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3.A. 

ZADEVA: POTRDITEV KONCESIJSKE POGODBE ZA IZVEDBO PROJEKTA 
JA VNO-ZASEBNEGA P ARTNERSTVA ZA IZGRADNJO OS STRAZISCE -
TELOVADNICA" 

1. OCENA STANJA 

Mestna obCina Kranj je po potrditvi Odloka 0 javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo OS 
StraZisce-telovadniea in seznanitvi z Oeeno moznosti javno-zasebnega partnerstva 
»IZGRADNJA OS STRAZISCE - TELOVADNICA« s strani Sveta Mestne oMine Kranj, 
izvedla postopek za izbor zasebnega partnerja. V postopku konkurencnega dialoga je po 
priznani usposobljenosti strokovna komisija narocnika vodila dialog v okviru katerega so 
bila predmet tako tebnicna, pravna, ekonomska in druga vprasanja vezana na upravljanje ter 
nacin zagotavljanja optimalnih pogojev uporabe objekta s strani primamega uporabnika 
Osnovne sole Strazisce. 

Tekom postopka je bila spremljana financna oeena investieije, pri cemer se ta od prve 
podaje vloge promotorjev (2.259.120,00 EUR) do prve vloge v postopku konkurencnega 
dialoga (2.259.120,00 EUR) ni spremenila. 

V postopku konkurencnega dialoga je bil s strani javnega partnerja predlozen predlog 
koneesijske pogodbe, ki je bil v postopku predmet razprave na stirih iteraeijah. V okviru 
slednjih je bila razprava osredotocena na tehnicno razpravo 0 sistemu ogrevanja, 
optimizaeijo sijalk, opredelil se je nivo potrebnega vzdrZevanja in dorekel protokol izvedbe 
investicijskega vzdrzevanja tekom koneesijske dobe, dorekel se je nacin deljene uporabe 
objekta s strani primarnega uporabnika OS StraZisce in ostalih uporabnikov. Razprava 0 

ekonomskih vprasanjih je dala zakljucke glede zahtev po merjenju porabe stroskov in 
njihove delitve ter nadzora, opredelil se je nivo zahtevanega zavarovanja, dorekel model 
obracunavanja in modalitet slednjega, vzpostavila se je pogodbena kazen za primer krsitve 
pogodbenih obveznosti s strani koneesionarja. Na iteraeijah so bila pravna vprasanja vezana 
na delitev tveganj med partnerjema, opredeljen je bil model v primeru odstopa od pogodbe 
oz. njene razveze, sklepni del je bil osredotocen na zavarovanje javnega interesa v primeru 
prekinitve pogodbe za kar se je vzpostavil transparenten model delitve stroskov in tveganj. 



V gradivu predlozena koncesijska pogodba predstavlja usklajeno verzijo pogodbe, ki je 
vkljucena v dokumentacijo za oddajo koncne ponudbe, zato bistvene spremembe po tern 
roku niso vee dopustne. 

Strokovna komisija je casu oddaje gradiva na sejo Sveta Mestne obcine Kranj odposlala 
poziv k oddaji koncne ponudbe, za kar je postavljen koncni rok 19. 5. 2017, pri cemer bodo 
22. 5. 2017 izvedena sklepna pogajanja z namenom zagotovitve gospodame, ucinkovite in 
uspesne sklenitve koncesijske pogodbe za izgradnjo in upravljanje telovadnice OS 
StraZisce. 

Posledicno v koncesijski pogodbi, ki je predlozena gradivu, ni vkljucene koncne cene 
investicije in uporabe na mesecni in letni ravni, pri cemer se glede na potek postopka in 
napovedana pogajanja, ne pricakuje zvisanja ze podane cene investicije in uporabe objekta. 

2. PRA VNA PODLAGA 

2.1. Zakon 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, sl. 94/07 - uradno precisceno besedi!o, 76/08, 
79/09,51110,40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO in 76116 - ad!. US), 

2.2. Zakon 0 javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, sl. 127/06), 

2.3. Zakon 0 javnem narocanju (Uradni list RS, sl. 91115), 

2.4. Uredba 0 zelenemjavnem narocanju (Uradni list RS, sl. 102/11, 18/12,24/12,64112,2113, 
89114 in 91115 - ZJN-3), 

2.5. Statut Mestne oMine Kranj (Uradni list RS, sl. 7112016). 

3. OCENA FINANCNIH IN DRUGm POSLEDIC 

Koncesijaka pogodba doloca, da koncedent s koncesionarjem sklene pogodbo 0 podelitvi 

stavbne pravice na zemljiscu parcelnih stevilk iz pogodbe 0 podelitvi stavbne pravice za 
gradnjo objekta takoj po podpisu koncesijske pogodbe, za dobo trajanja koncesijskega 

razmerja. 

Predhodni vlozek koncedenta je bi! vezan na pridobitev potrebnih soglasij za pricetek 
gradnje, vkljucno z gradbenim dovoljenjem sl. 351-59112013-23 in izdelavo projektne ter 
druge tehnicne dokumentacije za pricetek gradnje. 

Nosilec celotnih investicijskih stroskov je koncesionar. Koncedent koncesionarju na 

mesecni ravni po prevzemu objekta placuje uporabnino. 

Slednja je sestavljena iz sledecih postavk: 

1. amortizaciia 
2. stroski tekocega vzdrzevania 
3. stroski elektricne energiie 
4. stroski energenta za ogrevanie 
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5. stroski pitne vode 
6. stroski zavarovanja 
7. NUSZ 
8. donos na vlozena sredstva 

V pogodbi bo opredeljena tako investicijska vrednost, ki bo dana v koneni ponudbi in bo 
fiksna. Pray tako pa je obveznost koncesionarja, da koncedenta po zakljueku gradnje 
seznani s konenim obraeunom investicije. 

Ker je oddaja konene ponudbe predvidena po oddaji gradiva, se s ceno investicije in 
uporabnine na meseeni oz. letni ravni se ne razpolaga. Konene vrednosti bode predstavljene 
na seji obCinskega sveta. 

4. NAMEN IN CILJI 

Namen in cilj sklenitve pogodbe, ki je predmet gradiva, je izgradnja, vzdrZevanje in 
energetsko upravljanje objekta telovadnice ob Osnovni soli StraZisee po modelu javno
zasebnega partnerstva. 

5. OBRAZLOZITEV 

Predlog pogodbe vsebuje vse z Zakonom 0 javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, sl. 
127/06) predpisane vsebinske dele. Pray tako uposteva doloebe Odloka 0 javno-zasebnem 
partnerstvu za izgradnjo OS StraziSee - telovadnica (Uradni list RS, sl. 9/2017) in vsebino 
razpisne dokumentacije ter zakljueke izvedenega postopka konkurenenega dialoga. 

6. PREDLOG SKLEPA 

Na podlagi 107. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, sl. 71/2016) predlagam 
Svetu Mestne obCine Kranj, da sprejme 

SKLEP 

Sprejme se predlog koncesijske pogodbe za izgradnjo OS Strazisee - telovadnica in odobri 
njena sklenitev po zakljueku postopka izbora javno-zasebnega partnerstva. 

Tanja Horvat 
Vodja Projektne pisarne 

~ Bostjan Trilar 
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OSNUTEK KONCESIJSKE POGODBE 
. - , 

KONCESIJSKA POGODBA ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO
ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZGRADNJO OS STRAZISCE -

TELOVADNICA 

sklenjena med 

KONCEOENTOM: Mestna obcina Kranj, Siovenski trg 1, 4000 Kranj, 
ki ga zaslopa Bosljan Trilar, iupan, 

Malicna slevilka: 
Idenlifikaeijska slevilka (10 za OOV): 

Transakeijski racun (TRR): 

in 
1ff/0 

KONCES�ONARJEM ·· _________________________ ~#"ffl·«~~~~' iJffff#, 
ki ga zastopa :$fJ,@{' 

Malicna slevilka: 
Idenlifikaeijska slevilka (10 za OOV): 
Transakcijski racun (TRR): 

fih"" 
':~ 

'!if.:fJ: 
Y$;A. 

