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Zadeva: Odlok 0 dopolnitvi odloka 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 
Mestne obcine Kranj - osnutek 

1. Pravni temelj 
Pravni temelji predlaganega odloka so: 

40. elen Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, st. 127/2006), ki doloea, da se 
odloeitev 0 javno-zasebnem partnerstvu in akt 0 javno-zasebnem partnerstvu lahko sprejmeta 
v skupnem aktu; 
29. elen Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-l in 30/18), ki doloea, da je obCinski svet najvisji organ 
odloeanja 0 vseh zadevah v okviru pravic in dolznosti obCine; 
2. toeka 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 71/16, st. 1/17 in 16/17), ki 
doloea da je Mestni svet Mestne obeine Kranj pristojen za sprejemanje predpisov Mestne 
obCine Kranj (v nadaljnjem besedilu: MO KR). 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je potreben sprejem odloka 
Sprejem odloka je potreben za uresnieitev javnega interesa in dosego ciljev projekta opredeljenih v 3. 
elenu: 

da se bo v okviru projekta zagotovila energetska, gradbena in tehnoloska sanacija veejega 
stevila tistih javnih objektov iz Priloge la in Priloge 2a v lasti Mestne obeine Kranj, ki so 
energetsko potratni in zato nujno potrebni sanacije in ki v primeru, da se ta projekt ne bi 
izvedel, ne bi bili delezni sanacije, oz. bi se sanacija teh objektov izvedla, ko bi imela Mestna 
obeina Kranj zadostna financna sredstva, 
da se bo z vkljueitvijo zasebnih investitorjev v projekt sanacija javnih objektov iz Priloge la, in 
Priloge 2a lahko izvedla brez dodatnega javnofinanenega zadolzevanja, saj bo investicija 
poplaeana iz ustvarjenih prihrankov pri stroskih za energijo, 
da za izvedbo ukrepov energetske sanacije v okviru projekta ne bo potrebno stvarnopravno 
obremeniti javnih objektov iz Priloge la in Priloge 2a, ki bode vkljueeni v projekt, s stavbnimi 
pravicami ali hipotekami, 
da se bode stroski porabe energije v javnih objektih iz Priloge la, in Priloge 2a, ki bode vkljueeni 
v projekt, glede na trenutno porabo in trenutno ceno energentov, po izvedeni sanaciji 
zmanjsali bo iz tega naslova prislo do prihrankov pri stroskih za energijo, 
da se bo zaradi ukrepov energetske sanacije v Mestni obeini Kranj poveeala uporaba 
obnovljivih virov energije (OVa), 
da se bo standard kvalitete udobja in bivanja za konene uporabnike javnih objektov iz Priloge 
la in Priloge 2a, ki bode predmet sanacije, izboljsal, 

1 



da se bo v okviru projekta uvedlo energetsko knjigovodstvo in enoten sistem energetskega 
upravljanja z objekti iz Priloge 1a in Priloge 2a, ki so vkljucenih v projekt, kar zagotavlja vecjo 
preglednost, in stem racionalizacijo, poslovanja, 
da se bode z izvedbo ukrepov udejanili cilji in ukrepi iz Lokalnega energetskega koncepta (LEK) 
Mestne obcine Kranj. 

3. Oeena stanja 

Oeena stanja je razvidna iz pripravljenih razsirjenih energetskih ukrepov za vse objekte iz Priloge 1a in 
Priloge 2a, kjer so opredeljeni predvideni ukrepi za energetsko sanacijo predmetnih objektov. 

