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OBČINSKI SVET
Zadeva: Predlog sklepa o potrditvi dokumenta DIIP- »Daljinsko ogrevanje na lesno
Biomaso«
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Martin Murovec - družba Golea
Pravna osnova: 16. člen Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015),
Namen: Obravnava in sprejem sklepa
O b r a z l o ž i t e v:
Občinskemu svetu Občine se predloži v obravnavo dokument »Daljinsko ogrevanje na lesno
Biomaso« (v nadaljevanju DOLB).
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso je predvideno v naselju Hrpelje, ki zajema strnjen del
naselja in predstavlja območje javnih stavb, ki so potencialni odjemalci. V analizo potrebe po
toploti so vključeni vsi potencialni odjemalci toplote na omenjenem območju. Na predvidenem
območju DOLB-a se nahajajo trije odjemalci. Z izgradnjo nove večnamenske dvorane bo
število potencialnih odjemalcev naraslo na štiri.
Razlog za investicijsko namero so v Lokalnem energetskem konceptu zastavljeni cilji o
prehodu ogrevanja na obnovljive vire energije (OVE) ter spodbujanju skupnega ogrevanja na
lesno biomaso. Zato je v dokumentu podrobneje analiziran projekt daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso, tako s tehnične kot tudi z ekonomske in okoljske plati. Pomemben razlog za
investicijo v DOLB, je tudi zastarela in neustrezna kotlovnica v osnovni šoli, ki jo bo
potrebno čimprej nadomestiti z novo. Kotla na palete sta večkrat v okvari, zato je potrebno
dogrevanje na ELKO. Kotel na ELKO je zastarel in dotrajan, prav tako cisterna in ostale
strojne instalacije.
Razlog za investicijsko namero so tudi številne prednosti uporabe lesne biomase kot
nadomestilo za fosilna goriva.
Regionalno in lokalno zastavljeni cilji sledijo državni energetski politiki, ki skladno z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije, določa doseganje skupno 25
% delež obnovljivih virov energije v končni bruto porabi do leta 2020.

Osnovni cilj investicije je izgradnja DOLB in s tem opustitev obstoječe kotlovnice na fosilna
goriva ter zastarele in neustrezne kotlovnice na pelete 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,
• prihranek pri stroških za energijo,
• spodbujanje podjetništva (izkoriščanje lesne biomase in izgradnja kotlovnice).

Podrobnejša obrazložitev in viri financiranja so opredeljeni v vsebini priloženega dokumenta.
Pripravil: Andrej Bolčič

županja
Saša Likavec Svetelšek
Priloga:
- Dokument DIIP
- Predlog sklepa
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PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, 51/2015), je občinski svet
Občine Hrpelje-Kozina na svoji 3. redni seji dne 7.2.2019 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Potrdi se DIIP (Dokument indentifikacije investicijskega projekta) » Daljinsko ogrevanje na
lesno Biomaso«, ki je v prilogi tega sklepa.
2.

Sklep velja takoj.

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep prejmejo:
- direktor občinske uprave
- družba Golea
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

