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1 UVOD

Občina Polzela je pristopila k energetski sanaciji razsvetljave z namenom zagotavljanja
okoljskih in energetskih standardov osvetlitve javnih površin. Primarni cilji projekta so
zagotoviti kvalitetno osvetlitev v skladu s standardi, znižanje rabe energije in stroškov zanjo
ter znižanje potreb po vzdrževanju in vzdrževalnih stroškov.

Prenova javne razsvetljave zajema obnovo svetilk na obstoječih lokacijah in postavitev novih
svetil. Prenova infrastrukture javne razsvetljave se predvidi za svetilke, odjemno
mesto/prižigališče in delno za drogove ter obstoječe konzole.

Projekt se je začel aktivno izvajati v maju 2021 z izvedbo novogradenj. Izvajale so se
novogradnje po celotni občini. Do konca oktobra je bilo postavljenih in izvedenih ca. 40%
novogradenj. Do zaključka pogodbe (marec 2022) se bodo izvedle vse novogradenje ter
zamenjave svetilk

2 OBSEG DEL PO PROJEKTU

2.1 Zahtevani ukrepi za energetsko sanacijo obstoječih in postavitev dodatnih
svetilk

Občina ima skupaj 558 obstoječih svetilk. Menjava obstoječih z novimi svetilkami zajema:

- Od skupaj 132 neskladnih svetilk z Uredbo se zamenja se 80 svetilk neskladnih z Uredbo
(od teh se 68 zamenja z novimi LED svetilkami; 12 preostalih svetilk se odstrani z drogov,
ki so v lasti elektro distributerja Elektro Celje d.d. in se jih zamenja z novimi vključno z
drogovi na novi lokaciji). 52 neskladnih svetilk z Uredbo ni zajetih v obnovo. 40 svetilk je
občina obnovila z novimi LED svetilkami v letu 2020.Za 12 preostalih neskladnih svetilk z
Uredbo, ki se nahajajo v parku je predvidena zamenjava z novimi LED do leta 2023.

- Zamenja se 81 svetilk skladnih z Uredbo (od teh se 70 svetilk zamenja z novimi LED
svetilkami; za 11 preostalih svetilk je predvidena odstranitev svetilk z drogov, ki so v lasti
elektro distributerja Elektro Celje d.d in se jih zamenja z novimi vključno z drogovi na novi
lokaciji). - V okviru novogradnje se postavi 360 svetilk. Novogradnja zajema 360 novih
drogov s pripadajočo infrastrukturo v skladu s Projektno nalogo.

- Obnova odjemnih mest/prižigališč obsega prenovo 4 odjemnih mest/prižigališč, ki so
bodisi dotrajane ali na področju transformatorskih postaj oz. fasadah objektov ter
postavitev 3 novih odjemnih mest.

- Pri starih drogovih se 31 drogov zaščiti s protikorozijskimi premazi, na ostalih se ukrepi ne
izvedejo.

- Izvede se energetski monitoring po odjemnih mestih v najmanj urnih intervalih, ažuren
nadzor na obratovanjem svetilk in možnost javljanja napak.

Skupaj se v okviru prenove in zamenjave svetilk odstrani 23 svetilk. 12 svetilk od teh je
neskladnih z Uredbo in se odstranijo na deponijo, 11 svetilk je skladnih z Uredbo, te se predajo



5

v hrambo lastniku Občini Polzela. Ostane 397 svetilk. Na teh svetilkah koncedent ne
predvideva posegov. V času koncesije bo koncesionar te svetilke vzdrževal po ceniku.

2.2 Dodatni ukrepi:

- zamenjava dodatnih 21 svetilk visokih moči, ki jih naročnik ni previdel za obvezno obnovo;
- vzpostavitev centralnega nadzornega sistema po prižigališčih z omogočeno detekcijo

odpovedi delovanja svetilk in možnost daljinskega vklopa in izklopa;
- optimizacija vklopnih časov (avtomatsko, s pomočjo krmilne naprave s svetlobnim

senzorjem)
- krmiljenje svetlobnega toka
- svetilke za prometne površine izkazujejo visoko energetsko učinkovitost v skladu s

priloženimi izračuni

2.3 Nočna redukcija svetlobnega toka

Elektronska krmilna naprava v svetilki omogoča nastavitev večstopenjske redukcije
svetlobnega toka svetilke v nočnem času. Ta se tovarniško pred nastavi in vsaka svetilka
deluje avtonomno. Iz nočne redukcije so izvzete svetilke, ki osvetljujejo prehode za pešce in
krožišča oz. tiste, za katere zakonodaja redukcije ne dovoljuje. To so tudi svetilke, ki zahtevajo
najkrajši odzivni čas ob napaki.

