finandnih obveznosti med partnerjema
projekta, bi po zakljudku investicije MOL postala lastnica 95 parkimih mest v novi garaZni hi5i in
lastnica urejene javne plo5dadi nad garaio, ZIL lnileniring d.d. pa bi postal lastnik 154 parkirnih mest
v novem objektu garahe ter lastnik novo zgrajenega nadzemnega poslovnega paviljona. Predviden rok
za izvedbo investicije je bil ob sklenitvi Pogodbe o JZP doloden na 30. 3.2011.

Z izvajanjem investicije se je pridelo v letu 2010, takoj po podpisu pogodbe o vzpostavitvi javno-
zasebnega partnerstva za inedbo projekta PGH Kozolec II, ko je bila izdelana projektna
dokumentacija. Gradbeno dovoljenje zapodzemni del objekta in ureditev javne plo5dadi nad garaZo je
bilo pridobljeno v marcu 2013, za nadzemni paviljon pa v mesecu novembru istega leta. Po pridobitvi
gradbenega dovoljenja sta partnerja sporazumno podaljiala rok izvedbe investicije in predaje objekta v
uporabo do avgusta 2014.



V juniju 2013 je bila z izbranim izvajalcem gradnje sklenjena gradbena pogodba, izvajalec je bil
uveden v delo takoj po podpisu gradbene pogodbe inje pridel zdelina gradbi5du. V gradbeni pogodbi
je bil povzet dogovor partnerjev iz Pogodbe o JZP, da bo zasebni partner ZIL InLeniring d.d.
gradbenemu iz-tajalcr.t pladal vse obveznosti po gradbeni pogodbi, v primeru zamude s pladilom pa
izvajalcu tudi poravnal pogodbeno dogovorjene natekle zamudne obresti.

Od uvedbe iztrajalca gradbenih del v delo, so bila na gradbi5du izvedena vsa zemeljska dela,
prestavljena in prevezana je bila obstojeda infrastruktura na obmodju gradnje (vrodevod), v celoti je
bila izvedena zadasna varovalna konstrukclja gradbene jame, izvedeno je bilo temeljenje objekta
(piloti, pasovni temelji), zabetonirano je bilo 2/3 prve plo5de III. kleti, v tem obsegu so bili
zabetonirani stranski zidovi III. kleti in nastavljeni podporni stebri, pridela se je izvedba II. plo5de.
Opisana dela, ki jih je izvedel izvajalec gradbenih del, okvirno predstavljajo 30olo celotnega obsega del
po gradbeni pogodbi.

lztrajalec del je skladno z dogovorom iz gradbene pogodbe, zasebnemu partnerju ZIL hieniring d.d.
zazgoraj navedena iztredena dela na gradbi5du, izstavil 6 zadasnih mesednih situacij, od katerih je bilo
5 situacij potrjenih s strani nadzornega organa. Zaradi finandnih teLav, v katere je po sklenitvi
Pogodbe o JZP za5el zasebni partner, zasebni partner gradbenemu iztrajalat ni poravnal vseh
obveznosti po izstavljenih in potrjenih situacijah. Gradbeni iz-tajalec je zato z dnem 31. l. 2014
zadasno zaustavil vsa dela na gradbi5du, dne |. 4. 2014 pa zaradi neporavnanih obveznosti, in s tem
posledidno kriitve gradbene pogodbe, nepreklicno odstopil od gradbene pogodbe.

Zasebni partner ZlLIrrteniring d.d. od dne zaustavitve del na gradbi5du ni uspel zagotoviti potrebnih
finandnih sredstev za frnanciranje nadaljevanja gradnje parkirno garuLne hi5e do zakljudka projekta
PGH Kozolec II, zato sta si partnerja v obdobju po ustavitvi del in razdoru gradbene pogodbe
prizadevala iskati moZnosti za nadaljevanje projekta, ki bi bile skladne s predpisi in sklenjeno
Pogodbo o JZP ter hkrati sprejemljive za obe pogodbeni strani, vendar neuspe5no. Zaradi nezmoZnosti
zagotavljanja finandnih sredstev na strani zasebnega partnerja ZIL InLeniring d.d., je postalo jasno, da
nadaljevanje in dokondanje gradnje, s tem.patudi nadaljevanje in dokondanje projekta gradnje PGH
Kozolec Il z druLbo Zn- InLeniring d.d. v obliki javno-zasebnega partnerstva, nikakor ne bo ved
mogode. Partnerja sta se v izogib nepotrebnim stro5kom in zamudam, ki bi jih prinesli postopki v
zvezi z enostranskim razdorom Pogodbe o JZP in kljub obstoju razlogov na strani zasebnega partnerja
zarazdor Pogodbe o JZP, sku5ala dogovoriti tudi glede moZnosti sporazumne rarveze Pogodbe o JZP,
vendar zaradi prevelikih razhajanj, ki jih partnerja nista mogla uskladiti, pogojev za sporazumno
razvezo Pogodbe o JZP ni.

