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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - 

odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. 

US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na svoji 33. redni seji, dne 18. 1. 2018 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o potrditvi investicije dodatne javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrjuje predlagano investicijo dodatne javne 

razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v vrednosti 99.748,22 EUR (brez DDV) oz. 

121.692,83 EUR (z DDV), ki bo izvedena s strani koncesionarja JAVNA RAZSVETLJAVA 

d.d. v skladu s Ponudbo št. 7-3119a-2197-BG z dne 5. 12. 2017. 

 

II. 

Investicija bo izvedena v letu 2018, stroški investicije pa bodo poravnani postopoma, v 

obdobju od 3. 1. 2019 do 3. 1. 2027. 

 

III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 0142-0002/2017-17 

Datum: 18. 1. 2018 
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      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Občina Miren - Kostanjevica in podjetje JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 

1261 Ljubljana – Dobrunje (v nadaljevanju: koncesionar) sta dne 16. 8. 2013 sklenila 

Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica, št. 43003-

0003/2013-42 z dne 16. 8. 2013 (v nadaljevanju: koncesijska pogodba), za obdobje 15 let. 

 

V občini je prišlo do potrebe po dodatnih delih oz. dodatnih investicijah v javno razsvetljavo, 

ki jih sklenjena koncesijska pogodba ni zajemala. Koncesijska pogodba v tretjem odstavku 

31. člena določa, da v primeru potrebe po izvedbi nove razsvetljave, priključene na javno 

razsvetljavo, jo zaradi komplementarnosti infrastrukture na stroške bodočih investitorjev 

izvaja koncesionar. Zato je občina pripravila popis dodatne javne razsvetljave in ga 

posredovala koncesionarju, ki je pripravil informativno ponudbo. Ponudba s popisom dodatne 

javne razsvetljave in potrebnimi deli, ter predlogom ekonomike investicije, se nahaja v prilogi. 

 

Zadevo je obravnaval pristojni Odbor za gospodarstvo in proračun in odločil, kot izhaja iz 

poročila seje odbora. 

 

 

2. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Vrednost investicije dodatne javne razsvetljave znaša 99.748,22 EUR (brez DDV) oz. 

121.692,83 EUR (z DDV). 

 

Postavitev dodatne javne razsvetljave in spremljajoča dela bodo izvedena v letu 2018. 

Občina pa bo navedene stroške investicije poravnala postopoma, v obdobju zadnjih 9 let 

koncesijske dobe. Prvi obrok dodatnega zneska bo zapadel v plačilo 3. 1. 2019, zadnji pa 3. 

1. 2027. 

 

Občina za izvajanje koncesije sedaj plačuje: 

- mesečno: 4.187,02 EUR (brez DDV) oz. 5.108,16 EUR (z DDV), 

- letno: 50.244,24 (brez DDV) oz. 61.297,92 (z DDV). 

 

Upoštevajoč s strani koncesionarja predlagani dodatni letni znesek v višini 15.715,25 EUR 

(brez DDV). 

 

Ob dodatnih 69 svetilkah, se nova poraba predvideva v višini cca. 1.879,81€ / leto. 

 

Po novem bi občina za izvajanje koncesije plačevala: 

- mesečno: 5.496,62 EUR (brez DDV) oz. 6.705,88 EUR (z DDV), in novo porabo 

dodatnih 69 svetilk 156,65 EUR ( brez DDV ) oz. 191,11 EUR ( z DDV ), skladno z 

29. členom koncesijske pogodbe, 

- letno: 65.959,44 EUR (brez DDV) oz. 80.470,52 EUR (z DDV), in novo porabo 

dodatnih 69 svetilk 1.879,81 EUR ( brez DDV ) oz. 2.293,37 EUR ( z DDV ), skladno 

z 29. členom koncesijske pogodbe. 



 

 

 

Podrobnosti izračuna se nahajajo v prilogi. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Sklep o potrditvi investicije 

dodatne javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 