INVESTICIJSKI UKREPI 

OBJEKT Gradbeni ukrepi Tehnoloski ukrepi - Tehnoloski 

instalacije ukrepi -

razsvetljava 

OB01 - Prenova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

OS Mavcice sistema (TC zrak/voda) razsvetljave 

- Termostatski ventili 

- Energetsko upravljanje 

OB02 - / - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

VVZ Cenca sistema (TC zrak/voda) razsvetljave 

- Energetsko upravljanje 

OB03 - Pre nova stavbnega ovoja - Prenova toplotne - Sanacija 

VVZ Cebelica in podstrehe podpostaje razsvetljave 

- Menjava stavbnega - Termostatski ventili 

pohistva - Energetsko upravljanje 

OB04 - Pre nova stavbnega ovoja - Termostatski ventili - Sanacija 

VVZ Mojca - Izolacija posevne strehe - Energetsko upravljanje razsvetljave 

OB05 - Pre nova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

VVZ Ostrzek - Sanacija stavbnega sistema (TC zrak/voda) razsvetljave 

pohistva - Termostatski ventili 

- lzolacija konstrukcije - Energetsko upravljanje 

proti podstrehi 

OB06 - Pre nova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

VVZ Ciracara in vhodnih vrat sistema (TC zrak/voda) razsvetljave 

- lzolacija konstrukcije - Termostatski ventili 

proti podstrehi - Energetsko upravljanje 

OB07 - Prenova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

VVZ Kekec - Menjava stavbnega sistema (TC zrak/voda) razsvetljave 

pohistva - Termostatski ventili 

- Energetsko upravljanje 

2 



OB08 - Prenova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - / 
os Strazisce - Menjava stavbnega sistema (Te voda/voda) 

pohistva - Termostatski ventili 

- lzolacija strehe - Prezracevalni sistem 

- Energetsko upravljanje 

OB09 - Prenova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

VVZ Mavcice - Menjava stavbnega sistema (Te zrak/voda) razsvetljave 

pohistva - Termostatski ventili 

- Energetsko upravljanje 

0910 - Prenova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

OS Simona Jenka - Menjava stavbnega sistema (Te voda/voda) razsvetljave 

pohistva - Termostatski ventili 

- Izolacija podstresja - Energetsko upravljanje 

- lzolacija stropa proti 

hladnemu podstresju 

OB11 - Prenova stavbnega ovoja - Pre nova ogrevalnega - Sanacija 

Bivsa trgovska sola - Menjava stavbnega sistema (plinski razsvetljave 

pohistva kondenzacijski kate I) 

- lzolacija strehe - Termostatski ventili 

- Energetsko upravljanje 

OB12 - Prenova stavbnega ovoja - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

OS France Preseren - Menjava stavbnega sistema (Te voda/voda) razsvetljave 

pohistva - Termostatski ventili 

- lzolacija strehe - Energetsko upravljanje 

OB13 - / - Prenova ogrevalnega - Sanacija 

PS Gorice sistema (Te zrak/voda( razsvetljave 

- Energetsko upravljanje 

OB14 - Menjava stavbnega - / - / 
Obcinska stavba pohistva - trakt A 

MOK 

OB15 - Pre nova stavbnega ovoja - Energetsko upravljanje - Sanacija 

Kulturno drustvo - Menjava stavbnega razsvetljave 

Brdo pohistva 

- lzolacija strehe 

4. Poglavitne resitve 
Dopolnitev odloka je potrebna, da se lahko izvede javni razpis za dodatne jayne objekte, ki so 
opredeljeni v Prilogi 1a in Prilogi 2a na nacin pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, torej na 
naCin, da se sklene dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa (tj. koncedentom in 
koncesionarjem) za izboljsanje energetske ucinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju 
pogodbe, in v okviru katerega se nalozbe (delo, dobava ali storitev) v ukrep placujejo sorazmerno s 
stopnjo izboljsanja energetske ucinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim 
merilom za energetsko ucinkovitost, kat so financni prihranki.. 
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5. Ocena financnih posledic 
Financne posledice projekta so razvidne iz investicijske dokumentacije, ki je na voljo za ogled pri 
pristojnem uradu mestne uprave. 

Kratek povzetek financnih posledic projekta je razviden iz spodnje tabele: 

Izvedba projekta po modelu Izvedba projekta po klasicnem 
javno-zasebnega partnerstva javno-narocniskem modelu 

Sklop 1 Sklop 1+2 Sklop 1 Sklop 1+2 

(JZP 1) (JZP 1+2) (IN 1) (IN 1+2) 

Financna interna 
ISDf 2,20% 4,02% #NUM! #NUM! 

stopnja donosa 

Financna neto 
NSVf -90.571 EUR 986 EUR 

-6.077.012 
-6.633.313 EUR 

sedanja vrednost EUR 
Financna 
relativna neto RNSVf -15,21% -5,34% -81,31% -82,52% 
sedanja vrednost 
Enostavna doba 

>15 let 14.leto >15 let >15 let 
vracila 

Diskontirana 
>15 let 1s.leto >15 let >15 let 

doba vracila 

Izvedba projekta po modelu javno- Izvedba projekta po klasicnem javno-
zasebnega partnerstva narocniskem modelu 

Sklop 1 Sklop 1+2 Sklop 1 Sklop 1+2 

(JZP _1) (JZP _1+2) (IN_1) (IN_1+2) 

