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Predlog Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne
gospodarske
javne
službe
dejavnost
operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju
Občine Žalec (seznanitev in potrditev)
Energetski zakon (Ur. list RS, št. 60/19 in Uradno prečiščeno besedilo
65/20; v nadaljevanju »EZ-1« ), Zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju ZGJS), Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP), Odlok o
podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Ur.
list RS, št. 14/2008)
Namen nove pogodbe je prilagoditev koncesijskega razmerja novi
energetski zakonodaji, prenos koncesije na družbo ADRIAPLIN d.o.o.,
podrobna opredelitev nalog in obveznosti koncesionarja, financiranje
javne službe, opredeljen odkup oz. prevzem infrastrukture, opredeljena
neamortizirana vrednost infrastrukture in podaljšanje obdobja koncesije.
Koncesijska pogodba ureja medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z
izvajanjem koncesije izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnosti
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine
Žalec, ki jo je koncedent s podpisom Pogodbe podelil koncesionarju. S
podpisom te Koncesijske pogodbe je koncesionar sprejel izključno
pravico in obveznost opravljati Javno službo, v obsegu, na način in pod
pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi, ki urejajo energetiko in
gospodarske javne službe, Koncesijskim aktom ter s to Koncesijsko
pogodbo.
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar ravnati v skladu z veljavnimi
predpisi Republike Slovenije, pravom Evropske skupnosti in za Republiko
Slovenijo veljavnimi mednarodnimi pogodbami ter to Koncesijsko
pogodbo.
Koncesijska pogodba se v skladu s 4. in 22. členom Koncesijskega akta
podaljša z obdobja 29 let na obdobje 35 let in traja do 13.04.2029.
S podpisom te Koncesijske pogodbe preneha veljati in se uporabljati
Pogodba o koncesiji iz leta 1994 in vse priloge k Pogodbi razen Priloge
št. 2 »Kriteriji za ocenjevanje vrednosti plinskega sistema«, ki ostane v
celoti v veljavi in postane Priloga k tej Koncesijski pogodbi.

OCENA STANJA:

Skupščina Občine Žalec, EUROPLIN d.o.o. in SOCIETA' GAS RIMINI so
dne 14.04.1994 sklenili Pogodbo o koncesiji št. 517/94 (v nadaljevanju:
»Pogodba«), za obdobje 29 let, ki je pričela teči s 1.1.1996 in traja do
31.12.2024.
Občina Žalec je dne 14.07.1995 podala soglasje k prenosu vseh
obveznosti in polnomočje za izvajanje koncesijske pogodbe na družbo
MESTNI PLINOVODI d.o.o.; je bila ustanovljena leta 1995 in v kateri sta
1

imela koncesionarja EUROPLIN d.o.o. in Societa Gas Rimini absolutno
večino.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona iz leta 2004
(EZ-A, Ur.list RS, št.51/04), je bistveno spremenil ureditev lokalnih
gospodarskih javnih služb na področju zemeljskega plina. Zakon je določil
novo javno službo - dejavnost operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina, lokalna gospodarska javna služba dobave plina pa je
s 1.7.2007 prenehala in postala tržna dejavnost. Na podlagi teh
sprememb je Občina Žalec v letu 2008 sprejela Odlok o podelitvi
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Ur.list RS,
št.14/2008).
Energetski zakon iz leta 2014 (EZ-1, Ur.list RS, št. 17/14 z dne 7.3.2014)
s spremembami in dopolnitvami pa opredeljuje dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina kot izbirno GJS.
V letu 2018 se je izvedla pripojitev družbe MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o. na družbo ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo
zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana Prevzeta družba MESTNI PLINOVODI
d.o.o., z dnem 08.05.2018 prenehala obstajati. Družba ADRIAPLIN d.o.o.
je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih
subjekt je bila družba MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o..
Koncesionar je do dne 31. 12. 2019 izgradil 73.692,00 m plinovodnega
omrežja in 19.406,330 m priključnih plinovodov (skupna dolžina
distribucijskega omrežja znaša 93.098,33 m) ter s tem izpolnil obvezo
izgradnje distribucijskega omrežja iz Pogodbe. Neamortizirana vrednost
vseh investicij koncesionarja na dan 31.12.2019 znaša 5.163.257,38
EUR.
RAZLOGI ZA
SPREJEM:

Energetski zakon (EZ-1) opredeljuje dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina kot izbirno lokalno gospodarsko javno službo.
Novela EZ-A (EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04) je od 1.7.2007 dalje dobavo plina
gospodinjskim odjemalcem izločila iz sistema gospodarskih javnih služb
in jo opredelila kot tržno dejavnost. Zaradi spremembe zakonodaje je
Občina Žalec sprejela Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (Ur. list RS št. 14/2008). 22. člen odloka
nalaga občini obveznost uskladitve obstoječe koncesijske pogodbe z
odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil le-ta sprejet, in sicer z
aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo.
Nadalje odlok določa, da se v tem okviru uredi tudi morebiten način
podaljšanja koncesijske pogodbe, saj je s spremembo energetske
zakonodaje prišlo do poslabšanja ekonomskega in konkurenčnega
položaja koncesionarja, zaradi izvzetja prodaje zemeljskega plina iz
koncesijske pogodbe; ob sklenitvi koncesijske pogodbe je imel namreč
koncesionar zagotovljeno monopolno pravico do prodaje zemeljskega
plina na celotnem območju občine. 22. člen odloka tudi navaja, da »če se
spremenjenega ekonomskega in konkurenčnega položaja ne da doseči s
spremembo koncesijske pogodbe, potem občina da koncesionarju
primerno nadomestilo.«
Postopek podelitve, odvzema in podaljšanja koncesije med drugim
urejata tudi Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) in Zakon o
javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), ki v točki (2) določa, da se trajanje
razmerja javno-zasebnega partnerstva določi tako, da se izvajalcu javnozasebnega partnerstva omogočijo stabilnost in varnost naložbe, možnost
učinkovitega in varnega financiranja naložbe in povrnitev vložkov ter da
glede na naravo predmeta partnerstva v času razmerja povrne v
partnersko razmerje vložena sredstva in doseže nanje normalen tržni
donos, hkrati pa ohrani, prevzema in upravlja, odvisno od narave razmerja
javno-zasebnega partnerstva, del poslovnega tveganja. Trajanje javnozasebnega partnerstva po ZJZP pa se lahko podaljša največ za polovico
prvotnega roka trajanja.
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Upoštevaje dejstvo, da dodatne gradnje oz. širitve distribucijskega
omrežja na območju Občine Žalec v zaključnem obdobju trajanja
koncesije niso sprejemljive, je samo s podaljšanjem in noveliranjem
koncesijske pogodbe mogoče doseči to, da bi bile te gradnje v sklopu te
koncesije še mogoče.
Razlogi za podaljšanje koncesijskega razmerja do 13.04.2029 (povzetek):
1)
Poslabšanje ekonomičnosti koncesije zaradi spremenjene
energetske zakonodaje (Novela EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04 z dne 7.5.2004),
ki je od 1.7.2007 dalje dobavo plina gospodinjskim odjemalcem izločila iz
sistema gospodarskih javnih služb in jo opredelila kot tržno dejavnost. Ob
sklenitvi koncesijske pogodbe je imel namreč koncesionar zagotovljeno
monopolno pravico do prodaje zemeljskega plina na celotnem območju
občine in s to zakonodajno spremembo mu je bila ta odvzeta.
2)
možnost dodatne gradnje oz. širitve distribucijskega omrežja na
območju Občine Žalec.
FINANČNE
POSLEDICE

