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17. 

 

*** 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18-UPB) je 
občinski svet Občine Preddvor na 19. redni seji, dne 23. 
6. 2021 sprejel  

 

 

ODLOK 

o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa 

za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo 

poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor 

d.o.o. 

 

 
1. člen 

Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-
zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v 
družbi Energetika Preddvor d.o.o. (Uradno glasilo Občine 
Preddvor, št. 8/2018) se razveljavi.  

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor. 
 
 
Številka:    31000-0001/02-odl254 
Preddvor, 23. junij 2021 
 
 

Občina Preddvor 
   
 Rok Roblek 
 župan 

 

 

 

18. 

 

*** 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 3., 7. in 32. člena Zakona 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Preddvor 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 13/18-UPB) je 
občinski svet Občine Preddvor na 19. redni seji, dne 23. 
6. 2021 sprejel 

ODLOK  

o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in 

oskrbe s toplo vodo 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(Predmet urejanja) 
(1) Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne 

službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega 

omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor, še 

posebej pa: 

- organizacijsko zasnovo izvajanja te 

gospodarske javne službe po vrsti in številu 

izvajalcev, 

- predmet gospodarske javne službe 

- območje izvajanja gospodarske javne službe 

- pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske 

javne službe upravljanja in vzdrževanja 

toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo ter 

pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske 

javne službe, 

- pravice in obveznosti uporabnikov,  

- način financiranja gospodarske javne službe, 

- postopek izbire koncesionarja, 

- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 

službe, 

- prenehanje koncesijskega razmerja 

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje gospodarske javne službe, 

- druge elemente, ki so pomembni za razvoj in 

opravljanje dejavnosti gospodarske javne 

službe. 

(2) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in 

pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz 

prvega odstavka tudi koncesijski akt. 

(3) Kot sestavni del koncesijskega akta iz tega odloka 

se uporabljajo tudi določbe Odloka o 

koncesioniranih gospodarskih javnih službah v 

občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 

8/98 in 7/02), kolikor ta odlok ne določa drugače. 

 

2. člen 
(Pojmi) 

(1) Posamezni pojmi imajo po tem odloku naslednji 

pomen: 

- javni partner oziroma koncedent je 

samoupravna lokalna skupnost (Občina 

Preddvor), ki v razmerju javno-zasebnega 

partnerstva v okviru svoje stvarne in krajevne 

pristojnosti sklene razmerje javno-zasebnega 

partnerstva, v katerem tudi podeli pravico in 
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obveznost izvajati dejavnost gospodarske javne 

službe, ki je opredeljena v nadaljevanju odloka, 

- zasebni partner oziroma izvajalec javno-

zasebnega partnerstva oziroma koncesionar je 

ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki sklene 

razmerje javno-zasebnega partnerstva, v 

katerem tudi pridobi pravico in obveznost 

izvajati dejavnost gospodarske javne službe, ki 

je opredeljena v nadaljevanju odloka, 

- razmerje javno-zasebnega partnerstva je 

razmerje med javnim in zasebnim partnerjem v 

zvezi z javno-zasebnim partnerstvom, 

- javni interes je z zakonom ali na njegovi podlagi 

izdanim predpisom določena splošna korist, ki 

se ugotovi v skladu z 2.a členom tega odloka 

- koncesijsko razmerje je dvostransko pravno 

razmerje med samoupravno lokalno skupnostjo 

kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot 

koncesionarjem, v katerem koncedent podeli 

koncesionarju pravico izvajati dejavnost v 

javnem interesu, ki se nanaša na 3. člen tega 

odloka, 

- uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki iz 

omrežja, ki je predmet odloka, odjema energijo, 

- toplovodno omrežje je omrežje za distribucijo 

toplotne energije in ga sestavljajo primarno 

toplovodno omrežje, sekundarno toplovodno 

omrežje, priključni toplovodi in toplotne postaje, 

- primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki 

poteka od proizvajalca toplotne energije do 

posameznih naselij, na območju katerih se 

izvaja javna služba, 

- sekundarno toplovodno omrežje so odcepi od 

primarnega toplovodnega omrežja do 

posameznih stanovanjskih hiš in drugih 

priključnih mest uporabnikov oziroma območij, 

- priključni toplovodi so odcepi od sekundarnega 

omrežja do toplotnih postaj, 

- toplotna postaja so naprave namenjene za 

pripravo in ogrevanje sanitarne tople vode ter 

razdelitev toplote za različne sisteme internih 

toplotnih naprav in je sestavljena iz zapornih, 

regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov, 

- uporabniške naprave so vse naprave izven 

toplotne postaje, ki so v lasti ali posesti 

uporabnika in s katerimi upravlja uporabnik ter 

so namenjene prenosu, razvodu, regulaciji ali 

zapori dovoda toplotne energije v objektu 

uporabnika. 

