PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
Služba za okolje in prostor,
Sončna zadruga, z.b.o., zelena energija

Prehod načina ogrevanja občinskih objektov iz ELKO na lesno biomaso
Gradivo za 25. sejo občinskega sveta, dne 29.5.2013
ZAKONSKA PODLAGA:

Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 27/2007, 70/2008, 22/2010, 37/2011
in 10/2012), Lokalni energetski koncept Občine Kranjska
Gora (SKLEP 17/5), 16. člen Statuta občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010,
36/2012).

Predlog za obravnavo :

Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 104/2009) predlagamo, da gradivo
obravnava Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami in Odbor za
gospodarstvo in gospodarske javne službe.

I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Občine Kranjska Gora je na svoji 17. redni seji dne 20.6.2012 sprejel Lokalni
energetski koncept Občine Kranjska Gora (sklep št. 17/5). Med osnovnimi cilji tega
dokumenta je navedeno, da mora občina skrbeti za zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi
viri energije ter zmanjšanje obremenitve okolja.
Poti za realizacijo tega cilja je več. Ena od možnosti je nadgradnja obstoječih sistemov
ogrevanja v javnih objektih Občine Kranjska Gora, ki sedaj delujejo na fosilna goriva s
sistemi ogrevanja na lesno biomaso.
Prvi tak projekt, ki ga občina pripravlja je dograditev obstoječe kotlovnice v Osnovni šoli
Kranjska Gora, ki sedaj deluje na kurilno olje, s sistemom ogrevanja na lesno biomaso. Pri
tem se obstoječi sistem ohrani kot podpora ogrevanju na lesno biomaso, oz. kot rezerva. V ta
sistem ogrevanja bomo vključili še ogrevanje občinske upravne stavbe, dvorane Vitranc in
Zdravstveni dom v Kranjski Gori. V Zdravstvenem domu je potrebno obnoviti kotlovnico.
Namesto izdelave nove kotlovnice (tudi na lesno biomaso), se zgradi povezovalni vod –
toplovod v razdalji 180 m, s kotlovnico osnovne šole.
Drugi projekt v pripravi je dograditev kotlovnice in prehod iz ELKO na lesno biomaso, v
Osnovni šoli v Mojstrani. Poleg znižanja stroškov ogrevanja, se s tem projektom tudi zmanjša
obremenitev okolja - zmanjšanje emisij CO2 v ozračje, kar je tudi eden od ciljev LEK Občine
Kranjska Gora.
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Načrtovane projekte je možno izpeljati preko Sončne zadruge, z.b.o., zelena energija, ki ima,
kot investitor, možnost kandidirati za nepovratna sredstva, na razpisu Ministrstva za
infrastrukturo in promet (KNLB 3).
Model sodelovanja s Sončno zadrugo je sledeč: Občina postane član Sončne zadruge, Sončna
zadruga pa izvede investicijo. Sklene se pogodba o dobavi toplote za naslednjih 15 let po ceni,
ki je (in ki bo) ugodnejša od ogrevanja na kurilno olje. S pogodbo se Sončna zadruga zaveže,
da bo občini (članici zadruge) ves čas trajanja pogodbe zagotavljala kontinuirano in
kakovostno dobavo toplote, občina pa se bo zavezala Sončni zadrugi plačevati za dobavljeno
toploto in opravljene storitve. S pogodbo zadruga in občina določita tudi razmerje v zvezi z
vzdrževanjem, popravilom in upravljanjem kotlovnice. Po preteku pogodbenega obdobja,
občina postane lastnik obstoječe kotlovnice. Član zadruge bo lahko preko organov zadruge
vplival tudi na višino cene energije, ki jo bo zadruga svojim članom zagotavljala.
Podrobno razlago projekta bo na sami seji predstavil zastopnik Sončne zadruge g. Tomaž
Zver.
Za pristop k projektu, pa je potrebno urediti naslednje:
1. Razveljavitev sklepov občinskega sveta št. 21/8 in 21/9
Občinski svet Občine Kranjska Gora se je na svoji 21. redni seji, dne 12.12.2012, seznanil s
Študijo izvedljivosti izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na leseno biomaso DOLB
Kranjska Gora, ki sta jo predstavili podjetji HIT d.d. in E3 d.o.o.. Občinski svet je poleg
sklepa o seznanitvi s študijo sprejel tudi tri sklepe, in sicer:
SKLEP 21/8: Občina Kranjska Gora nima interesa izvajati izbirne gospodarske javne
službe oskrbe s toplotno energijo z dajanjem koncesije.
SKLEP 21/9: Občina Kranjska Gora izkazuje interes za priključitev občinskih javnih
objektov na sistem DOLB v Kranjski Gori in izpeljavo postopka javnega razpisa z
izborom najcenejšega ponudnika za dobavo toplote za občinske javne objekte v
Kranjski Gori.
SKLEP 21/10: Sklepa pod 2 in 3 sta sprejeta z odložnim pogojem, da veljata v kolikor
bo pridobljeno pozitivno mnenje Direktorata za energijo pri Ministrstvu za
infrastrukturo in prostor.
S sklepom št. 21/8 se je občinski svet izrekel, da Občina Kranjska Gora nima interesa izvajati
izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo z dajanjem koncesije za izgradnjo
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB v Kranjski Gori. S sklepom št. 21/9 pa je
občinski svet izkazal interes za priključitev objektov v lasti občine na sistem DOLB v
Kranjski Gori. Sklep št. 21/10 pogojuje veljavnost sklepov št. 21/8 in 21/9 s pridobitvijo
pozitivnega mnenja Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Dejstvo je, da pozitivno mnenje Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in
prostor, do sedaj ni bilo pridobljeno. Prav tako občinska uprava ni bila seznanjena z
nadaljnjimi aktivnostmi podjetij HIT d.d. in E3 d.o.o. za izgradnjo DOLB v Kranjski Gori.
Poleg tega se izteka razpis za nepovratna sredstva za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (DOLB3). Brez teh sredstev pa izvedba sistema DOLB ekonomsko ni upravičena.
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Ker se izvedba sistema DOLB zamika za nedoločen čas in ker imamo možnost za znatno
znižanje stroškov ogrevanja v javnih objektih brez neposrednih stroškov za občino,
Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da razveljavi sklepa št. 21/8 in 21/9 in
podpre prizadevanja za prehod na ogrevanje z lesno biomaso za občinske objekte, kot je
navedeno v tem gradivu.