.,,~ 
';41 rr&h 

I. PREOMET IN VSEBINA POG~l~E"i/f% ,'<~:lTr~A' 
:fM;; d) ''\:;W:' ",;,,;£;1·. elen 

',7"-:--. /' ~.@<&:P£%;·;;. 
i(' h0, " '\:;;;:~:\ _ ' /:%0;4j}Ji0::<> 

Pagadbeni slranki U)(g~i5;j(~cr§alavljaf~li,<la je Mest~.r abcina Kranj kal kaneedenl na padlagi Odlaka a javna
zasebnem partnerSI~tfZa izgradnj9 as Sf~~isCe - lelavadnica (Uradni lisl RS, 51. 912017; adslej kaneesijski akl) 
izvedla postopek za 1t~ir.~ k9,~p~jwn~~~,zav 6~~,avljanje koncesionirane dejavnosti iz koncesijskega akta. 

N". _, ,;/;.>, '>;.,y / ~3%_ 

V paslagl$,!iE!j~\tn~ga,lazpisa za padeljflj,'Si kancesije za Izgradnja as 81razisCe - lelavadniea je bil z adloeilvija a 
addaji j?'friega ",;r6~(!~, 51. "'''''''' .. , ... ,.);t' , z dne , ki je bila na Partalu javnih naracil objavljena dne 

,/P/ ./,'j;'" "'~;W';'WliA>'~<" 
'if , kal najug!i!~nej§i'pohudnik za kaneesianarja izbran ____________ _ 

8 10 :tqdba kaneeden!"daje kaneesianarju kaneesija kal pravico do gradnje, vzdrievanja in energelskega 
upravljanja"8pjekla lel?,~ifgnice ab Osnavni soli 8lraiisce, Salska uliea 2, 4000 Kranj (v nadaljevanju objekl) v 
Meslni abcin; Kr~Oj;'is~ladna z vsebina kaneesijskega akla, v skladu s padrocno zakanadaja in drugimi predpisi ler 
splasnimi akli Meslne abcine. Kranj, pagadbeni slranki pa z nja urejala vsa razmerja v zvezi z izvajanjem Ie 
kaneesije. 

Inveslieijski vlaiek kaneesianarja za realizaeija gradnje abjekla zajema: in je avrednalen na 
,..-__ -,-_ EUR brez ODV. Kancesianar je zavezan, da najkasneje v 10 dneh po pridabili uparabnega davaljenja 
kaneedenlu preda kaneni abracun inveslicije, vkljucna s knjigavadsko vrednaslja inveslicije. Kaneedenl in 
kaneesianar sla dalina lelna usklajevali zunaj bilanena evidenca pri abeh partnerjih glede slanja infraslruklure na 
padlagi lOP abrazea, pri cemer je kaneesianar dalian kaneedenlu lelna parocali a zmanjsevanju vrednasli 
infraslruklure v abliki predlaienih amartizaeijskih naMav. 



V primeru polrjenih raeionalizaeij inveslieijske vrednosli ali oslalih vrednosli, ki Ivorijo vrednosl uporabe iz 21. 
elena Ie pogodbe, se navedeno uposleva pri izraeunu slroska uporabe in prilagodi vrednosl obraeuna. Pogodbeni 
slranki za la namen sklenela aneks k pogodbi. 

Koneesionar bo svoja sredslva v izgradnjo objekla eeloli realiziral v lelih 2017 in 2018. Pri izvedbi inveslieije je 
koneesionar dolzan uposlevali lerminski plan, ki ga je predlozil v koneni ponudbi na razpisu za izbor 
koneesionarja in je seslavni del Ie koneesijske pogodbe. 

Koncesionirano dejavnosl gradnje objekla koneesionar izvede v skladu s projeklno dokumenlaeijo, ki jo je 
pripravil koneedenl, pri eemer jo lahko skladno z dogovorom s koneedenlom koneesionar spremeni ler pridobi 
spremenjeno gradbeno dovoljenje na laslne slroske ler hkrali s pravili slroke, pri ~mer koneesionar izreeno 
prevzema vsa Iveganja v zvezi z gradnjo in pravocasno pridobilvijo uporabnega dovoljenja. Koneesionar mora za 
vsakrsno spremembo projeklne dokumenlaeije pridobili polrdilev koneedenta. 

Koncesionirana dejavnosl vzdrtevanja je vsebinsko idenliena pojmovanju vzelrt"valOja 
objeklov, pri Cemer koncesionar izreeno prevzema vsa tveganja obsega vz(jrz,ev~ 

Zakonu 0 gradilvi 
se uposlevajo vsi 

dogovori pogodbenih slrank lekom poslopka za izbor konesionarja. 

Koneesionirana dejavnosl energelskega upravljanja objekla pomeni 
pogoji Ie pogodbe in razpisne dokumenlaeije za podelilev predmleln 
prevzema vsa Iveganja obsega fizienih kolicin porabe energenlov 

II. OBMOCJE KONCESIJE 

Obmoeje izvajanja koneesije je doloeeno 
pridobljenim pravnomoenim gradbenim do\lolj~njem 
koneendenla. 

Seznam projeklne dokumenlaeije 
dokumenlaeije z dne 12. 5. 2017 in je 

pod 

za gradnjo objekla ler s 
;,,",,,,",hn, ee je la odobrena s slrani 

iz Zapisnika 0 predaji 

V predhodnem odslavku 
odobrena s slrani koncedenla. 

je lahko predmel spremembe, v kolikor je la 

;~<i\ 

';}(",/>, 

3. elen 

4. elen 

K.onceSiona'r""'rle:f~!)J:1i1ti~esti po~eljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizicno osebo, razen v primeru 
plsnega dogovora med pogodbenlma slrankama. 

V koneesijsko razmerje lahko nameslo koneesionarja vslopi projeklna druzba v lasli koneesionarja, pri cemer 
koneesionar jamei za vse obveznosli projeklne druzbe iz koneesijske pogodbe. 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 

5. clen 

Koneesionar se obvezuje, da bo zgradil objekl in izvajal koneesionirano dejavnosl v rokih in na naein kol je 
predvideno v okviru Ie pogodbe, skladno projeklno dokumenlaeijo koneedenta, ki jo lahko spremeni skladno s 1. 
elenom Ie pogodbe in ponudbo koneesionarja, ki jo je predlozil v poslopku za podelitev koneesije. 

2 



V roku 15 dni od podpisa Ie pogodbe predlozi koncesionar koncedenlu podroben terminski plan gradnje objekta 
koncesije. Koncesionar je dolzan koncedentu mesetno porotati 0 napredovanju del. 

Koncedent in koncesionar bosla za cas gradnje imenovala skupino za koordinacijo, ki se bo sestajala tedensko in 
bo operativno nadzirala gradnjo. Koncedent bo v skupino imenoval posebnega predstavnika in lahko zagotovil 
super nadzor nad gradnjo z najetimi strokovnjaki razlienih strok. Koncesionar je dolzan upostevatl resitve v skladu 
s pravili stroke, oblikovane na koordinaciji. Koordinacija nima pristojnosti odlotanja 0 dejanjih, ki bi pomenila 
kakrsnokoli vsebinsko spremembo te koncesijske pogodbe. 

Koncesionar mora pri opravljanju koncesionirane dejavnosti spostovati vsakokrat veljavne predpise in standarde 
stroke, posebej se standarde ter normative, ki veljajo za dejavnost sporta oz. sportnih objektov. 

Odstotek del, ki jih bo koncesionar pri gradnji dod eli I treijim osebam oziroma podizvajalcem (doloeilo 86. elena 
Zakona 0 javno-zasebnem partnerstvu oziroma 94. elen Zakona 0 javnem naroeanju) 
odstotkov vseh del. 