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 

pomen, kot jih določajo predpisi, ki urejajo 

energetsko dejavnost in ki urejajo koncesijska 

razmerja. 

(3) Vsi izrazi v tem odloku, zapisani v moški slovnični 

obliki veljajo enakovredno za ženski in moški spol. 

 

 

2.a člen 
(Javni interes) 

Javni interes za izvajanje gospodarske javne službe in 
izvedbo potrebnih investicij izhaja iz potrebe po 
zagotavljanju ustrezne infrastrukture za izvajanje 
ogrevanja. Z izvajanjem gospodarske javne službe se 
spodbuja uporaba obnovljivih virov energije, prispeva se 
k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem k 
zmanjševanju učinkov tople grede ter k zmanjševanju 
emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 
ogljikovega monoksida in prahu iz kurilnih naprav. Javni 
interes se tako kaže predvsem v zagotavljanju trajnega, 
neprekinjenega in kvalitetnega izvajanja ogrevanja, 
enakopravno dostopnega vsem uporabnikom. 
 

3. člen 
(Javna služba) 

(1) Dejavnost upravljanja in vzdrževanja toplovodnega 

omrežja in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem 

odlokom v občini Preddvor opravlja kot javna služba 

in obsega: 

- izgradnjo, upravljanje, obratovanje in razvoj 

toplovodnega omrežja. 

- priključevanje uporabnikov na toplovodno 

omrežje in, 

- prenos toplotne energije po toplovodnem 

omrežju do uporabnikov. 

(2) Naloge iz 1. alinee prejšnjega odstavka obsegajo 

izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki 

so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do 

uporabniških naprav, upravljanje, razvoj in 

vzdrževanje toplovodnega omrežja, razvoj oskrbe s 

toplotno energijo, odgovornost za varnost in 

zanesljivost funkcioniranja toplovodnega omrežja, 

izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja 

toplovodnega omrežja ter vodenje katastra 

toplovodnega omrežja. 

(3) Naloga iz 2. alinee prvega odstavka tega člena 

obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje 

in prodajo toplote uporabniku, skladno s tarifnim 

sistemom, določenim na podlagi veljavne 

zakonodaje na energetskem področju. 

(4) Naloga iz 3. alinee prvega odstavka tega člena 

obsega distribucijo toplote, izvajanje potrebnih 

meritev ter preizkusov delovanja distribucijskega 

omrežja in kotlovnice. 

(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega 

odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in 

dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane 

in ki jih določi pristojna strokovna služba občinske 

uprave. 

(6) Koncesionar mora kot sestavni del javne službe 

opravljati tudi naloge v zvezi z obveščanjem 

uporabnikov, vodenjem evidenc in obveščanjem 

župana, ter druge naloge kot to določa veljavna 

zakonodaja in odlok. 

(7) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, pri 

čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih 

dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo na 

področju preglednosti finančnih odnosov in ločenem 

evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, 

izdanimi za njegovo izvrševanje. Pri tem mora 

evidentirati gospodarsko javno službo po tem odloku 
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kot ločeno dejavnost, ki jo opravlja na podlagi 

posebne oziroma izključne pravice v smislu tega 

odloka. 

 
4. člen 

(Način izvajanja javne službe) 
Gospodarska javna služba upravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo (v 
nadaljevanju: javna služba) se v občini Preddvor (v 
nadaljevanju: občina) opravlja na podlagi podelitve 
koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: 
koncesionar).  
 

5. člen 
(Obseg opravljanja javne službe) 

(1) Javna služba se v občini opravlja na območjih 

naselja Preddvor in naselja Hrib. 

(2) Javna služba se opravlja tudi na območju naselja 

Potoče za objekte, ki so namenjeni varstvu starejših 

občanov. 

(3) Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta razširi 

obseg območja izvajanja koncesije iz prvega in 

drugega odstavka odstavka. 

 

6. člen 
(Uporabniki storitev javne službe) 

(1) Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične 

osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na 

območjih občine, določenih v prejšnjem členu in ki 

sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o 

priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s 

toplotno energijo. 

(2) 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. 

(3) 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. 

 

II. KONCESIJA 

7. člen 
(Predmet koncesije) 

(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, 

določenem v 3. in 4. členu tega odloka. 

(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar 

izvaja javno službo z že zgrajenimi objekti in 

napravami toplovodnega omrežja, kot tudi z objekti 

in napravami, ki jih bo sam zgradil. 

 

 

8. člen 

(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 

(1) Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje 

pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesije. 

