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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

 

Zadeva: POSTAVITEV SOLARNIH ELEKTRARN IN NAMESTITEV 

FOTOVOLTAIČNIH CELIC NA STREHAH OBJEKTOV V LASTI MESTNE 

OBČINE KRANJ 

 

 

1. Ocena stanja: 

 

Projekt postavitve solarnih elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na strehah 

objektov v lasti Mestne občine Kranj sledi trajnostni rabi obnovljivih virov energije. 

Slovenija je, kot tudi druge države članice EU, dolžna do leta 2020 zagotoviti 25% 

delež električne energije proizveden preko obnovljivih virov. Sončna energija 

predstavlja velik, še neizkoriščen potencial za proizvodnjo električne energije, oskrba z 

na takšen način pridobljeno električno energijo pa znatno pripomore k učinkovitejši 

energetski in okoljski politiki.   

 

 

2. Pravna podlaga: 

 

Pravna podlaga za projekt postavitve solarnih elektrarn: 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 

- Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo 

- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 

- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 

 

Pravna podlaga za ustanovitev služnosti na strehah objektov v lasti Mestne občine 

Kranj: 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS št. 86/2010) 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS št. 34/2011) 

- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj, ki je priloga 

proračuna Mestne občine Kranj za leto 2012, ki je sestavni del proračuna 

 



 

3. Namen in cilji: 

 

Namen postavitve solarnih elektrarn je omogočanje proizvodnje cenejše in okolju bolj 

prijazne električne in toplotne energije. Cilj postavitve solarnih elektrarn za Mestno 

občino Kranj je v ustanovitvi služnosti ter obnovi streh objektov, ki jih bo izvedel 

izbrani ponudnik. 

 

 

4. Postopek ravnanja: 

 

Predmet služnosti, ki bo ustanovljena za dobo 25 let, je postavitev solarnih elektrarn na 

strehah sledečih objektov v lasti Mestne občine Kranj: 

-OŠ Simona Jenka, Cesta XXXI. Divizije 7a, k.o. 2101 Rupa, št. parcele 257/1, 257/35,  

št. stavbe 169, površina cca 1881 m2 

-OŠ Predoslje, Predoslje 17a, k.o. 2103 Predoslje, št. parcele 46/3, 41/3,46/1, 37/2, 40/6 

in 35/1, št. stavbe 25, površina cca 1803m2 

-OŠ Matija Čopa, Ulica Tuga Vidmarja 1, k.o.2121 Klanec, št. parcele 383, št. stavbe 

454, površina cca 1224 m2 

 -OŠ Jakoba Aljaža, Ulica Tončka Dežmana , k.o.2122 Huje, št. parcele 190/2, 182/9, št. 

stavbe 497, površina cca 2016 m2 

-OŠ Staneta Žagarja, Cesta 1.maja 10a, k.o. 2122 Huje, št. parcele 104,88, 106 št. 

stavbe 10, površina cca 571 m2 

-OŠ Simona Jenka, Komenskega 2, k.o. 2100 Kranj, št. parcele 960/10, št. stavbe 378, 

površina cca 479 m2 

-OŠ Orehek, Zasavska cesta 53a, k.o. 2135 Drulovka, št. parcele 424/2,424/3 št. stavbe 

257,725, površina cca 881 m2 

-Vrtec ŽIV ŽAV, Jernejeva 14 k.o. 2135 Stražišče, št. parcele 211/1, št. stavbe 43, 

površina cca 244 m2 

-Vrtec Čenča, Oprešnikova 4a, k.o.2121 Klanec, št. parcele 123/1, št. stavbe 209, 

površina cca 202 m2 

-KS Kokrica, Cesta na Brdo 30, k.o. 2102 Kokrica, št. parcele 217/2, št. stavbe 151, 

površina cca 410 m2 

 

V postopku ustanavljanja služnosti je bila kot najugodnejša izbrana metoda javnega 

zbiranja ponudb, kjer bodo glede prej omenjenih objektov oblikovani sklopi na način, 

da bo zagotovljena največja gospodarnost tako glede letnega nadomestila za ustanovitev 

služnosti, kot tudi glede obnove streh s strani ponudnika. Ponudniki, ki bodo 

izpolnjevali vse pogoje, določene z javnim razpisom, bodo povabljeni k pogajanjem. 

