
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPRAŠANJA PRILAGODITVE KONCESIJSKIH 
RAZMERIJ LOKALNIH JAVNIH SLUŽB NA 

PODROČJU ZEMELJSKEGA PLINA NOVI PRAVNI 
UREDITVI 

 
 
  
 
 
 
 
Naročnik:   Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Izvajalec:  Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
 
 
 
 
Vodja projekta: prof.dr. Rajko Pirnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Vsebina 
 

1 Temeljne značilnosti nove ureditve ................................................................. 3 

1.1 Novi zakon ................................................................................................... 3 
1.2 Nove javne službe ........................................................................................ 3 
1.3 Nova določitev upravičenih odjemalcev ....................................................... 4 
1.4 Posebne ali izključne pravice ....................................................................... 4 
1.5 Nova razdelitev pristojnosti .......................................................................... 6 

2 Preureditev koncesijskih razmerij.................................................................... 7 

2.1 Splošna izhodišča ........................................................................................ 7 
2.2 Vsebinska vprašanja .................................................................................... 7 

2.2.1 Nov predmet koncesije.......................................................................... 7 
2.2.2 Finančna vprašanja koncesije ............................................................... 9 

2.3 Način prilagoditve koncesijskega razmerja ................................................ 10 
2.3.1 Sporazumna prilagoditev razmerja...................................................... 10 

2.4 Možne posledice, če do sporazuma ne pride ............................................. 12 

3 Priloga 1 ........................................................................................................... 14 

4 Priloga 2 ........................................................................................................... 29 

5 Priloga 3 ........................................................................................................... 41 

6 Priloga 4 ........................................................................................................... 71 

 
 

 
 
 
 
 
 



 3

 

1. Temeljne značilnosti nove ureditve 
 

1.1. Novi zakon 

 
Zakon spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04) 
je bistveno spremenil tudi ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb na področju 
zemeljskega plina. Te spremembe in dopolnitve pa so v večji meri posledica prenosa 
v naš pravni red novih zahtev Direktive 2003/54/ES Evropskega parlamenta in sveta 
o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in razveljavitvi Direktive 
96/92/ES1,  ter na področju trga z zemeljskim plinom Direktive 2003/55/ES 
Evropskega parlamenta in sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim  
plinom in razveljavitvi Direktive 98/30/ES2. 
 

1.2. Nove javne službe 

 
Energetski zakon tako na področju lokalnih javnih služb zemeljskega plina določa 
novo gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja, ki združuje 
dosedanje upravljanje omrežja in izvajanje distribucije, poleg tega pa še javno službo 
dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. Dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim 
odjemalcem sta določeni kot izbirni lokalni gospodarski javni službi. EZ v 31a. členu 
podrobno določa vsebino obvezne lokalne gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki zlasti obsega 
vse omrežne dejavnosti: vzdrževanje in razvoj omrežja, upravljanje omrežja, 
zagotavljanje priključitve na omrežje, omogočanje dostopa do omrežja in 
zagotavljanje potrebnih podatkov. Ta javna služba se financira iz omrežnine, ki je 
najpomembnejši del cene za uporabo omrežij. 
 
Kot pomembno novost EZ v 31.b členu EZ zahteva organizacijsko ločitev dejavnosti 
sistemskega operaterja, ki ne sme opravljati nobene druge dejavnosti in mora poleg 
tega izpolniti še številne druge zahteve glede finančne in upravljalske samostojnosti 
ter neodvisnega izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina. EZ skladno z direktivo zahteva organizacijsko ločitev dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja po 1.7.2007, in sicer le za sistemske 
operaterje, ki imajo nad 100.000 uporabnikov distribucijskega omrežja. Ker zaradi 
tega sistemski operater ni nujno lastnik omrežja, EZ tudi ureja obveznost sklenitve 
pogodbe med sistemskim operaterjem in lastnikom omrežja.  
 

                                            
1 Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning 
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC, OJ L 176, 
15.07.2003 
2 Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning 
common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC, OJ L 176, 
15.07.2003 
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Po EZ je dobava organiziranje ali prodaja energije in goriv odjemalcem in je nasploh 
prosta tržna dejavnost, podvržena le licenci. Edina izjema je dobava zemeljskega 
plina gospodinjskim odjemalcem, ki jih zakon v tej zvezi imenuje tarifni odjemalci. 
Dobava zemeljskega plina tem odjemalcem je lokalna gospodarska javna služba do 
1.7.2007. 
 