Sprejem pogodbe nima trenutnih finančnih posledic za proračun Občine
Žalec, le te nastopijo v primeru sovlaganj v izgradnjo infrastrukture in po
prenehanju koncesijske pogodbe.
Izvajanje nalog in dejavnosti, ki predstavljajo Javno službo se financira
praviloma iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja koncesionarju.
Koncesionar gradi novo infrastrukturo ali povečuje zmogljivost obstoječe
infrastrukture pod pogojem, da mu višina omrežnine, potrjena s strani
Agencije Republike Slovenije za energijo to omogoča. Če bi koncedent
zahteval, da koncesionar zgradi novo infrastrukturo ali poveča obstoječe
kapacitete v primerih, ko višina omrežnine gradnje nove infrastrukture ali
povečanja kapacitet obstoječe infrastrukture ne omogoča, mora plačilo
nesorazmernih stroškov takšne izvedbe zahtevanega zagotoviti
koncedent.
Distribucijsko omrežje (vključno z merilnimi napravami), ne glede na
lastništvo, upravlja in vzdržuje koncesionar. Koncesionar se zavezuje, da
bo z dnem prenehanja koncesije koncedentu izročil vso infrastrukturo, ki
je bila v času trajanja koncesijskega razmerja zgrajena za izvrševanje
Javne službe.
Ob prenehanju koncesije je koncedent dolžan povrniti koncesionarju
preostanek vrednosti infrastrukture. S podaljšanjem koncesijskega
razmerja se bistveno zmanjša neamortizirana vrednost vseh investicij
koncesionarja, ki znaša na dan 31.12.2019 5.163.257,38 EUR,
koncesionarju pa omogoča v tem času izvajanje dodatnih vlaganj v
infrastrukturo (PC Arnovski gozd,…)

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec Janko Kos

POROČEVALEC:

Uvodna obrazložitev Aleksander Žolnir, vodja Urada za GJS,

DELOVNO TELO, KI
OBRAVNAVA AKT
OZIROMA GRADIVO IN
POROČA
OBČINSKEMU SVETU:

Pogodbo bo na svoji seji dne obravnaval odbor za okolje, prostor in
komunalne zadeve, stališča odbora bo podal predsednik odbora, Jože
Krulec
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OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: Predlog Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne gospodarske
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega
plina na območju Občine Žalec (seznanitev in potrditev)
V prilogi vam posredujemo predlog Koncesijske pogodba o izvajanju izbirne lokalne
gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na
območju občine Žalec v seznanitev in potrditev.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Žalec se je seznanil s predlagano Koncesijsko pogodba o
izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Žalec in potrjuje njen
podpis.
Za obrazložitev pooblaščam Aleksandra Žolnirja, vodjo urada za gospodarske javne službe.

Priloga:
- Pogodba
- Prilagoditev koncesijskega razmerja novi energetski zakonodaji
- Pravno mnenje
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Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006), in
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 14/2008)
sklepata

OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična številka: 5881544., davčna številka: SI62546708,
ki jo zastopa župan Janko KOS (v nadaljevanju: »koncedent«)

in

ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, matična številka: 5865379, davčna številka: 55956149, ki ga zastopa direktor Andrea QUARTA (v
nadaljevanju: »koncesionar«)

naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO
O IZVAJANJU IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOST
OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA ZEMELJSKEGA PLINA NA OBMOČJU OBČINE
ŽALEC
(v nadaljevanju: »Koncesijska pogodba«)

z vsebino kot sledi v nadaljevanju:

1.

Uvodne ugotovitve

1.1.

Pogodbenika sporazumno ugotavljata, da:
a)

so Skupščina Občine Žalec, EUROPLIN d.o.o. in SOCIETA' GAS RIMINI dne 14.04.1994 sklenili
Pogodbo o koncesiji št. 517/94 (v nadaljevanju: »Pogodba«), za obdobje 29 let, začenši s 1. januarjem,
ki sledi letu, v katerem je koncesionar pričel oskrbovati uporabnike z zemeljskim plinom ter s katero
sta uredila medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem koncesije;

b) so zgoraj navedeni pravni subjekti sklenili še sledeče priloge k Pogodbi o koncesiji:
-

dne 14.04.1994 – Pravilnik o priključku in dobavi plina

-

dne 14.04.1994 – Prilogo št. 1 k pogodbi o koncesiji »Programi in načrti izgradnje
plinovodnega omrežja za distribucijo plina«

-

dne 14.04.1994 – Prilogo št. 2 k pogodbi o koncesiji »Kriteriji za ocenjevanje vrednosti
plinskega sistema«
Stran 1 od 16

-

Aneks št. 1 k pogodbi o koncesiji »Gradnja, vzdrževanje in upravljanje sistema za
distribucijo plina v občini Žalec«

-

dne 19.02.2002 – Aneks št. 2 k pogodbi o koncesiji »Gradnja, vzdrževanje in upravljanje
sistema za distribucijo plina v občini Žalec«;

c) ker je bila leta 1995 ustanovljena nova družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., v kateri sta imela
koncesionarja EUROPLIN d.o.o. in Societa Gas Rimini absolutno večino, je Občina Žalec dne
14.07.1995 podala soglasje k prenosu vseh obveznosti in polnomočje za izvajanje koncesijske pogodbe
na družbo Mestni plinovodi d.o.o.;
d) je bil dne 07.02.2008 v Uradnem listu RS št. 14 objavljen Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki
v 22. členu določa, da se z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo
uredijo področja, ki jih predpisi, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijske pogodbe, urejajo na novo;
e) je zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja energetiko, izbirna lokalna gospodarska javna služba dobave
plina prenehala in ni več predmet Koncesije, na novo pa je bila opredeljena izbirna lokalna gospodarska
javna služba operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju: Javna služba);
f)

se je s spremembo energetske zakonodaje (Novela EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04 z dne 7.5.2004) poslabšala
ekonomičnosti koncesije; od 1.7.2007 dalje je izbirna lokalna gospodarska javna služba dobave plina
prenehala in ni več predmet Koncesije. Ob sklenitvi koncesijske pogodbe je imel koncesionar
zagotovljeno monopolno pravico tudi do prodaje zemeljskega plina na celotnem območju občine in s
to zakonodajno spremembo mu je bila ta odvzeta. 4. člen Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 14/2008) navaja, da je trajanje koncesijskega razmerja največ 35 let od sklenitve
koncesijske pogodbe. V skladu s 4. in 22. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list
RS, št. 14/2008) koncedent in koncesionar dogovorita podaljšanje koncesijske pogodbe, zaradi
spremembe energetske zakonodaje;

g)

sklepata pogodbenika to Koncesijsko pogodbo zaradi:
-

spremenjenega zakonodajnega okvira, ki na drugačen način ureja izvajanje gospodarskih javnih
služb na energetskem področju in na novo opredeljuje izvajanje dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina ter

-

prenosa koncesije z družbe MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o. na družbo
ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana. Na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg 2018/16219 z dne 08.05.2018 se je v skladu s Pogodbo o
pripojitvi z dne 19.04.2018 vpisala pripojitev, na podlagi katere se je družbi ADRIAPLIN
d.o.o. kot prevzemni družbi pripojila prevzeta družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., ki je z
dnem 08.05.2018 prenehala obstajati. Družba ADRIAPLIN d.o.o. je kot univerzalni pravni
naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila družba MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o..

h) s podpisom te Koncesijske pogodbe preneha veljati in se uporabljati Pogodba in vse priloge k Pogodbi
razen Priloge št. 2 »Kriteriji za ocenjevanje vrednosti plinskega sistema«, ki ostane v celoti v veljavi in
postane Priloga k tej Koncesijski pogodbi;
i)

je do dne 31. 12. 2019 koncesionar izgradil 73.692,00 m plinovodnega omrežja in 19.406,330 m
priključnih plinovodov (skupna dolžina distribucijskega omrežja znaša 93.098,33 m) ter s tem izpolnil
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obvezo izgradnje distribucijskega omrežja iz Pogodbe. Neamortizirana vrednost vseh investicij
koncesionarja na dan 31.12.2019 znaša 5.163.257,38 EUR.