Izvede se naslednji tip nočne redukcije:

- Do 22.00 0% (100% osvetljenost)
- Od 22.00 - 23.00 50% (50% osvetljenost)
- Od 23.00 - 02.00 70% (30% osvetljenost)
- Od 02.00 – 04.00 50% (50% osvetljenost)
- Od 04.00 naprej 0% (100% osvetljenost)

2.4 Znižanje obračunske moči varovalk

Po sanaciji obstoječih svetilk izvajalec občini predlaga novo obračunsko moč (nov nazivni tok
varovalk) za vsa prižigališča, ki so bila predmet sanacije. Formalno vlogo elektro distribuciji
mora kot lastnik merilnih mest oddati občina.

2.5 Sistem upravljanja in vzdrževanja

Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Polzela bo zajemalo obstoječe in nove
svetilke. Strošek vzdrževanja in upravljanja obnovljenih in novih svetilk je zajet v okviru
koncesije. Za obstoječe svetilke, ki jih koncesionar ni obnovil (397 svetilk), se vzdrževanje
plačuje po ceniku, ki ga koncesionar predloži v končni ponudbi in je del koncesijske pogodbe.
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Obseg aktivnosti. ki se bo izvajal v času trajanja koncesije, za zagotovitev kvalitetnega
delovanja sistema JR:

- redni preventivni pregledi svetilk in ostalih komponent,
- intervencijski posegi za odpravo napak,
- zagotavljanje kratkega odzivnega časa za pristop k odpravi napake,
- čiščenje svetilk,
- načrtovanje rednih servisnih posegov,
- periodično merjenje osvetljenosti z merilnim instrumentom in izvajanje ukrepov, da bo ta

v zahtevanih mejah,
- vse drogove je potrebno oštevilčiti za namene sporočanja in beleženja napak. Poleg

številke droga je potrebno napisati tudi kontaktne podatke, komu lahko občani sporočijo
napako,

- beleženje rednih in izrednih posegov v sistem (kontrolna knjiga),
- zagotavljanje primerne zaloge rezervnih delov (krmilniki, LED moduli), da bodo vse

napake lahko odpravljene v čim krajšem času,
- komunikacija z javnim partnerjem,
- sodelovanje pri pripravi poročil in obračunov,
- analiza delovanja, spremljanje rabe energije in doseganja prihrankov, statistika napak,
- vodenje energetskega knjigovodstva in vodenje evidence o porabljeni energiji (monitoring)

po posameznih odjemnih mestih na najmanj urnem nivoju,
- vodenje katastra javne razsvetljave.
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3 IZVEDENA DELA PO POGODBI
3.1 Povzetek izvedenih del

V spodnji tabeli je prikazan obseg in trase izvedenih novogradenj na dan 30.10.21

Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

Travniška cesta (hš 8) 2 107
Travniška cesta (hš 20) 2 88
Travniška cesta (hš 44) 4 175
Sončna cesta (hš 73) 2 82
Prečna ulica 6 253
Ob Savinji (hš 125 - 147) 7 230
Savinjska cesta (hš 11 - 76) 14 528
Savinjska cesta (hš 77) 2 102
Cvetlična ulica 17 540
Cvetlična ulica (hš 18 - 49) 8 315
Savinjska nabrežje (hš 78 - 110) 12 403
Pešpot (med Vrtno ul. in Pod gorico) 7 210
Pod gorico (hš 1 - 14) 8 236
Ob Strugi (hš 1 - 21) 4 170
Polzela (med Velenjsko. c. in Šolsko ul.) 18 545
Polzela (med Šolsko ul. in Orovo vasjo) 14 430
SKUPAJ 127 4414
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z.š. Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