2. Pristopiti k Sončni zadrugi.
Za pristop k Sončni zadrugi je potrebno podpisati pristopno izjavo in vplačati 2.000,00
EUR v enkratnem znesku, kot obvezni delež.
3. Sprejeti Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s
kotlovnico na lesno biomaso
4. Sprejeti Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Nadgradnja
kotlovnice v Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora
5. Sprejeti Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Prenove kotlovnice
v Osnovni šoli 16. Decembra v Mojstrani

II. FINANČNE POSLEDICE
Obvezni delež za vstop v Sončno zadrugo znaša 2.000,00 EUR. Ta znesek načrtujemo v
rebalansu proračuna, na proračunski postavki 120 610 "Lokalni energetski koncept".

III. PREDLOG SKLEPOV
Občinskemu svetu občine Kranjska Gora predlagamo, da predlog prehoda načina ogrevanja
občinskih objektov obravnava in sprejme naslednje:

SKLEPE
Sklepa št. 21/8 in 21/9, ki ju je občinski svet sprejel na svoji 21. redni seji, dne
12.12.2012, se razveljavita.
Občina Kranjska Gora pristopi k Sončni zadrugi in vplača obvezni delež v višini
2.000,00 EUR kot enkratni delež.
Sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Nadgradnja
kotlovnice v Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora.
Sprejme se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Prenove kotlovnice
v Osnovni šoli 16. Decembra v Mojstrani.

Številka: 032-9/2013-3
Datum: 13.5.2013
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Pripravil:
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž,
višji svetovalec III

ŽUPAN:
Jure Žerjav, prof.

Priloge:
• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Nadgradnja kotlovnice v Osnovni
šoli Josipa Vandota Kranjska Gora,
• Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Prenove kotlovnice v Osnovni
šoli 16. Decembra v Mojstrani,
• Akt o ustanovitvi.
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