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MESTNA OBeINA MARIBOR

1. POVABILO KODDAII VLOGE

Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na podlagi 32. elena Zakona o javno
– zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, it. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) poziva vse potencialne
promotorje (zainteresirane pravne in fiziene osebe) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo
javno-zasebnega partnerstva za projekt >lzgradnja in upravljanje konjenigkega centra Hipodrom
Kamnica v lasti Mestne ob6ine Maribor«.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega
partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o
vsebini upravieenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, St.
32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podroeju javnih financ (Uradni list RS, it. 60/06, 54/10 in 27/16) ter ostalimi zakonskimi in
podzakonskimi akti navedenimi v to6ki 2.4..

2. NAVODILA PROMOTORIEM ZA IZDELAVO VLOGE

2.1. NAROCNIK (javni partner)

Naziv: Mestna ob6ina Maribor
Naslov: Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02 2201 000
Faks: 02 2201 207
Spletni naslov: http://www.maribor.si/javni razpist
e-naslov: mestna.obcina(a2maribor.si
Zakoniti zastopnik: Aleksander Saga Arsenovie, 2upan
Kontaktna oseba naro6nika: Darko Zarie
Telefon kontaktne osebe: 02/2201-751
e-naslov kontaktne osebe: sport@maribor.si

2.2. PREDM rr JAVNEGA POZIVA

IME PROJEKTA, IZGRADNJA IN UPRAVLJANJE KONJEN15KEGA CENTRA HIPODROM
KAMNICA VLASTI MESTNE OB(:INE MARIBOR

gTEVILKA JAVNEGA POZIVA: 4102-230/2022-1

VRSTA POSTOPKA: Poziv promotorjem na podlagi 32., 33. in 34. elena ZJZP v okviru predhodnega
postopka javno-zasebnega partnerstva.

PREDMET JAVNEGA POZIVA: Javni partner poziva vse potencialne promotorje (zainteresirane
pravne in fizi6ne osebe) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva
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za projekt »lzgradnja in upravljanje konjenigkega centra Hipodrom Kamnica v iasti Mestne ob6ine
Maribor«, ki obsega izgradnjo in upravljanje objekta za daljge 6asovno obdobje po modelu DBOT
(projektiraj – tzgradi -- upravljaj – prenesi v posest in last). Predlagani model DBOT je predlog, lahko
pa posamezni promotor ponudi drug model/obliko javno zasebnega partnerstva.

OSNOVNI PODATKI o IZGRADNJI IN SANACIJI POSLOVNIH OBJEKTOV KONJENIgKEGA
CENTRA;

JAHALNICA cca. 2500 m2 Oahali96e 30x60, tribune)
NOVI HLEVI 1.500 m2- izgradnja novih energetsko ueinkovitih hlevov
OBNOVA HLEVOV (3 STAVBE) cca 720 m2
NOVA AMBULANTA cca. 400 m2
UREDITEV SERVISNIH PROSTOROV cca. 800 m2
UREDITVE PROSTORA ZA TUgIRANJE-KOPANJE KONJ
OBNOVA POSLOVNEGA- TRGOVSKO-GOSTINSKEGA OBJEKTA 430 m2 (pritliena povrgina)
UREDITEV ZUNANJIH POVRSIN (asfalt, meteorna kanalizacija) cca. 3000 m2
POPRAVILO VODOVODA, SANACIJA BOKSOV, SANACI JA TAL. REKONSTRUKCI JA
ELEKTRICNE NAPELJAVE
UREDITEV PROSTORA ZA SOLARIJ
ODKUP, SANACI JA IN ZAGON AVTOMATSKE SPREHAJALNE STEZE
POSTAVITEV DODATNEGA SKLADl£(=A ZA STELJO IN HRANO – 800m2
NAKUP KONJEV ZA IZVEDBO £OLE JAHANJA – 6x golski konj, 2x poni
NAKUP OPREME ZA KONJE- sedla, uzde, pripomo6ki
NAKUP MEHANIZACIJE
SANACIJA NAMAKALNEGA SISTEMA NA JAHALlg(:IH
SANACI JA JAHALlg(:
PRIPRAVA PROJEKTOV IN ELABORATOV
JAHALNICA- POKRITO JAHAL15CE 1< (40m X 70m) IN TRIBUNE (CCA. 3600 m2)
UREDITEV PROSTORA ZA KESONE IN ZABOJNIKE ZA SMETI
UREDITEV, SANACI JA OBSTOJECE GNOJNE JAME
UREDITEV ZAPORNICE (RAMPE) NA VHODU IZ GLAVNE CESTE
ZAGOTOVITEV DODATNEGA PARKIRlgeA ZA VOZILA TEKMOVALCEV IN OBISKOVALCEV