1.3. Nova določitev upravičenih odjemalcev 

 
V tretjem odstavku 19. člena Energetskega zakona (EZ; Uradni list RS, št. 79/99, 
8/00, 52/02 (ZJA), 110/02 (ZGO-1) in 51/04), v povezavi s 87. členom EZ-A so 
drugače kot do sedaj določeni upravičeni odjemalci. Tako postanejo upravičeni 
odjemalci vsi odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev. Slednji postanejo 
upravičeni odjemalci s 1.7.2007. To pomeni, da se bo bistveno razširil krog 
upravičenih odjemalcev in da na prenosno omrežje zemeljskega plina ne bo več 
priključen noben tarifni (torej gospodinjski) odjemalec. Dobava tarifnim odjemalcem 
zemeljskega plina je zato postala izbirna lokalna gospodarska javna služba. 
 
Na področju zemeljskega plina je tudi bistvena novost v 32. členu EZ uvedba 
reguliranega dostopa do omrežja namesto dosedanjega izpogajanega dostopa, kar v 
praksi pomeni bistveno širitev možnosti dostopa do omrežja. Ta dostop je urejen 
podobno, kot je že do sedaj bil urejen dostop do omrežja električne energije. Posebej 
je treba omeniti, da predlagani zakon omogoča izjemo od obveznosti reguliranega 
dostopa do omrežja za določen čas za novo infrastrukturo. 
 

1.4. Posebne ali izključne pravice 
 
Za preureditev obravnavanih koncesijskih razmerij je pomembna tudi nova ureditev 
posebnih ali izključnih pravic na področju distribucije zemeljskega plina. Posebna ali 
izključna pravica je z aktom javne oblasti določena pravica opravljati neko dejavnost 
in/ali uporabljati neko stvar, ki ni pod splošnimi pogoji dostopna vsakomur. Pri 
določanju posebnih ali izključnih pravic morajo katerekoli javne oblasti držav članic, 
torej tudi njihove lokalne skupnosti, upoštevati omejitve prava Evropske skupnosti 
(ES). 
 
Posebne ali izključne pravice ureja 86. člen Pogodbe ES, katerega bistvo je prav 
opredelitev obsega uporabe konkurenčnih pravil te pogodbe na področju 
gospodarskih javnih služb. Za obravnavano vprašanje je pomemben 2. odstavek 86. 
člena, ki določa, da so podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe  (undertakings 
entrusted with the operation of services of general economic interest) podvržena 
pravilom konkurence iz Pogodbe ES, razen v kolikor uporaba teh pravil dejansko ali 
pravno ne ovira posebnih obveznosti, ki so jim naložene. V nadaljevanju pa ta 
odstavek določa izjemo od navedene izjeme: ne glede na to možnost izjeme zaradi 
nje razvoj trgovine ne sme biti prizadet v tolikšnem obsegu, da bi to nasprotovalo 
interesom Skupnosti.  
 
Posebne obveznosti iz prejšnjega odstavka pravo ES imenuje »obveznosti javne 
službe«. V pravu ES še ni predpisa, ki bi na splošno določal obveznosti javne službe, 



 5

čeprav Komisija o tem razmišlja3. Vendar je mogoče v t.i. sektorskih predpisih 
(predpisih s posameznih področij), zlasti direktivah, najti številne določbe, ki bodisi 
neposredno nalagajo državam članicam, da določijo nekatere obveznosti javne 
službe, ali pa jim to vsaj dovoljujejo. V teh predpisih je mogoče najti nekakšen 
skupen nabor obveznosti javne službe v pravu ES. Gre zlasti za naslednje: 
 

- univerzalne storitve 
- trajnost 
- kvaliteta storitev 
- dostopnost 
- varstvo uporabnikov. 

 
Seveda je mogoče na posameznih področjih najti še dodatne obveznosti javne 
službe, kot n.pr. varstvo okolja na področju električne energije in zemeljskega plina. 
 
Dodatno pa je treba še omeniti, da Direktiva 2003/55/ES v petem odstavku 3. člena 
dopušča posebne ali izključne pravice za distribucijo. Ta člen določa, da se lahko 
države članice odločijo, da ne bodo uporabile določb iz člena 4 (to so pravila o tem, 
da je dostop na trg zemeljskega plina mogoč na podlagi dovoljenja ali licence) v zvezi 
z distribucijo, če bi uporaba teh določb pravno ali dejansko ovirala izpolnjevanje 
obveznosti, ki so naložene podjetjem plinskega gospodarstva v splošnem 
gospodarskem interesu, in če razvoj trgovanja ni prizadet do take mere, ki bi bil v 
nasprotju z interesi Skupnosti. Interesi Skupnosti vključujejo med drugim konkurenco 
v zvezi z upravičenimi odjemalci, skladno s to direktivo in členom 86 Pogodbe. Očitno 
je torej, da se navedena določba izrecno sklicuje na pravila 86. člena Pogodbe, ki 
dopuščajo ustanavljanje posebnih ali izključnih pravici zaradi zagotavljanja 
obveznosti javne službe.  
 