Od prekiniwe del, to je od dne 31.1.2014, na gradbi5du PGH Kozolec II ni bilo izvedenih nobenih
novih gradbenih del. V izogib tveganju nastanka morebitnih po5kodb, oziroma nastanka vedje Skode,
je MOL kot lastnik zemlji5d, na katerih stoji gradbi5de, od zaustavitve gradnje pa do dana5njega dne
pokrival stro5ke za izvedbo nujnih ukrepov za zavarovanje gradbi5da in spremljanje stanja Ze
izvedenih del na gradbi5du. lzbrana tehnologija varovanja gradbene jame je zadasne narave in bo v
kratkem nujno potrebno nadaljevati bodisi z gradnjo objekta, bodisi izvesti nekatere dodatne ukrepe, s
katerimi se bo za5ditilo izvedena dela.

Zasebni partner ZlLIrrtenfuing d.d. do dana5njega dne tudi ni pladal zapadlih obveznosti po potrjenih
situacijah za izs,edena gradbena dela ne gradbenemu iwajalcu ne njegovim podizvajalcem. Zaradi
nezmoZnosti zasebnega partnerja, da bi poravnal zapadle in neporavnane obveznosti iz naslova
izvedbe projekta gradnje parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec II, so bili na MOL kot na javnega
parhrerja pri tem projektu Ze naslovljeni razni zahtevki iztajalca in podizvajalcev gradbenih del v
vi1ini 457.796,88 EUR iz naslova zatrjevane solidarnosti dolga med javnim in zasebnim partnerjem.
MOL zatrjevani solidarnosti dolga ugovarja (tudi sodno - trenutno sta pri OkroZnem sodi5du v
Ljubljani v teku dve pravdi). MOL v primeru neuspeha grozi nastanek potencialne Skode, najmanj v
vi5ini 30% sodno priznanih zneskov iz naslova zahtevkov gradbenega iz,tajalca (po Pogodbi o JZP se
v primeru prenehanja pogodbe nastali stro5ki projekta delijo v razme{u 30Yo javni partner in 70Vo
zasebni partner) ter iz naslova potencialne izgube jamstva v obliki bandne garancije za Le izvedena



dela (unovditvi bandne garancije se gradbeni izvajalec sodno upira). Pri temje potrebno opozoriti, da
bodo MOL nastali 5e sodni in odvetni5ki sfoSki, ki pa bodo znani Sele po zakljudku sodnih postopkov.
Ravno tako v znesku zahtevka gradbenega iz:rajalca niso upoStevane zakonske zamudne obresti, kijih
uveljavljajo izvajalec in podizvajalci gradbenih del, saj bo njihova kondna viSina znana Sele po
pravnomodnem zakljudku pravd.

Najverjetneje najvedja neposredna Skoda, ki bo zaradi prekinitve del na projektu izgradnje parkirno
garaLne hi5e PGH Kozolec II nastala MOL, pa je povezana z dejstvom, da od ustavitve gradnje dne
31. l. 2014 gradbena dela stojijo, zaradi desar bo za ponoven zagon gradbi5da in predvsem za
dokondanje projekta gradnje parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec II potrebno vloZiti veliko ved
finandnih sredstev, kot bi bilo to potrebno, de bi se projekt izvedel skladno s Pogodbo o JZP (in bi
gradnjo dokondal prvotno izbrani izvajalec gradbenih del). Dejstvo, da bo potrebno v dokondanje
projekta gradnje parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec II vloZiti ved finandnih sredstev, gre pripisati
izkljudni krivdi zasebnega partnerja, ki je bil po Pogodbi o JZP dolZan zagotoviti potrebna finandna
sredstva za iztedbo projekta, pa te svoje obveznosti ni izpolnil. Glede na to, da javni interes za
izgradnjo objekta parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec II 5e vedno obstaja, bo moral dodatna sredstva
za dokondanje gradnje najverjetneje zagotoviti MOL iz proradunskih sredstev.

