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Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št.
32/93 s spremembami), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-B2 s
spremembami), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8 s
spremembami) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.
13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne__________sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka
o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne
razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe izvajanja
javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 97/12; v nadaljnjem
besedilu: odlok) se 6. člen spremeni tako, da se na novo glasi:

6. člen
»(1) Naprave javne razsvetljave in drugi objekti javne sluţbe so objekti gospodarske
javne infrastrukture s statusom grajenega javnega dobra v lasti in upravljanju občine,
kolikor ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno.
(2) Če koncedent ne uspe pridobiti sredstev na razpisu UJR1, ostaja lastništvo vseh, s
strani koncesionarja vgrajenih naprav in stvari do polnega poplačila vseh finančnih
obveznosti koncedenta do koncesionarja, pri koncesionarju. Po poteku pogodbene dobe
preidejo vse te naprave in stvari vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v
lastništvo koncedenta, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima koncedent skladno s posebnimi
predpisi na vgrajenih napravah izločitveno pravico v stečaju.
(4) Lastništvo ostalih naprav javne razsvetljave in drugih objektov javne sluţbe kot
objektov gospodarske javne infrastrukture ostane pri koncedentu, do poteka pogodbene
dobe pa z njimi upravlja koncesionar, kolikor ni z odlokom ali koncesijsko pogodbo
drugače določeno.«
2. člen
V prvem odstavku 27. člena odloka se 2. točka spremeni tako, da se na novo glasi:

»da koncesionar ali vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
Zakona o javnem naročanju;«
3. člen
V prvem odstavku 27. člena odloka se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»da koncesionar:
– na dan roka za oddajo ponudb ni v stečajnem postopku ali da zoper njega ni bil podan
predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ, ali
predpisi drţave naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Številka: 007-9/2012-10
Nova Gorica, 4. februarja 2013
OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi odloka o
koncesiji za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe javne
razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok):
Razlog za spremembo 6. člena odloka je v tem, da je potrebno določilo o lastninski
pravici javne infrastrukture oz. novo vgrajene opreme in naprav določiti na način, ki bo
skladen z razpisnimi pogoji javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko
učinkovito prenovo javne razsvetljave – UJR1. Eden od pogojev navedenega razpisa je
namreč tudi, da ima občina zagotovljena sredstva lastne udeleţbe v občinskem
proračunu, oz. da ima zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta.
Glede na to, da veljavni odlok predvideva zaprtje finančne konstrukcije s sredstvi
koncesionarja, torej z vplačilom koncesijske dajatve, to tudi pomeni, da občina ne bi
mogla biti izključna investitorka in lastnica sanirane javne razsvetljave, kar pa bi
pomenilo, da sploh ne bi mogla kandidirati na razpisu UJR1.
Razlog za spremembo 27. člena odloka je v tem, da je bil v času od sprejetja odloka,
sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 90/2012), ki spreminja vsebino obveznih pogojev. Seznam kaznivih dejanj, ki so
podlaga za izločitev ponudnikov tako ni več določen v prvem in drugem odstavku 42.
člena ZJN-2, ampak samo še v prvem odstavku. Hkrati lahko po novem višina neplačanih
obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov znaša do 50 EUR. Zaradi navedenega je
bila potrebna sprememba odloka v delu, ki je opredeljeval obvezne pogoje iz takrat
veljavnega Zakona o javnem naročanju. Glede fakultativnih pogojev pa predlagamo, da
se določi pogoj v zvezi s stečajem oz. uvedbo stečaja ponudnika.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
Z odlokom se ureja lastništvo novo vgrajene opreme in naprav javne razsvetljave na
način, da bodo po prenovi javne razsvetljave prešla v last koncesionarja samo v primeru,
da koncedent na razpisu UJR1 ne bo pridobil nepovratnih sredstev za sofinanciranje
prenove javne razsvetljave, kar pomeni tudi, da bo prenovo javne razsvetljave financiral v
celoti. In obratno, v primeru, da bo koncedent na razpisu UJR1 uspešen, bo moral biti
tudi investitor in lastnik prenovljene javne razsvetljave, medtem ko bo likvidna sredstva za
prenovo javne razsvetljave do višine celotne investicije zagotovil koncesionar z vplačilom
koncesijske dajatve. Ta se bo upoštevala kot vnaprej plačana najemnina s strani
koncesionarja, potem ko bo koncedent prenovljeno javno razsvetljavo dal koncesionarju v
najem za čas koncesijske dobe.
Naslednji cilj je uskladitev obveznih pogojev z obveznimi pogoji iz javnonaročniške
zakonodaje.

3. Pravne podlage za sprejem odloka:
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- 3., 7. in 32. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93 s
spremembami),
- 36. člen Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
- 19. člen Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12),
- 13. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 90/12).
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejemom predlaganega odloka bo podana ustrezna pravna podlaga za pripravo
razpisa za izbor koncesionarja in pripravo ter sklenitev koncesijske pogodbe.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega
odloka:
Zaradi sprejetja predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale
nove finančne obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 108/12) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za manjše
spremembe oz. dopolnitve odloka. Predlagamo tudi rok za uveljavitev odloka naslednji
dan po objavi v Uradnem listu iz razloga, ker iz vsebinskega vidika dopolnitve odloka ni
potrebe po časovno daljši predhodni seznanitvi javnosti in zato, ker ţelimo čim prej
objaviti javni razpis za podelitev koncesije za izbor koncesionarja.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok
obravnava in sprejme.

Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Načelnica Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne sluţbe
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