Pogajanja bodo potekala po v razpisni dokumentaciji določenem protokolu, pri čemer 

bo v naprej jasno specificiran tudi predmet pogajanj in merila za oceno ekonomsko 

najugodnejše ponudbe.  

Vse nepremičnine so vključene v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Kranj za leto 2012, ki je sestavni del proračuna. 
 

 

5. Obrazložitev nadaljnjih ravnanj: 

 

Po sprejemu sklepov župana Mestne občine Kranj bo v Uradnem listu in na spletni 

strani Mestne občine Kranj objavljena namera o ustanovitvi služnosti in javni razpis za 

javno zbiranje ponudb za postavitev solarnih elektrarn. Ponudnikom bo v teku razpisa 



omogočeno, da si objekte ogledajo. Po prejemu in pregledu popolnosti prejetih ponudb 

bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, povabljeni na pogajanja. Po opravljenih 

pogajanjih bo s ponudniki, ki bodo za posamični sklop ponudili ekonomsko 

najugodnejšo ponudbo, sklenjena služnostna pogodba. Rok za dokončanje del bo 

predvidoma do 31.8.2012, razen v primeru, kjer se bo ta rok podaljšal zaradi obnove 

streh. 

 

6. Finančne in druge posledice: 

Letna nadomestila zaradi ustanovitve služnosti so predvidena kot prihodek v proračun 

Mestne občine Kranj. 

 

Svetu Mestne občine Kranj se predlaga, da sprejme naslednje 

 

SKLEPE: 

 

1. Svet Mestne občine Kranj se seznani z DIIP-om za Postavitev solarnih 

elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na strehah objektov, ki so v lasti 

Mestne občine Kranj. 

2. Svet Mestne občine Kranj potrjuje namero o ustanovitvi služnosti za 

postavitev sončnih elektrarn na strehah objektov, ki so v lasti Mestne 

občine Kranj. 

 

 

 Priloge: 

- DIIP za Postavitev solarnih elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na streha 

objektov, ki so v lasti Mestne občine Kranj. 

- Sklep o potrditvi DIIP-a 

- Namera o ustanovitvi služnosti za postavitev sončnih elektrarn na strehah 

objektov, ki so v lasti Mestne občine Kranj 

      

 

 

 

 

 

Pripravil: Miha Šubic 

 

 

 

 

Brane Šimenc 

Načelnik Projektne pisarne 

    

 

        Mohor Bogataj 

             ŽUPAN 
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Številka: 354-69/2011-11-(42/22) 

Datum: 2.12.2011 

 

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Mohor Bogataj, izdaja 

na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS št. 34/2011) naslednjo 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI 
ZA POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH OBJEKTOV, KI SO V 

LASTI MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

1. Mestna občina Kranj bo sklenila služnostno pogodbo za postavitev sončnih 

elektrarn na strehah objektov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje 25 let. 

 

2. Solarne elektrarne bodo v skladu z izborom ponudnikov na javnem zbiranju 

ponudb postavljene na strehah sledečih objektov: 

-OŠ Simona Jenka, Cesta XXXI. Divizije 7a, k.o. 2101 Rupa, št. parcele 257/1, 

257/35,  št. stavbe 169, površina cca 1881 m2 

-OŠ Predoslje, Predoslje 17a, k.o. 2103 Predoslje, št. parcele 46/3, 41/3,46/1, 

37/2, 40/6 in 35/1, št. stavbe 25, površina cca 1803m2 

-OŠ Matija Čopa, Ulica Tuga Vidmarja 1, k.o.2121 Klanec, št. parcele 383, št. 

stavbe 454, površina cca 1224 m2 

 -OŠ Jakoba Aljaža, Ulica Tončka Dežmana , k.o.2122 Huje, št. parcele 190/2, 

182/9, št. stavbe 497, površina cca 2016 m2 

-OŠ Staneta Žagarja, Cesta 1.maja 10a, k.o. 2122 Huje, št. parcele 104,88, 106 

št. stavbe 10, površina cca 571 m2 

-OŠ Simona Jenka, Komenskega 2, k.o. 2100 Kranj, št. parcele 960/10, št. 