(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, za katero 

ne obstajajo razlogi za izključitev, določeni na 

podlagi zakona, ki ureja nekatere koncesijske 

pogodbe za gradnje in koncesijske pogodbe za 

storitve v skladu z Direktivo 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 

podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 

28. 3. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z 

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2366 z dne 

18. 12. 2017 o spremembi Direktive 2014/23/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih 

vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil 

(UL L št. 337 z dne 19. 12. 2017, str. 21) (v 

nadaljevanju: zakon, ki ureja nekatere koncesijske 

pogodbe) in izpolnjuje tudi naslednje pogoje: 

- je finančno, kadrovsko, poslovno in tehnično 

usposobljen in da razpolaga z ustreznimi 

finančnimi viri za izvedbo investicije, 

- razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje 

energetske dejavnosti in 

- ostale pogoje, opredeljene v dokumentaciji za 

podelitev koncesije. 

(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, se 

natančneje opredelijo v dokumentaciji za podelitev 

koncesije, kjer so lahko poleg navedenih podani še 

drugi obvezni ali primerni pogoji. 

(4) Za koncesionarja se ne uporabljajo pogoji, določeni 

v Odloku o koncesioniranih gospodarskih javnih 

službah v občini Preddvor. 

 

9. člen 
(Javna pooblastila) 

(1) 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 

- pravico izvedbe investicije v obsegu, kot je 

potreben za ustrezno izvajanje koncesionirane 

javne gospodarske službe v skladu s tem 

odlokom in koncesijsko pogodbo, 

- pravico določati sistemska obratovalna navodila 

(2) V  okviru  svoje  pristojnosti  prvega  odstavka  

izdaja koncesionar soglasja k gradnji in priključitvi 

ter soglasje k uporabnemu dovoljenju. 
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(3) Za koncesionarja ne velja določilo 2.alinee 3. člena 

Odloka o koncesioniranih gospodarskih javnih 

službah v občini Preddvor. 

(4) Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga, na 

predmet javno-zasebnega partnerstva tega odloka 

vezana javna pooblastila, ki se opredelijo v 

koncesijski pogodbi. 

 
10. člen 

(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije 

zagotoviti: 

a. posodobitev oziroma dogradnjo ogrevalnih 

virov, dograditev toplovoda, vzdrževalna dela na 

obstoječem distribucijskem omrežju ter vse 

preostale potrebne posodobitve, nadgradnje in 

dogradnje vseh objektov in naprav, ki so 

potrebni za delovanje sistema za distribucijo 

toplotne energije, vse z namenom vzpostavitve 

visoko učinkovitega energetskega sistema; 

b. upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj 

sistema za distribucijo toplotne energije; 

c. distribucijo toplotne energije do uporabnikov; 

d. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so 

neločljivo povezane z obvezami iz predhodnih 

alinej (na primer vodenje evidenc, 

obračunavanje storitev, odčitavanje števcev 

porabe toplotne energije itd.); 

e. koncesionar mora koncedentu tekoče poročati o 

vlaganjih v infrastrukturo in opremo ter 

posredovati podatke o rabi energentov, 

proizvedeni toploti, električni energiji, podatke o 

odvzemu na posameznih objektih in vse ostale 

podatke in informacije dodatno opredeljene v 

koncesijski pogodbi; 

f. ustrezen fizični in pravni prenos vseh zbranih 

informacij in podatkov, opredeljenih v 

predhodnem odstavku, koncedentu oziroma 

službi pristojni za nadzor nad izvajanjem javno-

zasebnega partnerstva; koncesionar mora 

zagotavljati prenos podatkov skladno z 

določenim v koncesijski pogodbi in vsakokrat na 

poziv koncedenta; koncedent s prenosom 

podatkov in informacij postane lastnik vseh 

zbranih in prenešenih podatkov in informacij; 

g. izdelavo in redno ažuriranje in posodabljanje 

amortizacijskega načrta, ki mora vsebovati 

najmanj podatke zahtevane in opredeljene v 

koncesijski pogodbi in 

h. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v 

koncesijski pogodbi, na način, da se zagotovijo 

zadostne kapacitete, funkcionalnost, varnost 

delovanja in ustrezna oskrba uporabnikov na 

območju iz 5. člena tega odloka, ter da se 

zagotovi uresničitev kazalnikov oziroma ciljev 

koncedenta. 

(2) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno 

in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih 

določenih z zakonom in odlokom občine. 

(3) 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 

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. 

(4) 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.  

(5) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesije s 

skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi vsa 

potrebna dovoljenja, soglasja in druge akte državnih 

in drugih pristojnih organov. Ta dolžnost se nanaša 

tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh 

dovoljenj, soglasij in drugih aktov. 