1 Travniška cesta (hš 8) 2 107
2 Travniška cesta (hš 20) 2 88
3 Travniška cesta (hš 44) 4 175
4 Sonča cesta (hš 73) 2 82
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z.š. Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

5 Prečna ulica 6 253
6 Ob Savinji (hš 125 - 147) 7 230
7 Savinjska cesta (hš 11 - 76) 14 528
8 Savinjska cesta (hš 77) 2 102
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z.š. Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

9 Cvetlična ulica 16 540
10 Cvetlična ulica (hš 18 - 49) 8 315
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z.š. Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

11 Savinjska nabrežje (hš 78 - 110) 12 403
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z.š. Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

12 Pešpot (med Vrtno ul. in Pod gorico) 7 210
13 Pod gorico (hš 1 - 14) 8 236
14 Ob Strugi (hš 1 - 21) 4 170

z.š. Lokacija (ulica, naslov….) Število
kandelabrov

Trasa (m) -
okvirno

15 Polzela (med Velenjsko. c. in Šolsko ul.) 18 545
16 Polzela (med Šolsko ul. in Orovo vasjo) 14 430
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3.2 Predvidena dela v letu 2022

Do marca 2022 se bodo izvedla vsa dela po koncesijski pogodbi.
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4 VZDRŽEVALNA DELA

4.1 Povzetek izvedenih vzdrževalnih del

S podpisom pogodbe 30. 4. 2021 je koncesionar prevzel v vzdrževanje celotno javno
razsvetljavo. V obdobju do 31.10. 2021 se je izvajal prenova in novogradnje. Vsled temu se ni
pojavilo večjih vzdrževalnih del.

4.2 Potrebna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi 2022

Za leto 2022, zaradi celovite prenove, ni predvidenih dodatnih investicijsko vzdrževalnih del.

4.3 Cenik vzdrževalnih del

Zap.št
. Naziv opreme/storitve M.E

.
Količin

a
Vrednost

[€]
0. KALKULATIVNE OSNOVE
0.1. Cena vzdrževalca na uro h 1 0,10 € 0,10 €
0.2. Cena obratovanja košare na uro h 1 0,10 € 0,10 €
1. SVETILKE
1.1. Dobava in zamenjava svetilke - višine do 6m

- kot npr. , LC S 25, 25W, Geoenergetika kos 1 204,80 € 204,80 €
1.2. Dobava in zamenjava svetilke - višine nad 6m 1

- kot npr. , LC S 50, 50W, Geoenergetika kos 1 254,40 € 254,40 €
2. ODJEMNA MESTA/PRIŽIGALIŠČA
2.1. Dobava in zamenjava komponent v prižigališču

- Popravila poškodb na krmilnih elementih
- kontaktor KN 16 kos 1 41,50 € 41,50 €
- svetlobni senzor/rele kos 1 41,50 € 41,50 €
- stikalna ura 24 kos 1 95,00 € 95,00 €
- programska stikalna ura 24/7 kos 1 95,00 € 95,00 €
- zamenjava ožiščenja kos 1 35,00 € 35,00 €
- rele 230V kos 1 52,50 € 52,50 €
- rele 12V kos 1 52,50 € 52,50 €
- napajalnik 230V/12V - 0,5-1A kos 1 17,50 € 17,50 €
- krmilna stikala, tipke kos 1 11,50 € 11,50 €

- Menjava varovalnih elementov:
- varovalka talilna DI 6-25A kos 1 5,70 € 5,70 €
- varovalka talilna DII 6-25A kos 1 6,90 € 6,90 €
- varovalka talilna DIII 35-63A kos 1 8,10 € 8,10 €
- varovalka talilna D01 6-16A kos 1 5,70 € 5,70 €
- varovalka talilna D02 20-63A kos 1 5,70 € 5,70 €
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- varovalka talilna D03 80-100A kos 1 5,70 € 5,70 €
- varovalke NV00 6-100 A kos 1 5,10 € 5,10 €
- varovalke NV01 6-100 A kos 1 5,10 € 5,10 €
- varovalke NV01 63-100 A kos 1 5,70 € 5,70 €
- instalacijski odklopnik B, C 1P 6-16A kos 1 7,90 € 7,90 €
- instalacijski odklopnik B, C 1P 20-25A kos 1 7,90 € 7,90 €
- instalacijski odklopnik B, C 3P 6-16A kos 1 15,70 € 15,70 €
- instalacijski odklopnik B, C 3P 20-32A kos 1 15,70 € 15,70 €