Kolikor je mogoče ugotoviti, so trenutno vse distribucije določene kot izključne 
pravice določenih koncesionarjev. Te izključne pravice obsegajo tako omrežne 
dejavnosti kot dobavo plina določenemu krogu odjemalcev, ki je določen bistveno 
širše od kroga tarifnih , torej gospodinjskih odjemalcev. Nova ureditev tako široke 
določitve posebnih ali izključnih pravic ne dopušča in glede tega vprašanja so v 
določenem delu koncesijske pogodbe že sedaj nične. 
 
Kar zadeva dobavo plina, lahko občine trenutno vzdržujejo le še posebno ali 
izključno pravico za dobavo plina tarifnim odjemalcem, in še to le do 1.7.2007. Za 
ostale odjemalce občine ne morejo več ne glede na določbe koncesijske pogodbe 
ohranjati monopola enega dobavitelja. 
 
Kar zadeva dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, občine lahko 
določijo posebno ali izključno pravico in to je seveda tudi edino smiselno. Gre torej za 
izključno pravico graditi in upravljati v občini ali delu njenega območja distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina, in nanj priključevati odjemalce. Tu je treba opozoriti še na 
določbe drugega odstavka 10. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina  
(Uradni list RS, št. 97/2004), po kateri lahko  sistemski operater prenosnega omrežja  
priključi uporabnika omrežja oziroma odjemalca zemeljskega plina le, če na območju, 

                                            
3 Glej t.i. Green Paper, zlasti točko 2.2. 
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kjer je ta uporabnik oziroma odjemalec, ni organizirano izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 
v okviru katere ima na tem območju izvajalec gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina posebno ali 
izključno pravico opravljati to javno službo, ali če sistemski operater distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina zavrne priključitev tega uporabnika oziroma odjemalca 
zaradi premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja. 
 

1.5. Nova razdelitev pristojnosti 

 
EZ-A določa tudi nov regulatorni okvir glede opravljanja distribucije zemeljskega 
plina. Tako je povsem na novo določil pristojnosti Javne agencije Republike Slovenije 
za energijo (v nadaljevanju: agencija). Tako agencija s svojimi splošnimi akti, ki imajo 
pravno naravo splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, določa: 
 

- metodologijo za določitev omrežnine in ugotavljanje upravičenih stroškov (Akt 
o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje 
upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni list 
RS, št. 87/05 in 102/05)   

- metodologijo za obračunavanje omrežnine (Akt o določitvi metodologije za 
obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni 
list RS, št. 87/05 in 102/05); 

- metodologijo za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem (Akt o določitvi 
metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega 
plina iz distribucijskega omrežja, Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05); 

- metodologijo za pripravo tarifnega sistema (Akt o določitvi metodologije za 
pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni 
list RS, št. 87/05 in 102/05). 

 
Poleg tega agencija izdaja naslednja soglasja: 
 

- k omrežnini sistemskega operaterja; 
- k njegovim sistemskim obratovalnim navodilom, ki jih izda po javnem 

pooblastilu; 
- k njegovim splošnim pogojem za dobavo in odjem, ki jih izda po javnem 

pooblastilu. 
 
Bistveno pa so spremenjene tudi pristojnosti občin. Dosedanje pristojnosti občin so 
bile zlasti določitev načina izvajanja javne službe (3. in 7. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah  - Ur.l. RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO; v nadaljevanju: 
ZGJS), podelitev koncesije za dosedanje javne službe (upravljanje distribucijskega 
omrežja, dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki so bili do EZ-A tarifni odjemalci), 
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, soglasje k tarifnemu sistemu. 
Sistemskih obratovalnih navodil zakon pred novo ureditvijo  ni jasno predvideval in jih 
je lahko občina deloma uredila v predpisu o načinu izvajanja javne službe. 
 
Nove pristojnosti občin so bistveno ožje. Čeprav še vedno obsegajo določitev načina 
izvajanja javne službe (3. in 7. člen ZGJS), pa je to omejeno na nove določbe EZ in 
splošnih aktov agencije. Podelitev koncesije je tako omejena le na dejavnost 
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sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in do 1.7.2007 
dobavo plina tarifnim (torej gospodinjskim) odjemalcem. Poleg tega občina daje 
soglasje k splošnemu aktu sistemskega operaterja, izdanem po javnem pooblastilu, 
ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina in soglasje k 
splošnemu aktu sistemskega operaterja, izdanem po javnem pooblastilu, ki ureja 
tarifni sistem za tarifne odjemalce. Na višino omrežnine in sistemska obratovalna 
navodila občine nimajo nobenega vpliva. 
 