(6) Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz 

toplovodnega omrežja (v nadaljevanju: splošni 

pogoji), ki sodi v okvir izvajanja javne službe, določa 

odlok občine. 

 

11. člen 
(Vrsta in obseg monopola) 

(1) Koncesionar je edini izvajalec javne službe na 

območju iz 3. člena tega odloka. 

(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in 

upravljanja s toplovodnim omrežjem. 

 
12. člen 

(Začetek in čas trajanja koncesije) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v 

koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije 

ne sme biti daljši od 30 let. Koncesionar je dolžan 

pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v 

koncesijski pogodbi. 

(2) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, 

določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko 

podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski 

pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa 

trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi 

podaljša tudi do dokončne izbire novega 

koncesionarja. 

(3) Postopek za izbiro novega koncesionarja se mora 

pričeti najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega 

je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa 

stopi najprej ob izteku tega roka.  

 

III. IZBIRA KONCESIONARJA 

13. člen 
(Izbira koncesionarja) 

(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 

službe iz tega odloka izbere koncedent po postopku 
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na podlagi zakona, ki ureja nekatere koncesijske 

pogodbe. Pri izvedbi postopka se upoštevajo tudi 

določila ostalih splošnih predpisov koncedenta, ki 

vplivajo na izvajanje gospodarske javne službe. 

(2) Postopek izbire koncesionarja se začne z objavo 

obvestila o koncesiji, s katerim se gospodarski 

subjekti povabijo k sodelovanju. Vsebino obvestila 

določa zakon. 

 

14. člen 
(Postopek izbire koncesionarja) 

(1) Postopek izbire koncesionarja se izvede skladno z 

zakonom, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe. 

(2) Pri izbiri koncesionarja se uporabijo naslednja 

merila: 

- povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo 

končnemu uporabniku 

- višina koncesijske dajatve 

- trajanje koncesijskega razmerja 

(3) Podrobneje se merila določijo v razpisni 

dokumentaciji za izbor koncesionarja. 

(4) Po pregledu in oceni ponudb sprejme župan 

odločitev o izbiri koncesionarja.  

 
15. člen 

(Koncesijska pogodba) 
(1) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z 

izbrano osebo koncesijsko pogodbo. 

(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni 

obliki, sicer nima pravnega učinka. 

(3) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna 

razmerja s koncesijsko pogodbo, ki mora vsebovati: 

- opredelitev, vrsto in obseg koncesije, ki se 

podeli s to pogodbo, 

- način izvajanja koncesije, 

- čas trajanja pogodbe, 

- način financiranja, 

- način in roke plačil, 

- obveznosti koncesionarja in koncedenta, 

- opredelitev predpisov in ukrepov koncedenta, ki 

so potrebni za izvajanje koncesije, 

- razmerje koncesionarja do uporabnikov, 

- način koncedentovega finančnega in 

strokovnega nadzora, 

- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali 

nepravilnega izvajanja koncesijske pogodbe, 

- izvajanje koncesije v pogojih višje sile in 

izrednih razmer, 

- način spreminjanja koncesijske pogodbe, 

- obveznosti koncesionarja v zvezi z njegovimi 

podizvajalci, 

- morebitna razmerja v zvezi z uporabo in 

upravljanjem infrastrukture oziroma stvarnega 

premoženja ter uporabo blaga in storitev, ki jih 

da koncesionarju na razpolago koncedent, če 

so potrebni za izvajanje koncesije, 

- morebitno ustanovitev stvarnih pravic na 

premoženju v lasti koncedenta in prenos 

stvarnih pravic, ki so potrebne za izvajanje 

koncesije na koncesionarja, 

- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o 

vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na 

izvajanje koncesije, 

- prenehanje koncesijske pogodbe, 

- odgovornost za škodo pogodbenih strank, ki je 

bila pri izvajanju koncesije povzročena 

uporabnikom ali tretjim osebam, 

- določitev standarda skrbnosti, 

- prepoved prenosa koncesije na tretje osebe in 

- način reševanja sporov. 

(4) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin 

se lahko opravi prilagoditev razmerij med 

koncedentom in koncesionarjem. Način in razloge 

za morebitno prilagoditev razmerij med 

koncesionarjem in koncedentom se podrobneje 

uredi v koncesijski pogodbi. 

 

IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE TOPLOVODNEGA 

OMREŽJA 
16. člen 

(Objekti in naprave za izvajanje javne službe) 
(1) Koncesionar je dolžan izgraditi ustrezno število 

objektov in naprav toplovodnega omrežja, ki so 

potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v občini. 

Število oziroma obseg obveznosti in način 

financiranja izgradnje navedenih objektov in naprav 

se določi v koncesijski pogodbi. 