2.2. Napajanje odjemno/merilnega mesta in prižigališča
- kabel, položen direktno v zemljo oz. uvlečen   v kabelsko kanalizacijo

NAYY-J 4x16+2,5mm2 m 1 8,90 € 8,90 €
- kabel, položen direktno v zemljo oz. uvlečen   v kabelsko kanalizacijo

NAYY-J 4x35+2,5mm2 m 1 10,10 € 10,10 €
- kabel, položen direktno v zemljo oz. uvlečen   v kabelsko kanalizacijo

NAYY-J 4x70+2,5mm2 m 1 11,30 € 11,30 €
- opozorilni trak položen na  delno zasut kabel  min. 30 cm  nad

kablom oz. cevmi kabelske kanalizacije kos 1 0,56 € 0,56 €
- poc. valjanec, položen direktno v zemljo 25x4mm m 1 3,95 € 3,95 €
- spajanje valjanca s križno sponko in zaščita spoja z bitumenskim

premazom in trakom, komplet kos 1 4,10 € 4,10 €
- nadzor pri polaganju dovodnega kabla, s strani pristojne distribucije

kpl 1 30,00 € 30,00 €
3. DROGOVI IN OPREMA
3.1. Dobava in zamenjava poškodovanih drogov

- Zamenjava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 5,5 m
oz. 5 m nad tlemi, vrh streba prilagojem za direktno montažo
svetilke pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in
hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C).

kpl 1 186,00 € 186,00 €
- Zamenjava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 6,8 m

oz. 6 m nad tlemi, vrh streba prilagojem za direktno montažo
svetilke pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in
hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C).

kpl 1 221,00 € 221,00 €
- Zamenjava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 8 m oz.

7 m nad tlemi, vrh streba prilagojem za direktno montažo svetilke
pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in hitrost
vetra 151 km/h (za cono vetra C).

kpl 1 267,00 € 267,00 €
- Zamenjava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 9 m oz.

8 m nad tlemi, vrh streba prilagojem za direktno montažo svetilke
pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in hitrost
vetra 151 km/h (za cono vetra C).

kpl 1 302,00 € 302,00 €
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- Zamenjava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 10,5 m
oz. 9 m nad tlemi, vrh streba prilagojem za direktno montažo
svetilke pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in
hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C).

kpl 1 338,00 € 338,00 €
- Zamenjava vroče cinkanega segmentnega kandelabra višine 11,2 m

oz. 10 m nad tlemi, vrh streba prilagojem za direktno montažo
svetilke pod kotom 0°, kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in
hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C).

kpl 1 398,00 € 398,00 €
- Zamenjava betonskega konusnega kandelabra višine 9 m oz. 8 m

nad tlemi, kpl s konzolo   za montažo svetilke pod kotom 0°,
kandelaber naj zdrži tlak vetra 110daN/m2 in hitrost vetra 151 km/h
(za cono vetra C).

kpl 1 350,00 € 350,00 €
3.2. Dobava in zamenjava električne opreme

- Priključno varovalni element MVL435/2 z varovalko 6-10A
kpl 1 24,80 € 24,80 €

- Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 (upoštevana povprečna dolžina kabla 8m)
kpl 1 13,00 € 13,00 €

4. KABELSKI SISTEMI IN OZEMLJILA 1

4.1. Obnova kabelskega sistema-napajanje od prižigališča do priključno varovalnega
elementa

- kabel, položen direktno v zemljo oz. uvlečen   v kabelsko kanalizacijo
NAYY-J 4x16+2,5mm2 m 1 10,00 € 10,00 €

- kabel, položen direktno v zemljo oz. uvlečen   v kabelsko kanalizacijo
NYY-J 5x6 mm2 m 1 11,08 € 11,08 €

- opozorilni trak položen na  delno zasut kabel  min. 30 cm  nad
kablom oz. cevmi kabelske kanalizacije m 1 0,67 € 0,67 €

