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Številka : 3544-0036/2022  
Datum:    11.5.2022  

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 

ZADEVA: Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in plan 
gradnje za leto 2022 (obravnava in seznanitev) 

PRAVNA 
PODLAGA: 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP 
in 44/22 – ZOTDS, 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 (Ur. list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju  ZJZP), Odlok 
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 14/2008) – v nadaljevanju Odlok o podelitvi koncesije in
Koncesijska pogodba o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju
Občine Žalec (17.11.2020).

NAMEN: Seznanitev z izvajanjem koncesijske pogodbe v letu 2021 in planom 
aktivnosti (gradnja in izdelava projektne dokumentacije) za  leto 2022. 

OCENA STANJA: Zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja energetiko, Odloka o podelitvi 
koncesije in večkratnega lastniškega preoblikovanja koncesionarja, je občina 
Žalec po seznanitvi na občinskem svetu 28.oktobra 2020, dne 17.11.2020 
potrdila novo koncesijsko pogodbo s partnerjem ADRIAPLIN, Podjetje za 
distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 
Ljubljana, kot prevzemni družbi družbe Mestni plinovodi d.o.o., za dejavnost 
operaterja distribucijskega sistema, obdobje koncesije pa je v skladu z 
Odlokom o podelitvi koncesije podaljšala na 35 let, to je do 13.4.2029. 
V skladu s koncesijsko pogodbo (točka 7.4.2.) mora koncesionar najkasneje 
do 30. junija v posameznem koledarskem letu predložiti koncedentu poročilo 
za preteklo koledarsko leto, vsake 3 leta pa izdelati načrt razvoja 
infrastrukture.  

FINANČNE 
POSLEDICE: 

Poročilo nima  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. 
Neamortizirana vrednost vseh investicij koncesionarja na dan 31.12.2021 
znaša  4.836.527,67 EUR. 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Žalec Janko Kos 

POROČEVALEC: Uvodna obrazložitev Aleksander Žolnir, vodja Urada za GJS 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT 
OZ. GRADIVO IN 
POROČA OS: 

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

OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  
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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
ZADEVA: Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne 

gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in plan gradnje za 
leto 2022 (obravnava in seznanitev) 

 
 
V prilogi vam posredujemo Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na 
območju Občine Žalec v letu 2021 in plan gradnje za leto 2022 (obravnava in seznanitev).  
 
Predlog sklepa:  

 
Občinski svet Občine Žalec se je seznanil   s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe 
o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Žalec v letu 2021 in 
planom gradnje za leto 2022. 

 
Za obrazložitev pooblaščam Aleksandra Žolnirja, vodjo urada za gospodarske javne službe. 
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