 

2. Preureditev koncesijskih razmerij 
 

2.1. Splošna izhodišča 

 
Pri preureditvi koncesijskih razmerij na področju distribucije zemeljskega plina je 
treba upoštevati, da so občine z dosedanjimi koncesijskimi pogodbami podelile 
izključne pravice za praktično celotno distribucijo zemeljskega plina kot javno službo, 
ki obsega tudi dobavo zelo širokemu krogu odjemalcev. Pri tem novi EZ-A nima 
neposrednega vpliva na veljavnost koncesijske pogodbe, razen glede vprašanj, ki so 
v pogodbi urejena v izrecnem nasprotju z zakonom. Pogodbenih določb, ki so izrecno 
v nasprotju z zakonom in zato nične, ni mogoče izvrševati in v tem pogledu ima lahko 
novi zakon naravo višje sile. V vsakem primeru je zato treba čim prej ustrezno 
preurediti koncesijska razmerja. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da gre v večini 
primerov za koncesijo gradnje, saj koncesijske pogodbe predvidevajo, da omrežje po 
določenem času postane last koncedenta, torej občine. 
 
V nadaljevanju so najprej obravnavana vsebinska vprašanja preureditve teh razmerij, 
v nadaljevanju pa procesna vprašanja in kaj, če do dogovora ne pride. 
 

2.2. Vsebinska vprašanja 

 

2.2.1. Nov predmet koncesije 
 
Koncesija se lahko nanaša le na dejavnost, ki je z zakonom določena kot 
gospodarska javna služba. Tako lahko koncesija obsega le naslednje: 
 

- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 
pri čemer je ta koncesija omejena na največ 35 let; 

- dobavo zemeljskega plina tarifnim (gospodinjskim) odjemalcem največ do 
1.7.2007. 

 
Že brez vsakršnih sprememb koncesijskega razmerja od uveljavitve EZ-A koncesija 
ne obsega več dobave plina ostalim odjemalcem. To pomeni, da niti občina niti 
sedanji koncesionar ne moreta preprečiti kateremukoli prodajalcu plina, da bi ga 
prodajal upravičenim odjemalcem. 
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To pa tudi pomeni, da prodaja plina, ki jo izvaja koncesionar upravičenim 
odjemalcem, ne more več biti predmet koncesije. Čeprav mora novim upravičenim 
odjemalcem dosedanji dobavitelj še naprej dobavljati plin, če ne izberejo novega 
dobavitelja (1. odst. 80. člena EZ-A), pa tega ne dela več v okviru koncesijske 
pogodbe. Najbolj pravno sporno je vprašanje, ali je v tem okviru dolžan za ta plin še 
vedno plačevati koncesijsko dajatev, če je določena glede na količino prodanega 
plina. Menimo, da ne, saj je glede tega koncesijska pogodba v nasprotju s prisilnim 
predpisom (ZGJS v povezavi z EZ) in nična. ZGJS daje namreč podlago za 
določanje koncesijske dajatve, ki je javna dajatev, le za dejavnost, ki je gospodarska 
javna služba, ne pa za prosto tržno dejavnost. Brez izrecne zakonske podlage pa 
občina ne more določati javne dajatve.  
 
Javna služba mora biti opredeljena v skladu s predpisi, zlasti EZ in Uredbo o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja zemeljskega plina. To zlasti pomeni, da v aktih občine in koncesijski pogodbi 
ni mogoče omejevati možnosti priključitve uporabnikov na distribucijsko omrežje na 
tiste, ki porabijo manj od določenih količin  (običajno pod 600.000 m3 za industrijske 
in 300.000 m3 letno za druge uporabnike). Nasprotno, potrebno je, da občina določi 
izključno pravico sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, da priključuje 
uporabnike, katerih poraba ustreza zmogljivosti distribucijskega omrežja. To se 
seveda nanaša le na zelo velike uporabnike, saj mora za manjše uporabnike 
sistemski operater širiti omrežje tako, da se lahko priključijo, če je seveda to 
ekonomsko upravičeno. 
 
Posebno vprašanje je nalaganje obveznosti sistemskemu operaterju, da zgradi 
omrežje na določenem območju. To samo po sebi ni nikakršen problem, saj je ena 
bistvenih obveznosti javne službe in predstavlja mehanizem enakomerne 
razporeditve stroškov širjenja omrežja zemeljskega plina v občini. Vendar pa občina 
ne sme nalagati sistemskemu operaterju obveznosti, katerih financiranje ne 
zagotavlja splošni akt agencije o omrežnini v okviru omrežnine. Možno je sicer, da se 
plačilo določenega dela omrežja financira preko stroškov opremljanja stavbnega 
zemljišča, gotovo pa ne more sistemski operater v naprej financirati omrežje, ki ga ne 
more v bližnji prihodnosti uporabiti za distribucijo plina. 
 