(2) Objekte in naprave toplovodnega omrežja iz 

prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, je 

dolžan neodplačno prenesti v last koncedenta ob 

prenehanju koncesijskega razmerja. V primeru 

predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja se 

prenos lastninske pravice na infrastrukturi, ki jo bo 

zgradil koncesionar, izvede skladno z določbami 

koncesijske pogodbe ter ob upoštevanju 

amortizacijskega načrta. 

(3) Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski 

pogodbi dogovorita, da koncesionar v imenu in za 

račun koncedenta neodplačno opravlja storitve 

vodenja investicij v zvezi z izgradnjo objektov in 

naprav toplovodnega omrežja. 

(4) Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega 

omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom 

najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri 

rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k 

varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in 

zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja. Pri 

izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi 

sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo 

določenega elementa ter stroški njegove uporabe. 

(5) Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj 

za izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi 

koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev. 

(6) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega 

odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati 

koncedent v okviru zakonskih omejitev in 

zmogljivosti svojih strokovnih služb. 

(7) Koncedent se v primeru, da so nepremičnine, kjer se 

bodo izvajale aktivnosti za uresničitev obvez iz 

predhodnega člena, v lasti koncedenta, zavezuje 
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koncesionarju podeliti ustrezne stvarnopravne 

pravice (na primer služnost, stavbna pravica, raba 

itd.) na način, da se koncesionarju omogoči 

nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti. 

(8) V kolikor podelitev pravic iz predhodnega odstavka 

ni mogoča v okviru koncesijske pogodbe, se 

koncedent zaveže s koncesionarjem skleniti ločene 

pogodbe za predmetni namen ob upoštevanju 

veljavne zakonodaje, ki ureja razpolaganje s 

stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih 

skupnosti. 

 
17. člen 

(Vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja) 
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti 

za vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim 

povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno 

nemoteno ter varno izvajanje javne službe. 

(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času 

poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih 

pomanjkljivosti, ki se pojavijo na toplovodnem 

omrežju. V ta namen mora koncesionar zagotoviti 

sam ali na podlagi pogodbe z drugim subjektom 

dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom 

usposobljenih ljudi in potrebno opremo. 

(3) Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma 

obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na 

toplovodnem omrežju in na napeljavi ter napravah 

znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali 

nemoteno izvajanje javne službe. 

(4) Način financiranja vzdrževanja toplovodnega 

omrežja se določi v koncesijski pogodbi. 

 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
18. člen 

(Pravice in obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja 
javna služba, imajo pravico do priključitve 
na toplovodno omrežje in uporabo storitev javne službe 
pod enakimi pogoji brez diskriminacije. 
 

18.a člen 
(Obveščanje uporabnikov) 

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane 

dejavnosti zagotoviti popolno, pregledno in ažurno 

obveščanje uporabnikov o vseh vprašanjih, ki 

zadevajo izvajanje storitev gospodarske javne 

službe oskrbe s toplotno energijo in pravice ter 

dolžnosti uporabnikov. 

(2) Koncesionar mora uporabnike obveščati zlasti o: 

a. možnostih priklopa; 

b. cenah, vključno z morebitnimi popusti; 

c. morebitnih prekinitvah oskrbe s toplotno 

energijo. 

(3) Obveščanje mora koncesionar zagotoviti tako, da je 

uporabniku omogočena pridobitev podatkov brez 

plačila ali posredovanja osebnih podatkov, razen če 

je to potrebno zaradi narave storitve, ki naj jo 

uporabnik opravi (na primer oddaja podatkov o 

porabi itd.). 

 

19. člen 
(Priključitev na toplovodno omrežje) 

(1) Koncesionar mora na način, določen v 18.a členu 

tega odloka, obvestiti potencialne uporabnike o 

možnosti priključitve na distribucijsko omrežje. 

(2) Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na 

način in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo 

energetsko dejavnost, s tem odlokom ter 

sistemskimi in obratovalnimi navodili. 

(3) Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le 

koncesionar. 

(4) Za priključitev na toplovodno omrežje mora 

uporabnik pridobiti soglasje za priključitev, skladno z 

določbo drugega odstavka 9. člena tega odloka. 

(5) Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku 

koncesionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, 

določene v sistemskih obratovalnih navodilih.  

(6) V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega 

odstavka tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo 

na župana občine, ki odloči o njegovi pravici in 

koncesionarju naloži ustrezno ravnanje. 

(7) Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan 

koncesionar priključiti uporabnika omrežja na 

omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge 

pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi 

navodili. 

(8) Pred priključitvijo skleneta koncesionar in uporabnik 

pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa 

medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, 

njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s 

priključkom, vzdrževanjem priključka in druga 

medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in 

priključitev. 

