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42.
***
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl.), 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.) in 16. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 8/2009) je občinski svet Občine Preddvor
na 6. redni seji, dne 31. 7. 2019 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.
9/2002; v nadaljnjem besedilu: odlok) se v šestem členu
za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek uporaba storitev javne
službe v občini ni obvezna, v kolikor na območju, kjer se
namerava
graditi
nepremičnina,
ni
zgrajenega
ustreznega primarnega toplovodnega omrežja, na katero
bi bilo mogoče priključiti uporabnika.«
2. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
v upravnem postopku izdaja soglasja za
priključitev na toplovodno omrežje skladno z
energetskim zakonom
v postopku priprave prostorskih aktov daje
smernice in mnenja na načrtovane prostorske
ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora
in energetskim zakonom,
določa projektne pogoje pred začetkom izdelave
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
in daje soglasja k projektnim rešitvam za
načrtovane posege v območje varovalnih pasov
omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev
objektov, če je zanje zaprošen
3. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko koncesionar, v
kolikor uporabnikom za vmesno obdobje zagotovi
alternativni način ogrevanja sanitarne vode, prekine
izvajanje gospodarske javne službe v času med 15.
majem in 15. septembrom oziroma z izvajanjem
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gospodarske javne službe preneha, ko je izmerjena
temperatura zraka v Preddvoru ob 21. uri tri dni zapored
višja od 10°C, ter ponovno prične z izvajanjem
gospodarske javne službe, ko je izmerjena temperatura
zraka v Preddvoru ob 21. uri tri dni zapored nižja od
10°C. Šteje se, da koncesionar zagotovi alternativni vir
ogrevanja, če investicija ne bremeni uporabnika.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati
določbe energetskega zakona, zlasti pa določbe o
omejitvi stavke, s katerimi se zagotavlja vsaj minimalni
obseg izvajanja gospodarske javne službe.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Objekte in naprave toplovodnega omrežja iz prejšnjega
odstavka, ki jih zgradi koncesionar, je dolžan neodplačno
prenesti v last koncedenta ob prenehanju koncesijskega
razmerja.«
5. člen
V 17. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Način financiranja vzdrževanja toplovodnega omrežja
se določi v koncesijski pogodbi.«
6. člen
Drugi odstavek 23. člena se črta.
7. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dobavljeno toploto plačujejo uporabniki na podlagi
pogodb o dobavi, ki jo sklenejo s koncesionarjem.
Koncesionar
določi
objektivne,
pregledne
in
nediskriminatorne tarifne postavke toplote za posamezne
uporabnike v skladu z izhodiščno ceno, določeno na
podlagi metodologije in tarifnim sistemom v skladu z
energetskim zakonom.«
8. člen
Obstoječa koncesijska pogodba se uskladi s tem
odlokom v 3 mesecih od njegove uveljavitve.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 007-0005/19-odl265/11
Preddvor, 31. julij 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan
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43.
***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št.13/18 – UPB-1) in predloga
Občinske uprave je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 6. redni seji dne 31. 07. 2019 sprejel

SKLEP
o izvzemu zemljišča

št. 12

21. avgust 2019

2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Preddvor, matična številka:
5874599000, Dvorski trg 10, Preddvor ter vpiše za
zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 478-0022/13-s031/19
Preddvor, 1. avgust 2019

1. člen
Občinski svet Občine Preddvor je sklenil, da se zemljišče
ID znak parcela 2082 797/74 izvzame iz javnega dobra.

Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa pridobi
lastninsko pravico Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, matična št. 5874599000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
Številka: 478-0022/13-030/19
Preddvor, 1. avgust 2019
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

44.
***
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 13/18-UPB) in predloga
Občinske uprave je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 6. redni seji dne 31.07.2019 sprejel

SKLEP
o spremembi statusa lastništva v javno dobro
1. člen
Občinski svet Občine Preddvor je sklenil, da se
zemljišča:
Parc. št.
1696/8
1696/4
1696/3
872/4

k.o.
2084 Bela
2084 Bela
2084 Bela
2084 Bela

ID znak
2084 1696/8
2084 1696/4
2084 1696/3
2084 872/4

spremeni v grajeno javno dobro lokalnega pomena.
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