Isto velja tudi za posebne ugodnosti, ki jih je v dosedanjih koncesijskih pogodbah 
koncesionar zagotavljal koncedentu ali njegovim ustanovam. Gre v glavnem za 
brezplačno priključitev teh objektov na zemeljski plin, predelavo kotlovnic, 
zagotavljanje projektne dokumentacije. Seveda pa lahko koncesionar prostovoljno 
soglaša s tem, da te ugodnosti vzdržuje še naprej, še zlasti, če hkrati (ali v povezani 
osebi) opravlja tudi dejavnost drugih energetskih storitev ali dobave plina. Pri tem pa 
je treba opozoriti, da se lokalna skupnost in koncesionar ne moreta dogovarjati o ceni 
in dajanju popustov na omrežnino kot cene omrežnih storitev. 
 
Posebno vprašanje ja, ali je pri tem mogoče podaljšati koncesijsko obdobje, seveda 
znotraj z zakonom določene meje 35 let. Poudariti je treba, da je podaljševanje 
koncesije omejevanje konkurence in tako v temelji v nasprotju s pravom ES. Kljub 
temu menimo, da je manjše podaljšanje obdobja koncesije dopustno, če pod novimi 
pogoji koncesije koncesionar ne bi mogel povrniti investicije v omrežje. Vendar mora 
biti pri tem to podaljšanje tako, da celotno koncesijsko obdobje ne preseže 35 let. 
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2.2.2. Finančna vprašanja koncesije 
 
Poudariti je treba, da ima po novi ureditvi občina le zelo majhen možen vpliv na 
različne finančne aspekte koncesije. Zlasti lahko občina vpliva na ceno plina za 
tarifne odjemalce, čeprav so tudi tu omejitve. Splošni akt o tarifi namreč sprejme 
sistemski operater v skladu z metodologijo agencije, soglasje izda pristojni organ 
občinske uprave. Pri tem občina ne more odreči soglasja, če je ta splošni akt skladen 
z določbami občinskih predpisov in splošnega akta agencije. 
 
Največje vprašanje v zvezi s tem je določba o najvišji ceni plina, ki je vključena v 
obstoječe občinske odloke, ki to ceno veže na kurilno olje. Najprej je treba povedati, 
da občina za določitev take omejitve zunaj javne službe nima nikakršne podlage in je 
ne more ohranjati. Določi jo lahko le za dobavo plina tarifnim odjemalcem (do 
1.7.2007), pa še to ni videti smiselno.  
 
Pri določitvi omrežnine, ki je pomemben strošek odjemalca zemeljskega plina, pa 
občina nima nikakršnega vpliva. Omrežnina je del cene za uporabo omrežij, ki je 
namenjena za izvajanje javne službe sistemskega operaterja. S splošnima aktoma 
agencije (o določitvi omrežnine, o obračunavanju omrežnine) je opredeljen način 
njene določitve,  njeno višino določi sistemski operater s soglasjem agencije.  
 
Posebno vprašanje je koncesijska dajatev, ki je v veljavnih koncesijah praviloma 
določena za celotno distribucijo zemeljskega plina kot izključno pravico in se običajno 
odmerja glede na količino prodanega plina. Teh določb ni več mogoče ohraniti v 
veljavi, saj občina ne more določati koncesijske  dajatve na tržno dobavo plina. Poleg 
tega je treba poudariti, da sploh ni smiselno, da bi občine še določale koncesijsko 
dajatev za distribucijo zemeljskega plina, saj to zgolj dviguje stroške za končne 
odjemalce. Poleg tega je treba upoštevati, da je zemeljski plin okoljsko zelo ugodno 
gorivo in da je treba njegovo uporabo pospeševati, ne pa ovirati z določanjem 
dodatnih stroškov za odjemalce. 
 
Če jo občina želi obdržati v veljavi (kar sicer odsvetujemo), pa je po novem lahko 
koncesijska dajatev določena le za vsako javno službo posebej, saj dosedanja 
osnova za njeno določanje (količina prodanega plina) ne ustreza več. Ker sistemski 
operater sploh ne sme prodajati plina, namreč po tej osnovi ne more plačevati 
nobene koncesijske dajatve. Za dejavnost sistemskega operaterja se koncesijska 
dajatev lahko določi le glede na preneseni plin, seveda v mejah upravičenih stroškov 
v okviru omrežnine, kot jih priznava agencija. Za gospodarsko javno službo dobava 
plina tarifnim odjemalcem pa jo je mogoče ohraniti na sedanji osnovi, torej glede na 
obseg prodaje tem odjemalcem v mejah tarifnega sistema. Poleg tega v občinske 
predpise, ki bodo veljali le do 1. 7. 2007 ni smiselno uvajati koncesijske dajatve, saj 
bo občina le kratek čas pridobivala ta vir prihodka. 
 
