Obrazložitev Ocene upravičenosti JZP za Občinski svet Občine Polzela:
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) določa,
da se lahko javno-zasebno partnerstvo oblikuje na dva temeljna načina: kot zasebno vlaganje
v javne projekte in kot javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. V ta
namen se vzpostavi določeno pravno razmerje med javnim in zasebnim partnerjem. Vendar
pa namen ZJZP ni zgolj omogočiti, da javni in zasebni sektor skupaj izvajata projekte, ampak
tudi pospešiti zasebna vlaganja. Ko se torej javni partner odloča za projekt, mora po določbi
prvega odstavka 8. člena ZJZP oceniti, ali obstaja možnost za javno-zasebno partnerstvo. Če
oceni, da te možnosti ni, se projekt izvede samo z javnimi sredstvi, ali se projekt sploh ne
izvede (če npr. javnih sredstev sploh ni) ali pa javni partner premisli o spremenjeni vsebini in
vrednosti projekta. Oceno o možnosti oz. upravičenosti javno-zasebnega partnerstva mora
pripraviti javni partner, kadar se odloča za izvedbo projekta in takrat, kadar poda pobudo za
izvedbo skupnega projekta katera od oseb zasebnega prava (promotor).
Pred sprejemom odločitve javnega partnerja o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnozasebnega partnerstva, je potrebno opraviti t.i. predhodni postopek, ki se začne z oceno, ali je
mogoče posamezni projekt izvesti kot javno-zasebno partnerstvo (ocena upravičenosti
izvedljivosti projekta in primerjava različic oz. drugega projekta) in ali je to ekonomsko
upravičeno. Namen predhodnega postopka je, da se ugotovi, ali so izpolnjeni ekonomski,
pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev razmerja
javno-zasebnega partnerstva, da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva
za določitev vsebine odločitve in/ali da se opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega
partnerstva za določitev vsebine akta o javno-zasebnem partnerstvu. Predhodni postopek je
torej namenjen povezovanju različnih precej kompleksnih in medsebojno povezanih vprašanj
z različnih področij. Zato zakon kot podlago za izvedbo predhodnega postopka predvideva
izdelavo t.i. investicijskega elaborata, ki jo javni partner pripravlja skladno s Pravilnikom o
vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS,
št. 32/07), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in drugimi relevantnimi
podzakonskimi akti.
Namen tega dokumenta je torej oceniti upravičenost izvedbe projekta po modelu javnozasebnega partnerstva in ugotoviti ali je možno in smiselno obravnavani investicijski projekt
izvesti z lastnimi proračunskimi sredstvi občine na tradicionalni način ali po modelu javnozasebnega partnerstva.
Občina Polzela je kot javni partner v okviru Poziva promotorjev v letu 2017 prejela dve vlogi
zasebnih partnerjev o zainteresiranosti po pogodbenem sodelovanju v obliki javno-zasebnega
partnerstva (v nadaljevanju JZP). Na podlagi predložene dokumentacije zasebnikov in
dokumentacije javnega partnerja (DIIP in IP, skladna z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) je javni partner
pripravil sledečo oceno upravičenosti izvedbe projekta kot JZP, ki nam poda odgovor na
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vprašanje ali je na osnovi prejete vloge o zainteresiranosti s strani promotorja smotrno izvesti
obravnavani investicijski projekt z lastnimi proračunskimi sredstvi občine na tradicionalen
način po javno-naročniškem sistemu ali kot JZP. Glavni cilj investicijskega projekta je urediti
kvalitetno, energetsko učinkovito in okolju neškodljivo osvetlitev vseh delov občine v
načrtovanem obdobju na območju občine Polzela s prenovo omrežja javne razsvetljave
(zamenjati 117 svetilk) in novo ureditvijo omrežja javne razsvetljave v naseljih Polzela, Ločica
pri Polzeli in Breg pri Polzeli, v skupnem obsegu 475 svetilk ter vzpostaviti energetsko
knjigovodstvo in dolgoročno upravljanje in vzdrževanje omrežja javne razsvetljave.
Ocena upravičenosti je podala sledeče zaključke:
-

-

-

Varianta »brez investicije« (to je varianta, da občina projekta ne izvede in ohrani
obstoječe stanje) ni sprejemljiva, saj njena izvedba ne glede na izbrani model izvedbe
ni sprejemljiva tako s finančnega kot tudi z družbenega, razvojnega in okoljskega
vidika;
občina se ne more izogniti veliki družbeno ekonomskim škodi, če ne izvede projekta ali
če zaradi izvedbe investicijskega projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi občine na
tradicionalen način ne izvede drugih potrebnih investicijskih projektov v občini;
izvedba projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva ima naslednje prednosti:
 za stroške vzdrževanja se vzpostavi korelacija s kvaliteto izvedbe projekta, ki jo
potencialni zasebni partner ne more odpraviti brez posledic, kar znižuje njegov
donos na vložena sredstva (zasebni partner nosi tveganje);
 za investicijske stroške in opremo se vzpostavi korelacija s kvaliteto izvedbe
projekta, ki jo potencialni zasebni partner ne more odpraviti brez posledic, kar
znižuje njegov donos na vložena sredstva (zasebni partner nosi tveganje);
 zaradi zavedanja potencialnega zasebnega partnerja, da je njegov donos na
vložena sredstva neposredno povezan s kvaliteto izvedbe projekta in
doseganjem predvidenih ciljev (predvsem predvidenih prihrankov električne
energije), je verjetnost bolj kvalitetne izvedbe projekta in nadaljnjega
upravljanja, vzdrževanja, vodenja energetskega knjigovodstva ipd. večja kot pri
izvedbi projekta z lastnimi proračunskimi sredstvi občine na tradicionalen
način;
 poleg navedenih ovrednotenih prednosti izvedbe projekta po modelu javnozasebnega partnerstva (JZP) lahko upoštevamo še to, da ima zasebni partner
ustrezno znanje, veščine in izkušnje na področju vzdrževanja in upravljanja,
učinkovite rabe energije, vodenja energetskega knjigovodstva in na področju
ekonomske učinkovitosti projekta;

Ocena upravičenosti JZP za izvedbo projekta »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje
javne razsvetljave v Občini Polzela« je tako pokazala, da izvedba investicije po modelu javnozasebnega partnerstva dosega boljše rezultate kot izvedba projekta z lastnimi proračunskimi
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sredstvi Občine Polzela. Zato podajamo predlog Občinskemu svetu Občine Polzela, da sprejme
predlagano Oceno upravičenosti javno – zasebnega partnerstva za izvedbo projekta
»Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela«.
Ob primerjavi tehničnih, okoljskih, finančnih in pravnih prvin projekta lahko ocenimo, da je
izvedba projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini
Polzela v obliki javno zasebnega partnerstva upravičena.
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