Ekonomska interna ISDe 7,03% 8,79% #NUM! #NUM! stopnja donosa 

Ekonomska neto 
NSVe 159.721 EUR 260.046 EUR -5.749.642 EUR -6.308.437 sedanja vrednost 

Ekonomska relativna 
neto sedanja RNSVe 26,82% 46,66% -76,93% -78,48% 
vrednost 
Enostavna doba 11. leto 10.leto >15 let >15 let vracila 
Diskontirana doba 14. leto 12.leto > 15 let >15 let vraCila 

V primeru izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, Mestna obCina Kranj financira Ie 
manjsi del investicije. Tako lahko sredstva, ki bi jih sicer namenila za ta projekt, nameni za druge, 
razvojne obcinske projekte. Preostanek sredstev zagotovi zasebni partner. 
V primeru izvedbe projekta na klasicen javno narocniski nacin kot investitor v celoti nastopa Mestna 
obcina Kranj, ki mora poleg investicije pokriti tudi celoten DDV (ki ga v primeru JZP pokrije zasebni 
partner). V tem primeru mora Mestna obcina Kranj v proracunu nacrtovati zadostna sredstva. 
V obeh primerih je predvidena pridobitev nepovratnih sredstev kohezijskega sklada, ki bode 
predvidoma pokrila 40 % upravicenih stroskov nalozbe. V primeru izvedbe na klasicen javno narocniski 
naCin mora Mestna obcina Kranj sama pristopiti k izdelavi vloge na javni razpis, v primeru izvedbe po 
modelu javno-zasebnega partnerstva pa za to poskrbi zasebni partner. 
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DDV je v obeh primerih neupravicen strosek in ga mora Mestna obcina Kranj v primeru izvedbe na 
klasicen javno narocniski nacin pokriti sama, v primeru izvedbe po modelu javno-zasebnega 
partnerstva pa ga v celoti prevzame zasebni partner. 
Nalozba v kateremkoli obsegu po klasicnem javno-narocniskem modelu ni izvedljiva, saj so v tern 
primeru tako financni kot tudi ekonomski kazalniki za Mestno obcino Kranj negativni. Prav tako Mestna 
obcina Kranj ne more zagotoviti investicijskih sredstev v toliksnem obsegu. 
Nalozba zgolj v obsegu Sklopa 1 po modelu javno-zasebnega partnerstva ni izvedljiva, saj so v tern 
primeru financni kazalniki za zasebnega partnerja negativni, pozitivni pa so v primeru izvedbe nalozbe 
v obsegu Sklopa 1+2 po modelu javno-zasebnega partnerstva, zato kot najprimernejso izvedbo nalozbe 
ocenjujemo slednjo varianto. 
Mestna obcina Kranj je sredstva, potrebna za izvedbo projekta nacrtovala v proracunih za leta 2020 in 
2021, po zakljucku javnega razpisa pa bo potrebno vrednosti uskladiti. Ocenjujemo, da trenutno 
nacrtovana sredstva zadoscajo za izvedbo projekta. V naslednjem letu se nacrtuje izvedba postopka 
javnega naroCila in prijava projekta na razpis MZI. Vecina ukrepov se bo izvedla v letu 2020, ko bode 
nastale financne posledice. 

Predlog sklepa: 
SKLEP 

Sprejme se Odlok 0 dopolnitvi odloka 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih 
objektov v lasti Mestne obcine Kranj - osnutek 

Pripravil: 

M.rk~v.r 

Marko c~ovin ---Vodja urada za gospodarstvo in 

G7L ibe 
Priloge: , 
Odlok 0 dopolnitvi odloka 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne 
obcine Kranj - osnutek 
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Na podlagi 40. elena Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, st. 127/06), 29. elena 
Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
11/18 - ZSPDSLS-l in 30/18)) in 2. toeke 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 
71/16, st. 1/17 in 16/17) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na _. redni seji, dne ____ -J 

sprejel 

OOLOK 0 OOPOLNITVI OOLOKA 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 

energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne obcine Kranj 

1. elen 

V Odloku 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne obcine Kranj (Uradni list 
RS, st. 30/2017) se: 

- peta alineja 2. elena spremeni tako, da se glasi: 
"- objekti so stavbe v lasti Mestne obeine Kranj, ki so navedene v Prilogi 1, Prilogi la, Prilogi 2, Prilogi 
2a in Prilogi 3, ki so sestavni deli tega odloka;" 

- se prvi odstavek 4. elen spremeni tako, da glasi: 
" Predmet koncesijskega razmerja je gradbena, tehnoloska in energetska sanacija objektov (v 
nadaljnjem besedilu: izvedba ukrepov energetske sanacije) in pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na objektih v lasti Mestne obCine Kranj, kot so 
navedeni v Prilogi 1 in Prilogi la: celovite energetske sanacije, Prilogi 2 in Prilogi 2a: izvedba tehnoloskih 
ukrepov in Prilogi 3: uvedba energetskega upravljanja. 