Vse to seveda pomeni, da bo potrebno finančne in druge ekonomske parametre 
vsake koncesije ponovno izračunati oziroma določiti, in na tej podlagi prilagoditi 
koncesijsko razmerje. Temeljni pristop pri tem mora biti ugotovitev, da je dobava 
plina skoraj v celoti izpostavljena konkurenci, zato bo lahko položaj koncesionarjev 
manj ugoden, poleg tega pa ima občina glede tega manj možnosti reguliranja. 
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2.3. Način prilagoditve koncesijskega razmerja 

 

2.3.1. Sporazumna prilagoditev razmerja 
 
Na vsak način je zaželeno, da občina in koncesionar sporazumno uredita prilagoditev 
pogodbenega razmerja. Kot je pojasnjeno v nadaljevanju, lahko nesporazumi vodijo 
le v prenehanje izvajanja javne službe in v zelo dolgotrajne pravde. 
 
Sporazumna prilagoditev razmerja mora seveda temeljiti na tem, da ena ali druga 
stran (lahko pa tudi obe) najprej pripravi temeljne ekonomske in druge parametre 
novega koncesijskega razmerja. Na podlagi tega mora drugi strani predlagati 
pogajanja o prilagoditvi koncesijskega razmerja. Vprašanja, ki jih je treba v teh 
pogajanjih dogovoriti, so zlasti zgoraj navedena vprašanja prilagoditve koncesijskega 
razmerja, lahko pa seveda tudi kakšna druga, odvisno od posebnosti koncesijskega 
razmerja. 
 
Po pogajanjih in doseženem dogovoru mora najprej občina ustrezno spremeniti 
odlok, s katerim na podlagi 3. in 7. člena ZGJS ureja način izvajanja javne službe 
(pogosto je ta odlok skupen za več javnih služb, včasih pa je skupen s koncesijskim 
aktom). Ker gre za zelo obsežne spremembe, je svetovati sprejem novega odloka. 
Vzorec takega odloka je v Prilogi 1 k tej analizi, pri čemer je treba poudariti, da gre za 
vzorec, ki ga je glede številnih vprašanj treba prilagoditi posebnostim določene 
občine. Vzorec ima tudi kratko obrazložitev. Pri tem je treba poudariti, da je vzorec 
izdelan za obe javni službi (dejavnost sistemskega operaterja in dobava tarifnim 
odjemalcem), saj ne svetujemo, da bi se sprejemala ločena odloka za vsako javno 
službo posebej. 
 
V nadaljevanju mora občina spremeniti koncesijski akt, ki je tudi odlok občine 
(pogosto je to isti odlok skupaj z aktom o načinu izvajanja javne službe). Vzorec 
koncesijskega akta je priložen tej analizi v Prilogi 2, vendar je tudi tu treba poudariti, 
da gre za vzorec, ki ga je glede številnih vprašanj treba prilagoditi posebnostim 
določene občine in tudi tu je vzorec izdelan za obe javni službi hkrati. V zvezi s 
koncesijskim aktom je treba opozoriti na določbo drugega odstavka 39. člena ZGJS, 
po kateri v primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami 
koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega akta. To velja tudi za neskladje, 
ki nastane pozneje zaradi spremembe koncesijskega akta, tako, da je po uveljavitvi 
spremembe akt treba uporabljati ne glede na določbe koncesijske pogodbe. 
 
Čeprav se zdi, da bi bilo dovolj le spremeniti koncesijski akt, pa seveda temu ni tako, 
saj neposredno izvajanje določb koncesijskega akta, ki so v nasprotju s koncesijsko 
pogodbo, nujno vodi do sporov in do morebitnih odškodninskih zahtevkov. Zato je 
nujno tudi spremeniti koncesijsko pogodbo. 
 
