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Na  podlagi  29.  člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  (Uradni  list  RS,  št. 94/07  –  UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11., 36. in 40. člena 

Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.  127/06), Zakona o gospodarskih 

javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 

57/11 – ORZGJS40) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 

75/15) je  Občinski  svet  Občine  Cerkno na __. seji dne _____________ sprejel 

 

 

SKLEP 

O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA ZA SKLENITEV JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA 

PRIHRANKOV ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE  JAVNIH 

OBJEKTOV V LASTI OBČINE IDRIJA 

 

 

 

1. člen 

 

Občina Cerkno kot solastnica javnega objekta Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 

3, 5280 Idrija, ugotavlja, da je sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedba projekta 

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov 

v lasti Občine Idrija, v javnem interesu. 

 

2. člen 

 

Občina Cerkno pri sklenitvi javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta Pogodbeno 

zagotavljanje prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 

Občine Idrija, ne nosi nobenih stroškov. 

 

3. člen 

 

Za izvedbo vseh postopkov izbire javno-zasebnega partnerja se pooblasti Občino Idrija. 

 

4. člen 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št. ___________________ 

Cerkno, dne _______________ 

       Župan  

Občine Cerkno 

   Jurij Kavčič 

 
 
OBRAZLOŽITEV 

 

Občina Idrija je objavila povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za 

izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja 

prihranka energije v javnih objektih v Občini Idrija. 



Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih 

objektov v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, številka 4/17, v nadaljnjem besedilu: koncesijski 

akt). 

 

Predmet koncesije je gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v 

koncesijskem aktu in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba 

energetskega upravljanja na objektih, opredeljenih v koncesijskem aktu. 

 

Območje izvajanja koncesije obsega naslednje javne objekte: Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 

50, 5280 Idrija, ki je v lasti Občine Idrija in Zdravstveni dom Idrija, Ulica Otona Župančiča 3, 

5280 Idrija, ki je v lasti Občine Idrija in Občine Cerkno. 

 

Koncesijska pogodba bo začela veljati pod odložnim pogojem uspešne kandidature Občine 

Idrija in koncesionarja za sredstva iz kohezijskega sklada v okviru »Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in 

proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na 

nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske 

učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni 

infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 

»Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« in odložnim pogojem zagotovitve 

ustrezne višine sredstev. 

 

Vsa sredstva za izvedbo energetske sanacije javnih objektov bodo krita s strani pridobljenih 

kohezijskih sredstev, vložka zasebnega partnerja ter proračuna Občine Idrija. 

 

Občinskemu svetu Občine Cerkno se predlaga v sprejem naslednji sklep: 

Sprejme se Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 

za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom 

energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija v predlaganem besedilu. 

 

 

   

 