Tako bo moral MOL poleg stro5kov iz naslova prekiniwe gradbenih del, ki jih trenutno Ze pokriva
(pladilo zavarovalne premije za sklenitev raz5irjenega gradbenega zavarovanja ter pladilo zavarovalne
premije za zavarovanje v dasu zaustavitve gradbi5da, pladilo najema gradbiSdne ograje, spremljanje
stanja izvedenih del na gradbiSdu, vse na5teto do sedaj v skupni viiiniTT .297,67 EUR), zagotoviti tudi
sredstva za pokritje stro5kov, povezanih z izbiro novega gradbenega izvajalca, ki bo dokonEal zadeta
gradbena dela in za pokritje stro5kov, povezanih s ponovnim zagonom gradbi5da. MOL bo nastala
Skoda tudi v obliki izgube neposredno unovdljivih finandnih zavarovanj (bandne garancije ali
kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici) za zavarovanje dobre izvedbe del in odprave napak v
garancijski dobi za vsa tista dela, ki jih je izvedel prvotni gradbeni izvajalec do prekinitve del.
Novemu izvajalcu teh del ne bo potrebno izvesti, zato novi izvajalec MOL ne bo dolZan predloZiti
neposredno unovdljivih finandnih zavarovanj za odpravo napak na teh delih. Poleg finandnih sredstev
za na5tete stro5ke bo moral MOL v proradunu seveda zagotoviti tudi finandna sredstva za dokondanje
gradnje. Ob tem je potrebno ponovno poudariti, da v primeru izpolnitve Pogodbe o JZP do vseh teh
izdatkov na strani MOL ne bi priSlo, saj bi MOL pripadajodi deleZ na zgrajenem objektu parkirno
garaLne hi5e PGH Kozolec II (predvidoma 95 parkirnih mest in pripadajode skupne dele) pridobil na
podlagi vloZka, ki gaje vloZil vjavno zasebno partnerstvo.

Glede na opisano, ni ved mogode pridakovati, da bi se projekt gradnje parkirno garaLne hi5e PGH
Kozolec II lahko nadaljeval in dokondal v obliki javno zasebnega partnerstva z zasebnim partnerjem
ZIL inLeniring d.d., saj od zasebnega partnerja ni ved mogode pridakovati, da bo lahko na nadin in pod
pogoji, dolodenimi s Pogodbo o JZP, izpolnil svoje finandne obveznosti po Pogodbi o JZP in zagotovil
potrebna sredstva za celovito izvedbo projekta gradnje parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec II.
MOL, ki je kot samoupravna lokalna skupnost dolZan zagotavljati uresnidevanje javnega interesa tudi
prek izgradnje javne infrastrukture, bo moral za nadaljevanje in zakljudek projekta gradnje parkirno
garaLne hi5e PGH Kozolec II poskrbeti sam in brez udeleZbe ZII- inZeniring d.d. kot zasebnega
partnerja. Glede na to, da z zasebnim partnerjem sporazumne razleze Pogodbe o JZP ni bilo mogode
dosedi, bo moral torej MOL, preden bo lahko nadaljeval zizvedbo projekta gradnje parkirno garaLne
hi5e PGH Kozolec II, enostransko razdreti Pogodbo o JZP.

Skladno z drugim odstavkom 16. dlena Pogodbe o JZP sme posamezen partner to pogodbo
enostransko razdreti, de nasprotna stranka kr5i pogodbo tako, da drugemu partnerju povzrodi vedjo
5kodo. Zasebni partner ZIL inLentring d.d. s tem, da ni zmoZen ved zagotavljati finandnih sredstev za
realizacijo projekta gradnje PGH Kozolec II, s dimer ne izvr5uje svoje poglavitne obveznosti iz
naslova izvedbe projekta, nedvomno kr3i Pogodbo o JZP na nadin, da MOL kot svojemu
sopogodbeniku in javnemu partnerju Ze povzroda in bo 5e povzrodil vedjo Skodo - do sedaj v obliki
stro5kov v (s strani MOL Ze pladanem in zato nespornem) znesku 77 .297,67 EUR iz naslova popladila
zapadlih obveznosti pri zavarovalni premiji za sklenitev raz5irjenega gradbenega zavarovanja ter



pladila zavarovalne premije za zavarovanje v dasu zaustavitve gradbiSda, najema gradbi5dne ograje za
raz3irjeno gradbeno zavarovanje ter spremljanja stanja na gradbiSdu. Ker z gradnjo objekta ni ved
mogode odla5ati, saj bo v nasprotnem primeru kmalu potrebno izvesti dodatne ukrepe za zaidrto
izvedenih del, se Mestremu svetu Mestne obdine Ljubljana predlaga, da na podlagi vseh zgoraj
navedenih dejstev ugotovi, da zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti na strani zasebnega
partne{a, druZbe ZII- inLeniring d.d., javni interes zanadaljevanje projekta izgradnje PGH Kozolec II
z zasebnim partnerjem ZIL inLenking d.d. v obliki javno zasebnega partnerstva ne obstaja ved, nato
pa, da sklene, da sme Mestna obdina Ljubljana na podlagi drugega odstavka 16. dlena Pogodbe o JZP
enostransko razdreti Pogodbo o JZP ter, da se v ta namen za vsa dejanja v zvezi z razdrtjem Pogodbe
o JZP inzazavarovanje interesa Mestre obdine Ljubljana pooblasti LapanaMestne obdine Ljubljana.

