
Na osnovi določil 43. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ št. 17/10 in 19/10 ) in določil 

Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) ter Programa dela 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik za mandatno obdobje 2014-2018, je bil na 13.seji 

Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 27.09.2017, sprejet sklep o izvedbi pregleda 

celovitega poslovanja Vrtca Hrastnik. Nadzorni odbor Občine Hrastnik je na 14.seji, dne 

13.12.2017  sprejel 

 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU 
 

Na osnovi Sklepa št. 74 sprejetega na 13. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 

27.09.2017 , je bil dne 29.11.2017 ob 17.00  uri začet, 

 

Pregled projekta in pogodbe izvajanja koncesije za Javno razsvetljavo.  

 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

- Emil Šabanovič, predsednik odbora 

- Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

- Jurij Kolar, član 

- Janez Koritnik, član 

- Nermin Bajramović, član 

- Andrej Funkl, član 

- Tina Prosen Guček, članica 

 

2. Poročevalci: 

- Emil Šabanovič 

- Tina Prosen Guček 

- Jurij Kolar 

- Nermin Bajramović 

 

3. Izvedenec: 

- Ime in priimek: 

- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 



 

4. Ime nadzorovanega organa 

- Občina Hrastnik Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 

 

5. Pravne podlage: 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54710 in 27/16), 

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list 

Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015), 

- Proračun občine Hrastnik za leto 2017, s spremembo. 

-    Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ( UL RS št. 127/2006 ) 

-    Odlok o javni razsvetljavi v Občini Hrastnik ( UVZ št. 20/2011, 35/2012 in 

24/2014 

-    Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske 

javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, za 

obdobje 15 let ( PJN 30.03.2016 pod št. objave JN 2285/ 2016 ) 

-    Zakon o gospodarskih javnih službah ( UL RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 

127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-ORZGJS40 ). 

 

 

 

 

 

 

UVOD 
 

 V dneh od 10.11.2017 do 15.11.2017 smo s strani občinskih strokovnih služb prejeli 

naslednje dokumente; 

 

- Projektno nalogo; Obnova infrastruktur javne razsvetljave v Občini Hrastnik 

- Javni razpis za podelitev koncesije izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne 

službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, za obdobje 15 

let 

- Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbor koncesionarja 

- Sklep o začetku postopka 

- Vsa dokumentacija o vseh prijavah, povabilih, pogajanjih v konkurenčnem dialogu 

( v postopku izbora )v treh krogih in potrjenem izboru koncesionarja 

- Javno naročilo 

- Obvestilo o oddaji naročila 

- Koncesijska pogodba 

- Končno poročilo o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe, posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini 

Hrastnik 

- Kartica finančnega knjigovodstva za leto 2017 za zahtevano področje javne 

razsvetljave in iz osnutka proračuna za leto 2018 že nova, ločena postavka JPZ-

koncesija pod št konta 4213017. 

 

 

 

 



 

 

 

UGOTOVITVENI DEL 
 

Po preučitvi vse vnaprej poslane dokumentacije, smo se dogovorili za zaključni pregled, 

ki smo ga izvedli 29.11.2017. 

 

Ob prisotnosti g.Tomaža Sihurja-Vodje Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne 

službe smo še enkrat skupaj pregledali originalno dokumentacijo in ugotovili, da se vsi 

podatki ujemajo. 

 

Dokumentacija, ki smo jo pregledali je naslednja ; 

 

- Koncesijska pogodba št. 371-18/2016 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Hrastnik; 

- Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbiro koncesionarja na podlagi Javnega 

razpisa za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Hrastnik; 

- Sklep o začetku postopka podelitve koncesije; 

- Javno naročilo; 

- Zapisnik o odpiranju prijav za priznanje sposobnosti kandidatom; 

- Sklep o priznanju sposobnosti; 

-    Povabilo na prvo fazo konkurenčnega dialoga, 

- Poročilo o izvedenem prvem krogu dialoga; 

- Povabilo na drugo fazo konkurenčnega dialoga; 

      - Poročilo o izvedenem drugem krogu dialoga; 

- Povabilo – tretji krog in 

-    Poročilo o izvedenem tretjem krogu dialoga; 

- Poročilo strokovne komisije o pregledu ponudb; 

- Odločitev o izbiri ponudnika; 

- Odločitev o izbiri koncesionarja; 

- Obvestilo o oddaji naročila. 