Koncesionar bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: 

Podizyajalec 1 
(flnna, naslov): 

VRSTA DEL Opis del, ki jih bo izvedel podlizviajalec; ;'2+ 
(predmet, kali~ina): % konene ponudbe vrednosti, 

PodizYajalec 2 
(finna, naslay): 

VRSTADEL 
(predmet, kolicina): 

V kolikor podizvajalec v __ , _,.' 
naroeanju (odslej tudi 
obvezno in obl,ezno,s.!t~ 

podizvajalec: __ 

druigem in treijem odstavku 94. elena Zakona 0 javnem 
se steje, da je neposredno plaeilo podizvajalcu 

'" doloeen v drugem in tretjem odstavku 94. elena ZJN-3 zahteval 

pooblasea naroenika, da na podlagi potrjenega raeuna oziroma 
neposredno plaeuje podizvajalcu, 
z izstavitvijo prvega raeuna predloziti soglasje, na podlagi katerega 
poravna podizvajaleevo terjatev do koncesionarja, 
situaciji priloziti raeun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

P~~~i:~~~iZ predhodnega odstavka, je koncedent obvezan izvrsiti neposredno plaeilo 
z' se izvedejo v rokih in na enak naein kot velja za plaeila koncesionarju. 

Koncesionar mora med izvajanjem predmeta koncesije koncedenta obvestiti 0 morebitnih spremembah informacij 
iz 2. odstavka 94. elena ZJN-3 in poslati informacije 0 novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljueiti v 
izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljueitve novih podizvajalcev mora 
koncesionar skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in eetrte alineje 2. 
odstavka 94. elena ZJN-3. 

Koncedenl bo zavrnil vsakega podizvajalca, ee zanj obstajajo razlogi za izkljueitev iz prvega, drugega ali tetrtega 
odstavka 75. tlena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. elena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega 
podizvajalca tudi, ee zanj obstajajo razlogi za izkljueitev iz sestega odstavka 75. elena ZJN-3. Koncedent lahko 
zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljueilev novega podizvajalca tudi, ee bi to lahko vplivalo na 
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ee zvezi z oddajo javnega naroeila. Koncedent bo 0 morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti koncesionarja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
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Ce neposredno plaeilo podizvajalcu ni obvezno v skladu stem clenom, mora koncesionar najpozneje v 60 dneh 
od plaeila konenega raeuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plaeilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 
predmetom koncesije. Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekr~kovnega postopka zoper 
koncesionarja pred D,zavno revizijsko komisijo. Po leg globe je sankcija tudi izloeitev iz postopkov naroeanja za 
predpisano obdobje. 

6. clen 

Koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje objekta, vsa tveganja rednega in izrednega vzdrzevanja, vsa 
tveganja stroskov ogrevanja, vsa tveganja stroskov elektriene energije in vsa tveganja stroskov pitne vode in 
upravljanja ter vse ostale stroske, doloeene s to pogodbo. 

Koncesionar je dolzan zagotoviti notranjo temperaturo prostorov v prostorih za sDortne dejavnlostii v 
'okumenta,:iio. kot jo skladu s priporoeili sportne stroke, ki veljajo za tovrstne objekte, upostevaje prcljek:tnc 

opredeljuje 2. elen pogodbe. 

7. clen 

Koncesionar mora zagotoviti, da je uporabnikom objekta vseskozi 
drugih dejavnosti v javnem interesu v obsegu kot jim je potrebno 
potrebno skrbnost in strokovnost morale biti znano. 

Obseg zagotavljanja uporabe objekta koncedentu in korlcesio 

Koncesionar mora koncedenta sproti in pravocasno 
koncesionirane dejavnosti, ki na kakrsenkoli naein 
easa pred posameznim ukrepom, da lahko korlcedelnti 
do njega opredeli, v vsakem primeru pa najmanj 8 
za dostavo podatkov, razen v primeru visje sile, 
najkrajsem moznem easu. . 

in 
na 

r v okviru opravljanja 
pomeni najmanj toliko 

oz. pbclatk:ov, Ie tega prouei in se 
oz. najkasneje 8 dni po pozivu 
obvesti 0 svojih aktivnostih v 

Koncesionar je pri vzd,zevanju objekta 
objektov zahteva funkcionalna,' L.loorab1a 
uporabi doloeb Pravilnika 0 

18/11 s spremembami), 

izvajali vse ukrepe, ki jih glede vzdrzevanja 

';~fi~~'~t~;~,~:;:l;;;~r"m~lnih pogojev uporabe objekla ob smiselni 
" stavb in stanovanj (Uradni lisl RS, sl. 20104 in 

Morebitno dodatno 
predlagata tako 
koncesionar dO!lOvof[! 
slroskih storitve. 

I 
po 95. 

ne predslavlja rednega vzdrzevanja, lahko v koncesijski dobi 
. 0 naeinu dodatnega vzd,zevanja objekla se lahko koncedent in 

. pri cemer se lahko koncedenl in koncesionar dogovorila 0 novih 
skladno s strukluro cene po lej koncesijski pogodbi in v skladu z 

omejeno na dopustne spremembe pogodb med njihovo veljavnosljo 

[~ei~d~~~f~~~~~i~ff::;~r~f',eaeiavnoISlii lahko koncesionar na svoje slroske, brez spremembe cen uporabe investicijskega vzdrzevanja v objekt, Ce to glede na ugotovljeno stanje na lerenu 
racionalne tehnicne zmogljivosti, varnosti in ekonomske upravicenosti in ee za 

taksne predhodno pridobi pisno soglasje koncedenla. 

Pogodbeni v develem letu veljavnosli koncesijske pogodbe izvrsila podrobno slrokovno 
preverbo slanja i i delov objekla (instalacije, ogrevanje, erpalke, prezraeevanje, elemente, ki so vezane na 
statiko objekta ipd.) in izdelata oceno 0 delovanju in slanju objekta in njegovih vilalnih delov ter oblikujeta poroeilo 
o tern ali objekt in naprave izkazujejo stanje, ki je skladno s predvideno zivljenjsko dob objekla in naprav, kot jih 
opredeljuje projektna dokumenlaeija in standardi. V okviru poroeila se opredeli ukrepe inveslicijskega vzdrzevanja 
in nosilea stroskov inveslieijskega vzdrzevanja. V kolikor je inveslicijsko vzdrzevanje polrebno zaradi 
neuslreznega upravljanja objekta, neuslrezne gradnje in/ali uporabe opreme, materialov, je nosilee slroska 
inveslieijskega vzd,zevanja, ki je poslediea navedenega, koneesionar. 

Koneesionar in koneedent se dogovorita, da najkasneje v prvi cetrtini zadnjega leta trajanja koneesijske pogodbe, 
izvesti sledece ukrepe, ki predslavljajo investieijsko vzdrzevanje, zajelo v ceni uporabnine iz 21. elena Ie 
pogodbe: 

brusenje in lakiranje parketa ter morebitno zamenjavo dotrajanih delov vezanih na lIa objekta, 
izris ert na pakelu, 
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beljenje nolranjih povrsin objekla skladno s projeklom, 
brusenje in oplesk vseh vidnih zunanji lese nih delov objekla. 

9. clen 

Za obravnavo vseh vprasanj, povezanih z izvajanjem koneesije in Ie pogodbe, koncedenl in koneesionar 
imenujela delovno komisijo, v kalero imenujela vsak po Iri osebe, in sieer od lega vsak po enD osebo s podroeij 
lehniene slroke, ekonomije in prava. Ta komisija ima dolznosl in prislojnosl obravnavali vsa poraeila, mnenja, 
pobude organov koneedenla in koneesionarja, vsa inlerna poraeila, vsa lekoCa vprasanja, ki se izposlavljajo v 
casu koneesijske dobe, pripombe, mnenja, ipd. pogodbenih slrank in uporabnikov objekta ler morebilne krsilve 
koneesijske pogodbe. 

10. clen 

Koneesionar sme dali objekl v uporabo. 

Objekl se primarno daje v uporabo Osnovni soli Slrazisee Kranj, 80lska uliea 2, 
Vsako nadaljnje oddajanje objekla v uparabo oslalim pravnim ali fizienim 
oddajanja v uporabo Osnovni soli Slrazisee Kranj in razen izjemoma in 
posegali v navedeni urnik oddajanja v uporabo za namen izvajanja 
osnovne sale. 

Koneesionar mora ob vsakrsni uporabi objekla s slrani Ireljih 
zagolovili, da je objekl v casu, ko ga uporablja Osnovna I 
uporabo, larej uslrezno pospravljen, ociscen, prezraeen, 
namenjene uporabi s slrani Osnovne sole Slrazisce 
izvajanje njenih solskih in obsolskih dejavnosli. 

