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OBČINSKI SVET
OBČINE BRDA
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA »JAVNA RAZSVETLJAVA OBČINA BRDA« IN PREDLOG SKLEPA O
SKLENITVI DODATKA H KONCESIJSKI POGODBI ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE, DOBAVE, POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE
RAZSVETLJAVE V OBČINI BRDA ŠT. 4303-03/2013-13
Občina Brda je v letu 2013 na podlagi 3., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 36. člena
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člen Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10,
84/10), 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11), 3. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Brda (Uradno glasilo, št. 26/12) ter 16. člen Statuta
Občine Brda (Uradno glasilo št. 4/2006, 24/2010) sprejela Odlok o načinu opravljanja ter o
koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in
izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda v obliki javno-zasebnega partnerstva (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 8/2013, 15/2013; v nadaljevanju: Odlok) na podlagi katerega je bila po
izvedenem postopku izbire koncesionarja dne 12.07.2013 z izbranim koncesionarjem PETROL
d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: koncesionar), sklenjena
koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda številka 4303-03/2013-13 (v nadaljevanju:
koncesijska pogodba).
Tekom izvajanja koncesijske pogodbe je bilo ugotovljeno, da je glede na stanje tehnike in
dejansko stanje omrežja javne razsvetljave mogoča dodatna investicija v sanacijo in zamenjavo
obstoječih svetilk z energetsko varčnimi svetilkami s sijalkami z LED tehnologijo. V zvezi z
navedeno ugotovitvijo je bil v novembru 2017 izdelan dokument identifikacije investicijskega
projekta Javna razsvetljava Občina Brda«, November 2017, Zelen in partnerji, ki izkazuje, da je
investicija v javnem interesu. Ob tem je glede na izključne pravice koncesionarja iz koncesijske
pogodbe in Odloka, postopkovna določila glede dodelitve dodatnih del iz Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), upoštevaje vrednost dodatnih del in
dejstvo, da dodatnih del ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od projekta koncesijske
pogodbe, ne da bi to koncedentu povzročilo resne težave, predmetno investicijo dodeliti
obstoječemu koncesionarju s sklenitvijo dodatka k koncesijski pogodbi.
Glede na dejstvo, da koncesionar z navedenim podaja zahtevo za izvedbo dodatnih vlaganj je
skladno z drugo alinejo tretjega odstavka 71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) podana okoliščina, ki omogoča podaljšanje trajanja koncesijske
pogodbe. Podaljšanje je skladno s četrtim odstavkom 71. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) omejeno na pet let. Glede na izvedbo dodatnih del in

predvideno podaljšanje trajanja koncesijske pogodbe pa mora koncedent ob upoštevanju
načela recipročnosti ob sklenitvi dodatka zagotoviti tudi ustrezno povečanje koncesijske
dajatve.
Občinskemu svetu predlagamo da obravnava in sprejme priloženi sklep.
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