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PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 
  
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
POROČEVALEC: Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
  
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na 

lesno biomaso – skrajšani postopek  
 

Gradivo za 25. sejo Občinskega sveta, dne 29.5.2013 
  
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 

(ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 
100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84710 Odl. US 
in 40/12 - ZUJF), Zakon o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11),  Zakon o javno-zasebnem 
partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06), Energetski 
zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 
37/11 Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), Odlok o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v občini Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 36/2012) in Statut občine Kranjska Gora 
(Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 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 gospodarstvo in gospodarske javne 
službe. 

 
I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV  

 
Zaradi zamenjave načina ogrevanja in zniževanja stroškov za občinske objekte v Kranjski 
Gori in Osnovni šoli 19. decembra v Mojstrani, je potrebno razmerja med izvajalcem in 
občino urediti tudi pravno formalno. Ker občina Kranjska Gora ne bo financirala izgradnje 
obeh kotlovnic na lesno biomaso in ne bo nosila večine ali celotnega poslovnega tveganja, gre 
za obliko koncesijskega partnerstva. Na podlagi veljavne zakonodaje predlagamo sprejem 
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno 
biomaso, ki je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne 
službe za dobavo toplote tudi koncesijski akt, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa in 
podelitev koncesije.       
 
Odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva in pravno podlago za izvajanje gospodarske javne službe v obliki javno-zasebnega 
partnerstva.  

 
Odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na 
lesno biomaso v Osnovni šoli Josipa Vandota (Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora), ki bo 
preko toplovoda ogrevala še Zdravstveno postajo Kranjska Gora (Koroška ulica 2, 4280 
Kranjska Gora), upravno stavbo občine (Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora), 
Dvorano Vitranc (Kolodvorska ulica 1c, 4280 Kranjska Gora) in Osnovni šoli 19. decembra 
(Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana), še posebej pa:  
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– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,  
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice 
na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,  
– pravice in obveznosti uporabnika,  
– način financiranja gospodarske javne službe,  
– 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.  
 

Odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz 
prvega odstavka, tudi koncesijski akt. 
 

II. FINANČNE POSLEDICE 
 

Sprejem odloka nima neposrednih finančnih posledic za proračun občine Kranjska Gora. 
Dolgoročno pa na podlagi izvajanja odloka pričakujemo nižje izdatke za oskrbo s toplotno 
energijo v občinskih objektih v Kranjski Gori in osnovni šoli v Mojstrani.    
 

III. PREDLOG SKLEPA 
 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da predlog odloka obravnava in zaradi 
kratkega roka za kandidiranje na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, sprejme Odlok o 
izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso, 
na podlagi 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, po skrajšanem 
postopku. V sprejem predlagamo naslednji: 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s 
kotlovnico na lesno biomaso – skrajšani postopek. 
 
Številka:032-9/2013-4 
Datum: 16.05.2013 
 
Pripravil:                                                                                               
Alojz Jakelj, dipl. org. menedž. 
Višji svetovalec III 
 
  
                                                                                                                     ŽUPAN 
                                                                                                               Jure Žerjav,prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na 

lesno biomaso 

 

 