2.

Predmet pogodbe in opredelitev uporabljenih izrazov

2.1.

Ta Koncesijska pogodba ureja medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem koncesije izbirne
lokalne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na
območju Občine Žalec, ki jo je koncedent s podpisom Pogodbe podelil koncesionarju. S podpisom
Pogodbe in te Koncesijske pogodbe je koncesionar sprejel izključno pravico in obveznost opravljati
Javno službo, v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi, ki urejajo energetiko in
gospodarske javne službe, Koncesijskim aktom ter s to Koncesijsko pogodbo.

2.2.

Pri izvajanju koncesije mora koncesionar ravnati v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije,
pravom Evropske skupnosti in za Republiko Slovenijo veljavnimi mednarodnimi pogodbami ter to
Koncesijsko pogodbo.

2.3.

Koncesionar mora pri izvajanju koncesije ter pri gradnji in vzdrževanju distribucijskega omrežja ravnati v
skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti tako, da uporablja gradbene in tehnične rešitve,
ki v največji možni meri zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja distribucijskega omrežja ter varstvo
okolja.

2.4.

Koncesionar lahko iz svojih objektov in naprav, zgrajenih na območju Občine Žalec, distribucijo
zemeljskega plina razširi na bližnje občine ali dele občin, če to ne bo oviralo ali oteževalo izpolnjevanja
obveznosti, ki jih je koncesionar prevzel s to Koncesijsko pogodbo, oziroma če ne bo to imelo za
posledico znižanja standarda storitev, ki jih koncesionar opravlja na podlagi te Koncesijske pogodbe, in
pod nadaljnjim pogojem, da koncedent soglaša z razširitvijo distribucije.

2.5.

Izrazi, uporabljeni v tej Koncesijski pogodbi, imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja
energetiko. Določeni v Koncesijski pogodbi uporabljeni izrazi pa imajo naslednji pomen:
»Agencija« je Agencija Republike Slovenije za energijo;
»Koncesija« je koncesija za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja
sistema distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je predmet te Koncesijske pogodbe;
»Odlok« je Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 14/2008);
»Koncesijski akt« je Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 14/2008);
»infrastruktura« so vsi objekti, naprave in omrežje, ki v skladu z zakonom in predpisi sestavljajo
infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina;
»distribucijsko omrežje« je infrastruktura, ki poteka od prevzemnih mest na prenosnem omrežju do
predajnih mest odjemalcev, kot to določajo sistemsko obratovalna navodila, in ki ga sestavlja omrežje
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenim s to pogodbo
kot območja izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do vseh končnih odjemalcev;
»priključek« je del distribucijskega omrežja, zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z
izstopnim mestom, pri čemer je izstopno mesto konec priključnega plinovoda, vključno z glavno plinsko
zaporno pipo;
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»pogodba o priključitvi« je pogodba, ki jo skleneta končni uporabnik in koncesionar in s katero so
določeni pravni, tehnični in komercialni pogoji za izvedbo priključitve na distribucijsko omrežje
zemeljskega plina;
»sistemska obratovalna navodila« so splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ki v skladu z
268. členom Energetskega zakona EZ-1 urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina;
»zakon« je Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 in uradno prečiščeno besedilo 65/20; v
nadaljevanju »EZ-1«), če iz konteksta uporabe izraza ne izhaja, da je uporabljen v splošnem pomenu
kateregakoli zakona.

3.

Predmet in območje Koncesije

3.1.

Predmet javne službe je dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Poleg nalog in
dejavnosti, ki so določene v Energetskem zakonu EZ-1, ostalih področnih predpisih, odloku ali v
vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javne službe, ki je predmet te koncesije,
obsega javna služba vsaj sledeče naloge:
-

-

izvajanje distribucije zemeljskega plina,
varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v
ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in
energetske učinkovitosti,
razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema
ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema,
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča razumne
zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega,
zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in
zanesljivostjo omrežja,
zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo
dostop do sistema in njegovo uporabo. Napoved porabe zemeljskega plina z uporabo
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.

Vsaka sprememba opredelitve javne službe v zakonu in posledično v odloku, kar obsega tudi vključitev
nove dejavnosti v njen okvir, se neposredno uporablja tudi za opredelitev predmeta te pogodbe.
3.2.

Koncesija po tej Koncesijski pogodbi je podeljena za celotno območje Občine Žalec.

3.3.

Za uresničitev namena te Koncesijske pogodbe bo koncedent za celotno obdobje trajanja koncesije
koncesionarju priznal služnost v javno korist na nepremičninah, ki so v njegovi lasti, ali upravljanju, ter so
razumno potrebne za nemoteno izgradnjo, upravljanje ali vzdrževanje distribucijskega omrežja, pri čemer
jih koncesionar lahko uporablja le za naslednje namene: (i) postavljanje merilno regulacijskih postaj, (ii)
izgradnjo distribucijskega omrežja in priključnih plinovodov , (iii) izvajanje vzdrževalnih dejavnosti, in (iv)
nadzor in ostale storitve pri opravljanju Javne službe.

3.4.

S podelitvijo Koncesije pridobi koncesionar izključno pravico opravljati Javno službo na območju Občine
Žalec. Koncedent se zavezuje, da v času trajanja koncesijskega razmerja po tej Koncesijski pogodbi ne bo
podelil koncesije za opravljanje Javne službe drugi pravni oziroma fizični osebi ali na kakršenkoli drug
način podelil pravico opravljati Javno službo na območju koncesije drugi pravni oziroma fizični osebi
(n.pr. ustanovil v ta namen javno podjetje ali drugo pravno osebo javnega prava, začel opravljati Javno
službo v režiji, na kakršenkoli pogodben način podelil pravico opravljati Javno službo s pogodbo). Ta
prepoved se ne nanaša na prenos koncesije v skladu z zakonom, Koncesijskim aktom in to Koncesijsko
pogodbo.

3.5. Koncesionar ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
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-

-

določi omrežnino;
na podlagi predhodnega soglasja agencije izda sistemska obratovalna navodila za
distribucijski sistem zemeljskega plina;
daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o prostorskem
načrtovanju;
določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja za načrtovane posege v območje varovanih pasov, skladno s predpisi o graditvi
objektov;
daje soglasja k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se
nanašajo ali imajo vpliv na omrežje s katerim upravljajo;
na prvi stopnji v upravnem postopku z odločbo odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za
priključitev na distribucijski sistem.

Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima koncesionar za dejavnost operaterja distribucijskega
sistema tudi druga javna pooblastila, ki jih določa zakon ali na njem temelječ predpis oziroma jih v času
trajanja koncesije določi zakon ali odlok lokalne skupnosti. V primeru uveljavitve novih predpisov je
koncesionar dolžan takoj začeti opravljati storitve oziroma javna pooblastila po novih predpisih.

4.

Trajanje koncesije

4.1.

Ta koncesija se v skladu s 4. in 22. členom Koncesijskega Akta podaljša z obdobja 29 let na obdobje 35
let in traja do 13.04.2029.

4.2.

Koncesijsko obdobje se v primeru prekinitve distribucije zaradi okoliščin, nastalih zaradi višje sile (kot so
na primer izredni dogodki, potresi, naravne nesreče, spremembe pogojev izvajanja koncesijskih
dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih predpisov Evropske Skupnosti ali
Republike Slovenije itd.), ki jih pogodbenika pisno ugotovita in potrdita, podaljša za enako dolgo obdobje,
kot znaša vsota tovrstnih prekinitev. O tovrstnih prekinitvah mora koncesionar sproti pisno obveščati
koncedenta.

5.

Financiranje Javne službe

5.1.