OPOZORILO: za celotno obmo6je velja Uredba o vodovarstvenem obmo6ju za vodno telo
vodonosnikov Rug, Vrbanskega platoja, Limbugke dobrave in Dravskega polja.

Investicija je predvidena na parcelah 1 11/1, 111/2, 1 11/3, 111/4, 111/5, 1 16/1 , 116/16, 122/1, 122/3,
124, 127/3, vse k.o. 636 Karnnica. Vse navedene parcele so zemljigkoknji2ni lasti Mestne ob6ine
Maribor.

2.3. OBJAVA JAVNEGA POZIVA

Javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani javnega partnerja Mestne ob6ine Maribor, in
sicer na naslovu: http://www.maribor.si/ dne 9.2.2022,
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2.4. PRAVNE PODLAGE ZA IZVEDBO JAVNEGA POZIVA

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP (Uradni list RS, it. 127/06);
Pravilnik o vsebini upravieenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva
(Uradni list RS, it. 32/07);
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podro6ju javnih financ (Uradni list RS, it. 60/06, 54/10 in 27/16
Ter ostale veljavne zakonodaje na podro6ju predmeta javno-zasebnega partnerstva, ki jo
mora promotor pri pripravi vloge upo§tevati.

Obmo6je posega ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoeje urbanisti6ne zasnove
Maribora (Medob6inski uradni vestnik gt. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl., 16/14 (popr.),
16/18), prav tako za celotno obmo6je velja Uredba o vodovarstvenem obmo6ju za vodno telo
vodonosnikov Rug, Vrbanskega platoja, Limbugke dobrave in Dravskega polja.

2.5. OBLI KE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

V skladu z 2. odstavkom 33. elena ZJZP javni partner s tem pozivom ne prejudicira oblike javno-
zasebnega partnerstva, vsebine odlo6itve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.

2.6. PRI£rOJNOST DAIANJA INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU

Vso potrebno dokumentacijo za pripravo vloge o zainteresiranosti lahko promotorji najdejo na spletni
strani Mestne ob6ine Maribor: http://www.maribor.si/ (pod Javne objave; Pozivi, obvestila,
ugotovitvene odlo6be, javne razgrnitve in druge objave). Morebitne dodatne informacije lahko
promotorji pridobijo pri osebi, pristojni za dajanje informacij, to je pri Darku Zarieu. Vsa vpraganja
postavljajo zainteresirane osebe pisno po pogti ali na e-naslov pristojne osebe: sport@maribor.si.
Vpraganja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do 28.2.2022 Pristojna oseba na
zahtevo potencialnih promotorjev le-tem posreduje ge drugo relevantno dokumentacijo predmetnega
projekta, s katero razpolaga javni partner. Vse odgovore bo javni partner objavil na spletni strani,
kjer je objavljen ta poziv, in sicer najkasneje do 11.3.2022. Na vpraganja ali zahteve za pojasnila,
postavljena po tem roku, javni partner ne bo odgovarjal.

2.7. OGLED

Na osnovi izkazanega interesa promotorja, ob predhodni pisni najavi, ki mora biti podana na naslov
osebe pristojne za dajanje informacij je mo2en tudi ogled, najpozneje do 28.2.2022.