Pri uporabi objekla je koneesionar dolzan skrbeli, 
primarnega uporabnika Osnovna sola Slrazisce Kranj, 

skl,adrlO s prilogo 1. 
prilagcljerlo urniku 

sme 

Kranj, 
za njegovo 

red in uposlevajo polrebe 

Enkral leIno, praviloma do konea 
izvajanju koneesije za preleklo koledarsko 

koneedenlu predlozili eeloslno poraeilo 0 
povezanih vprasanjih. 

Na zahlevo zupana, meslnlega 
prejsnjega odslavka, pod ali 
podajo porocila doloci,_~I)~~~;J;!'z 9. 

sinyl 

obcine mora koncesionar, poleg rednih poraeil iz 
posamezne dejavnosli ali posamezne naloge. Rok za 
na vsebino in zahlevnosl poroeila. 

::,;;-:.-, :g/;Yijf.?> / " 12 xI 
<ii" ,.r~--,0&>1';<tf:;:', _ -_: '''' • "" en 
"_?S,"",- --/V{_-~ __ ;-;;;// - -» 

Koneesiona~.:vodiban~8'J~llif~lkOV 0 ~koeem vzdrievanju objekla (plan lekoeega vzdrzevanja za vsako lelo 
koneesij$.K¢,wdHll'e':i!i!wregled meseeH9;.opravljenega lekoeega vzdrzevanja) in energelsko raeunovodslvo, do 
kalereQ~;ima lahko k6r;r~~der:(\iiqs)~t~~ves cas Irajanja koneesije. Koneesionar bo koneedenlu podalke na njegovo 
zahlev,iBiipredal ludi v di~it~lni conkrha naein, kol ga bo doloeil koneedent. Po prenehanju koneesije koneesionar 
eelolni'.~~i'i podalkov izr6~jtkoneedenlu brezplaeno v liskani in eleklronski obliki. 

Koncesi6A~r.je dolzan kciW6edenlu najmanj enkral lelno in sieer v 30. dneh po zakljucku solskega lela, predlozili 
pisno poracilo!9W0,raJJiyseh energenlov relevanlnih za polrebe delovanja objekla, pri eemer se predslavi skupna 
kolieina lelne in meSecrie porabe ler izdela loeen prikaz porabe za primarnega uporabnika in oslalo porabo. 

13. clen 

Koneesionar je dolZan skrbeli za vzdrievanje in energelsko upravljanje objekla kol dober gospodar in zagolovili 
njegovo neoporeeno lunkeioniranje v eelolnem obdobju Irajanja koneesije v skladu s pravili slroke ler slandardi in 
normalivi, ki veljajo za dejavnosl sporta. Po prenehanju koneesije mora objekl predali koneedenlu v lehnieno in 
lunkeionalno brezhibnem slanju. 
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14. clen 

Pri gradnji, vzdrZevanju in energelskem upravljanju objekla je koncesionar dolian ravnali po nacelu najboljse 
dosegljive lehnologije, predvsem pri izbiri resilev, ki v najvecji moini meri prispevajo k varovanju okolja ler 
zagolavljajo najugodnejse slroske slorilve ler varnosl in zanesljivosl delovanja, upravljanja in vzdrievanja 
objekla. 

15. clen 

Koncesionar na podlagi Ie pogodbe opravlja ludi dejavnosl naCrtovanja lekoeega in polrebnega inveslicijskega 
vzdrZevanja objekla. Koncesionar je dolian sodelovali s koncedenlom pri pripravi naCrtov polrebnega 
inveslicijskega vzdrZevanja objekla. 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA 

16. clen 

Koncedenl bo koncesionarju izrecno dovolil gradnjo objekla na zemljiscu 
pravico za cas Irajanja koncesijskega razmerja v skladu z izdelano 
gradbenim dovoljenjem, na osnovi kalere je koncesionar podal 
dogovori sprememba projeklne dokumenlacije in gradbenega 
podpisu Ie pogodbe podpisala ludi pogodbo 0 podelitvi slavbne 

Koncedenl ima pravico in obveznosl, da v skladu s 10 
objekla, izvaja nadzor nad izvajanjem koncesije, zar'acluna 
elemenlih Ie koncesijske pogodbe, ki so v njegovi 

VI. RAZMERJA MED KONCESIONARJEM 

/.>j.- " 
Uporabniki predmela koncesije so: osno/"~9Ia 
na podrocju predsolske in osn9vnosolske ~~~jl' 
druslva, kalerih uslanovilelj je M;{~~!'I,;~.,.pc.iQ.a. Ki.~i1jljn 

'" ",*,/"'d'W),%/!)0;((;Y'lf _ ,-,~t_ 
'""". <~-K*K' __ !~+';b' 

;·>;w<' /).. 

P090d~~~~Qlrjuje ,s~~~embe cen uporabe 
kazen {konCf!s[8f1arju in odloCa 0 drugih 

!:t~gf;'Jf 

ulica 2, 4000 Kranj ler drugi javni zavodi 
Zavod za sport Kranj, drugi javni zavodi, 

ler fizicne osebe, vsi kol uporabniki proslorov. 

_,/ ;,;}t{;k;~;ftj W{;;~;;:0;\_ _ '- -4L<;1;~wclen 

Primarni uporabnik p'snovna sOla§lrair§r~/~ranj, Solska ulica 2, 4000 Kranj spremlja izvajanje koncesionirane 
dejavnosli in konced¢ilju posJ~tj,r.!1!i,1;~gio o8'~IjQ izvajanja koncesionirane dejavnosli. 

~:d2_;;>j-){;;::/f; - -i~il c" 

Koncedenlje,zbirni nasf8i1ILJdi za ocen!ifizvajanja koncesionirane dejavnosli oslalih uporabnikov objekla. 
;;-"y,;j;;;/>'" >;'~'-$t~~.-_,_ ._/!;j;Y 

Konced~Jlt prejeta pot0J~ila obr~x~§V~Fjh v zvezi z njimi vzpostavi dialog s koncesionarjem. 
-'<, 

;;y>;, ---~~ 
VII. JAViltJ!. POOBLASTI~~ 

19. clen 

Koncedenl s koncesijskim aklom ni podelil koncesionarju nobenega javnega pooblaslila, dolocenega s predpisi, ki 
se nanasajo na slranke v upravnem poslopku. 

VIII. PRICETEK IZVAJANJA IN ROK DOKONCANJA GRADNJE OBJEKTA 

20. clen 

Koncesionar se zavezuje, da bo, razen v primeru visje sile oziroma razlogov, ki so na strani koncedenta, zacel z 
izvajanjem koncesionirane dejavnosli lakoj, ko bo podpisana la pogodba. 
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Gradnja objekta mora biti koneana, vkljueno z opravljenim tehnienim pregledom in pridobljenim uporabnim 
dovoljenjem najkasneje do 20. 8. 2018, rok za predajo objekta koncedentu oziroma Osnovni soli Strazisee Kranj v 
uporabo do 27. 8. 2018. V sledenjem roku mora koncesionar koncedentu predati kopijo projekta izvedenih del in 
kopijo gradbenega dnevnika. 

IX. STROSKI STORITEV 

21. clen 

Poraba energenta za ogrevanje, elektriene energije in vode objekta je fiksna in cenovno opredeljena v spodnji 
tabeli. Ovrednoteni so lahko izkljueno stroski, ki so vezani na porabo energentov s strani primarnega uporabnika 
Osnovna sola StrazisCe Kranj, 80lska ulica 2, 4000 Kranj. Koncedent in koncesionar soglasata, da po enem (1) 
letu uporabe objekta normativne in dejanske porabe energentov, elektrike in pitne vode presodi neodvisni 
strokovnjak energetske stroke, ki ga sporazumno doloeita koncedent in koncesionar. I bo iz presoje 
neodvisnega strokovnjaka energetske stroke odstopanje dejanske porabe od upravieeno, bosta 
koncedent in koncesionar sklenila aneks k tej pogodbi, v katerem bosta doloeila porabe, ki pa 
bode ob pogoju nespremenjene uporabe ostale nespremenjene do konca kOI,cE,sijl~~~hdl)be 

Stroski uporabe objekta za potrebe Osnovne sole Strazisee Kranj, 80lska J»"''.!' 
meseenl ravOiln sleer za pretekh masee. ;;01/>V 

Raeun se izstavi koncedentu najkasneje do 8 v tekoeem mesecu. 