(9) Uporabnik nosi dejanske stroške priključitve. 

(10) Določba iz predhodnega odstavka tega člena ne 

velja za priključitev uporabnikov oziroma objektov v 

lasti koncedenta. Stroške priključitve teh 

uporabnikov krije koncesionar. 

 
20. člen 

(Pritožbe uporabnikov) 
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se lahko uporabniki 

pri njem pritožijo glede kvalitete in načina izvajanja 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 

energijo. V ta namen mora koncesionar zagotoviti 

sistem za sprejemanje pritožb in zagotoviti njihovo 

hitro in učinkovito reševanje. 

(2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja 

mora koncesionar obveščati uporabnike na način, 

določen v 18.a členu tega odloka. 

(3) Koncesionar se mora na pritožbo uporabnika odzvati 

v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s tem, da mu 

pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni 

utemeljena, bodisi s tem, da odpravi zatrjevane 

pomanjkljivosti oziroma navede rok in način, kako bo 

te pomanjkljivosti odpravil. 

(4) O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora 

koncesionar poročati županu na način in v rokih, 

določenih v 26.c členu tega odloka, pri čemer mora 
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v poročilu navesti podatke o posamezni pritožbi, 

razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo. 

(5) Če uporabnik ni zadovoljen z odzivom koncesionarja 

na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem 

glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri 

opravljeni storitvi, lahko v 30 dneh od poteka roka za 

odziv koncesionarja, v kolikor se koncesionar ni 

odzval v predpisanem roku, ali od prejema 

nezadovoljivega odgovora koncesionarja, ali od 

ravnanja koncesionarja glede odprave 

pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, vloži na 

koncedenta zahtevo za naložitev ustreznega 

ravnanja. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih 

oziroma odškodninskih zahtevkov. 

(6) Koncedent po opravljenem upravnem postopku z 

odločbo naloži koncesionarju, da odpravi 

ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju storitev ali 

mu naloži drugo ravnanje, s katerim naj koncesionar 

uskladi izvajanje teh storitev s tem odlokom in 

drugimi predpisi, če ugotovi, da je koncesionar pri 

opravljanju gospodarske javne službe ravnal v 

nasprotju s tem odlokom in drugimi predpisi. 

 
21. člen 

(Prekinitev uporabe storitev javne službe) 
(1) Koncesionar storitev lahko trajno ali začasno prekine 

izvajanje javne službe uporabniku v primerih 

določenih z zakonom in splošnimi pogoji. 

(2) O prekinitvi izvajanja javne službe koncesionar 

odloči z upravno odločbo. 

(3) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka 

odloča župan. 

 

VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE 
22. člen 

(Prenos objektov in naprav) 
(1) Koncedent prenese skladno z določili koncesijske 

pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že 

zgrajene objekte in naprave, ki predstavljajo del 

toplovodnega omrežja. 

(2) Koncedent bo prenesel na koncesionarja tudi 

vodenje vseh začetih investicij za izgradnjo objektov 

in naprav iz prejšnjega odstavka. 

 
23. člen 

(Poslovanje koncesionarja) 
Koncesionar mora pri svojem poslovanju: 

- za izvajanje javne službe voditi račun, ki je 

ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja, 

- pripraviti, revidirati in objaviti letne 

računovodske izkaze na način, kot to zakon 

zahteva za velike družbe, skladno z določili 

Energetskega zakona. 

 
24. člen 

(Financiranje) 
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih 
prihodkov koncesionarja ter sredstev koncedenta, ki jih 
ta pridobi za namen izvajanja javne službe iz državnega 
proračuna ali mednarodnih finančnih virov. 
 

25. člen 

(Tarifni sistem) 
(1) Dobavljeno toploto plačujejo uporabniki na podlagi 

pogodb o dobavi, ki jo sklenejo s koncesionarjem. 

(2) 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. 

 
26. člen 

(Koncesijska dajatev) 
(1) Koncesionar je za opravljanje koncesije koncedentu 

dolžan letno plačevati koncesijsko dajatev. 

(2) Koncesijska dajatev se določi v fiksnem znesku, ki 

ga plača koncesionar za vsako MWh prodane 

toplotne energije. Podrobneje se koncesijska dajatev 

določi v okviru postopka izbire koncesionarja in 

koncesijski pogodbi. Koncedent v postopku izbire 

lahko določi najnižjo vrednost koncesijske dajatve, ki 

jo morajo ponuditi ponudniki. 

 

VI.a NADZOR 
26.a člen  
(nadzor)  

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna 

služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). 

Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi 

kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in 

omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne 

knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. 