Izvajanje nalog in dejavnosti, ki predstavljajo Javno službo se financira praviloma iz omrežnine, ki jo
plačujejo uporabniki omrežja koncesionarju.

5.2.

Višino omrežnine določi koncesionar v skladu z akti, ki jih na podlagi zakona izda Agencija. Pred objavo
višine omrežnine v Uradnem listu RS mora koncesionar pridobiti soglasje Agencije.

5.3.

Koncesionar lahko pridobiva tudi ostale prihodke, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja v obsegu, kot to dovoljuje zakon.

6.

Infrastruktura

6.1.

Razvoj infrastrukture
6.1.1.

Koncesionar ima izključno pravico graditi novo infrastrukturo oziroma povečevati zmogljivost
obstoječe infrastrukture. Če koncesionar soglaša v pisni obliki, da dele infrastrukture gradi
tretja oseba, mora tovrstna gradnja potekati pod nadzorom koncesionarja.

6.1.2.

Koncesionar gradi novo infrastrukturo ali povečuje zmogljivost obstoječe infrastrukture pod
pogojem, da mu višina omrežnine, potrjena s strani Agencije, to omogoča.
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6.2.

6.1.3.

Če bi koncedent zahteval, da koncesionar zgradi novo infrastrukturo ali poveča obstoječe
kapacitete v primerih, ko višina omrežnine gradnje nove infrastrukture ali povečanja kapacitet
obstoječe infrastrukture ne omogoča, mora plačilo nesorazmernih stroškov takšne izvedbe
zahtevanega zagotoviti koncedent.

6.1.4.

Ne glede na določbe tega člena ima koncesionar pravico graditi novo infrastrukturo ali
povečati zmogljivost obstoječe infrastrukture kjerkoli na območju koncesije, v skladu z
veljavno zakonodajo.

6.1.5.

Koncesionar mora na svoje stroške vzpostaviti v prvotno stanje javno in zasebno lastnino, ki
bi bila poškodovana ali uničena zaradi izvajanja del, oziroma mora na podlagi cenitve, ki jo
opravi ustrezen pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ali sodni izvedenec, oškodovancu povrniti
nastalo škodo.

Zavarovanje infrastrukture
6.2.1.

6.3.

6.4.

Koncesionar mora kot dober gospodarstvenik skleniti ustrezne zavarovalne pogodbe za
zavarovanje rizikov, ki so povezani z izvrševanjem Javne službe.

Vzdrževanje infrastrukture
6.3.1.

Distribucijsko omrežje (vključno z merilnimi napravami), ne glede na lastništvo, upravlja in
vzdržuje koncesionar.

6.3.2.

Koncesionar mora v skladu z odlokom in drugimi predpisi vzdrževati objekte in naprave
infrastrukture tako, da je ves čas ohranjena njihova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna
usposobljenost in varnost delovanja.

6.3.3.

Koncesionar je dolžan zagotoviti učinkovito odločanje o sredstvih in premoženju, potrebnem
za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja v skladu z metodologijami Agencije.

6.3.4.

Koncesionar mora v najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti poškodbe in okvare, do
katerih pride na infrastrukturi.

6.3.5.

Po dokončanju del na infrastrukturi je koncesionar dolžan vzpostaviti prvotno stanje na javnih
površinah, zajetih pri izvajanju del.

Lastništvo infrastrukture
6.4.1.

Koncesionar ima v času trajanja koncesije v lasti distribucijsko omrežje, ki ga je sam izgradil za
izvajanje javne službe v okviru te koncesije.

6.4.2.

Infrastrukturo oziroma dele infrastrukture ima lahko v lasti tudi koncedent, in sicer v skladu s
posebnimi pogodbami.

6.4.3.

Pogodbe iz tč. 6.4.2. morajo vsebovati najmanj določbe o (i) pravicah in dolžnostih
pogodbenih strank, (ii) tem, da koncedent lahko zagotovi koncesionarju vse tiste ugodnosti in
obveze, kot so določene v tej pogodbi, (iii) lastništvu infrastrukture, (iv) vrednosti investicije,
(v) morebitnem ključu delitve investicijskih stroškov, (vi) območju izgradnje infrastrukture, ki
mora biti povzeto na primerni skici, priloženi sami pogodbi, (vii) morebitnem znesku najema
infrastrukture v koncedentovi lasti, in (viii) pogojih in načinu širjenja pogodbene infrastrukture
(vključno s priključevanjem končnih odjemalcev).
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6.5.

Priključitev na plinovodno omrežje
6.5.1.

Priključki so del distribucijskega omrežja, skladno z energetskim zakonom in sistemskimi
obratovalnimi navodili.

6.5.2.

Priključki so do izteka koncesijske pogodbe last koncesionarja.

6.5.3.

Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni dodatni prihodki zadoščajo za pokritje
vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi
koncesionar (sorazmerni stroški priključitve).

6.5.4.

Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve, ima
uporabnik distribucijskega sistema pravico do priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov,
ki ni pokrit s predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerni stroški). Koncesionar
nesorazmerne stroške obračuna ter posreduje vlagatelju vloge za izdajo soglasja k priključitvi
na distribucijsko omrežje skladno z določili vsakokrat veljavnega energetskega zakona.

6.5.5.

Koncesionar določi nesorazmerne stroške v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili oz. v
skladu z energetskim zakonom in podzakonskimi akti Agencije .

6.5.6.

Koncesionar ni dolžan začeti z izvedbo investicije, dokler uporabnik distribucijskega sistema
ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se uporabnik distribucijskega sistema zaveže, da bo
v referenčni ekonomski dobi uporabljal priključek kot izhaja iz vloge za izdajo soglasja za
priključitev oziroma dokler ne plača nesorazmernih stroškov, če so le-ti bili določeni s
soglasjem za priključitev.

7.

Obveznosti koncesionarja v zvezi z opravljanjem Javne službe

7.1.

Splošne obveznosti koncesionarja
7.1.1.

Koncesionar je pri opravljanju Javne službe dolžan ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti
pa skladno z zakonom, to Koncesijsko pogodbo in sistemskimi obratovalnimi navodili.

7.1.2.

Če določen predpis drugače ureja posamezna vprašanja glede obveznosti koncesionarja v
zvezi z opravljanjem Javne službe, kot je to določeno v tej Koncesijski pogodbi, mora
koncesionar ravnati skladno s takšnim predpisom in se glede morebitne opustitve izvrševanja
obveznosti ne more sklicevati na to Koncesijsko pogodbo. Ta določba pa se ne nanaša na
obveznosti koncesionarja, ki jih predpisi ne določajo ali jih določajo v manjši meri, kot jih
nalaga ta Koncesijska pogodba.

7.1.3.

Če so s predpisom ali posamičnim oblastnim aktom v zvezi z Javno službo v času trajanja
koncesijskega razmerja koncesionarju naložene nove naloge in obveznosti ali zaradi zmanjšanja
pravic koncesionarja zmanjšani njegovi prihodki ali mu naloženi dodatni stroški, vse navedeno
pa izven obsega, ki bi ga moral koncesionar pričakovati v okviru normalnega gospodarskega
poslovanja, ima pravico zahtevati ustrezno prilagoditev te Koncesijske pogodbe oziroma
ustrezno nadomestilo.

7.1.4.

Nadomestilo iz tč. 7.1.3. ne sme presegati dejanskih nujno potrebnih stroškov oziroma
dejanskega zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi predpisa oziroma
posamičnega oblastnega akta iz prejšnjega odstavka. Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je
razumno mogoče, da so ti stroški oziroma zmanjšanje prihodkov čim manjši. Nadalje,
nadomestilo ne sme obsegati stroškov oziroma zmanjšanja prihodkov, ki bi jih koncesionar
lahko odvrnil ali ki jih bi moral nositi v okviru normalnega gospodarskega poslovanja.
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7.2.