2.8. ROK IZVEDBE INVESTICIJE

Rok izvedbe investicije je 31.12.2023. V primeru potrebnih sprememb prostorskega akta - Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za obmo6je urbanisti6ne zasnove Maribora (Medob6inski uradni
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MESTNA OBCINA MARIBOR

vestnik gt. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl., 16/14 (popr.), 16/18), se Cas izvedbe investicije
podaljga za Cas, ki je potreben za pripravo in sprejem novega ob6inskega podrobnega prostorskega
naerta

2.9. VARIANTE VLOG O ZAINTERESIRANOSTI

Variantne vloge o zainteresiranosti so dopustne. V koliko bo za presojo variantnih regitev potrebno
pojasnilo ati dokumentacija, si javni partner pridr2uje pravico do poziva promotorjem v fazi
ocenjevanja vlog.

2.10. DODATNO

Dokumentacijo, ki jo bodo promotorji prejeli, lahko uporabijo Ie za namene izdelave vloge o
zainteresiranosti. Javni partner lahko po izvedenem odpiranju vlog organizira sestanke s promotorji,
na katerih bodo imeli le-ti mo2nost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki
bodo vodeni z vsakim promotorjem lo6eno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.
Predmetni javni poziv je neobvezujoe dokument, ki izkazuje namen javnega partnerja. Kon6na oblika
modela javno-zasebnega partnerstva, obseg, vsebina, 6asovna izvedba projekta in obveznosti
partnerjev bodo opredeljene v postopku javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja. Javnt partner
lahko obseg investicije po potrebi tudi spremeni ali dopolni in o tem obvesti vse promotorje. Prav
tako lahko promotorji predlagajo dodatne ukrepe, za katere menijo ali imajo informacije o tem, da bi
bili primerni za izvedbo, vendarjavni partner tega ni do12an upogtevati.

3. VLOGA

3.1. ZAHTEVANA VSEBINA IN OBLI KA VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI

lz Vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-
zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o
primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obltki javno-zasebnega partnerstva.

Dokumentacija, ki jojavnemu partnerju predlo2i zainteresirana oseba, mora biti pripravljena v skladu
z 2. 61enom Pravilnika o vsebini upravi6enosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega
partnerstva

Vloga promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora
vsebovati :

1. Vlogo z osnovnimi podatki promotorja ( obrazec – priloga 1);

2 predstavitev promotorja, ki naj zajema vsaj:
opis razvojnih in organizacijskih mo2nosti in sposobnosti promotorja (t.i. analiza razvojnih
mo2nosti in sposobnosti),
opredelltev finan6nih sposobnosti promotorja,
opredelitev tehnienih sposobnosti promotorja (npr. referenc na primerljivlh projektih),
opredelitev kadrovskih sposobnosti prornotorja;
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3. idejne reSitve za dosego razpisanih ciljev in tehniene specifikacije, ki naj zajema vsaj:
predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,
predlog izvedbe projekta;

4. prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finan6ne konstrukcije, iz katere bodo
razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega
prevzetega tveganja, ki naj zajema vsaj:
predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva,
opredelitev in razelenitev vlo2kov in zavez zasebnega partnerja,
opredelitev in raz61enitev vlo2kov in zavez zasebnega partnerja

5. ekonomsko oceno projekta

6. 6asovni na6rt izvedbe, ki naj zajema:
predvideno trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva,
terminski plan izvedbe posameznih aktivnosti (projektiranje, gradnja, model upravljanja,
obseg in vsebino morebitnega upravljanja, letni nivo storitve upravljanja projekta);

7. oceno prihodkov in strogkov v 6asu 2ivljenjske dobe projekta;

8. pri6akovani donos na vlo2en kapital;

9. vloge lahko vsebujejo tudi predloge:
pogodbe o izvedbi javno-zasebnega partnerstva,
o izvedbi samega projekta z opredelitvijo razli6nih variant in mo2nosti ter opredelitvijo
prednosti in slabosti posamezne predlagane variante pred varianto, ki je razvidna iz
dokumentacije javnega partnerja

V okviru vloge mora promotor poleg prej navedene dokumentacije glede na dejstvo, da gre za
investicijski projekt, vkljueiti tudi minimalno vsebino, kot jo glede na vrednost predlagane investicije
opredeljuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podroeju javnih financ.