Koncedent ima upravieenje, da v roku 10 delovnih dni 
pri obraeunu oz. se ugotovi krsitev pogodbene 
obraeuna, kot to opredeljujeta 32. in 42. elen te PO~lodb, 
raeun steje kot potrjen in spreje!. 

Cena uporabe objekta za potrebe Osn01me 

22. clen 

.4}:'7 *y 
/.' 0if)v x0J?;~~, j}Xiffi 

,,;%;y\\ ,/jj:;;,;:~ " 

v kOlikb~.lg .. otoVi ne. Bl~01f1nosti ali neskladna '0-:41}, ,,' :%"Y 
koncesf&Q~xja, ,~i{~jHfja znizanje vrednosti 

<t'>x. 4PfI", 
koncederi!?f~ftuna v roku ne zavrne, se 

;47 

~95:edenl:a ni bil zavrnjen. 

Koncesiohar.lahko enkra;;f~tno predlaga spremembo cen uporabe objekta iz prejsnjega elena, vendar najkasneje 
septembra ft3f(Qq~.fl~,&~~,16za naslednje koledarsko leto in vedno obvezno v pisni obliki, pri eemer mora opredeliti 
vse elemente iz tock1. - 8. iz tabele v 21. elenu te pogodbe. Pri podaji tega predloga je koncesionar vezan na 
doloeila 23. elena, spremembe pa omejene na naein in pod pogoji in kriteriji iz 23. elena. 

Amortizacija kot naravna vrsta stroska se celotno koncesijsko dobo ne spremeni, razen v primeru morebitnih 
investicijskih vzdrzevanj, izvedenih skladno s to pogodbo. 

V primeru morebitnih investicijskih vzdlievanj, izvedenih skladno s to pogodbo, se vrednost donosa spremeni, pri 
eemer se nova nomina Ina vrednost donosa na vlozena sredstva izracuna po isti obrestni stopnji, kot jo je 
koncesionar opredelil v svoji ponudbi na javnem razpisu za podelitev koncesije. 

23. clen 

1 V primeru postavk, kjer DDV ni predmet obracuna, se v postavko vpi§e relevantna vrednost brez DDV. 
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Posamezne naravne vrste stro~kov iz labele v 21. clenu se lahko spremenijo pod pogoji: 

spremembo visine posameznih naravnih vrst stroskov lahko koncesionar pisno predlaga koneedenlu 
najkasneje do konea meseea septembra lekoeega leta za naslednje koledarsko leto, skladno z dolocilom 
22. elena te pogodbe. 0 soglasju k spremembi visine naravnih vrst slroskov upravljanja objekia odloci 
zupan v roku 45 (petinstirideset) dni od prejema pisnega zahlevka koncesionarja, pri cemer se lahko 
predmetni rok podaljsa v primeru, da v casu od prejema pisnega zahtevka koncesionarja do poleka tega 
roka ni razpisane seje mestnega sveta. 
kriteriji za spremembe visine naravnih vrst stroskov so: 

o zvi~anje ali znizanje slro~kov energenta, ki se uporablja za ogrevanje, eleklricne energije in 
pitne vode, kot posledica zvi~anja ali znizanja cen energentov in pitne vode pri dobaviteljih, 

o zvisanje ali znizanje stro~kov materialov in storilev za vzdrievanje, kot I zvisanja ali 
znizanja cen industrijskih proizvodov za vee kol 20% od izhodiscnih ki so veljale na dan 
oddaje koncne ponudbe. 

Spremembo eene uporabe objektov lahko predlaga ludi koncedenl, kadar so 
vrst stro~kov iz druge alineje prvega odstavka lega elena in kadar hkr 

A 
spremembe cen. 

X. GARANCIJE 

Koneesionar bo najkasneje v 15 dneh 
zavarovanje za dobro izvedbo I 
garancije »brez ugovora« in »na prvi 
najmanj dodaluma 18.11.2018, steje 

Predlozilev instrumenta 

~.:f ':Sh. 

obveznosti je pogoj za nastop veljavnosti 
koncedentu v roku 15 dni od podpisa koncesijske 
I i sloritev, z ustrezno veljavnostjo, veljavnost te 

rV\~on(,edent pa unovci zavarovanje za resnost vloge in ponudbe. 

26. clen 

Koneesij'*o razmerje me'~j~oncedentom in koneesionarjem preneha: 

'f;;> /;;')" 
S Pf!l~e~anjel1)\kpncesijske pogodbe, 
z odvi~ri1o.rh·kdnCesije, 
z odkupom koncesije, 
s prevzemom koncesije v refijo, 
v primeru stecaja ali likvidaeije koncesionarja. 

Koncesijska pogodba preneha veljali: 

s pretekom casa, za katerega je bila sklenjena, 
s sporazumno razvezo, 
z razdrtjem. 

27. clen 
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Koneesijska pogodba in z njo koneesijsko razmerje prenehata po izteku obdobja, za katerega je koncesija 
podeljena, to je _'_' __ ' ee prej ne nastopijo pogoji za prekinitev koncesijskega razmerja, ki so doloeeni v tej 
pogodbi. 

Koncesionar se zavezuje, da bo dva meseea pred iztekom koneesije zacel z zapisnisko predajo objekta, ki mora 
biti v celoti opravljena z dnem izteka koneesije. 

28. clen 

V primeru prenehanja koneesije iz kateregakoli razloga je koneesionar dol;:an izvajati dejavnosti po tej pogodbi do 
prevzema objekta s strani. koneedenta v skladu z doloeili te pogodbe, vendar najdlje tri meseee po prenehanju 
koneesije. 

29. clen 

Za doloeitev visine nepovrnjenih vlozenih sredstev v gradnjo objekta, ki jo je dolzan' 
koneesionarju, se kot izhodisce za dejanske obracune v vseh primerih p",dcaslne! 
Amortizacijski naert vlaganj v gradnjo objekta. Koneesionar se 
neamortizirana vrednost glavniee vlozenih sredstev, razen v primeru 

Dejanska vrednost vi sine nepovrnjenih vlozenih sredstev je 
koneesijskega razmerja in je posebej za vsak primer doloeena v 

31. elen 

,nDed,.n! nadomestiti 

prenehanja 

::;I,J:;~;E POGODBE 

Koneed~9&j~1'!kQ~~D~~tr~n;ko in bre~,~POVednega roka razdre koneesijsko pogodbo zlasti v vsakem primeru 
nasledi'!jip bistveniHk~~j,~ev P9~RsJ9~~ 

A 

',~ice opravlja st;ii,~~ v nasprotju s koncesijskim aktom, to pogodbo in drugimi predpisi, 
kpreesionarjeva'tamuda pri plaeilih zavarovanja ali energentov in pitne vode, kar vpliva na 
fun,kci?nalnost in/llii varnost objekta oz, zvisa tveganje za koneedenta, 
dru'g€5krsitveJiilvzetih obveznosti s to koneesijsko pogodbo v skladu s koneesionarjevimi zahtevami v 

>?;/;_ ->7 
zvezi z izvajanjem koneesije, 
zaradi izvajanja tekocega vzdrievanja in energetskega upravljanja objekta v nasprotju s pravili stroke, 
ce na kakrsen koli naein ogroza varnost Ijudi in premozenja. 

Krsitev ni podana, ce je neustrezno izvajanje obveznosti koneesionarja po tej pogodbi posledica objektivnih 
okoliscin, na katere koneesionar nima vpliva (npr. visja sila, ukrepi driavnih organov) in katerih koneesionar kljub 
potrebni skrbnosti ni mogel odvrniti oz. prepreeiti. 

Koncedent lahko razdre pogodbo sele v primeru, ce je koneesionar ponovil krsitve kljub pisnem opozorilu 
koneedenta. 