7.3.

Obveznost trajnega izvajanja Javne službe
7.2.1.

Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgano 24 ur vsak dan, po principu 365/7/24.

7.2.2.

Obveznosti izvajanja Javne službe nastane z dnem začetka koncesijskega razmerja in traja ves
čas trajanja koncesijskega razmerja.

7.2.3.

Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje Javne službe le na način in iz razlogov, ki jih
določajo veljavni predpisi, zlasti pa Odlok ter sistemska obratovalna navodila.

7.2.4.

Koncesionar mora nemudoma in v najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti vse
poškodbe in okvare, do katerih pride na objektih in napravah infrastrukture in mora v ta
namen zagotoviti stalno dežurno službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom
usposobljenih ljudi in opremo za takojšnje posege v zvezi z odpravljanjem poškodb in okvar na
distribucijskem omrežju.

Sistemska obratovalna navodila
7.3.1.

7.4.

Operater distribucijskega sistema mora za opravljanje svoje dejavnosti izdati Sistemska
obratovalna navodila (v nadaljevanju SON), s katerimi uredi pogoje uporabe, obratovanje in
način vodenja distribucijskega sistema. Operater distribucijskega sistema sprejme SON in
poda Agenciji za energijo vlogo za izdajo soglasja k SON. Operater distribucijskega sistema
SON po izdaji soglasja agencije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni
strani.

Obveščanje koncedenta in Agencije
7.4.1.

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po predpisih pošiljati Agenciji, mora v
skladu s to Koncesijsko pogodbo poročati koncedentu o vseh pomembnih okoliščinah
izvajanja Javne službe.

7.4.2.

Koncesionar mora najkasneje do 30. junija v posameznem koledarskem letu predložiti
koncedentu pisno poročilo za preteklo koledarsko leto, ki mora obsegati najmanj podatke (i)
o vzdrževalnih delih na objektih in napravah koncesije, (ii) o obsegu distribuiranih količin
zemeljskega plina, (iii) o obsegu dostopa do distribucijskega omrežja in o primerih zavrnitve
dostopa, (iv) o obsegu in vrednosti izgrajene infrastrukture in (v) o neamortizirani vrednosti
celotne infrastrukture v lasti koncesionarja. Na zahtevo koncedenta je koncesionar dolžan
predložiti tudi dokumente, na podlagi katerih lahko koncedent preveri točnost podatkov iz
tega poročila.

7.4.3.

Poleg rednega letnega poročanja mora koncesionar koncedenta takoj pisno obvestiti o vsakem
dogodku ali nastopu okoliščine, ki ima pomen za izvajanje te Koncesijske pogodbe, takšna
poročila pa se koncesionar zavezuje posredovati tudi Agenciji.

7.4.4.

Koncesionar je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja in gradi, vključno
z zbirko podatkov o uporabnikih.

7.4.5.

Koncesionar je dolžan vsake tri leta izdelati načrt razvoja infrastrukture in ga poslati v pregled
in odobritev koncedentu. Pri načrtovanju razvoja infrastrukture mora koncesionar upoštevati
razvojne smernice občine. V vsakem primeru pa koncesionar gradi infrastrukturo zgolj pod
pogojem, da mu omrežnina, ki jo potrdi Agencija, to omogoča.

8.

Odkup oziroma prevzem infrastrukture

8.1.

Odkupna pravica koncedenta
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8.2.

8.1.1.

Če preneha koncesijsko razmerje iz kakršnegakoli razloga pred potekom roka, za katerega je
sklenjena Koncesijska pogodba, razen če koncesijsko razmerje preneha iz razlogov na strani
koncesionarja, in pod nadaljnjim pogojem, da koncesionar ne pridobi nove koncesije ali
drugačne pravice opravljati Javne službe na območju Občine Žalec, oziroma po vsebini
podobne izključne pravice, lahko koncedent odkupi infrastrukturo na način in pod pogoji,
določenimi v tč. 8.1.5. do 8.1.8. te Koncesijske pogodbe, ali pa zahteva od koncesionarja, da
sklene najemno pogodbo z osebo po koncedentovi izbiri, na način in pod pogoji, določenimi v
tč. 8.1.2. do 8.1.4. te Koncesijske pogodbe.

8.1.2.

Če koncedent zahteva od koncesionarja, da sklene najemno pogodbo z osebo po
koncedentovi izbiri, se s takšno najemno pogodbo uredi vsa vprašanja uporabe infrastrukture
za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za čas, za katerega
takšna oseba pridobi pravico in obveznost izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja. Najemna pogodba mora koncesionarju zagotavljati ustrezno
najemnino za uporabo infrastrukture. Vrednost najemnine se določi v dogovoru med
pogodbenima strankama, če do sporazuma ne pride, pa jo določi pooblaščen ocenjevalec
vrednosti, ki ga sporazumno določita pogodbenika.

8.1.3.

V primeru iz tč. 8.1.2. te Koncesijske pogodbe, bo koncedent v okviru svojih pristojnosti
podelil novo koncesijo osebi po koncedentovi izbiri le pod pogojem, da bo ta s
koncesionarjem sklenila najemno pogodbo pod pogoji, določenimi v tč. 8.1.2. te Koncesijske
pogodbe.

8.1.4.

Če v roku 3 mesecev od dne, ko koncedent sporoči koncesionarju osebo, s katero naj se
pogaja o najemni pogodbi, najemna pogodba ni sklenjena, mora koncedent odkupiti
infrastrukturo v skladu tč. 8.1.5 do 8.1.8. te Koncesijske pogodbe.

8.1.5.

Odkupno pravico iz tega člena uveljavlja koncedent s pisno izjavo, ki jo priporočeno pošlje
koncesionarju. Za dan odkupa oziroma prodaje se šteje datum, ki ga je koncedent navedel v
pisni izjavi.

8.1.6.

Odkupna pravica koncedenta se nanaša na vso infrastrukturo, namenjeno za izvrševanje Javne
službe na območju Občine Žalec, ki je v lasti koncesionarja.

8.1.7.

Vrednost odkupa infrastrukture predstavlja poštena tržna vrednost objektov in naprav
infrastrukture na dan odkupa oziroma prodaje. Poštena tržna vrednost se določi ob
upoštevanju vrednosti vloženih in še ne amortiziranih investicij v infrastrukturo in izgubljenega
dobička, kot ga določa akt, ki ureja določitev metodologije za določitev omrežnine in
kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
oziroma drug predpis, ki nadomesti ta akt. Cenitev opravi pooblaščen ocenjevalec vrednosti,
ki ga sporazumno določita pogodbenika. Pooblaščen ocenjevalec mora upoštevati kriterije iz
tega člena.

8.1.8.

Če se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače, mora koncedent plačati vrednost
odkupa infrastrukture koncesionarju najkasneje v 4 mesecih po dokončanju prenosa objektov
in naprav infrastrukture na koncedenta v skladu s to Koncesijsko pogodbo, z obrestmi po
obrestni meri 12 mesečni EURIBOR + 1,5%, ki tečejo od dneva odkupa kot je opredeljen v tč.
8.1.5. te Koncesijske pogodbe, oziroma se uporabi primerljiva obrestna mera v primeru, da se
EURIBOR ne uporablja več.
Prevzem infrastrukture ob prenehanju koncesijskega razmerja zaradi poteka časa
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8.3.

8.2.1.

Koncesionar se zavezuje, da bo z dnem prenehanja koncesije koncedentu izročil vso
infrastrukturo, ki je bila v času trajanja koncesijskega razmerja zgrajena za izvrševanje Javne
službe.

8.2.2.

