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Občina Izola

Sončno nabrežje 8

6310 Izola

Kranj, 15.6. 2015

V skladu s 34. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP Uradni list
RS, št. 127/06) Združenje za energetsko neodvisno Slovenijo podaja pobudo in s
tem:

Vlogo o zainteresiranosti za izvajanje javno-zasebnega
partnerstva za projekt

DALJINSKO OGREVANJE MESTA IZOLE Z
ENERGIJO MORJA

OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Preliminarne ocene, so pokazale, da ima lahko tovrstni model investicije koristi za javnega in
zasebnega partnerja,  zato  je  smiselno  skladu z  Uredbo o  enotni  metodologiji  za  pripravo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ izdelati investicijsko dokumentacijo.
Investicijska dokumentacija poleg obveznih sestavin vključuje tudi variantno oceno možnosti
javno-zasebnega partnerstva z analizo ekonomskih,  pravnih,  tehničnih,  okoljevarstvenih in
drugih  pogojev  za  izvedbo  projekta  ter  sklenitev  razmerja  javno-zasebnega  partnerstva  s
temeljnimi elementi javno-zasebnega partnerstva. Iz narejenih analiz bo ugotovljeno, da so
imenovane zgradbe največji porabniki energije na območju lokalne skupnosti, vsi prihranki
energije se odrazijo neposredno v občinskem proračunu.

Ulica Mirka Vadnova 9, 4000 Kranj; telefon: 030 645 135; e-pošta: info@zens.si,
spletna stran: www.zens.si;   trr pri DH Kranj, 61000-0006117846; Matična št.:

6532667000; Davčna št.: 33674221

mailto:info@zens.si
http://www.zens.si/


  

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
 

2. Pravni temelj 

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.list št. 127/06) v 34. členu določa, da javni partner
začne predhodni postopek na lastno pobudo ali na podlagi vloge o zainteresiranosti za izvedbo
javno-zasebnega partnerstva. Vlogo mora javni partner obravnavati in o njej odločiti v štirih
mesecih od prejema in se v tem času o njej tudi odločiti, pri čemer predhodnega postopka ni
dolžan začeti, med drugim tudi v primeru, če se dejavnost, ki je predmet predloga, že izvaja.

ZJZP v 31. členu določa, da je namen predhodnega postopka, da se na podlagi investicijskega
elaborata  ugotovi,  ali  so  izpolnjeni  ekonomski,  pravni,  tehnični,  okoljevarstveni  in  drugi
pogoji  za  izvedbo  projekta  in  sklenitev  razmerja  javno-zasebnega  partnerstva,  in  da  se
opredelijo temeljni elementi javno-zasebnega partnerstva za določitev vsebine odločitve in/ali
akta o javno-zasebnem partnerstvu.

V primeru, da se bo občina vlogo obravnavala in soglašala z začetkom postopka za sklenitev
javno-zasebnega  partnerstva  bomo  priložili  dokumente,  ki  celovito  predstavljajo  pravne,
ekonomske,  tehnične,  okoljevarstvene  ali  druge  pogoje  za  izvedbo postopka ali  pomenijo
kakšno drugače izvirno idejno rešitev.

V tem primeru bomo na podlagi drugega odstavka 35. Člena ZJZP javnemu partnerju, skladno
s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, predlagali odkupu investicijske dokumentacije (na
primer  postopek  s  pogajanji  brez  predhodne  objave),  in  to  ne  glede  na  to,  ali  nadaljuje
postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

V primeru, da bomo v postopku za sklenitev javno zasebnega partnerstva najboljši ponudnik,
odkup investicijske dokumentacije ne bomo predlagali in jo bomo smatrali kot del celotne
naložbe.

3. Razlogi za sprejem ter cilji

Strošek  za  ogrevanje  je  v  občini  Izola  daleč  nad  povprečjem  v  Sloveniji  in  znaša  za
stanovanja  približno 7 milijonov Evrov. To je posledica uporabe najdražjih energentov Ekstra
lahkga kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina. Za ogrevanje občinskih objekotov je ta
strošek približno 350.000 €. Samo to je dovolj tehten razlog, da pristopi k cenejšemu in okolju
prijaznejšemu načinu ogrevanja.

Pri projektih JZP na področju energetike pa je potrebno upoštevati vse ekonomske elemente,
ki pomenijo prihranke za končnega uporabnika. Ti elementi so

1. Prihranek  zaradi  izkoristka  kotla.  Uporabniki  po  zaključeni  investiciji  plačujejo
toplotno energijo  in  ne kupujejo energenta (ELKO, UNP).  To pomeni,  da ni  več
izgub v kotlovnici, ki je posebnopri ELKO lahko tudi do 30%

2. Prihranek na ceni ogrevanja. Zasebni partner zagotovi nižjo ceno ogrevanja kot jo
uporabniki trenutno plačujejo
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3. Investicijski  prihranki.  Uporabnikom  v  trajanju  pogodbe  nipotrebnoizvajati
investicijska  dela  pri  obnovi  kotlovnic.  S  tem se  sprostijo  določena  investicijska
sredstva, ki se lahko uporabijo za druge namene

4. Stroški obratovanja in vzdrževanja. Vsi stroški vzdrževanja preidejo na zasebnega
partnerja

Na podlagi naštetega z veliko mero zanesljivosti lahko zatrdimo, da je potencial prihrankov v
primeru izgradnje sistema za končne uporabnike najmanj 20%.

Cilji projekta so:

1. Manjši stroški ogrevanja za najmanj 20%
2. Zmanjšanje izpusta emisij
3. Vključitev občine Izola v t.i. učinkovite daljinske sisteme, kjer na podlagi 323. Člena

EZ  prispevek  za  proizvodnjo  toplote  iz  obnovljivih  virov  energije  ne  plačuje  za
obnovljive vire in za toploto iz učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja

4. Nova delovna mesta v občini
5. Promocija Eko turizma

4. Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejetje vloge nima finančnih posledic na občinski proračun. 

ZENS

DIREKTOR:

Bojan Tomc spec.
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