Seveda pa bo pri sporazumni preureditvi koncesijskega razmerja na podlagi tega 
prišlo do spremembe koncesijske pogodbe. V zvezi s tem je treba poudariti, da mora 
biti ohranjena identiteta koncesijskega razmerja, saj je večina obravnavanih 
koncesijskih razmerij tudi koncesija gradnje v smislu prava ES o javnih naročilih in 
Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju ZJN-1). 
Po pravu ES gre za koncesijo gradnje (»works concession«) takrat, ko je predmet 
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pogodbenega razmerja izvajalca gospodarske javne službe z javnim naročnikom 
gradnja in posledična uporaba zgrajenih objektov, katere namen je poplačati 
investicijo iz prihodkov te uporabe. Enako gre za koncesijo storitev (»service 
concession«) takrat, ko je predmet pogodbenega razmerja med javnim naročnikom in 
izvajalcem gospodarske javne službe le opravljanje storitev, ki se plačajo z uporabo 
storitev4. Bistveno za ločitev javnih naročil od koncesij je tveganje. Če večino  
tveganja v zvezi s povračilom investicije nosi izvajalec del, gre za koncesijo, če pa 
tveganje pretežno nosi naročnik (država ali lokalna skupnost), pa gre za javno 
naročilo5. Če torej nek posel, ki ga sklene država ali lokalna skupnost kot koncesijo 
tudi sama neposredno financira ali prevzame večino gospodarskega tveganja iz 
takega posla (n.pr. z zagotavljanjem prihodkov ali pokrivanjem izgube), potem gre za 
oddajo javnega naročila pod videzom koncesije in je potrebno za tak posel v celoti 
uporabljati pravila o postopku oddaje javnih naročil. In nasprotno, za koncesijo gre, 
če koncesionar nosi večino gospodarskega rizika izvajanja koncesije6, ne glede na 
poimenovanje v pravu države članice. 
 
To navajanje značilnosti koncesije gradnje je potrebno zato, ker je od vstopa 
Republike Slovenije(RS) v ES v RS potrebno neposredno uporabljati pravo ES v 
primeru neskladja s pravom RS. To pa pomeni, da pri preureditvi koncesijskega 
razmerja ne sme priti do položaja, da bi bilo mogoče šteti, da gre za sklenitev nove 
pogodbe. Zato morajo predmet pogodbe in temeljni parametri koncesijskega 
razmerja ostati isti ali se smejo spremeniti le nebistveno, razen v kolikor je nujno 
potrebno zaradi prisilnih predpisov (EZ-A). Temeljni parametri koncesijskega 
razmerja so v tem smislu obseg in vrsta omrežja, obseg izključne pravice, trajanje 
koncesije in obseg dolžnost priključevanja uporabnikov. 
 
Vzorec koncesijske pogodbe za koncesijo gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, prilagojen novi 
zakonski ureditvi, je v Prilogi 3. Tudi tu gre seveda za vzorec, ki ga je treba prilagoditi 
značilnostim posameznega razmerja. Pri tem pa je svetovati, da se praviloma ne 
sklepa nova koncesijska pogodba, pač pa aneks k prejšnji pogodbi, da ne bi bilo 
mogoče šteti razmerja kot sklenitev nove pogodbe. Vzorec seveda ne more biti 
sestavljen kot aneks, saj je aneks treba nomotehnično prilagoditi dosedanji pogodbi. 
To seveda pomeni, da je navedeni vzorec treba preoblikovati tako, da gre za aneks k 
obstoječi pogodbi. To sicer ni nujno, saj se lahko sklene tudi nova pogodba, bistveno 
je, da se ohranijo temeljni parametri koncesijskega razmerja, razen v kolikor so v 
nasprotju s prisilnimi predpisi. 
 
Pri prilagoditi koncesijske pogodbe v tistem delu, kjer gre za dobavo plina, ni toliko 
težav, saj se lahko ta del uredi le do 1.7.2007. Vzorec koncesijske pogodbe za 
dobavo tarifnim odjemalcem je v Prilogi 4, pri čemer zanj velja vse zgoraj povedano. 
 

                                            
4 Direktiva 2004/18/ES uporablja izraze »exploit of services«. 
5 Commission Interpretative Communication On Concessions under Community Law, 2000, str. 7-9. 
To interpretativno sporočilo je v celoti uporabno tudi po novi Direktivi 2004/18/ES. 
6 Več o tem glej  v Mužina, Aleksij: Koncesije – pravna ureditev koncesijskih razmerij v Sloveniji in v 
EU, Ljubljana 2004, str. 111 – 114. 
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2.4. Možne posledice, če do sporazuma ne pride 

 
To seveda pomeni, da je nastal med pogodbenima strankama spor. Vsak spor ima 
posebne značilnosti, zato ni mogoče kaj dosti splošnega reči glede položaja, ki bo 
nastal potem. Tako je mogoče le predvideti nekaj možnih položajev. 
 
Občina mora svoje predpise seveda prilagoditi EZ-A, če se to še ni zgodilo. Če 
občina iz kakršnegakoli razloga tega ne bi storila, lahko v delu, v katerem je odlok o 
načinu izvajanja obravnavanih javnih služb ali koncesijski akt neskladen z zakonom, 
koncesionar vloži pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti na Ustavnem sodišču. 
Pri tem je mogoče predlagati tudi izdajo začasne odredbe, da se izvajanje 
nezakonitih določb odlokov zadrži, vendar je treba v ta namen izkazati nastanek 
težko popravljive škode. 
 
