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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, na seji dne_______________sprejel  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
 

1.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša s pričetkom postopka podelitve 
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne 
razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica. 
 
 

2.  
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 354-15/2013 
Nova Gorica, 

Matej Arčon 
           ŽUPAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Številka: 354-15/2013-1 
Nova Gorica, 12. marca 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Na izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 4.12.2012, je 
bil pri obravnavi in sprejemu Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 97/2012, v nadaljnjem besedilu Odlok) sprejet amandma, po katerem 
se besedilo 1. točke 28. člena Odloka glasi: »Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. 
člena tega odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme 
župan po predhodnem soglasju mestnega sveta.« 
 
Javni razpis se bo izvedel po odprtem postopku v eni fazi. Javni razpis bo objavljen na 
Portalu javnih naročil, hkrati pa tudi v uradnem glasilu EU, pri čemer rok za oddajo 
ponudb ne bo krajši od 40 dni od dneva pošiljanja objave v uradno glasilo EU. Koncedent 
bo izvedel javno odpiranje prispelih ponudb. 
 
Koncedent bo izmed vseh prispelih ponudb izbral ponudbo, ki bo izpolnjevala vse 
predpisane pogoje za priznanje sposobnosti in bo hkrati na podlagi merila ekonomsko 
najugodnejša ponudba zbral največje število točk.  
 
Merilo »ekonomsko najugodnejše ponudbe« za izbor koncesionarja bo sestavljeno iz 
naslednjih podmeril:  
- cena investicije v posodobitev javne razsvetljave 
- višina koncesijske dajatve 
- ponujena višina deleža prihranka, ki odpade na naročnika 
- ponujena mesečna vrednost rednega vzdrževanja javne razsvetljave 
- ponujena garancijska doba ponujene opreme. 
 
Strokovna komisija koncedenta bo prispele ponudbe ocenila in pripravila poročilo. 
Koncedent bo na podlagi poročila sprejel pisno odločitev o izbiri koncesionarja in jo 
posredoval vsem ponudnikom. Neizbrani ponudniki bodo lahko vložili zahtevek za 
revizijo, skladno z določili ZPVPJN. 
 
Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe bo občinska uprava izdala izbranemu koncesionarju 
odločbo o podelitvi koncesije. Razmerje javno-zasebnega partnerstva bo vzpostavljeno s 
podpisom koncesijske pogodbe. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da sprejme predlagani 
sklep.  
 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                              Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                    ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
 



 

 
Številka: 354-15/2013 
Nova Gorica, 
 
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 97/12), izdajam  
 
 

SKLEP O PRIČETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA 
PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE IZVAJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 
  
 
 

1. Predmet javnega razpisa: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni 
občini Nova Gorica. 
 

2. Vrsta postopka: Javni razpis se bo izvedel na podlagi Odloka o koncesiji za 
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 90/2012, v nadaljnjem besedilu 
Odlok) ter ob uporabi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 
43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26 in 90/12) kot odprti postopek. 

 
3. Ocenjena vrednost brez DDV:  1.558.659,55 € 

V to vrednost je vključena obnova javne razsvetljave, prestavitev in obnova 
odjemnih mest in prižigališč ter redno vzdrževanje javne razsvetljave v obdobju 
petih let.  

 
4. Vir financiranja:  

Sredstva za investicijo se zagotovijo s koncesijsko dajatvijo s strani zasebnega 
partnerja, ki bo izbran v postopku javnega razpisa, razen v primeru, da bodo 
sredstva delno zagotovljena tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko 
učinkovito prenovo javne razsvetljave (UJR-1). 
 
Operacijo bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, 
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. 

 
 
                    
                            Matej Arčon 
          ŽUPAN 
 