- izdelava kabelske spojke, komplet s spojnim materialom do NYY-J
4x10 mm2 kos 1 112,00 € 112,00 €

- izdelava kabelske spojke, komplet s spojnim materialom do NAYY-J
4x16 +2,5 mm2 kos 1 112,00 € 112,00 €

- izdelava kabelske spojke, komplet s spojnim materialom do NYY-J
5x16 mm2 kos 1 112,00 € 112,00 €

- izdelava kabelske spojke, komplet s spojnim materialom do NYY-J
5x10 mm2 kos 1 112,00 € 112,00 €

- izdelava kabelske spojke, komplet s spojnim materialom do NYY-J
5x6 mm2 kos 1 78,00 € 78,00 €

- izdelava kabelske spojke, komplet s spojnim materialom do NYY-J
5x4 mm2 kos 1 78,00 € 78,00 €

- izvedba priklopa kabla v prižigališču, komplet z uvajanjem kabla,
ranžiranjem in spajanjem, komplet kos 1 36,60 € 36,60 €

- izvedba priklopa kabla na priključno sponko v stebru J.R., komplet z
uvajanjem kabla, ranžiranjem in spajanjem

kos 1 35,40 € 35,40 €
- poc. valjanec, položen direktno v zemljo 25x4 mm m 1 3,95 € 3,95 €
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- spajanje valjanca s križno sponko in zaščita spoja z bitumenskim
premazom in trakom, komplet kos 1 8,50 € 8,50 €

- izvedba stika valjanca z vijačenjem na steber javne razsvetljave -
upoštevati hidrozaščito spoja (korocink, barvni premazi, bitumenski
premaz…)

kos 1 9,65 € 9,65 €
4.2. Obnova kabelskega sistema - cevna kanalizacija - samo dobava in polaganje cevi

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC  DN 32  in uvlečeno poc.
žico debeline 3mm m 1 7,80 € 7,80 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC  DN 50  in uvlečeno poc.
žico debeline 3mm m 1 8,28 € 8,28 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC  DN 75  in uvlečeno poc.
žico debeline 3mm m 1 8,40 € 8,40 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC  DN 90  in uvlečeno poc.
žico debeline 3mm m 1 8,52 € 8,52 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC  DN 110  in uvlečeno poc.
žico debeline 3mm m 1 10,90 € 10,90 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC  DN 160  in uvlečeno poc.
žico debeline 3mm m 1 12,06 € 12,06 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi DUOLIGHT 63  in uvlečeno
poc. žico deb.3mm m 1 9,64 € 9,64 €

- izdelava kabelske kanalizacije s cevmi DUOLIGHT 50  in uvlečeno
poc. žico deb.3mm m 1 9,52 € 9,52 €

5. ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
5.1. Zemeljska dela

- strojni izkop in ravnanje jarka 0,60x0,80 m za polaganje kabla oz.
cevne kanalizacije, vključno z zasipavanjem in nabijanjem v plasteh
po 20 cm, razstiranjem humusa v debelini 20 cm, odvozom
odvečnega materiala na deponijo, sejanjem trave, zagrebanjem
semena in valjanjem -vzpostavitev prvotnega stanja - upoštevana IV
kategorija zemlje

m 1 9,35 € 9,35 €
- strojni izkop in ravnanje jarka 0,60x0,80 m za polaganje kabla oz.

cevne kanalizacije, vključno z zasipavanjem in nabijanjem v plasteh
po 20 cm, razstiranjem humusa v debelini 20 cm, odvozom
odvečnega materiala na deponijo, sejanjem trave, zagrebanjem
semena in valjanjem -vzpostavitev prvotnega stanja - upoštevana V
kategorija zemlje

m 1 10,45 € 10,45 €
- ročni  izkop in ravnanje jarka 0,60x0,80 m za polaganje kabla oz.

