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         Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 27. 
člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_____________ sprejel 
 
 

 
 

O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske 

javne sluţbe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica 
 
 
 

1. člen 
 
V 3. členu Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe 
izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 97/12, 28/13) 
(v nadaljevanju: odlok) se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ter 
da se omogoči oziroma zagotovi moţnost multifunkcijske uporabe infrastrukture javne 
razsvetljave za dodatne tehnološke storitve in potrebe okolja.« 
 
 

2. člen 
 

V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Koncesionar je dolţan 
omogočiti tehnični in pravni brezplačen neoviran dostop dodatnih uporabnikov in aplikacij 
na infrastrukturi javne razsvetljave, kar se ustrezno opredeli v koncesijski pogodbi.« 
 
Preostali odstavki se temu ustrezno preštevilčijo. 
 
 

3. 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

 
Številka: 007-9/2012 
Nova Gorica, 

     Matej Arčon 
                     ŢUPAN  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Gregor Veličkov 
Lemutova 22 
 
5000 Nova Gorica 
 
Številka: 007-9/2012-12 
Nova Gorica, 7. maja 2014 
 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 

 

Naj začnem z vprašanji. 

Ali ţelimo povečati kvaliteto bivanja prebivalcev? 
Ali ţelimo optimalno izrabljati svoje vire? 
Ali ţelimo delovati pregledno? 
Ali ţelimo skupnosti nuditi najboljšo administracijo? 
Ali smo pripravljeni vlagati v to, da bomo odprli priloţnosti za gospodarski razvoj? 
Ali imamo dovolj znanja in virov, da zagotovimo širšo prepoznavnost prostora? 
… 
Novi razvojni modeli okolja in skupnosti temeljijo na obvladovanju kompleksnosti 
upravljana tega okolja. Skupnosti danes iščejo rešitve, ki bi pripeljale do trajnostnih oblik 
razvoja. Obstaja veliko število med seboj nepovezanih inštitucij, ki se ukvarjajo le s 
svojim ozkim področjem, s čimer se po nepotrebnem ustvarjajo stroški in veča 
nezadovoljstvo skupnosti. Danes v svetu ţe obstaja cela vrsta rešitev, podprtih z 
informacijsko tehnologijo, ki pomagajo te kompleksne probleme razumeti in tudi reševati 
v smislu trajnostnega razvoja in s čimširšega povezovanja vseh vej ţivljenja in dela.  
Računalniki niso več samo stroji, ki nam pomagajo računati, ampak so postali del našega 
ţivljenja. Pomagajo nam obvladovati čas, pomagajo nam reševati probleme in so kot taki 
ţe dolgo nepogrešljivi del našega vsakdana. Tega dejstva se mora zavedati tudi 
administracija in ga karseda učinkovito izkoristiti. Skupnosti mora zato ponuditi nekaj več, 
mora se aktivno vključiti v uvajanje novih pristopov in modelov, ki prispevajo k večjem 
razvoju gospodarstva, večji zaposljivosti, večji prepoznavnosti v globalnem prostoru. 
Poskrbeti mora za primerno okolje, ki se zaveda potrebe po znanjskih virih in ki lahko 
nudi odlične pogoje za nastanek novih inovativnih produktov in storitev.  
 
Kako pristopiti / kje začeti? 
 
Predvsem je potrebno pristopiti k poskusu razumevanju nastanka problemov, bolj kot pa 
zgolj k njihovemu reševanju - raje torej preventiva kot kurativa. Smisel namenskega 
zbiranja podatkov iz različnih sektorjev skupnosti in njihove kasnejše analize je v tem, da 
nam to omogoči bolje razumeti, kako skupnost sploh deluje, kaj so njene slabosti in 
predvsem, kaj so njene prednosti. 
 
Danes se pogovarjamo o tem, kakšne svetilke bomo namestili v naši občini. Ne 
pogovarjamo pa se o tem ali našo infrastrukturo, med katero spadajo tudi svetilke, sploh 
obvladujemo. Iščemo ponudnike, ki naj bi nam zagotovili prihranke in sami investirali v 
rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture. Ne postavljamo pa si ciljev boljšega bivanja 
celotne skupnosti, ne zastavljamo si vprašanj, kaj je najbolj smiselno uporabiti, da bi 
imelo čimvečji učinek  na daljši rok. Ne skušamo se zgledovati po tistih v svetu, ki se ţe 



 

sedaj usmerjajo v širši kontekst prostora. Skratka, zadevo rešujemo, kot je to nekako ţe v 
navadi, parcialno in začasno – kar pa seveda ni v dobro.  
 