(2) Koncesionar je osebam iz prejšnjega odstavka 

dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem 

gospodarske javne službe, predložiti vso potrebno 

dokumentacijo v zvezi z izvajanjem gospodarske 

javne službe, dajati informacije v zvezi z izvajanjem 

gospodarske javne službe in omogočiti vpogled v 

poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem 

gospodarske javne službe. 

(3) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v 

zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe, 

nadzor izvajanja dejavnosti, strokovni nadzor in 

nadzor nad ustreznostjo uporabe naprav ter ostalih 

sredstev za izvajanje dejavnosti, kakor tudi nadzor 

izvajanja dejavnosti v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi. 

(4) Poleg nadzora opredeljenega v predhodnem 

odstavku, obsega nadzor tudi strokovni nadzor in 

kontrolo podatkov in informacij opredeljenih v točki 

e) prvega odstavka 10. člena tega odloka. 

(5) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen 

in mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja 

gospodarske javne službe. Praviloma se izvaja v 

poslovnem času izvajalca. Nadzornik se izkaže s 

pooblastilom. Nadzornik je dolžan podatke o 

poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno 

skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik. 

(6) Služba lahko za izvedbo nadzora imenuje in 

pooblasti tudi zunanjega izvajalca. 

 
26.b člen  
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(spremljanje kakovosti)  
(1) Koncedent spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih 

storitev. 

(2) Kakovost opravljenih storitev lahko koncedent 

spremlja neposredno v okviru nadzora iz prejšnjega 

člena, ali s pomočjo specializiranih organizacij. 

(3) V primeru, da ugotovi odstopanje kvalitete storitve 

od standardov, določenih s tem aktom in posebnimi 

dogovori, lahko uporabi sankcije, opredeljene v 

koncesijski pogodbi. 

 
26.c člen  

(poročanje)  
(1) Koncesionar mora enkrat letno, najkasneje do 10. 

dne v mesecu maju za preteklo leto, v obliki 

podanega letnega poročila koncedentu poročati o: 

a. obsegu opravljenih storitev gospodarske javne 

službe; 

b. obsegu vseh izvedenih investicijskih vlaganj in 

vzdrževanj v objekte in infrastrukturo potrebno 

za izvajanje gospodarske javne službe; 

c. prihodkih v preteklem letu; 

d. drugih prihodkih za izvajanje gospodarske javne 

službe, prejetih v preteklem letu; 

e. prejetih pritožbah uporabnikov in odzivih nanje; 

f. drugih podatkih, določenih s predmetnim aktom 

ali koncesijsko pogodbo. 

(2) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega 

odstavka pošiljati koncedentu v elektronski obliki. 

Obliko in format pošiljanja podatkov določi 

koncedent. 

(3) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega 

odstavka, poleg tega pa še podatke o doseganju 

standardov kakovosti storitev, določenih s tem 

aktom in posebnim dogovorom. Letno poročilo mora 

obsegati tudi revidirane računovodske izkaze, 

izdelane skladno z zakonom o preglednosti 

finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo 

izvrševanje in predpisi, izdanimi za njegovo 

izvrševanje. 

 

VII. PRENEHANJE KONCESIJE 
27. člen 

(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske 
pogodbe) 

(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in 

koncedentom preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

- z odkupom koncesije, 

- z odvzemom koncesije, 

- s sporazumnim prenosom koncesije, 

- s prevzemom koncesije v režijo. 

- v primeru stečaja koncesionarja 

- z odpovedjo koncesijske pogodbe. 

(2) Koncesijska pogodba preneha veljati: 

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

- s sporazumno razvezo ali 

- z razdrtjem. 

 

28. člen 
(Odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo: 

- če koncesionar ne prične z opravljanjem 

koncesije v rokih, določenih s koncesijsko 

pogodbo, 

- če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje 

javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več 

kot 5 dni skupaj v koledarskem letu, 

- če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe 

zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali 

dovoljenj, izdanih na podlagi zakona, 

- zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov 

neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in 

premoženja ali nepravilnega vzdrževanja 

toplovodnega omrežja po izključni krivdi 

koncesionarja, 

- če koncesionar ni vodil svojega poslovanja 

skladno s prvim odstavkom 23.člena;  

- če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in 

tarifnih postavk, 

- če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za 

podelitev koncesije; 

- če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe 

s toploto preneha izvajati kot koncesionirana 

gospodarska javna služba.  

(2) V primerih iz 2., 3. 4. in 6. alinee prejšnjega 

odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, 

če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve 

oziroma kršitev ne odpravi. 

(3) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent 

prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo 

predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki 

ureja gospodarske javne službe. 

 
29. člen 

(Odkup koncesije) 
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent 

enostransko ugotovi, da bi bilo redno izvajanje 

gospodarske javne službe možno učinkoviteje 

opravljati na drug način. 