Na enak naein lahko razdre koneesijsko pogodbo koneesionar, in sieer zaradi koneedentovih bistvenih krsitev, Za 
bistveno kl'Sitev velja v vsakem primeru naslednje koneedentovo ravnanje: 
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ee neupravieeno ne izda ali neupravieeno ne izda pravoeasno upravnih dovoljenj, ki so v prislojnosli 
koncedenla, 
ee je koneesijski akt pozneje brez koneesionarjevega izreenega soglasja spremenjen v skodo 
koneesionarja, ne da bi spremembo nalagali predpisi, 
ee kooneedent ne poravna obveznosli do koneesionarja v visini Ireh (3) meseenih uporabnin. 

Koneesionar lahko razdre pogodbo sele v primeru, ee je koneedent ponovil krsilve kljub njegovem pisnem 
opozorilu. Visina nepovrnjenih vloienih sredslev za izvedbo objekta, ki jo je dolian koneedent nadomeslili 
koneesionarju se doloei na osnovi Amortizaeijskega naCrta vlaganj. 

32. clen 

Koneedenl lahko po laslni prosli presoji nameslo razdrtja koneesijske pogodbe, 
odstavku 31. elena te koneesijske pogodbe, zaraeuna koneesionarju za vsak primer 
koneesijsko pogodbo, pogodbeno kazen v visini 10.000 € brez DDV. Tako 
razdrtja po eelrtem odstavku prejsnjega elena Ie pogodbe zaraeuna ludi knn,r .. ,,;n, 

primer krsitve posebej. V primeru, da koncedenl razdre pogodbo 
koneedent uveljavi zavarovanje, s kalerim koneesionar jamei za dobro 
lrajanja koneesijske pogodbe. 

V primeru razdrtja koneesijske pogodbe po krivdi karlces;, in posesl objekl, 
skodo, ki je naslala povrniti pa mora koncesionarju vlozena se 

koneedentu zaradi predCasnega prenehanja kone 
prenehanja koncesije se pavsalno oeeni na 20 % 

zaradi predeasnega 
neamortizirane vrednosli vlaganj 

koncesionarja. 

Primopredaja objekta se opravi zapisnisko f~kasneje v 15 " i od obveslila 0 razdrtju pogodbe. Koncedenl 
/" <{if$; "~;: 

pisno pozove koncesionarja k primopred~lh~ "'~. .'Il¥ '.}/&'7.- '%fff0 _ 
:;;g1h '($~, alii 

Prvi odslavek le.ga elena velja in"i~~ uporabir1i\~~Ji v ~t'~.jjjl"merih, kokoneesijsko ~zmerje iz kal:regakoli 
razloga po knvdl koneeslonar]a1R",gn!Oh!! pred poti:1k9m obdoD]a, za kalerega]e blla koneesl]a podel]ena, ce nl s 10 

'0/*/%%/': ::-. .-?/ _ '1~ 
pogodbo doloceno drugace. 'it~:;,"-i "'}i~'?f&;<{iWf1tra~., 

;j;,tlf1a" Z~~'!0",I'j,~ft~l$tij> 
/,',p "_ , i/;t2:. 

XIII. PRENEHANJEf~~~S:7.~~4.~~E~~.~aMI'RJA - ODVZEM KONCESIJE 

;f~0:'J;;.?~1.C00iV . . .. J 34. clen 

Koneep!jht lahko konge~i2nari,;fiffdyzame koneesijo v naslednjih primerih: 
-.,;, 

.~ je v javnem't~t~resu, da se dejavnost, ki je predmel koneesije, preneha izvajali kol koneesionirana 
di>javnost po odtC5iiilvi koncedenla, 
;;:7;;',. <;:'--._ • 
Ce~<m~.!"si0.'lar·po svoji krivdi ne zaene z opravljanjem koneeslonirane dejavnosti v roku predvidenim s 

'i/,,' '-1:-"/5,';' >/f" 
10 pogodbo(', 
v primeru steeaja ali likvidaeije koneesionarja, ee je oeitno, da bo dejavnosl, ki je predmel Ie koneesijske 
pogodbe okrnjena. 

V primeru odvzema v skladu s 1. alinejo prejsnjega odslavka se visina nepovrnjenih vloienih sredslev v gradnjo 
objekla, ki jo je dolian koneedenl nadomestili koneesionarju doloei na osnovi Amortizaeijskega naCrta vlaganj. 

V primeru odvzema v skladu z 2. alinejo prvega odslavka lega elena koneedenl unovei zavarovanje za resnosl 
ponudbe. 

V primeru odvzema v skladu s 3. alinejo prvega odslavka lega elena koneedenl unovei zavarovanje za dobro 
izvedbo, s kalerim koneesionar jamei za dobro izpolnilev pogodbenih obveznosli za Cas Irajanja koneesijske 
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pogodbe. Prav tako koncedent uveljavlja izlocitveno pravico, ob upostevanju prvega odstavka 33. elena te 
pogodbe. 

XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA - ODKUP KONCESIJE 

35. clen 

Koncedent ima pravico zahtevati predeasni odkup koncesije. Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da 
koncesionar preneha opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije iz te pogodbe, koncedent pa prevzame v svojo 
last in posest objekt. 0 zahtevi za odkup mora koncedent v vsakem primeru koncesionarja pisno obvestiti vsaj 
sest mesecev vnaprej. 

Predlog za odkup lahko da tudi koncesionar. 0 odkupu koncesije se sklene 
nepovrnjenih vloienih sredstev v gradnjo objekta, ki jo je dolian koncedent nadomestiti 

pogodba. Visina 
ce"iorlarilu. se doloei 

na osnovi Amortizacijskega naerta. 

36. clen 

V primeru, da je glede na preostalo dobo trajanja koncesijskega 
casu odloeanja 0 odkupu neprimerno, da sam koncedent odkupi 
koncesije, hkrati pa ni utemeljena in smiselna prekinitev 
tern pa tudi ni v skladu z javnim interesom, ki ga zastopa 
lahko s predhodnim pisnim soglasjem koncedenta 
izpolnjuje vse pogoje za izvajanje dejavnosti iz te po!gQ(l~ 
razmerja koncesionarja, ki izvirajo iz te pogodbe, ra~ 
pogodbe. Tak odkup ne steje za prenos podeljene kon 

37. cle 

koncesionar, 
oseba, ki 

knlnc, .. iii n vstopi v vsa 
skleneta nove koncesijske 

odkup s strani koncedenta. 

~> 
V prlmeru, ce bl ta pogodba prenehalai0lljati loga, ki je 'Istrani koncedenta in posledice niso urejene v 
drugih dolocbah te pogodbe, koncedi!1~1"" ncesiona. 91 nepovrnjena vlozena sredstva na osnovi 

7{,?j~ " ,J.' 
Amortizacijskega naerta vlagan~;:ik'l'" ,,~,;" 

xv. NADZOR NAD 'ZVAJANJiff .• N:e~s14i.~ ..... 
""41"''''> 'CC/W;J£//.,/:$>,_,-'}·wt6 

\01&/ ""<~;Cji¥fl:Pfu 
d"~0il}};; '+$';" -' ",<,;y;,;,:w2@ 

~i;1%tit, 9iffk_ . "'~~7 clen 
_,;::;,f1"1 -0 -:"f '4DY~". . 

Skrbnika te pogodber~ta: >ft;;-- -¥f;V:: 
-1~~., """,'" _:, ;lJJjJ} <q#Jt,~';, '>7 

za kon<;edenta'¥a'nj9 Hrovat. (f,', 
.i'~li-'d;ie~~ibnarja~;; 

,~/,:;,:"Y "<:';,>_>" -":"'::t-~-+:-(-__ ,."'/?"':ri;;<"--------------
Konceq~nt bo preko sliC1ji]jl orga'hbv nadziral izvajanje koncesije, ki je predmet te pogodbe. V primeru da opravlja 
nadzo(~y~an, obcinski{~~t ali nadzorni odbor obeine morajo koncesionarju predloiiti ustrezni sklep iupana, 
obcinsk,rgasveta ali nad~ii1fnega sveta, v katerem je opredeljena vrsta, nacin in cas nadzora. 

Koncedent l~ffK!J;~j~yrsLhadzor kadarkoli. Nadzor mora potekati tako, da ne moti opravljanja koncesionirane 
dejavnosti koncesionarja. 

