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Zadeva: Amandma na predlog Sklepov za izvedbo projekta ''Uvedba brezžičnega omrežja na 
območju Mestne občine Ljubljana'' v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva 
 
K predlogu 1. Sklepa, ki se glasi »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Sklep o ugotovitvi 
javnega interesa za izvedbo projekta ''Uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine 
Ljubljana'' v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva«, vlagamo naslednji    
 
AMANDMA: 
Črta se beseda »javnonaročniškega«. 
 
 
Obrazložitev: 
V tako zgodnji fazi projekta, ko Mestna občina Ljubljana še nima pripravljenega investicijskega 
programa in še nima vlog zainteresiranih zasebnikov, menimo, da omejevanje na zgolj eno od možnih 
oblik javno-zasebnega partnerstva (JZP), ni smotrno z vidika učinkovitosti izvedbe projekta. Kot je v 
gradivu predstavljeno je možnih več oblik JZP, za katere pa se v dani situaciji še ni možno izjasniti ali 
so primerne ali ne, ter jih tako izločiti iz nadaljnjega procesa sklepanja javno-zasebnega partnerstva. 
Glede na to, da se v nadaljevanju projekta predvideva izvedba predhodnega postopka, pričakujemo, da 
bo Mestna občina Ljubljana upoštevala vse določbe o predhodnem postopku, ki so predpisane z 
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), to je členi 31 - 35. Tako lahko 
upravičeno pričakujemo, da bo Mestna občina Ljubljana skladno z 32. členom Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu pripravila poziv promotorjem, ki bo lahko pripeljal do morebitnih novih 
spoznanj o primernosti posameznega modela javno-zasebnega partnerstva, ter tako do bolj učinkovite 
in smotrne izvedbe projekta tudi za občane. Neupravičeno se je odločati o obliki JZP samo na podlagi 
SWAT analize, brez da bi dobili konkretne predloge od zasebnega sektorja, ki ima več specifičnih 
znanj in izkušenj s takimi projekti. 
 
Na osnovi navedenega predlagamo, da se točno obliko javno-zasebnega partnerstva določi šele po 
končanem predhodnem postopku, saj se v samem procesu lahko izkaže, da bo za Mestno občino 
Ljubljana katera od drugih možnih oblik javno-zasebnega partnerstva mnogo bolj smotrna. 
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