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OBRAZLOŽITEV
Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe

(distribucije) s paro in vročo vodo v občini Miren-Kostanjevica
1. Razlogi za sprejem odloka in njegova vsebina
Avgusta 2008 je Občina Miren-Kostanjevica izdelala Lokalni energetski koncepta (LEK) v
katerem so bili izpostavljeni zelo dobro pogoji za postavitev daljinskega ogrevanja v centru
naselja Miren, z drugimi besedami to območje izpolnjuje večinoma vse pogoje za gradnjo
omrežja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Na podlagi LEK-a je bilo v juliju 2009
izdelano tudi končno poročilo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) v Mirnu.
Na podlagi analiz in izdelanih dokumentov želi Občina Miren-Kostanjevica podeliti koncesijo
za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v
občini Miren-Kostanjevica enemu izvajalcu, ki bo vsem potencialnim uporabnikom zagotovil
kvalitetno ter neprekinjeno izvajanje gospodarske javne službe. Med sigurne uporabnike
lahko štejemo javne stavbe Kulturno upravni center I. faza (stavba občinske uprave), KUC
II.faza (kulturni dom, dnevni center za upokojence, prostori KS Miren, društev, knjižnica,
lokal), Osnovna šola Miren (predvidena nova stavba s telovadnico in stari objekti z vrtcem),
Zdravstveni dom Miren in lekarna Miren.
Projekt podpira tudi državno energetsko politiko, ki mora po Direktivi 2009/28/ES Evropskega
Parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, med drugim
povečati delež obnovljivih virov v energetski bilanci države in zmanjšati emisije toplogrednih
plinov.
Poleg navedenega pa bo lahko izbrani koncesionar kandidiral še na javni razpis DOLB 2.
Naslednja roka za oddajo vlog na javni razpis DOLB 2, ki ga je razpisalo Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana sta 02.09.2010, 02.12.2010 in na katerem so še
vedno razpoložljiva sredstva.
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993;
ZGJS) lokalna skupnost zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v obliki režijskega
obrata, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju, z dajanjem koncesij osebam
zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Najprimernejša oblika izvajanja je v konkretnem primeru podelitev koncesije osebi
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zasebnega prava. Predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe se v skladu z
zakonom določajo s koncesijskim aktom, ki je odlok lokalne skupnosti.1
Predlog odloka ob upoštevanju zakonskih določb v celoti ureja vsebino gospodarske javne
službe.
Osnutek odloka je obravnavala Statutarno-pravna komisija na 1. seji 02.03.2011 in podala
nekatere popravke in sprejla stališče naj se odlok z vključnimi popravki obravnava na
občinskem svetu. Poleg tega je projekt oddaje koncesije obravnaval odbor za gospodarstvo
in proračun na svoji 2. seji 5.4.2011 in sprejel stališče, da podpira projekt in izvedbo
podelitve koncesije izbranemu koncesionarju.
2. Cilji
Odlok predstavlja pravno podlago za začetek postopka izbire izvajalca izbirne lokalne

gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v občini MirenKostanjevica ter sklenitev koncesijske pogodbe.
3. Pravna podlaga
Predlagani odlok se sprejme na podlagi:
• Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993; ZGJS);
• Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP);
• Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/ 2007 in 76/2008; ZLS-UPB2);
• Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007);
• Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 53/2008).
Za podelitev koncesije je potrebno v skladu z 32. členom Zakona o gospodarskih javnih
službah sprejeti koncesijski akt kot odlok občine.
4. Posledice sprejetja odloka
Enotna ureditev gospodarske javne službe in en izbran izvajalec bosta omogočila hitrejšo
odzivnost in kvalitetne storitve. Predvidni so prihranki pri potrebnih sredstvih za ogrevanje
priključenih objektov. Strošek izgradnje omrežja, priklop nanj in nakup toplotnih postaj so
stroški izvajalca in ne obremenjujejo odjemalcev sistema. Prav tako pa izvedba projekta
pripomore k zmanjšanemu onesnaževanju okolja, uporabe obnovljivih virov energije in
spodbuja podjetništvo v kraju Miren (izkoriščanje lesne biomase ter izgradnja kotlovnice).
Poleg tega bomo pripomogli uresničevat Evropsko in državno strategijo glede zmanjševanja
rabe fosilnih goriv in povečevanje uporabe obnovljivih virov energije.
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Na uporabo Zakona o gospodarskih javnih službah napotuje tudi 93. člen Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006).
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