Koncesionar mora biti prisoten na vseh kontrolnih obiskih in pregledih, ki jih bode opravljali predstavniki 
koncedenta. 0 opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpiseta predstavnika koncedenta in 
koncesionarja. 

39. clen 

Koncesionar je koncedentu v skladu s prejsnjim clenom dolian omogoeiti nadzor nad izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti. 

Nadzor obsega zlasti: 
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pregled objekta, 
pregled nabavnih cen elementov, ki vplivajo na ceno storitev, 
pregled podatkov iz koncesionarjevih poslovnih knjig, ki se nanasajo na izvajanje koncesionirane 
dejavnosti, 
pregled vgrajenih materialov in opreme, 
pregled podatkovne baze vzdrl'evanja, 
pregled vse ostale dokumentacije, ki se nana~a na izvajanje koncesionirane dejavnosti, 
pregled nad izvajanjem vzdrievalnih ukrepov (rednega in investicijskega vzdrl'evanja) skladno z 
naCrlom. 

XVI. SPREMENJENE IN NEPREDVIDLJIVE OKOLISCINE 

40. clen 

Koncesionar je dolian v okviru objektivnih moinosti opravljati koncesionirano deiavllosi 
okoliseinah, nastalih zaradi vi.je sile. 

Za visjo silo se stejejo izredne nepredvidene in nepredvidljive okoliseine, ki i 
pogodbe in so zunaj volje strank, zlasti pa poiari, potresi, poplave ter !flOrn,,,,!! 
zaposlenih delavcev pri koncesionarju ali njegovih podizvajalcih, 
manifestacije, neredi in drugi nepredvidljivi dogodki, na potek "a',c"","~ 
s predpisi znake visje sile. Ob nastopu okoliMin, ki pomenijo 
medsebojno obvestiti in dogovoriti 0 izvajanju koncesionirane 
nepredvidljivih okoli.cin in sprememb, ki se sicer ne 
koncesijske pogodbe. Pobudo za prilagoditev ob've,'no 
koncesionar ali koncedent. " 

0.1; 

ob nepredvidljivih 

"'>;1>, 
V primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev ali n.~MLh kooperantih, je koncesionar dolian 
zagotavljati nemoteno izvajanje koncesionira9~e dejavnosti:"". 

4['12&", 'N'ift>_ 

Vsi roki za izpolnitev obveznosti v okvir~+~ond~i' ,ega ObdObj~t~, podalj8ajo za cas trajanja visje sile, ce ni s to 
pogodbo za posamezen primer doloeen6\i~J~ga ; odbeni strt~ki se lahko dogovorita, da trajanje koncesije v 
primeru prekinitve izvajanja koncesionirariel"'~jav :!iijfu~rad\{J~~.~lisein, nastalih zaradi vi~je sile, ki jih stranki 
ugotovita in potrdita, podalj~ z~!l~ko obdobjll:~/Ispt znil'S'!\'KV$'pJa"ftovrstnih prekinitev. 

7~j;!:;;' " _ ""/{f¢0it&:~, "-',-
V primeru, da koncedent pred ' . . J "/sQQji~ razdre to pogodbo po svoji krivdi, je dolian povrniti 
konces~onar~u .Vlozenw~iI'~ty? v ·j~~t po vrear~¥'ki jo oceni sodni cenilec sporazumno doloeen s strani 
konceslonarJa In kon~~Ctenta. ';/W0h 

::;:;;,_ ",/:,;{A}}Y};{< ';""/;;';:,;{;., 
V primeru, da konced~lltJ§I~,~r~l;tif~6g;2:0~bO p0krivdi koncesionarja pred dokoncanjem objekta, koncedent unovei 
zavarovanj!i.+~;;gpbro itV'€~6'o pripravljiJIDih storitev. Sodni cenilec koncedenta oceni objekt, koncedent pa povrne 
koncesigrr~rj(f*'vj6~~_!}~" sred~:tva v ,;g~J~~kt v visini 80% S strani koncedentovega sodnega cenilca ocenjene 
vrednq$,Wobjekta. "'i!i'"{;:;, '!/;;':;'iii~/~jj/' 

;;'" 0/' 
'ji, 41. clen 

Koncesi~~ar'mora opra~j~ti koncesionirano dejavnost tudi v spremenjenih okoli~einah, ki so nastale zaradi 
;~/> 

ukrepov driav"i~qr9J~Xj6v, razen ee je s predpisi v posameznih primerih izrecno doloeeno drugaee oziroma, Ce je 
zaradi omenjenih uj(repov dejansko onemogoceno opravljanje koncesionirane dejavnosti. 

XVII. POGODBENA KAZEN 

42. clen 

Ce ni v drugih clenih te pogodbe za krsitve obveznosti koncesionarja doloeena drugaena pogodbena kazen, je 
koncesionar dolian koncedentu plaeati pogodbeno kazen v vi~ini 10.000 EUR brez DDV za vsako posamezno 
neupraviceno krsitev, ce: 

ne vzdriuje objekta skladno s koncesijskima aktom, to pogodbo, drl'avnimi predpisi, standardi ali pravili 
stroke, 
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v Irideselih (30) dneh, od dne, ko ga koncedenl obvesli 0 nepravilnoslih glede izvajanja koncesije, le-Ieh 
ne odpravi ali jih odpravi neuslrezno skladno z danim nacrtom za sanacijo, ki je bil polrjen s slrani 
narocnika, 
ne zagolavlja uporabe objekla skladno z zahlevano funkcionalnosljo, 
ne obvesea ali pravoCasno ne obvesca koncedenla 0 svojih ukrepih v zvezi z opravljanjem 
koncesionirane dejavnosli, 
ne posreduje ali pravoCasno ne posreduje zahlevanih podalkov 0 svojem poslovanju koncedenlu, 
ovira opravljanje nadzora, 
ovira doslop do podalkovne baze vzdrzevanja objekla in energelskega raeunovodslva, 
krsi koncesijsko pogodbo kOI 10 doloea 31. elen, 
krsi kalerokoli drugo svojo obveznosl iz Ie koncesijske pogodbe. 

Pravoeasno pomeni najmanj loliko Casa pred posameznim ukrepom, da lahko koncedenl 
oz. podalkov, Ie Ie prouei in se do njih opredeli, v vsakem primeru pa najmanj 8 dni pred 
najkasneje 8 dni po pozivu za doslavo podalkov. 

Pogodbena kazen se obracuna kol odbilek od obveznosli koncedenla do plaeila 
10 doloca 21 . clen Ie pogodbe. 

XVIII. PRISOTNOST IN DEZURSTVO KONCESIONARJA 

43. clen 

Koncesionar mora imeti organizirano dezurno sluibo, 
meslo okvare na objeklu v primernem casu po prejemu 

XIX. AMORTIZACIJSKI NACRT VLAGANJ V INFIRA~iTI 

na naravo ukrepa 
~mezrlim ukrepom oz 

llsio"'''ja pridejo na 

Amortizacijski naert vlaganj v gradnjo 
razpisa za podelilev koncesije slorilev, je 

koncedenlu v poslopku javnega 

Koncesionar je dolzan amorlizacijski naert v 20 dneh po pridobilvi uporabnega 
dovoljenja...;c._ .. 

