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ZADEVA: Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne
službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina –hitri
postopek

GRADIVO PRIPRAVIL:
JHP, d.o.o., Matjaž Mihelčič,
Andrej Bolčič

POROČEVALEC:
Podjetje Golea in JHP d.o.o.
Andrej Bolčič

NAMEN:
Sprejem odloka po hitrem postopku
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v skladu z 81. členom Poslovnika
občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina (Ur.l.RS, št. 98/2015) v sprejem Predlog Odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
za območje naselij Hrpelje in Kozina –hitri postopek

PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3., 7. 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/2010 - ZUKN
in 57/2011 - ORZGJS40; v nadaljevanju ZGJS), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP), 6., 9. in 10. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 44/2002 in 19/2007) ter
8. in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 51/2015; v nadaljevanju Statut)

OBRAZLOŽITEV:
Leta 2018 poteče občini pogodba za dobavo energije za objekte osnovne šole, telovadnice in vrtca.
Oprema ki je bila vgrajena za potrebe ogrevanja na palete (zagotovil dobavitelj energije in preide
v last občine) je v zelo slabem stanju in ne bo omogočala kakovostne oskrbe objektov s toploto v
nadaljnjih letih.
Občina pripravlja projekt, ki temelji na javno zasebnem partnerstvu, kateri bo imel kot cilj
izgradnjo DOLB (daljinskega ogrevanje na lesno biomaso) in s tem opustitev obstoječih
individualnih kotlovnic na fosilna goriva ter zastarele in neustrezne kotlovnice na palete v osnovni
šoli. Z dosego osnovnega cilja želi Občina Hrpelje - Kozina doseči naslednje rezultate:
•
•
•
•

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
izboljšanje bivalnega okolja občanov,
neodvisnost od fosilnih goriv,
spodbujanje podjetništva (izkoriščanje lesne biomase in izgradnja kotlovnice).

Kotlovnica bo kot gorivo uporabljala obnovljiv vir – lesno biomaso. Tako se bo zmanjšala
energetska odvisnost od tujih energetskih virov, ob visoki zanesljivosti oskrbe, ter manjšemu
vplivu svetovnih cen energetskih virov na ceno toplote.
Projekt je v skladu z državno energetsko politiko, ki mora po evropski direktivi, med drugim
povečati delež obnovljivih virov v energetski bilanci države in zmanjšati emisije toplogrednih
plinov. V Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih
virov je za Slovenijo določen cilj povečanje deleža obnovljive energije za 9%, kar pomeni na
skupno 25 % delež obnovljivih virov energije v končni bruto porabi do leta 2020.
Pomembnejši predpisi, katerim občina z izvedbo projekta sledi:
•
•

Strategija razvoja Slovenije, peta razvojna prioriteta, ki govori o povečanju energetske
učinkovitosti,
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2014-2020, kjer si Slovenija skladno
z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), zastavlja nacionalni cilj
izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba

•
•

•
•
•
•
•

primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh), kar pomeni, da
se glede na leto 2012 raba ne bo povečala več kot za 2%,
Direktiva Evropskaga parlamenta in Sveta 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov,
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, kjer
je definirana razvojna prioriteta na področju trajnostne potrošnje in proizvodnje energije,
ki podpira učinkovito ravnanje v povezavi z zmanjšanimi negativnimi vplivi na okolje, s
posebnim poudarkom na urbanih središčih,
Energetski zakon (Ur. l. RS št. 27/07-UPB2, 70/08),
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP), (Ur,l. RS št.57/04),
Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020,
Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l.
RS št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14)
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02, 08/03).

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije
lahko znaša: največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije za velika podjetja, največ 45
% za srednje velika podjetja in največ 55 % za majhna in mikro podjetja.
Sam odlok določa podlago za razpis koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina.
V odloku se določa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predmet javne gospodarske služne,
območje ki obsega naselji Hrpelje-Kozina (trenutno je previden projekt na območju javnih
objektov v Hrpeljah, kateri se lahko v nadaljevanju nadgradi v kolikor bo obstajal interes),
čas trajanja, kjer je določena zgornja meja 20 let,
obveznosti koncesionarja in koncedenta,
pravice in dolžnosti uporabnikov,
financiranje,
postopek izbire koncesionarja
koncesijsko pogodbo
nadzor

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Neposrednih finančnih posledic kot posledica odloka za proračun občine ni saj investicija
predvideva zasebni vložek ter nepovratna sredstva. Posredno pa je pričakovati zmanjšanje
stroškov za ogrevanje javnih objektivov (Šola, Vrtec, Telovadnica, Dnevni center, zdravstveni
dom, občina), kar bo predstavljeno v nadaljevanju postopka.

SODELOVANJE JAVNOSTI:
Odlok je bil v skladu s 74. členom in 79. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje Kozina objavljen na spletni strani občine.
Pripravil:
Andrej bolčič
JHP, d.o.o., Matjaž Mihelčič,
GOLEA, Irena Pavliha
županja Občine Hrpelje-Kozina
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
- Predlog odloka
- Predlog sklepa
- DIIP
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Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3., 7. 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/2010 - ZUKN
in 57/2011 - ORZGJS40; v nadaljevanju ZGJS), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP), 6., 9. in 10. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 44/2002 in 19/2007), 81.
Člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 98/2015) ter 8. in 16. člena Statuta Občine
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 51/2015) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji ____.
redni seji, dne ____________ sprejel
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in
Kozina –hitri postopek.
2.
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu RS.
3.
Potrdi se dokument DIIP –Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Hrpelje, z oktober 2017.

županja Občine Hrpelje-Kozina
Saša Likavec Svetelšek

Sklep prejme:
- zadeva;
- podjetje Golea
- arhiv, tu