 

Naknadno pa smo pridobili še prilogo št.5 h Koncesijski pogodbi ( le ta navaja 

predpostavke in podatke za izračun ciljnega prihranka električne energije ) kot tudi kartico 

finančnega knjigovodstva za leto 2017 in predlog proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 

z ločeno postavko za pogodbena plačila koncesionarju. 

 

 

POVETEK UGOTOVITVENEGA DELA 
 

Med pregledom smo ugotovili naslednje; 

 

Pregledana dokumentacija je skladna s pravnimi podlagami in knjižbami na Občini 

Hrastnik. 

 

Osnova za vse nadaljnje postopke je bila projektna naloga Obnove infrastruktur javne 

razsvetljave v Občini Hrastnik izdelana v januarju 2016. Le ta je zajela popis obstoječega 



stanja in navedla obseg in cilje načrtovane obnove ter višino pogodbenih prihrankov 

javno-zasebnega  partnerstva. 

 

Postopek izbire koncesionarja se je pričel z dnem 21.03.2016 s sklepom o imenovanju 

strokovne komisije za izbiro koncesionarja na podlagi javnega razpisa za podelitev 

koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe ureditve in vzdrževanja 

javne razsvetljave v Občini Hrastnik. 

 

Javno naročilo je bilo objavljeno 30.03.2016. 

 

Povzetek  iz zaključnega poročila z dne 09.11.2017; 

 

 
 

 



 



 
 

Konec navedka iz zaključnega poročila z dne 09.11.2017. 

 

 

 

 

 

 

Odločitev o izboru ponudnika je bila izvedena 06.01.2017. 

 

Odločba o izboru koncesionarja pa je bila izdana 20.01.2017. 

 

Sledil je podpis koncesijske pogodbe z izbranim koncesionarjem Petrol d.d., Ljubljana. 

Pogodba vključuje vse pomembne vsebine iz javnega razpisa in vseh treh krogov dialoga. 

Velja za obdobje 15 let, vključuje garancijo na svetilke 7 let in na ostale materiale 5 let ter 

zagotovitev vseh rezervnih delov v času trajanja te pogodbe. Prav tako definira prihranke 

in delitev le teh od katerih cca. 1% pripada Občini Hrastnik. Medtem ko se koncesionar za 

investicijo poplača iz naslova prihrankov. 

 

V času same izvedbe je bilo od prvotno ocenjenih 991 svetilk potrebnih zamenjave 

dejansko že zamenjanih 1003 svetilk in potrebno število kandelabrov, merilnih mest itd. 

 

Na terenu se sedaj izvajajo pregledi in meritve ter postopna nadaljnja optimizacija sistema 

javne razsvetljave. 

 



Iz finančne kartice za leto 2017 je razvidno, da je poleg porabe električne energije ( na 

skupnem kontu 402200  na dan 30.11.2017 v vrednosti 56.160.78 eur ) še poraba na kontu 

402099 za partnerja 002056 Javna razsvetljava 4.847 eur in za partnerja 000060 Petrol 

Ljubljana še 3231 eur. 

 

V predlogu proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 pa je namenjena ločena postavka v 

bilanci odhodkov na kontu št. 4213017 v vrednosti 49.000 eur JZP-javna razsvetljava-

koncesija. 

 

 

 

 

PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 

Ocenjujemo, da je dosedanja izvedba opravljena korektno in na zelo strokovnem nivoju. 

 

Priporočamo, da se že začeta optimizacija osvetlitve na terenu izvede v roku naslednjega 

leta tako v korist in zadovoljstvo vseh uporabnikov kot tudi v interesu pogodbenih ciljnih 

prihrankov za oba podpisnika pogodbe.  

 

 

 

Pregled na sedežu Občine Hrastnik je bil končan 29.11.2017 ob 18.30 uri 

 

 

 

 

 

 

ČLANI  NO: PREDSEDNIK  NO: 
1. Igor Zalokar, podpredsednik odbora 

2. Jurij Kolar, član 

3. Janez Koritnik, član 

4. Nermin Bajramović, član 

5. Andrej Funkl, član 

6. Tina Prosen Guček, članica 

 

Emil Šabanovič 

  
 

 

 

VROČITI: 
1. nadzorovanemu organu 

2. županu občine Hrastnik 

 

V VEDNOST: 
 

3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 

 