Ob prenehanju koncesije je koncedent dolžan povrniti koncesionarju preostanek vrednosti
infrastrukture. Za izračun preostanka vrednosti infrastrukture se uporabi določbe Priloge h tej
Koncesijski pogodbi –priloga 2 k pogodbi o koncesiji št. 517/94, 14.4.1994 »Kriteriji za
ocenjevanje vrednosti plinskega sistema«. Preostanek vrednosti infrastrukture predlaga
koncesionar na podlagi kriterijev, določenih v tej prilogi h Koncesijski pogodbi.

8.2.3.

Koncedent lahko v javnem razpisu določi, da se njegova obveznost povrnitve preostanka
vrednosti infrastrukture iz tč. 8.2.2. te Koncesijske pogodbe prenese na najugodnejšega
ponudnika. Če slednji ne bi izvršil plačila preostanka vrednosti koncesionarju do v javnem
razpisu določenega datuma, ostaja koncedent solidarno obvezen za plačilo preostanka
vrednosti infrastrukture.

8.2.4.

Če je po prenehanju koncesije koncesionar ponovno izbran kot najugodnejši ponudnik na
javnem razpisu za podelitev nove koncesije za izvajanje Javne službe, oziroma pridobi izključno
pravico opravljati dejavnost, ki je po vsebini podobna Javni službi, mu koncedent ni dolžan
povrniti preostanka vrednosti infrastrukture.

8.2.5.

Če se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače, mora koncedent plačati vrednost
odkupa infrastrukture koncesionarju najkasneje v 4 mesecih po dokončanju prenosa objektov
in naprav infrastrukture na koncedenta v skladu s to Koncesijsko pogodbo, z obrestmi po
obrestni meri 12 mesečni EURIBOR + 1,5%, ki tečejo od dneva odkupa kot je opredeljen v tč.
8.1.5. te Koncesijske pogodbe, oziroma se uporabi primerljiva obrestna mera v primeru, da se
EURIBOR ne uporablja več.

8.2.6.

Z dnem prenehanja koncesije preneha tudi morebitna koncesionarjeva pravica do služnosti v
javno korist.

Ureditev razmerij pri prevzemu ali odkupu (oboje skupaj imenovano »prenos«) infrastrukture
8.3.1.

Postopek prenosa objektov in naprav infrastrukture in pripadajočih zemljišč se začne na pisno
zahtevo koncedenta, najkasneje v roku 30 dni po določitvi odkupne oziroma prevzemne
vrednosti.

8.3.2.

Postopek prenosa vodi komisija, ki ima štiri (4) člane in se oblikuje tako, da vsak pogodbenik
imenuje 2 člana. Koncedent imenuje člane komisije v svoji pisni zahtevi, koncesionar pa mora
imenovati svoje člane komisije najkasneje 14 dni po prejemu zahteve. Vsak od pogodbenikov
med imenovanimi člani komisije določi člana, ki je pooblaščen za parafiranje prevzemnega
zapisnika.

8.3.3.

Komisija v roku treh mesecev od imenovanja pripravi prevzemni zapisnik, ki vsebuje vsaj (i)
popis objektov in naprav na zemljiščih, ki so predmet prevzema, (ii) opis funkcionalnega stanja
objektov in naprav iz prejšnje točke, vključno z morebitnimi pripombami koncedenta glede
neustreznega stanja posamezne stvari, (iii) popis najpomembnejših premičnih stvari, ki so kot
pritikline namenjene izvrševanju koncesionirane dejavnosti po pogodbi, (iv) popis tehnične in
druge dokumentacije, ki je povezana z zemljišči, objekti, napravami in premičninami iz prejšnjih
točk.

8.3.4.

Koncesionar mora komisiji zagotoviti vse potrebne podatke, predložiti vso dokumentacijo in ji
omogočiti ogled stvari. Komisija mora svoje delo opravljati na način, ki ne moti izvrševanja
delovnega procesa v objektih.
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8.3.5.

Prevzemni zapisnik parafirata pooblaščena predstavnika koncedenta in koncesionarja.

8.3.6.

Vsak pogodbenik nosi svoj del stroškov v zvezi s stroški delovanja komisije za prevzem.

8.3.7.

Koncesionar mora izročiti koncedentu vsa zemljišča, objekte, naprave in premičnine, ki so
funkcionalne sestavine infrastrukture, v dobrem in tehnično ustreznem stanju, ki omogoča
obratovanje infrastrukture.

8.3.8.

Komisija po tem, ko pripravi prevzemni zapisnik, določi terminski plan prevzema tako, da se
prevzem stvari opravi v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh mesecev od dne,
ko je pripravljen prevzemni zapisnik. Prevzem se v vsakem primeru opravi prvega dne v
mesecu. Če prevzem ni izveden v roku iz prejšnjega stavka, nosi pogodbenik, ki je odgovoren
za zamudo, riziko naključnega uničenja in poškodovanja stvari.

8.3.9.

Če okoliščine, ki se po tej pogodbi štejejo za višjo silo, bistveno otežujejo izvedbo prevzema,
se prevzem začne opravljati takoj, ko te okoliščine minejo. Posledice te zamude s prevzemom
se presojajo po pravilih te pogodbe, ki določajo višjo silo.

8.3.10.

Vsak pogodbenik vsaj sedem (7) dni pred začetkom prevzema imenuje pooblaščenca za podpis
prevzemnega zapisnika.

8.3.11.

Stvar se šteje za prevzeto, ko pooblaščena predstavnika pogodbenikov podpišeta prevzemni
zapisnik v tistem delu, ki se nanaša na to stvar. Če med pooblaščencema ni soglasja glede
stanja stvari, lahko vsak od pooblaščencev ob podpisu prevzemnega zapisnika navede svoje
pripombe glede kvalitete in količine.

8.3.12.

Obveznost koncesionarja, da izroči zemljišča skupaj z vsemi sestavinami in pritiklinami, se
šteje za izpolnjeno, ko je prevzemni zapisnik podpisan v celoti.

8.3.13.

Pri prevzemu stvari sta pogodbenika dolžna ravnati v skladu s skrbnostjo dobrega
gospodarstvenika in si prizadevati, da se prevzem opravi čim prej in na način, ki ne ovira
opravljanja Javne službe ter drugih funkcij objektov.

8.3.14.

Vsak od pogodbenikov odgovarja za vso škodo, ki nastane zaradi neustreznega ravnanja pri
prevzemu.

8.3.15.

Koncesionar nosi breme naključnega uničenja in poškodovanja stvari do trenutka podpisa
prevzemnega zapisnika.

8.3.15.

Pogodbenika morata prevzem opraviti na način, ki v najmanjši možni meri moti obratovanje
objektov in naprav infrastrukture.

8.3.16.

Koncesionar mora ob prevzemu stvari koncedentu izročiti izvod obstoječe tehnične in druge
dokumentacije.

8.3.17.

Če se pogodbenika ne dogovorita drugače, je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi
upravičene stroške vzdrževanja in obratovanja infrastrukture od dneva odkupa oziroma
prenosa infrastrukture do dneva zaključka prevzema, če koncesionar v tem času ni upravičen
do prejemanja omrežnine. Enako velja za stroške investicij v teku od dneva odkupa oziroma
prenosa infrastrukture, do dneva prevzema.

8.3.18.

Ob prenehanju koncesijskega razmerja si bosta koncedent in koncesionar skupaj prizadevala
rešiti problem presežnih delavcev koncesionarja, katerih delo bo postalo pri koncesionarju
nepotrebno zaradi prenehanja koncesijskega razmerja. V ta namen si bo koncedent prizadeval
ob podelitvi koncesije drugemu koncesionarju ali morebitni drugačni organizacijski obliki
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izvajanja Javne službe zagotoviti, da bo novi izvajalec te dejavnosti v čim večji meri prevzel
delavce takšne delavce.
8.4.

Prenos drugih pogodb, pravic in obveznosti v zvezi z infrastrukturo
8.4.1.