Poglavitne re5itve

Poglavitne reiitve predloga sklepa so, da:
- Mestni svet Mestne obdine Ljubljana zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti na strani
zasebnega partnerja, druZbe ZIL lnLeniring d.d., ugotovi, da javni interes za nadaljevanje projekta
PGH Kozolec ll z zasebnim partnerjem v obliki javno zasebnega partnerstva na podlagi Pogodbe o
JZP, ne obstaja ved,
- Mestni svet Mestne obdine Ljubljana sklene, da MOL na podlagi drugega odstavka 16. dlena
Pogodbe o JZP enostransko razdre Pogodbo JZP, in
- Mestni svet Mestne obdine Ljubljana poobla5da Lupana Mestne obdine Ljubljana, da opravi vsa
potrebna dejanja za enostranski razdor Pogodbe ter ukrene vse potrebno za zavarovanje interesov in
pravic Mestne obdine Ljubljana.

Ocena finaninih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem sklepa

Sprejem predloga sklepa bo v nadaljevanju zahteval porabo proradunskih sredstev, zakar so sredstva
Le zagotovljena v sprejetem proradunu Mestne obdine Ljubljana za obdobje 2015 in 2016. Vi5ino
stro5kov glede na dosedanji potek dogodkov in oceno stanja projekta ocenjujemo na:

vi5ina investicije MOL za prevzem gradbi5da in dokondanje gradnje: 2.600.000,00 EUR
pladilo zapadlih obveznosti za zavarovalno premijo pri sklenitvi raz5irjenega gradbenega
zav arov anja: 3 0.3 59,77 EUR
zavarovanje pred Skodo na sosednjih objektih zaEas mirovanja gradbi5da: 42.834,82BUP.
zavarovanje gradbi5da - najem gradbi5de ograje zalas do izbora novega iztajalca:658,51
EUR
zahtevek nepladanih obveznosti do prej5njega gradbenega izvajalca; v vi5ini sodno
priznanih zneskovr
stro5ki zaradi morebitne izgube jamstva na radun bandne garancije za dobro izvedbo del,
ki jo je MOL izrodil prej5nji gradbeni iztrajalec: 70.415,28 EUR in sodni ter odvetni$ki
stro5ki (gradbeni izvajalec se unovditvi bandne garancije sodno upira)
vradilo zasebnemu partnerju njegovih upravidenih dosedanjih vlaganj v projekt: 30%
skladnosPogodbooJZP
morebitni stro5ki enostranske ga razdrtja pogodbe (stro5ek arbitra1e - takse, stro5ki
izbranih arbitrov, stro5ki odvetni5kih storitev): odvisen od vrednosti postavljenega
zahtevkav arbitraZ|

t Po pogodbi o JZP se vsi nastali stroski projekta do raneze pogodbe delijo v generalnem razmerju 30%o za
javnega parfirerja n 70% za zasebnega partnerja. Glede na navedeno je MOL v razmedu do projekta in
zasebnega parfterja dejansko doli;an nositi le 30% sodno priznane glavnice. Preostalih 70%o sodno priznane
glavnice, kot tudi ostale sodno priznane stroSke, ki so nastali po krivdi zasebnega partnerja (natekle zakonske
zamudne obresti, sodni stro5ki,...), pa bo MOL uveljavljal v razrnerju do zasebnega partneda.
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Ob tem je potrebno opozoriti, da gre zgolj za grobo oceno finandnih posledic, saj bo najmanj o vi5ini
dosedanjih vlaganj zasebnega partnerja v projekt izgradnje parkirno garaLne hi5e PGH Kozolec II in o
upravidenosti zasebnega partnerja do njihovega povradila, po vsej verjetnosti odlodala arbitraLa
(odlodanje v postopku arbitraZeje skladno s Pogodbo o JZP predvideno v primeru re5evanja sporov,
ki izvirajo iz Pogodbe o JZP). Upo5tevati pa je potrebno tudi, da bo vi5ina investicije MOL za
prevzem gradbiSda in dokondanje gradnje znana, ko bo MOL izbral najustreznej5o, to je najbolj
udinkovito in gospodarno, obliko za dokondanje projekta gradnje parkirno garailne hiSe PGH Kozolec
II (oddaja javnega narodila, novo javno zasebno partnerstvo z drugim zasebnim partnerjem). O izbrani
obliki za nadaljevanje projekta in viSini stro5kov bo Mestni svet obve3den.

Meta Gabron
Sekretarka-Vodj a sluZbe
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