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Številka: 900-1/14 
Datum:   26. 1. 2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v sredo, 26. 1. 2017 ob 
18. uri v sejni sobi Občine Sodražica 

 
 
Prisotni člani: Zvonko Janež, Franc Krže, Karmen Kordiš, Jože Kos, Andrej Pogorelc Borut 
Troha in Miha Vesel. 
 
Opravičeno odsotna člana: Anton Matelič in Ernest Pirnat. 
 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Blaž Kovačič. 
 
Ostali prisotni: dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno zasebno partnerstvo kot pripravljavec 
Odloka  
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 
 

 Sprejem dnevnega reda 
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se sprejeme dnevni red v predlagani obliki. 
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem koncesijskega akta za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na 
območju dela Občine Sodražica. 

 
Občinski svet je soglasno sprejel sklep v predlagani obliki. 
 
 
AD/1 Sprejem koncesijskega akta za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na 

območju dela Občine Sodražica po nujnem postopku 
 
Župan Blaž Milavec, Blaž Kovačič in dr. Boštjan Ferk so obrazložili zgodovino, sedanje 
potrebe  in novosti v zakonodaji, ki so botrovali pobudi za sprejetje akta. Od sprejema 
Odloka iz leta 2012 se je Energetski zakon spremenil tako da, se dejavnost distribucije 
toplote lahko sedaj opravlja bodisi kot izbirna lokalna gospodarska javna služba bodisi kot 
tržna distribucija, pri čemer je oblika gospodarske javne službe predvidena (zapovedana) za 
primere, kadar distributer oskrbuje ali namerava oskrbovati več kot sto gospodinjskih 
odjemalcev, kar v danem primeru ni izpolnjeno. Predstavljeno je bilo tudi območje podelitve 
koncesije in razlogi za izbiro območja v taki obliki kot je bila predlagana: 
 
Razprava: Franc Krže, Zvonko Janež, Andrej Pogorelc in Blaž Milavec.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
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S K L E P : 
 
 

Sprejme se predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno 
energijo na območju dela Občine Sodražica« po nujnem postopku. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.  
 
 
Zapisal:          ŽUPAN: 
Blaž Kovačič              Blaž Milavec l. r. 