Koncesionar mora kot dober gospodarstvenik sklepati pogodbe s tretjimi osebami o nakupu,
izvajanju storitev, vzdrževanju in podobne pogodbe, katerih običajna sestavina so garancijske
izjave in zaveze teh oseb in pri tem upoštevati interese koncedenta v času po prenehanju te
pogodbe.

8.4.2.

Ob prenosu infrastrukture po prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan
koncedentu izročiti vse pogodbe, v katerih je zajeta garancijska obveznost tretje osebe,
posamezne garancijske zaveze tretjih oseb in na koncedenta prenesti vse pravice, ki jih ima iz
naslova garancijskih obveznosti in izjav prodajalcev, izvajalcev del, vzdrževalnih in drugih
pogodb.

8.4.3.

Ob prenosu infrastrukture po prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan v
okviru svojih pristojnosti storiti vse, da bo koncedent lahko vstopil v pogodbe s tretjimi
osebami, ki jih je imel sklenjene koncesionar v zvezi z izvajanjem Javne službe.

8.4.4.

V primeru vstopa koncedenta v pogodbe, kot je navedeno v tč. 8.4.3. te Koncesijske pogodbe,
mora koncesionar izročiti koncedentu izjavo, iz katere bo izhajalo, da nasproti tem
pogodbenim tretjim osebam nima eventualnih obveznosti, da ima le obveznosti, ki so bile
prevzete s strani koncedenta in v skladu s to pogodbo, da eventualne obveznosti ne obstajajo
in da se v tem smislu prenaša premoženje prosto takih obveznosti. Če bi do zahtevka iz take
neprevzete obveznosti prišlo, je koncedent kljub pogodbenemu pravnemu nasledstvu
razbremenjen takšne obveznosti tako, da jo mora izpolniti koncesionar. Če bi koncedent
vendarle tako neprevzeto obveznost poravnal, lahko ta znesek pobota s plačilom odkupne
oziroma prevzemne vrednosti infrastrukture, ali z regresom oziroma kondikcijo zaradi
neupravičene obogatitve nasproti koncesionarju zahteva vračilo plačanega zneska.

9.

Izvajanje Koncesijske pogodbe

9.1.

Splošne pravice in obveznosti koncesionarja
9.1.1.

Koncesionar mora ves čas trajanja te pogodbe s skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da
pridobi vsa potrebna dovoljenja, soglasja in druge akte državnih organov ter lokalne skupnosti
za opravljanje s to pogodbo prevzetih obveznosti.

9.1.2.

obveznost iz prejšnje točke se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj,
licenc, soglasij in drugih aktov.

9.1.3.

Koncesionar ne sme nobene od pravic in obveznosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko
razmerje, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja
koncedenta. Koncesionar zadrži pravico prenosa Koncesije brez privolitve koncedenta, če
Koncesijo prenese na matično ali hčerinsko družbo, pod pogojem, da ta izpolnjuje vse pogoje
za izvajanje Javne službe, ali če s koncesijo vred vstopa v širše povezave z drugimi družbami.

9.1.4.

Koncedent Koncesije ne more prenesti na drugo osebo, razen če preneha koncesijsko
razmerje, ki je predmet te pogodbe.

9.1.5.

Koncesionar se zavezuje, da bo pravočasno obveščal porabnike preko medijev in/ali
pooblaščenih oseb o predvidenih motnjah pri delovanju distribucijskega plinovodnega omrežja
zaradi vzdrževanja, nujnih popravil ali višje sile.
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9.1.6.
9.2.

9.3.

10.

Koncesionar se obvezuje najmanj enkrat letno obvestiti odjemalce o gibanjih in značilnostih
porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer opravlja Javno službo.

Splošne pravice in obveznosti koncedenta
9.2.1.

Koncedent se v okviru predpisov in njegovih pristojnosti zavezuje, da bodo koncesionarju vsa
potrebna dovoljenja, soglasja in drugi akti lokalnih skupnosti izdani hitro in brez odlašanja.

9.2.2.

Poleg nadzora nad izvajanjem koncesije, kot je določen v predpisih, imajo koncedent in osebe,
ki jih pooblasti, pravico nadzirati izvajanje obveznosti koncesionarja po tej pogodbi, ki
vključuje tudi pravico do pregleda poslovne dokumentacije, ki se nanaša na izvajanje Javne
službe.

9.2.3.

Koncedent in osebe, ki jih pooblasti, morajo nadzor iz tč. 9.2.2. te Koncesijske pogodbe
izvajati tako, da čimmanj motijo delovni proces in obratovanje objektov in naprav
infrastrukture.

9.2.4.

Koncedent ima pravico nadzirati izvajanje Javne službe v obliki, ki jo sam določi, pri čemer
lahko opravi poljubno število pregledov. Nadzor mora biti praviloma napovedan vsaj tri dni
vnaprej, koncesionarju pa je omogočena prisotnost njegovega predstavnika. Nadzor se
praviloma izvrši v poslovnem času koncesionarja. Ugotovitve opravljenega nadzora se zapišejo
v posebnem zapisniku.

Varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov
9.3.1.

Koncesionar in koncedent se zavezujeta, da bosta varovala dokumente in podatke, ki so
določeni kot državna, uradna ali poslovna tajnost.

9.3.2.

Koncesionar in koncedent se zavezujeta, da bosta ob upoštevanju predpisov, ki urejajo dostop
do podatkov javnega značaja, v največjem dopustnem obsegu varovala zaupnost poslovno
občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo gospodarsko škodo koncesionarju ali
drugim izvajalcem energetskih dejavnosti ali vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v
Republiki Slovenije, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali poslovna tajnost.

Kršitev Koncesijske pogodbe

10.1. Za kršitev te Koncesijske pogodbe se šteje tako nepravilno kot tudi nepravočasno izvrševanje
obveznosti po tej pogodbi.
10.2. Za kršitev te Koncesijske pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za
tovrstne pogodbe predpisana ali običajna.
10.3. Zaradi kršitve te Koncesijske pogodbe imata koncedent oziroma koncesionar pravico v skladu s pravili
pogodbenega prava (i) zahtevati izvršitev obveznosti, (ii) sama izvršiti obveznost kršitelja na njegove
stroške, če je ni izpolnil niti v razumnem roku po prejemu pisnega opozorila na kršitev in njene
posledice, (iii) zahtevati odškodnino, (iv) odstopiti od pogodbe, če kršitev ali njene posledice niso
odpravljene niti v razumnem roku po prejemu pisnega opozorila na kršitev in njene posledice, ali (v)
uveljavljati druge zahtevke, ki jih določa ta Koncesijska pogodba ali veljavni predpisi.
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10.4. Kršitve, za katere je odgovoren koncesionar
10.4.1.

O morebitni kršitvi in/ali njenih posledicah mora koncedent pisno opozoriti koncesionarja, pri
čemer mora pisno obvestilo vsebovati kratek opis kršitve in/ali njenih posledic ter razumen
rok, v katerem mora koncesionar kršitev in/ali njene posledice odpraviti.

10.4.2.

Koncesionar mora koncedentu, ne glede na morebitne druge sankcije zaradi kršitve te
Koncesijske pogodbe, povrniti vso škodo, ki jo je slednji utrpel zaradi kršitve te Koncesijske
pogodbe, pri čemer odškodnina obsega vso škodo, ki je priznana po splošnih pravilih civilnega
prava.

10.4.3.

Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncesionar razumno lahko predvidel ob
sklenitvi te Koncesijske pogodbe, razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude
malomarnosti.

10.4.4.

Koncedent lahko odstopi od te Koncesijske pogodbe, če koncesionar v razumnem roku po
prejetem pisnem obvestilu o kršitvi in/ali njenih posledicah teh ne odpravi, ali če jih ni mogoče
odpraviti.

10.4.5.

