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5.
***
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 118/06, 9/07 in 70/08)
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07UPB2 in 76/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07-UPB-4, 27/07, 58/07, 16/08,
17/08 in 76/08) in 20. člena Statuta občine Preddvor
(Uradno glasilo občine Preddvor, št.2/99), je Občinski
svet občine Preddvor na svoji 22. seji, dne 12. 03. 2009
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo
vodo
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja
in oskrbe s toplo vodo (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 9/02) se spremeni 2. odstavek 6. člena, ki se po
novem glasi:
»Uporaba storitev javne službe v na območju občine
iz 5. člena tega odloka je obvezna za naslednje objekte:
⇒ objekte, za izgradnjo katerih bo investitor vložil
vlogo za pridobitev ustreznih dovoljenj po
uveljavitvi tega odloka,
⇒ objekte v lasti občine,
⇒ objekte, namenjene gostinski in hotelski
dejavnosti,
⇒ objekte namenjene pridobitni dejavnosti, kurilne
moči več kot 500 kW.«
2. člen
V 2. odstavku 8. člena se črta besedilo tretje alineje,
tako, da se drugi odstavek 8. člena po novem glasi:
»Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki poleg
pogojev, določenih v 2.členu odloka, ki ureja
koncesionirane gospodarske javne službe v občini
Preddvor, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
⇒ razpolaga z ustreznimi kapacitetami za
proizvodnjo in dobavo toplotne energije,
⇒ razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje
energetske dejavnosti in
⇒ predloži predlog tarifnega sistema cen javne
službe skladen z zakonom in drugimi predpisi.«
3. člen
V 2. odstavku 9. člena se črta del besedila in se po
novem glasi:

LETO XV

»V okviru svoje pristojnosti prvega odstavka izdaja
koncesionar soglasja k gradnji in priključitvi ter soglasje k
uporabnemu dovoljenju.«
4. člen
Črtajo se vse alineje 2. odstavka 10. člena, tako da
se po novem glasi:
»Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati
določbe Energetskega zakona.«
5. člen
Spremeni se besedilo 2. odstavka 16. člena, ki se po
novem glasi:
»Objekte in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih
izgradi koncesionar, se po zaključku gradnje prenese v
last koncedenta.«
6. člen
Spremeni se naslov VIII. poglavja, ki se po novem
glasi: »DOLOČBE O SANKCIJAH«
7. člen
Spremeni se besedilo 30. člena in doda četrti
odstavek, tako da se po novem glasi:
»Z globo 900,00 EUR se sankcionira za prekršek
pravna oseba, ki je lastnik objekta iz drugega odstavka
6. člena tega odloka in ki tudi po pozivu koncesionarja
ne sklene ustrezne pogodbe o priključitvi na
toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
Z globo 700,00 EUR se sankcionira za prekršek
posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z globo 350,00 EUR se sankcionira tudi fizična
oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Uresničevanje določb tega odloka nadzira prisojni
občinski inšpekcijski organ.«
8. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.
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