/~?!$t 4/}~;; .-" "-""o/Y 
XX. VZAJEMNA PO[vtoc 

~~~_~;/iii0~~! 45. clen 

Konced~mfiii:t8Hd~~jppar se,.z.avezl'j$· slorili vse polrebno za zavarovanje inleresov obeh pogodbenikov iz Ie 
pogod~tter predvse~'~~~ s~;6~jfltroli obveseala 0 vseh okolisCinah, ki bi lahko kakorkoli ogrezile obSloj lega 
pogodQ~nega razmerja. ':C 

;}>,- j;; 
XXI. ODG~XORNOST ~~KODO 

46. clen 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za skodo, ki jo pri gradnji in upravljanju objekla ali na kakrsen koli 
drug naein v zvezi z opravljanjem koncesionirane dejavnosti, povzroei koncedenlu ali lreljim osebam. Kol skoda, 
ki jo povzroei koncesionar se sleje ludi skoda, ki jo povzroeijo koncedenlu in uporabnikom objekla koncesionarjevi 
podizvajalci oziroma kooperanli ali drugi uporabniki objekla, ki niso opredeljeni v Ireljem odslavku lega elena. 

Koncesionar mora na svoje slroske vzposlavili v prvolno slanje javno in zasebno laslnino, ki je bila poskodovana 
ali unicena zaradi izvajanja del, oziroma mora na osnovi uradne cenitve povrniti nastalo skoda. 

Koncesionar ni odgovoren za skodo, ki jo pri uporabi objekla ali na kakrsen koli drug naein v zvezi z uporabo 
koncesionirane dejavnosli, ulrpi koncedenl ali Irelja oseba in ne izhaja neposredno iz koncesionarjeve krsilve 
obveznosli v zvezi z predmelom koncesije. Slednje vkljucuje ludi koncesionarjeve podizvajalce ozirema 
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kooperanle. Se posebej je izkljucena vsakrsna odgovornosl koneesionarja za skodo izhajajoco iz ali naslalo v 
zvezi z organizaeijo in izvajanjem kakrsnekoli dejavnosli v in na objektu, ki je predmel koneesije v casu uporabe s 
slrani Osnovne sole Siraiisee Kranj, razen dejavnosti koncesionarja, ki je predmel koneesije. 

47. clen 

Koncesionar poleg obraeuna pogodbene kazni odskodninsko odgovarja koneedenlu in uporabnikom zaradi 
prekinilve izvajanja koneesionirane dejavnosli, v kolikor je prekinilev naslala po njegovi krivdi. 

48. clen 

Koncesionar je dolian na objeklu izvajatl ukrepe, predvidene s predpisi, ki prispevajo k varovanju objekla in Ijudi 
pred poskodovanjem. 

49. clen 

Koncesionar se obvezuje, da bo v roku 20 dni od pridobilve uporabnega do"oljenja 
zavarovalno pogodbo za zavarovanje objekla in za zavarovanje rizika 
koncesionirane dejavnosti ler rizika skode iz naslova svoje podjelniske 
koneesionirane dejavnosli. Koncesionar je dolian v roku 10 dni ad 
pogodbe, original zavarovalne police predlozili v pogled koncedenlu 

Riziki, ki so predmel zavarovanja so: 

Poiar in ~oda:n: .neva.rnosti vkljucno ~ iZIOV~~jJ~,~ na 1. " . nevarn~sti. 
Zavarovanje vkljueuje. objekl, opremo v objeklu,,,jFaclrflmlloprema . .... .' In telovadmce, 
stroJe. aparate, drobm Inventar, zaloge. ~ ,~ " . 
Sirojelom. Zavarovanje vkljucuje stroje, "~~l~f~nsko opremo, druge inslalacije, ki niso 
sestavni del zgradbe. ;;lt~. 
Eleklronika. ZavarovanJe vkljueuje projekteijgf,j opremo, merilno opremo, kamere, 
varnostna oprema. oprema za opremo namesceno ali hranjeno v objeklu. 
Vlom in rop 1. rizik. Irdo oporo, v manipulaciji). 
Siekio na 1. rizik. 
Odgovornosl za vse dejavnosli 
objekla). 

Za prvo 1/3 v,,'i~vnn.ti 
obJekla. Za pre,ostaneli§J' 

se slevilo zaposlenih na as in uporabnikov 

zavarovanje za polno inveslicijsko vrednosl novega 
lelo zniia za 10% nove vrednoli inveslicije. 

50. clen 
Koncesj8Jta(1;~rz,!iAno odp'lvedujel(~*rsnimkoli zahlevkom do koncedenla iz naslova morebilne nedonosnosli 
ali nell!llfezne donosiio.~lIkOri~.a$ij~:(tif. iz naslova izgube ali nedoseganja pricakovane visine donosa na vlozena 
sredsl~~{pri opravljanjuG~:~avnosli koncesije). 

XXI. PREVZEllnP!i)TREBNEGA ZEMLJISCA V LASTI KONCEDENTA DB ZACETKU GRADNJE 

51. clen 

Pogodbeni slranki se dogovorita, da bo koncedent s koncesionarjem sklenil pogodbo 0 podelilvi slavbne pravice 
na zemljiscu parcelnih stevilk iz pogodbe 0 podelilvi slavbne pravice za gradnjo objekla takoj po podpisu 
koncesijske pogodbe, za dobo Irajanja koncesijskega razmerja. 

52. elen 

Koncesionar si je zemljisCe in projeklno dokumenlacijo za objekt v celoli ogledal oz. proueil, se s slanjem v eeloli 
seznanil glede vseh laslnosli in ga prevzema po naeelu ''IakSno, kakrsno je" brez moinosli kasnejsih ugovorov. 

XXII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
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53. clen 

V primeru. da se ugotovi, da je pri izvedbi postopka javnega razpisa oziroma postopka javnega narocila, na 
podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na raeun druge pogodbene 
stranke, predstavniku ali posredniku koncedenta ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, 
ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi 
pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroeena skoda ali je omogocena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba niena. 

Koncedent bo v primeru ugotovitve 0 domnevnem obstoju dejanskega slanja iz prvega odstavka tega elena ali 
prejema obvestila Komisije za prepreeevanje korupcije ali drugih organov, glede domnevnega 
nastanka, prieel z ugotavljanjem pogojev nienosti pogodbe iz prejsnjega odstavka tega oziroma z drugimi 
ukrepi, v skladu s predpisi Republike Siovenije. 

XXIII. RESEVANJE SPOROV 

54. clen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo re: nesoglasij in 
neurejenih vprasanj veljajo doloeila po sledeei hierarhiji: 

Odloka 0 javno-zasebnem 
9/2017), 
pogodbe, 
javnega razpisa in razpisne i 
(celotna dokumentacija, vezana na postopek 
ponudbe koncesionarja (zajema vlogo za 
koncesionarja dane v okviru "ellKL""" 
v tej pogodbi navedenih I 
v tej pogodbi navedenih stalnda(~ 
Obligacijskega zakonika in 
drugi slevenski stalndardi. 

list RS, sl. 

opka izbera koncesionarja 

koneno ponudbo ter izjave 
zad,lsniikih iteracij), 

so z njo v zvezi ali 
arbitrazna komisija. 

I " spore in zahtevke, ki izvirajo iz te pogodbe, ali 
neveljavnosti, med pogodbenikoma resevala triclanska 

pegodbenik v roku 10 dni od obojestranskega podpisa te pogedbe 
doloeilla sporazumno. Arbilrazna komisija odloea z veeino vseh 

odloeitev) na podlagi predpisov in dokumentov, ki so navedeni v 

v dokonene odlocitve, bosta pogodbeni stranki spor predlozili v 

XXIV. PRl::I:IOIJNE 

55. clen 

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo s pisnim aneksom k tej pogodbi. 

56. tlen 

Vsi zneski po tej pogodbi, razen zneskov iz 22. elena te pogodbe, za katere veljaje pravila spreminjanja iz 23. 
elena te pogodbe in zneskov, za katera veljajo doloeila drugega odstavka tega elena, se z vsakim 1. januarjem 
dolocijo na novo, in sicer tako, da se vsakega 1. januarja uskladijo z indeksom rasti cen zivljenjskih potrebsein v 
RS v zadnjih dvanajstih mesecih pred uskladitvijo. 

Preraeuni oziroma spremembe zneskov, ki izhajajo iz preJsnJega odstavka, se ne uporabljajo za zneske, 
povezane z zavarovanji, ki jih bo koncesionar predlozil koncedentu v skladu s to pogodbe. 
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Koncesionar zaracuna davek na dodano vrednost v skladu z veljavnimi predpisi v casu trajanja koncesijskega 
razmerja. 

57. clen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in postane veljavna, ko koncesionar 
predlozi zavarovanje za za dobro izvedbo pripravljalnih storitev 

Sestavljena je v 6 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka tri izvode. 

KONCESIONAR: 

Zakoniti zastopnik: ______ _ 

(zig in pod pis) 

V/na ______ , dne _____ _ 
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