stavbe 378, površina cca 479 m2 

-OŠ Orehek, Zasavska cesta 53a, k.o. 2135 Drulovka, št. parcele 424/2,424/3 št. 

stavbe 257,725, površina cca 881 m2 

-Vrtec ŽIV ŽAV, Jernejeva 14 k.o. 2135 Stražišče, št. parcele 211/1, št. stavbe 

43, površina cca 244 m2 

-Vrtec Čenča, Oprešnikova 4a, k.o.2121 Klanec, št. parcele 123/1, št. stavbe 

209, površina cca 202 m2 

-KS Kokrica, Cesta na Brdo 30, k.o. 2102 Kokrica, št. parcele 217/2, št. stavbe 

151, površina cca 410 m2. 

 



3. V postopku ustanavljanja služnosti je bila kot najugodnejša izbrana metoda 

javnega zbiranja ponudb s pogajanji po vnaprej določenih merilih, vsebovanih v 

javnem razpisu. 

 

 

 

Pripravil: Miha Šubic 

 

 

 

 

Brane Šimenc 

Načelnik Projektne pisarne 

    

 

        Mohor Bogataj 

             ŽUPAN 
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Številka: 354-69/2011-10-(42/22) 

Datum: 2.12.2011 

 

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Mohor Bogataj, izdaja 

na podlagi 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 

54/2010) in 10. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) 

naslednji  

 

SKLEP 

o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za postavitev 

solarnih elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na strehah objektov v lasti 

Mestne občine Kranj. 
 

 

 

Mestna občina Kranj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 

nadaljevanju DIIP) za postavitev solarnih elektrarn in namestitev fotovoltaičnih celic na 

strehah objektov v lasti Mestne občine Kranj, ki ga je pod številko 354-69/2011-9-42/22 

v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Lokalno energetsko agencijo Gorenjske 

izdelalo podjetje JHP projektne rešitve d.o.o., čigar zastopnica je mag. Jana Habjan 

Piletič. 

 

 

Obrazložitev: 

 

Mestna občina Kranj namerava preko javnega zbiranja ponudb in posledične sklenitve 

odplačne služnostne pogodbe postaviti sončne elektrarne na strehe v lasti občine.  

 

Izbrani ponudnik bo s svojimi sredstvi postavil in vzdrževal sončne elektrarne. DIIP je 

bil izdelan zaradi ocenitve vrednosti celotne investicije. Mestna občina Kranj bo s 

sklenitvijo odplačne služnostne pogodbe pridobila pravico do letnega nadomestila. Pri 

posameznih objektih, ki so potrebni obnove, bo izbrani ponudnik pred začetkom 

investicije obnovil streho, znesek obnove pa se bo vsakoletno pobotaval z 

nadomestilom. 

 

Po določbi 2. odstavka 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 



54/2010) se mora investitor do dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

opredeliti s pisnim sklepom, s katerim: 

 potrdi DIIP in s tem odobri pripravo predinvesticijske zasnove ali 

investicijskega programa oziroma izvedbo investicije v skladu s četrtim 

odstavkom 11. člena uredbe ali 

 zavrne DIIP z navedbo razlogov predlagatelju. 

 

 

Mestna občina Kranj je po pregledu DIIP-a ugotovila, da je le-ta izdelan v skladu z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) in ima po določbah 11. 

člena vse predpisane sestavne dele. DIIP tako ustrezno prikazuje in utemeljuje 

nameravano naložbo. Po določbi 4. odstavka 18. člena uredbe je pisni sklep, ki je bil 

izdan pri obravnavi DIIP-a, tudi njegova obvezna priloga. 

 

S tem je ta sklep utemeljen. 

 

Pravni pouk: Zoper ta sklep ni pritožbe 

 

 

Pripravil: 

Miha Šubic 

           

         Mohor Bogataj 

         ŽUPAN 

 