(2) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v 

primeru prenehanja koncesijskega razmerja 

koncedent prevzame tudi vse objekte in naprave v 

lasti koncesionarja, ki so namenjeni izvajanju javne 

službe. 

(3) Podrobnejša vprašanja prevzema navedenih 

objektov in naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo 

s koncesijsko pogodbo. 

(4) Ne glede na preostale določbe tega člena je odkup 

lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se 

uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. 

Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati 

koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih 

o razlastitvi. 

29.a člen 
(Prenehanje koncesionarja) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem 

koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega 

naslednika. V primeru univerzalnega pravnega 
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naslednika koncesionarja koncesijsko razmerje ne 

preneha in se prenese na univerzalnega pravnega 

naslednika. 

(2) Koncesijsko razmerje preneha z dnem nastanka 

pravnih posledic začetka stečajnega postopka. Na 

nameščeni opremi, omrežju in drugih sredstvih 

koncesionarja, namenjenih izvajanju koncesije, ima 

koncedent izločitveno pravico, določeno z zakonom, 

ki ureja javno-zasebno partnerstvo. 

(3) Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja 

enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja 

nad njimi koncesijsko razmerje ne preneha, če ostali 

člani konzorcija nadaljujejo s koncesijo. 

 
29.b člen 

(Odpoved koncesijske pogodbe) 
Med veljavnostjo koncesijske pogodbe lahko koncedent, 
ne glede na zakon, ki ureja obligacijska razmerja, in 
določbe tega odloka odpove to pogodbo, če: 

- se je koncesija bistveno spremenila, kar terja 

nov postopek izbire koncesionarja, 

- je za koncesionarja v času podelitve koncesije 

obstajal razlog za izključitev, zaradi katerega bi 

moral biti izključen iz postopka izbire 

koncesionarja, 

- je Sodišče Evropske unije po postopku v skladu 

z 258. členom PDEU ugotovilo hujše kršitve 

obveznosti koncedenta, ki izhajajo iz PEU, 

PDEU in tega zakona, zato koncesija ne bi 

smela biti podeljena koncesionarju ali 

- koncesionar ne spoštuje odločitve koncedenta 

glede vključitve podizvajalcev. 

 
29.c člen 

(Prehodno obdobje) 
(1) Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena 

nova koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi bila 

gospodarska javna služba nepretrgano izvajana, 

mora dotedanji koncesionar izvajati na tem območju 

dejavnost gospodarske javne službe pod pogoji 

dotedanjega koncesijskega razmerja do podelitve 

nove koncesije, vendar največ eno leto. 

(2) Če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov, 

zaradi katerih dotedanji koncesionar ne more več 

nadaljevati izvajanja gospodarske javne službe po 

prejšnjem odstavku (npr. odvzem koncesije, stečaj 

koncesionarja), sklene koncedent pogodbo za 

izvajanje nujnih del za zagotavljanje gospodarske 

javne službe z enim ali z več kandidati ob 

upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje. Za 

sklenitev te pogodbe se uporabljajo določbe o oddaji 

javnega naročila po postopku s pogajanji brez 

predhodne objave. 

 
 

29.č člen 
(Prenos razmerij z uporabniki) 

Ob prenehanju koncesije vstopi novi izvajalec 
gospodarske javne službe po tem odloku v vsa 
pogodbena razmerja z uporabniki. Obveznosti 
uporabnikov do izvajalca gospodarske javne službe pred 

prenehanjem koncesije se ne prenesejo na novega 
izvajalca gospodarske javne službe.  
 

VIII. DOLOČBE O SANKCIJAH 
30. člen 

(Kazenska določba) 
(1) 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.   

(2) Z  globo  700,00  EUR  se  sankcionira  za  prekršek 

posameznik,  ki  stori  prekršek  iz  prejšnjega  

odstavka  v zvezi s samostojnim opravljanjem 

dejavnosti.  

(3) Z  globo  350,00  EUR  se  sankcionira  tudi  fizična 

oseba  in  odgovorna  oseba  pravne  osebe,  ki  

stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.  

(4) Uresničevanje  določb  tega  odloka  nadzira  

prisojni občinski inšpekcijski organ. 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
31. člen 

(1) Uporabniki objektov iz druge in tretje alinee drugega 

odstavka 6. člena so dolžni z koncesionarjem 

skleniti ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno 

omrežje in o oskrbi s toplotno energijo, najkasneje v 

šestih mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe o 

izvajanju javne službe iz tega odloka. 

(2) Kazenska določba iz 30. člena tega odloka se prične 

uporabljati po preteku 6 mesecev od uveljavitve tega 

odloka. 

 
32. člen 

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu občine Preddvor. 
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