cevne kanalizacije, vključno z zasipavanjem in nabijanjem v plasteh
po 20 cm, razstiranjem humusa v debelini 20 cm, odvozom
odvečnega materiala na deponijo, sejanjem trave, zagrebanjem
semena in valjanjem -vzpostavitev prvotnega stanja

m 1 13,75 € 13,75 €
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- Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR
ELEKTRIKA" (po celotni trasi)

m 1 0,67 € 0,67 €
- Podboj pod cesto (upoštevati vse potrebno za izdelavo podboja

vključno z vgradnjo 1x cev fi-110mm) m 1 69,00 € 69,00 €
- Rezanje asfalta v širini 60cm povprečne debeline 6+3cm, njegovo

rušenje in odvoz - VKLJUČNO S PONOVNIM ASFALTIRANJEM  in
urejanje poškodovanih površin za po končanih delih

m 1 37,40 € 37,40 €
- izkop jarka za postavitev temelja prižigališča, vključno z

zasipavanjem, razstiranjem humusa v debelini 20 cm, odvozom
odvečnega materiala na deponijo in vzpostavitev prvotnega stanja

m3 1 22,00 € 22,00 €
5.2. Betonska dela 1

- izdelava betonskega temelja  za prižigališče  javne razsvetljave,
komplet z armaturo, sidernimi vijaki za omaro, cevmi za uvod kablov
v  priključni in odvodni del omare, opaženjem, betoniranjem in
razopaženjem, komplet

kos 1 116,00 € 116,00 €
- izdelava betonskega temelja za vsadne stebre javne razsvetljave

višine do 6m kos 1 104,00 € 104,00 €
- izdelava betonskega temelja za sidrne stebre javne razsvetljave kpl z

ustreznim sidrom višine do 6m kos 1 175,00 € 175,00 €
- izdelava betonskega temelja za vsadne stebre javne razsvetljave

višine  nad 6m kos 1 175,00 € 175,00 €
- izdelava betonskega temelja za sidrne stebre javne razsvetljave kpl z

ustreznim sidrom višine nad 6m kos 1 186,00 € 186,00 €
- obbetoniranje cevi kabelske kanalizacije m 1 23,00 € 23,00 €

6. MERITVE in OSTALO
6.1. Meritve električnih instalacij in opreme

- Meritve električnih instalacij in opreme po večjih vzdrževalnih delih
- menjavah elementov kpl 1 150,00 € 150,00 €

- Periodične meritve infrastrukture javne razsvetljave (IJR)
električnih in strelovodnih instalacij ter ozemljil: Skladno z
zahtevami veljavnih predpisov ter pripadajočih tehničnih smernic!
(Upoštevati meritve električnih instalcij in strelovodnih instalcij -
ozemljitve, kovinske mase...)

- odjemna mesta/prižigališča IJR kpl 1 60,00 € 60,00 €
- merilna mesta - lokacije/svetilk kpl 1 1,80 € 1,80 €

- okrasitev , prireditve po vtičnem mestu kpl 1 60,00 € 60,00 €
- pavšal za vpoklic kpl 1 120,00 € 120,00 €
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5 SISTEM ZA SPREMLJANJE RABE ENERGJE, VODENJE
KATASTRA IN VODENJE VZDRŽEVALNIH DEL

Za namen spremljanja vseh procesov javne razsvetljave se je vzpostavil sistem E2 manager
javna razsvetljava. Z aplikacijo se izvaja nadzor nad infrastrukturo javne razsvetljave in z njo
povezanimi stroški. Občani in obiskovalci lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščajo preko
spletne aplikacije www.javna -razsvetljava.si ali preko brezplačne aplikacije “Prijavi okvaro” za
pametne telefone.

Občina Polzela ima dostop do aplikacije E2 manager javna razsvetljava, kjer lahko ažurno
spremlja rabo energije, stroške ter vzdrževalne procese.
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6 NOVOLETNA OKRASITEV

Novoletno okrasitev je izvedel zunanji izvajalec občine. Čas delovanja, lokacije in moč
porabnikov bo pripravil zunanji izvajalec in se bo upoštevalo pri letnem obračunu prihrankov.

7 OSTALO

Koncesionar izvaja koncesijsko pogodbo v skladu s terminskim planom. V času od podpisa
pogodbe ni bilo posebnosti, ki bi onemogočale izvajanje pogodbe. Koncesionar ni zaznal
nobenih pritožb s strani uporabnikov storitev, prav tako ni bilo sproženih nikakršnih sporov. Pri
izvajanju del po pogodbi ni večjih odstopanj.


