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PREDLOG SKLEPOV: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o ugotovitvi javnega interesa 
za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na 
področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav po skrajšanem 
postopku. 
 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Za sprejem odloka je potrebna večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/2006) ter 16. člena 
Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji … 
redni seji dne, …, sprejel  
 
 

ODLOK 
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe 

projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav 
 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih povezav na podlagi javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP). Prav tako določa 
osnovna merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.  
 

2. člen 
(javni interes) 

Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja na podlagi pobud občanov in 
občank ugotovljen javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju. 
 
Zaradi hitrejše realizacije ciljev opredeljenih z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v Občini Selnica ob Dravi se projekti izvedejo v obliki JZP. 
 

3. člen 
(oblika izvedbe JZP) 

JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se izvede v obliki pogodbenega 
partnerstva, in sicer kot koncesijsko razmerje (BOT model). 
 

4. člen 
(organizacijska zasnova izvajanja JZP) 

JZP se izvajajo na način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. Z JZP 
se zasledujejo pozitivni učinki: znižanje proračunskih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, večja izbira 
javnih storitev, znižanje cene za uporabnike, boljša kakovost storitev ter boljša distribucija javnih storitev. 
 

5. člen 
(prostorska zasnova izvajanja JZP) 

JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se bo izvajalo na območju Občine 
Selnica ob Dravi v skladu s smernicami in podlagami sprejetimi na Občinskem svetu Občine Selnica ob 
Dravi oz. v skladu z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob 
Dravi. 
 

6. člen 
(obveznosti zasebnega partnerja JZP) 

Zasebni partner mora zagotoviti naslednje: 
- izdelava projekta, 
- izgradnja infrastrukture v določenih rokih, 
- dostop do storitev vsem zainteresiranim na območju Občine Selnica ob Dravi, ki to želijo, 
- dostop vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji, 
- upravljanje in vzdrževanje sistema v skladu s prepisanimi pogoji, 
- nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji, 
- upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov. 

 
7. člen 

(uporaba storitev JZP) 
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju 
širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. 
Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja. 
 
Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva. 
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8. člen 
(način financiranja) 

Projekti JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se financirajo iz proračunskih 
in zasebnih sredstev. Prav tako se pridobivajo sredstva, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska 
unija oz. druge institucije iz tega območja. 
 
Financiranje se določi posebej za vsak projekt JZP. 
 

9. člen 
(ostale določbe) 

Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnih 
elektronskih komunikacijskih povezav na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s 
katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo 
določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.  
 
Pri izvedbi projektov se uporablja zakonodaja, ki velja za področje širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih povezav ter JZP. 
 

10. člen 
(končna določba) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Številka: 007-00007/2009 
Datum: 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Izhodišče 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji 13. redni seji dne, 19. junija 2008, sprejel sklep o gradnji 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Selnica ob Dravi. V ta namen smo v 
aprilu leta 2008 pri podjetju EUROCON, d. o. o. naročili izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij in pridobili tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v 
Občini Selnica ob Dravi. Na javnem razpisu je bil izbran tudi izvajalec, t. j. Iskra sistemi, d. d. iz Ljubljane. 
Projekt smo prijavili na ''Javni razpis za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti'' Ministrstva za gospodarstvo, ki pa projekta ni odobrilo 
(sklep z dne, 17. 2. 2009). Razloga za takšno odločitev sta po točkovanju projektne vloge dva: premalo 
število vključenih gospodinjstev in s tem prenizka vrednost projekta (cca 1,5 mio EUR) ter odsotnost 
zasebnih sredstev. V preteklih mesecih je Občina Selnica ob Dravi prejela pobudo/povabilo sosednje Občine 
Podvelka za sodelovanj v projektu, ki bi skupaj prijavilo več preostalih občin Koroške, skupaj z nami.  
Ocenjujemo, da imamo s skupnim nastopom več možnosti za pridobitev sredstev na razpisu, prav tako pa bo 
s tem rešen tudi problem obračunavanja DDV, ki ni upravičen strošek. Za pridobitev čim večjega števila točk 
je potrebno vzpostaviti javno-zasebno partnerstvo, za kar pa  moramo sprejeti predloženi odlok. Predlagamo 
sprejem po skrajšanem postopku. 
 
Obrazložitev odloka 
Ta odlok predstavlja ugotovitev javnega interesa za izvedbo projektov širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih povezav. Ugotovitev javnega interesa je eden izmed pogojev, da se projekti izvedejo v eni 
izmed oblik javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP). 
 
Pravno podlago za sprejem tega odloka predstavlja 11. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v 
nadaljevanju: ZJZP), Ur. l. RS, št. 127/2006, ki določa, da odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev 
JZP in izvedbi projekta v eni izmed oblik JZP sprejme predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Predlagani odlok predstavlja pravno podlago za nadaljnje izvajanje posameznih projektov oziroma faz 
projekta. Odlok je namerno zastavljen dovolj široko, da v nadaljnjih fazah projekta spreminjanje le-tega ne bi 
bilo potrebno. Kljub temu daje jasen okvir znotraj katerega se lahko dogovarjata partnerja JZP v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 
Odlok nadalje ureja organizacijsko in prostorsko zasnovo JZP s katero se določijo cilji, ki se zasledujejo z 
izvedbo projektov v tej obliki. V nadaljevanju so določene obveznosti zasebnega partnerja ter zavezo 
javnega partnerja, da bo zasebnemu partnerju omogočal določeno strokovno pomoč. 
 
Prav tako je v odloku zapisano določilo o financiranju projektov, ki se z vidika JZP lahko oziroma morajo 
financirati tako iz javnih kot iz zasebnih sredstev. Prav tako se lahko oziroma je zaželeno, da se sredstva za 
izvedbo projektov pridobivajo iz sredstev, ki jih za to namenijo evropske ali katere druge institucije. 
 
Sprejetje tega odloka predstavlja pravno podlago za izpeljavo vseh postopkov JZP na področju 
širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav, ki so predpisani z zakonodajo. 
 
 
Pripravil: 
David Valič, univ. dipl. prav. 
Višji svetovalec III 
Mestna občina Slovenj Gradec 

 


