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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Dodatna obrazložitev k ODLOKU o urejanju javne razsvetljave v Mestni
občini Novo mesto

Namen:

Sprejem predloga Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto po skrajšanem postopku

1. DODATNA OBRAZLOŽITEV
Ker ločujemo investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in njenih delov od rednega
vzdrževanja predlagamo, da del, ki se nanaša na področje

investicijskega vzdrževanje

izključimo iz predlaganega odloka.
Tako v predlaganem odloku črtamo posamezne alineje do sedaj veljavnega odloka, ki se
nanašajo na investicijsko vzdrževanje in sicer:
-

tretja, šesta in šestnajsta alineja drugega odstavka 4. člena odloka,

-

deseta do štirinajsta alineja drugega odstavka 5. člena odloka.

Ker se vodenje evidenc energije po posameznih odjemnih mestih od leta 2015 vodi v okviru
energetskega knjigovodstva predlagamo, da se iz sedaj veljavnega odloka črta:
-

deveta alineja 4. člena odloka, ki se nanaša na vodenje evidence le teh.

Ker se je od leta 2011, ko je bil sprejet veljaven odlok zakonodaja s področja koncesije
spremenila se v predlaganem odloku ureja postopek podelitve koncesije v skladu z
zakonodajo s področja javnega naročanja z upoštevanjem zakona o javno zasebnem
partnerstvu.
V predlaganem odloku je na podlagi javnega naročanja na novo opredeljena podelitev
koncesije. Zaradi navedenega do sedaj veljavnemu odloku spremenimo celotno poglavje, ki
obravnava postopek podelitve koncesije in sicer se črtajo naslednji členi:
-

10., 13., 14., 25., 26., 27. in 28. člen do sedaj veljavnega odloka.

Ti se nadomestijo z členi predlaganega odloka, ki opredeljujejo podelitev koncesije v 10. do
15. členu odloka.

2. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejetje novega odloka ne bo imelo finančnih posledic, saj je višina sredstev tako za redno,
kot tudi za investicijsko vzdrževanje določena v sprejetih proračunih za leto 2016 in 2017. Za
redno vzdrževanje je v letu 2017 namenjenih 86.000 EUR, za investicijsko 50.000 EUR.
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