O čem pravzaprav govorim ?   
 
Svetilke so del okolja, del koristi, ki jo nudimo skupnosti. Vprašajmo pa se, ali so lahko še 
kaj več od tega. Ali jih lahko uporabimo še za kaj več kot le za osvetljevanje prostora ? Ali 
so morda svetilke lahko tudi pospeševalec razvoja gospodarstva ? 
 
V tujini svetilke ţe dolgo ne več samo svetijo, temveč se jim dodaja nove vrednosti. 
Dograjujejo jim dodatne senzorske elemente, s katerimi merijo in spremljajo razne 
okoljske parametre ali dogodke v prostoru (npr. dinamično upravljanje prometa, 
obremenjenost cest, zasedenost parkirišč, stopnja onesnaţenosti s plini, nivo hrupa, …), 
sluţijo lahko kot dostopne točke v internetno omreţje in še bi lahko naštevali.  V vidu 
doseganja evropskih normativov, ki jih je uzakonil novi energetski zakon (EZ-1), bo npr. 
energetsko učinkovitost celo potrebno optimirati in zniţevati odstotek  CO2 in trdnih 
delcev v okolju. Vse to pa je nujno vezano na ustrezno senzoriko, torej na zaznavanje 
vseh teh pojavov in dogodkov v okolju. Kot rečeno – če ne vemo, kaj se v našem okolju 
dogaja, potem z njim ne moremo učinkovito upravljati. 
 
V praksi se prej omenjene pridobljene podatke iz okolja nato daje na razpolago 
lokalnemu gospodarstvu ali ustanovam, ki na lahko njihovih podlagah razvijajo nove 
poslovne modele – tako v korist skupnosti kot za  lasten razvoj in promocijo. Ali lahko 
skupnost dolgoročno pridobi več, če resno premislimo o tej priloţnosti, jo danes 
implementiramo in jutri ţe ponudimo širšemu okolju ? Zagotovo ! 
 
Napredna podjetja in razvojne inštitucije se namreč vedno zbirajo tam, kjer je okolje 
pripravljeno na nove izzive, kjer se jim ponudi več, kot drugje. To pa seveda ni samo 
poceni zemljišče. Bolj pomembno je, kakšne priloţnosti obstajajo v določenem okolju, 
kako administracija prispeva k razvoju gospodarstva, koliko je znanjskih virov v okolju.  
 
V tujini so znani primeri, ko se je zaposljivost s takim pristopom bistveno povečala in z 
zagotovostjo lahko trdim, da bi do znatnega povečanja prišlo tudi v tem okolju in to v vseh 
sektorjih dela.  
 
Pri tem ne govorim na pamet: v Evropi so ponujeno priloţnost ţe zgrabili in jo uspešno 
izkoriščajo skozi program »Horizont 2020«, ki take aktivnosti zelo podpira. Za razvoj 
Pametnih mest je v navedenem evropskem programu trenutno odprt prvi razpis v višini 
200 MIO EUR,  nato pa je za nova omreţja na voljo še dodatnih 700 MIO EUR. Projekti 
za program Horizont se morajo razviti iz podjetij, ne iz javnih inštitucij. Če pa hočemo, da 
se ti projekti razvijejo iz podjetij, mora lokalna skupnost odigrati svojo vlogo in zagotoviti 
primerno okolje in pogoje, da se bodo taka podjetja tudi dejansko lahko razvijala. 
Priloţnosti torej so, človeški viri prav tako. Vprašanje je le, ali smo na to pripravljeni tudi 
sami in ali si to ţelimo? 
 
Prav te dni je finska Nokia ustanovila investicijski sklad v višini 100 MIO EUR za 
spodbujanje start-up podjetij, ki bodo razvijala aplikacije dinamičnega upravljanja 
inteligentnih vozil v prostoru. 
 