3.2. NACIN IN ROK ODDAIE VLOGE OZAINTERESIRANOSTI

Vloge o zainteresiranosti lahko promotorji posredujejo v zaprti ovojnici na naslov Mestna ob6ina
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj - Vloga o zainteresiranosti za
izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt wlzgradnja in upravljanje konjenigkega centra
Hipodrom Kamnica v lasti Mestne obeine Maribor«.

Vloga mora biti predlo2ena v zaprti kuverti in zape6ateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno
izpolnjen obrazec OVOJNICA, v prilogi 2.

7



MESTNA OBCINA MARIBOR

Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v papirni obliki in enega (1) izvoda v
elektronski obliki (na zgogeenki ali USB klju6ku).

Vsi listi vloge morajo biti pregiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadn li (hrbtnt)
strani vloge pritrjena s peeatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z 2igom in podp}som
osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Naein vezave je smiselno povzet iz 35. elena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, it. 2/07 -uradno pre6i96eno besedilo, 33/07 -ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled
vloge mora biti mogo6, ne da bi se pri tem peeat ali vrvica pogkodoval.

Vloga in ostali dokumenti morajo biti predlo2eni v slovenskem jeziku. Tehnieno dokumentacijo (kot
so na primer prospekti, propagandni tertehni6ni material in drugo) lahko promotorji predlo2ijo v enem
od uradnih jezikov Evropske unije, pri 6emer lahko javni partner ob pregledu vloge zahteva prevod
v slovenski jezik na strogke promotorja.

Strogke v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo promotorji.

Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je najkasneje do 15.3.2022, do 12.00 ure. Vse vloge morajo
ne glede na na6in dostave (osebno ali po pogti) prispeti v vlo2i96e Mestne ob6ine Maribor do zgoraj
navedenega roka (prejemna teorija), sicer se bodo vloge gtele za prepozno prejete

4. PRAVICE PROMOTORIEV

Promotorji, ki bodo oddali vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, bodo
imeti v nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice kot drugi kandidati. Z oddajo vloge o
zainteresiranosti se ne gteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca
javno-zasebnega partnerstva. Javni partner bo vse podatke v vlogi o zainteresiranosti, ki bodo
ustrezno ozna6eni, varoval kot zaupne oz. kot poslovno skrivnost. Varovani ne bodo podatk}, ki po
zakonodaji ne morejo biti oznaeeni kot poslovna skrivnost. Javni partner si pridr2uje pravico, da vse
podatke, ki ne bodo oznaeeni kot poslovna skrivnost promotorja, uporabi pri oblikovanju konene
vsebine, modela ter obsega razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja. V kolikor bodo v
vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva prilo2eni dokumenti, ki celovito
predstavljajo pravne, ekonomske, tehniene, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka
ali pomenijo kakgno druga6e izvirno idejno regitev, lahkojavni partner, skladno s predpisi, ki urejajo
oddajo javnih naroeil, odlo6i 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. ee
javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne bo uvedel predhodnega postopka niH ne bo
dosegel s promotorjem soglasja o odkupu dokumentov, mu bo dokumente vrnil. V tem primeru
ohrani promotor vse pravice na dokumentih, prilo2enih vlogi o zainteresiranostl za sklenitev javno-
zasebnega partnerstva .

5. NADAUEVANJE POSTOPKA

Na podlagi predlo2ene dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih predstavltvenih
sestankov bo javni partner izdelal oceno o upravieenosti izvedbe projekta po modetu javno-
zasebnega partnerstva, v okviru katere bo primerjal dokumentacijo, ki jo bo pripravil javni partner v
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skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podroe5ju javnih financ in dokumentacijo, ki jo bode predlo2ili zainteresirani promotorji

Mestna ob6ina Maribor

Aleksanl lga Arsenovie
n

Priloge:

Priloga 1 – vloga
Priloga 2 – ovojnica
Priloga 3 – Idejna skica
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