Pravico do odstopa od Koncesijske pogodbe iz tč. 10.4.4. te Koncesijske pogodbe koncedent
lahko uveljavi le za kršitve pogodbe, ki so takšne narave, da ogrožajo doseganje namena,
zaradi katerega je bila ta Koncesijska pogodba sklenjena.

10.4.6.

Če koncedent odstopi od te Koncesijske pogodbe v skladu z določbo tč. 10.4.5. te
Koncesijske pogodbe, ima pravico do odkupa infrastrukture, skladno z določili tč. 8.2. te
Koncesijske pogodbe.

10.5. Kršitve, za katere je odgovoren koncedent
10.5.1.

Koncesionar mora svoje obveznosti iz te Koncesijske pogodbe izvrševati kljub morebitni
kršitvi s strani koncedenta.

10.5.2.

O morebitni kršitvi in/ali njenih posledicah mora koncesionar pisno opozoriti koncedenta, pri
čemer mora pisno obvestilo vsebovati kratek opis kršitve in/ali njenih posledic ter razumen
rok, v katerem mora koncedent kršitev in/ali njene posledice odpraviti.

10.5.3.

Koncedent mora koncesionarju, ne glede na morebitne druge sankcije zaradi kršitve te
Koncesijske pogodbe, povrniti vso škodo, ki jo je slednji utrpel zaradi kršitve te Koncesijske
pogodbe, pri čemer odškodnina obsega vso škodo, ki je priznana po splošnih pravilih civilnega
prava.

10.5.4.

Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncedent razumno lahko predvidel ob
sklenitvi te Koncesijske pogodbe, razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude
malomarnosti.

10.5.5.

Koncesionar lahko odstopi od te Koncesijske pogodbe, če koncedent v razumnem roku po
prejetem pisnem obvestilu o kršitvi in/ali njenih posledicah teh ne odpravi, ali če jih ni mogoče
odpraviti.

10.5.6.

Pravico do odstopa od Koncesijske pogodbe iz tč. 10.5.5. te Koncesijske pogodbe
koncesionar lahko uveljavi le, če so kršitve pogodbe takšne narave, da za daljši čas
onemogočijo ali bistveno otežijo izvajanje Javne službe.

10.5.7.

Če koncesionar odstopi od te Koncesijske pogodbe v skladu z določbo točke 10.5.6. te
Koncesijske pogodbe, mora koncedent odkupiti infrastrukturo, skladno z določili tč. 8.1. te
Koncesijske pogodbe. Ker kupnina za infrastrukturo, določena skladno s tč. 8.1.7. te
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Koncesijske pogodbe, vključuje tudi izgubljeni dobiček koncesionarja, koncesionar zaradi
odstopa od te Koncesijske pogodbe nima pravice zahtevati dodatne odškodnine.
10.6. Akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki se nanaša samo na koncesionarja in je sorazmeren s
posegom v koncesionarjeve pravice po tej Koncesijski pogodbi, se ne šteje za kršitev te Koncesijske
pogodbe. V takšnem primeru ima lahko koncesionar pravico zahtevati ustrezno prilagoditev te
Koncesijske pogodbe ali ustrezno nadomestilo, če so izpolnjeni pogoji iz tč. 7.1.3. te Koncesijske
pogodbe.

11.

Višja sila in spremenjene okoliščine

11.1. Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati Javno službi tudi ob spremenjenih
okoliščinah ter v primeru višje sile.
11.2. Za spremenjene okoliščine se poleg okoliščin, ki jih določajo splošni predpisi civilnega prava, štejejo tudi
spremembe pogojev izvajanja Javne službe, ki nastanejo zaradi spremembe zakonov in drugih predpisov
Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije in hkrati bistveno spreminjajo način ali pogoje opravljanja
Javne službe, tako da ob spremenjenem načinu ali pogojih ni več mogoče doseči ciljev iz te Koncesijske
pogodbe.
11.3. V primeru višje sile ali spremenjenih okoliščin ima vsak izmed pogodbenikov pravico zahtevati ustrezno
prilagoditev te Koncesijske pogodbe.

12.

Prenehanje koncesijskega razmerja

12.1. Splošno o prenehanju koncesijskega razmerja
12.1.1.

Koncesijsko razmerje preneha (i) s prenehanjem Koncesijske pogodbe, zaradi poteka časa, (ii)
z odvzemom Koncesije, (iii) zaradi stečaja koncesionarja, (iv) zaradi prenehanja koncesionarja,
ali (v) v drugih primerih, določenih s predpisi.

12.1.2.

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja pred potekom trajanja koncesijskega razmerja
mora koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati Javno službo do dneva, ko
opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če predpisi ne določajo drugače, vendar
najdlje 1 leto.

12.2. Prenehanje zaradi poteka časa
12.2.1.

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila Koncesija podeljena.

12.3. Prenehanje zaradi odstopa od te Koncesijske pogodbe
12.3.1.
12.4.

Vsaka pogodbenik lahko odstopi od te Koncesijske pogodbe na način in pod pogoji, kot je to
določeno v tč. 10. te Koncesijske pogodbe.

Stečaj ali prenehanje koncesionarja
12.4.1.

Koncedent ima pravico odstopiti od te Koncesijske pogodbe, ko postane sklep o začetku
stečajnega postopka nad koncesionarjem ali o uvedbi postopka redne likvidacije
pravnomočen, če predpisi ne določajo drugačnega načina prenehanja koncesijskega
razmerja zaradi stečaja ali prenehanja koncesionarja.

12.4.2.

Koncedent lahko v primeru stečaja koncesionarja na objektih in napravah, ki so potrebna
za izvajanje javne službe, uveljavlja izločitveno pravico, skladno s predpisi o javno zasebnem
partnerstvu..
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12.5. Odvzem Koncesije

13.

12.5.1.

Koncesijsko razmerje preneha, če pristojni organ koncedenta v skladu s predpisi
koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo.

12.5.2.

Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu Koncesije, pri čemer
so posledice odvzema določene s takšno odločbo.

Končne določbe

13.1. S podpisom te Koncesijske pogodbe preneha veljati Pogodba in vse priloge k Pogodbi razen Priloge št. 2
»Kriteriji za ocenjevanje vrednosti plinskega sistema«, ki ostane v celoti v veljavi in postane Priloga k tej
Koncesijski pogodbi.
13.2. Za razmerja iz te Koncesijske pogodbe se uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.
13.3. Pri razlagi Koncesijske pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe.
13.4.

Neveljavnost dela te Koncesijske pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.

13.5. Pogodbenika si bosta prizadevala vse morebitne spore rešiti sporazumno, izhajajoč iz načela vestnosti in
poštenja. Če do sporazumne rešitve spora ne pride, je za vse spore, ki izvirajo iz te Koncesijske
pogodbe, ali so v zvezi z njo, krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
13.6. Če ni s to pogodbo ali koncesijskim aktom drugače določeno, mora koncesionar poročati ter pošiljati
druga pisanja in sporočila za koncedenta na naslov občine, in sicer: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
13.7. Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora en pogodbenik kaj storiti v določenem roku po sporočilu
drugega pogodbenika, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu takšnega sporočila, če ni v tej
Koncesijski pogodbi izrecno določeno drugače. Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je priporočeno
odposlan zadnji dan roka.
13.8. Ta Koncesijska pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsak
pogodbenik po dva.
13.9. Ta Koncesijska pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki kot je bila sklenjena.

V Žalcu, dne ………………
Za koncesionarja:

Za koncedenta:

ADRIAPLIN d.o.o.
Direktor
Andrea QUARTA

OBČINA ŽALEC
Župan
Janko KOS

Priloge:
-

Priloga št. 2 k pogodbi o koncesiji »Kriteriji za ocenjevanje vrednosti plinskega sistema« z dne
14.04.1994
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