- se tretji odstavek 4. elen spremeni tako, da glasi: 

"v fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje konenih ponudb, lahko koncedent nabor 
objektov in ukrepov iz Priloge 1 in Priloge la ali Priloge 2 in Priloge 2a in Priloge 3 tega odloka, ki bode 
vkljueeni v projekt, zmanjsa, ne pa tudi poveea. Nabor objektov in ukrepov je mogoee zmanjsati, 
kolikor: 
- se bo za posamezne od objektov ali ukrepov iz seznama v Prilogi 1, Prilogi la, Prilogi 2, Prilogi 2a, in 
Prilogi 3 tega odloka v fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa izkazalo, da je njihova vkljueitev v projekt 
z vidika koncedenta negospodarna; 
- bi pridobljene smernice soglasodajalcev (npr. soglasje Javnega zavoda Republike Siovenije za varstvo 
kulturne dediseine za posege) ali pogoji upravljavcev oziroma uporabnikov posameznih objektov (npr. 
posebni pogoji uporabe objekta) izvedbo energetske sanacije posameznega objekta ali ukrepa toliko 
podrazili ali bi usklajevanje s pogoji v toliksni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko 
ogrozilo uspesno izvedbo celotnega projekta." 

- se drugi odstavek 5. elena spremeni tako, da se glasi: 
" Po zakljueeni izvedbi ukrepov energetske sanacije (v nadaljnjem besedilu: ukrepov) in uspesno 
izvedenem prevzemu izvedenih ukrepov po posameznih objektih iz Priloge 1, Priloge la, Priloge 2, 
Priloge 2a in Priloge 3 tega odloka, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih 
koncedenta izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, storitve vzdrzevanja 
izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije ter storitve energetskega upravljanja objektov (v 
nadaljnjem besedilu: storitve energetskega pogodbenistva)." 

- se drugi odstavek 20. elena spremeni tako, da se glasi: 
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" Koncesijsko obdobje zacne teei z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in uvedbe koncesionarja v 
posel ter zajema tako obdobje grad bene in tehnoloske energetske sanacije vseh objektov iz Priloge 1, 
Priloge la, Priloge 2, Priloge 2a in Priloge 3 tega odloka kot tudi obdobje izvajanja storitve energetskega 
pogodbenistva. Obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, se izvedejo skladno s terminskim planom, 
ki bo opredeljen v koncesijski pogodbL" 

- se tretji odstavek 30. elena spremeni tako, da se glasi: 
"Koncedent si pridrzuje pravico predeasnega odkupa koncesije za posamezen objekt ali za vse objekte 
iz Priloge 1, Priloge la, Priloge 2, Priloge 2a in Priloge 3 tega odloka. Pogoji odkupa se doloeijo s 
koncesijsko pogodbo." 

2. elen 
( uveljavitev) 

Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Stevilka: 
Datum: 

Matjaz Rakovec 
Zupan 

Mestne obeine Kranj 
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Prj/ogo 1: Celovite sonocije objektov 

OS Orehek - PS Mavcice Mavcice 61, MavCice 

VVZ Cebelica Planina 39,4000 Kranj 

VVZ Mojca Ulice Nikole Tesle 2, 4000 Kranj 

VVZ Ostrzek Golnik 54, Golnik 

VVZ Ciracara Cesta staneta Zagarja 6, Kranj 

VVZ Kekec C. Kokrskega odreda 9, Kranj 

OS Strazisce Solska ulica 2, Kranj 

VVZ Mavcice Mavcice 106, MavCice 

OS Simona Jenka Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj 

Bivsa trgovska sola* Zupanciceva ulica 22 

OS Franceta Preserna Kidriceva cesta 49, Kranj 

Kulturno drustvo Brdo* Sejmisce 3, Kranj 

*-Iastninska pravica objekta je v fazi urejanja 

Prj/ogo 2: Objekti s predvidenimi tehnoloskimi ukrepi 

OS Simona Jenka PS Gorice Srednja vas -Go rice 1, Golnik 

Obcinska stavba MO Kranj Siovenski trg 1, 4000 Kranj 

VVZ Cenca Opresnikova ulica 4a, Kranj 
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