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OSNUTEK
OBČINSKI SVET
Številka: 032-7/2017-1
Datum: 9.11.2017
Z A P I S N I K
21. redne seje občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina, ki je bila
v četrtek, dne 9.11.2017, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Matej Dodič, Irena Stropnik, Vladimir Zadnik,
Robert Grk, Tina Andrejašič, Peter Valenčič , Vasja Ivančič , dr. Valter Fabjančič, Peter
Boršić, Suzana Jelušič in Martina Babuder
OPRAVIČENO ODSOTNI: Iris Pečar
OSTALI PRISOTNI: Saša Likavec Svetelšek – županja , Andrej Bolčič – direktor občinske
uprave, občinska uprava: /
POROČEVALCI-zunanji: Matjaž Mihelčič (JHP) in Martin Murovec (Golea)
Sejo je vodila županja Saša Likavec Svetelšek.
Članom občinskega sveta je bilo gradivo dostavljeno po elektronski pošti. Gradivo je
objavljeno na spletni strani občine. Seja občinskega sveta je snemana.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev in potrditev dnevnega reda
3. Predlog spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah (poročevalec: JHP
d.o.o.)
4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina– hitri postopek
(poročevalec: JHP d.o.o. in Golea) in potrditev DIIP
5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine HrpeljeKozina- druga obravnava (poročevalec: Romina Poles)
6. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
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K1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Županja je ugotovila, da je prisotnih 12 članov občinskega sveta od 13-ih in da je občinski
svet sklepčen.
K2) Določitev in potrditev dnevnega reda
Županja je pred potrditvijo dnevnega reda, predlagala umik 5. točke dnevnega reda:
»Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Hrpelje-Kozinadruga obravnava ».
Točka bo prestavljena na prihodnjo sejo OS.
Županja je dala na glasovanje naslednji dnevni red:
3. Predlog spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah (poročevalec: JHP d.o.o.)
4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina– hitri postopek (poročevalec:
JHP d.o.o. in Golea) in potrditev DIIP
5. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Dnevni red je bil soglasno sprejet:
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 10 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
___
K3) Predlog spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah (poročevalec: JHP
d.o.o. )
Predlog spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah sta obravnavala Odbor za
gospodarstvo in Statutarno pravna komisija.
Predsednik Odbora za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu, da sprejme Predlog
spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah.
Statutarno pravna komisija v okviru svojih pristojnosti nima pripomb na predlog spremembe
Odloka o gospodarskih javnih službah, je na seji povedal predsednik statutarno pravne
komisije. Člani komisije ocenjujejo, da so izpolnjeni pogoji za sprejem spremembe Odloka o
gospodarskih javnih službah, po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in
dopolnitve obstoječega odloka (druga alineja 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Hrpelje - Kozina). Zaradi opisanega Občinskemu svetu predlaga, da spremembo Odloka
sprejme po skrajšanem postopku.
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Predlog spremembe Odloka o gospodarskih javnih službah je na odboru predstavil Matjaž
Mihelčič iz družbe JHP. Obstoječi odlok o gospodarskih javnih službah ne predvideva
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, kar pa je nujen pogoj za pridobitev
sredstev za izgradnjo DOLB (daljinskega ogrevanje na lesno biomaso), kateri se lahko
sofinancirajo iz državnih in EU sredstev. V obstoječem odloku se v treh členih dodajo
določila o oskrbi s toplotno energijo (4., 5. in 14. člen), kar predstavlja podlago za nadaljnje
postopke podelitve koncesije.
Razprave ni bilo.
Svetniki so z 11. glasovi ZA potrdili, da se spremembo Odloka sprejme po skrajšanem
postopku.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
1.Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o gospodarskih javnih službah v občini Hrpelje – Kozina po skrajšanem
postopku.
2.Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 11 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K4) Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina– hitri postopek in potrditev
DIIP (poročevalec: družbi JHP d.o.o. in Golea)
Predsednik Odbora za gospodarstvo, Peter Valenčič, je povedal, da se je Odbor seznanil s
Predlogom Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s
toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina, ki ga je na odboru predstavil Matjaž
Mihelčič iz družbe JPH d.o.o. G. Martin Murovec iz Golea družbe, je na odboru podrobneje
predstavil dokument DIIP- Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
Točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je sprejela pri obravnavani točki
naslednji sklep: »Statutarno pravna komisija v okviru svojih pristojnosti nima pripomb na
predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina. Ocenjuje tudi, da so izpolnjeni pogoji za
sprejem Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina, po hitrem postopku, saj gre za izredne potrebe
občine (81. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina). Prav tako ugotavlja,
da je v postopku sprejema odloka pripravljavec upošteval 74. člen Poslovnika Občinskega
sveta Občine Hrpelje - Kozina, ki ga zavezuje, da pri pripravi odloka sodeluje tudi javnost.
Zaradi vsega opisanega Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu predlaga, da Odloka
sprejme v predlagani vsebini in po hitrem postopku.«
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Odlok je bil objavljen najmanj pet dni na spletni strani občine in sicer od 27.10.2017 do
2.11.2017. V tem času ni prispela nobena pripomba na odlok s strani javnosti.
Obrazložitev točke na seji sta podala Matjaž Mihelčič (družba JHP), ki je predstavil predlog
odloka in Martin Murovec (Golea), ki je predstavil dokument DIIP- Daljinsko ogrevanje na
lesno biomaso.
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 zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, izboljšanje bivalnega okolja občanov, neodvisnost od fosilnih goriv, in
spodbujanje podjetništva (izkoriščanje lesne biomase in izgradnja kotlovnice). 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.
Sledila je razprava. V razpravi so sodelovali Peter Valenčič, Vasja Ivančič, Robert Grk, Peter
Boršič in dr. Valter Fabjančič.
Županja je dala na glasovanje sprejem odloka po hitrem postopku.
Vsi člani občinskega sveta so soglasno potrdili sprejem odloka po hitrem postopku. Na odlok
ni bilo podanih amandmajev s strani svetnikov.
Županja je dala na glasovanje naslednji predlog SKLEPA:
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.
Glasovanje: Navzočih je bilo 12 članov OS
ZA je glasovalo 12 članov
PROTI je glasovalo 0 članov
Sklep je bil sprejet
K5) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
Pod točko razno je bilo na vprašanje svetnika Petra Boršiča pojasnjen postopek izpeljave
javnega naročila za izvajanje zimske javne službe. V teku je podpis pogodbe s podjetjem CPK
d.d. , za nadaljnja štiri leta.
Seja je bila zaključena ob 18:15 uri.

Zabeležila: Ester Renko

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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