Po modelu ESCO je iluzorno pričakovati, da bo zasebni kapital vlagal brez donosov, za 
katere so pričakovanja zelo visoka. Zakaj ne bi teh donosov zadrţali raje v lokalnem 
okolju in s tem zagotavili podlage za nov gospodarski zagon?  Po ekonomskih kazalcih in 
razvojnem potencialu namreč čedalje bolj zaostajamo za drugimi občinami.  
 



 

Dejali boste, na kakšen način pa je vzpostavljanje “inteligentne javne razsvetljave”  lahko 
generator gospodarskega razvoja ? Samo po sebi gotovo ne, je pa to lahko, kot ţe 
omenjeno, eden izmed kamenčkov v mozaiku bodoče razvojne perspektive Goriške, ki jih 
ta še kako potrebuje.  Povedano z drugimi besedami, javna razsvetljava je dober, še 
zdaleč pa ne edini, primer javne infrastrukture, ki lahko sluţi mnogoterim namenom, 
namesto le enemu in kjer inovativni pristop z upoštevanjem le malo bolj oddaljene 
prihodnosti lahko prinese ogromno dodano vrednost.  
 
Zato vas še enkrat vprašam, ali ni smiselno, ko govorimo o razvoju okolja, pomisliti tudi 
na to, če lahko v primeru investicije v javno razsvetljavo dobimo na dolgi rok s tem še kaj 
več, ne pa  da se samo ozko odločamo samo za večjo svetilnost za ENAK denar ?  

 
Zato predlagam, da se ne samo  stihijsko odločamo o izpolnitvi minimalnih pogojev, ki jih 
postavlja Odlok in o nadaljevanju po isti poti naprej, temveč da k reševanju te 
problematike pristopimo z odgovornostjo tudi za prihodnji razvoj mesta in okolice ter da 
se pripravijo ustrezne strokovne podlage, ki se bodo zgledovale po trţno in razvojno 
uspešnejših okoljih v svetu.  
 
Pri odločanju o javnemu razpisu ne smemo mimo dejstva, da se je v tem mandatnem 
obdobju zamudilo s prijavo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(UJR1)  in s tem zapravilo moţnost črpanja 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Omeniti 
velja tudi, da se je enak razpis izvedel ţe dvakrat, vendar neuspešno. Netransparentnost 
in očitna nestrokovnost pri dosedanjem reševanju te problematike, povezana z nenadno 
in nerazumljivo vnemo, da bi se ta javni razpis izvedel še pred volitvami kar kličejo, da se 
dosedaj opravljene aktivnosti sistematično preveri in da se postavijo jasna pričakovanja, 
ki naj jih novi javni razpis izpolni.  
  
Vedeti je treba, da bomo s »podelitvijo koncesije« po sedaj predvidenem načinu po eni 
strani kar za 15 let izgubili moţnosti za uvajanje naprednejših pristopov pri upravljanju in 
uţivanju okolja, po drugi pa tudi priloţnost za razvoj in zmanjševanje števila 
nezaposlenih, saj bomo s tem - kot ţe tolikokrat  - samo začasno “zalepili zračnico, ki 
stalno pušča”, ne da bi naredili pravi kvalitativni preskok naprej. 
  
V občini imamo ustrezne strokovne inštitucije, univerzo in tudi napredna podjetja, ki lahko 
pri tem pomagajo in veliko prispevajo k razvoju okolja.  
 
Ali ni smiselno, da najprej izkoristimo to, kar imamo pred nosom? Zakaj ne bi enkrat za 
spremembo stopili v korak s časom in modernimi smernicami v Evropi in svetu, namesto 
da capljamo zadaj in se posluţujemo pristopov, ki so jih drugod ţe davno opustili. 
Podeljevanje koncesije za (samo) vzdrţevanje in menjavanje sijalk je sicer ena od 
moţnosti, vendar je preţiveta in za časom. 
 
Na podlagi vsega povedanega, mislim da si taka ideja zasluţi pošten in tehten premislek, 
saj nas bo hitenje stalo preveč. 
 
Finančnih posledic sprejetje te spremembe odloka nima. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloţeni odlok sprejme.  
 
 

Gregor Veličkov 
     SVETNIK 