Na drugi strani ima občina kot koncedent določene možnosti vplivanja na 
koncesionarja in lahko s koncesijskim aktom doseže uskladitev izvajanja obeh javnih 
služb z zakonom. Kot že omenjeno namreč koncesijski akt velja ne glede na določbe 
koncesijske pogodbe. Pri tem pa je treba opozoriti, da mora ta akt biti v skladu z EZ-
A, predpisi in splošnimi akti agencije. 
 
Take razmere v smislu obligacijskega prava predstavljajo spremenjene okoliščine, 
kar ZGJS v 50. členu zmotno imenuje višja sila. Spremenjene okoliščine so tise, ki so 
nastale po sklenitvi koncesijske pogodbe, ki bistveno otežujejo izpolnitev pogodbenih 
obveznosti vsaj eni od strank, ki so nepredvidljive, ki jih stranke ne morejo odvrniti ali 
se izogniti njihovim posledicam in ne izvirajo iz sfere pogodbenih strank. Po ZGJS 
velja na koncesijo gospodarske javne službe posebno pravilo v primeru spremenjenih 
okoliščin: koncesionar mora javno službo opravljati ne glede na spremenjene 
okoliščine in ima pravico do nadomestila stroškov nastalih zaradi opravljanja 
koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah od 
koncedenta. 
 
To seveda pomeni, da se občina brez sporazuma s koncesionarjem lahko izpostavlja 
zahtevkom za povrnitev stroškov, kar bo v primeru zaostrovanja sporov vodilo v 
številne pravde. Nedvomno bo slej ko prej razmerje prišlo tako daleč, da bo 
prenehalo. Pri tem pa bo koncesionar še naprej lastnik omrežja, saj bo najbrž težko 
zagotoviti, da bi v skladu s pogodbo ali na podlagi razlastitve občina zmogla plačilo 
omrežja. To pa pripelje v povsem zagaten položaj, kateremu se morata obe stranki, 
tako koncedent kot tudi koncesionar, če je le mogoče, izogniti. 
 
Postavljeno nam je bilo tudi vprašanje, ali bi lahko občine obveznosti, ki bi jim nastale 
iz teh razmerij, prenesle na državo. Menimo, da pravno za kaj takega ni možnosti. 
Pravno bi lahko država odgovarjala le, če bi bili izpolnjeni pogoji iz 26. člena Ustave 
RS za odškodninsko odgovornost države zaradi protipravnega ravnanja njenih 
organov ali uslužbencev. Prvi in poglavitni pogoj za tako odškodninsko odgovornost 
je, da je organ ali uslužbenec države ravnal protipravno. Takega protipravnega 
ravnanja pa ni videti. Nasprotno, pravo ES tako prilagoditev koncesijskih razmerij 
izrecno zahteva in jo morajo organi Republike Slovenije izvesti. Taka ureditev je 
urejena v EZ in ta zakon morajo organi RS in agencija, pa seveda tudi občine, 
izvajati. Opustitev izvajanja tega prava bi bila protipravno ravnanje, zaradi katerega 
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lahko nastopi odškodninska odgovornost do tretjih oseb (n.pr. upravičenih 
odjemalcev), ki bi zaradi tega utrpeli škodo. 
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3. Priloga 1 
 
 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS. Št. 32/1993 ter 
Ur.l. RS, št. 30/1998 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS št. 79/1999, št. 51/2004 ter št. 26/2005 - v nadaljevanju: »Energetski 
zakon«) ter statuta Občine_________(__________- v nadaljevanju: »statut«) je 
občinski svet dne _______ na svoji _________ seji sprejel 
 
 
 

ODLOK 
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe 
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok ureja način izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: 
javni službi): 

- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
(v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja), 

- dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: dobava 
tarifnim odjemalcem). 

 
Izvajalec lokalnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: izvajalec) mora v 
javnem interesu izvajati obveznosti javne službe, zlasti varnost obratovanja, 
zanesljivost dobave zemeljskega plina, zagotavljanje dobave zemeljskega plina in 
storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje 
predpisane kvalitete in razumne cene dobavljenega zemeljskega plina oziroma 
storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in 
ohranjanje podnebnih razmer. 
 
 

2. člen 
(definicije) 

 
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo 
energetsko dejavnost ter varovanje okolja. 
 
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije: 

- Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agencija za energijo; 
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- dobavitelj zemeljskega plina: je izvajalec javne službe dobave tarifnim 
odjemalcem; 

- sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja; 

- trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin 
 
 

3. člen 
(območje izvajanja javnih služb) 

 
Javni službi se izvajata na celotnem območju lokalne skupnosti.  Kolikor se javni 
službi izvajata na ožjem območju, to odloči lokalna skupnost s koncesijskim aktom. 
 
 
 
II. DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
SISTEMSKEGA OPERATERJA 
 
1. Opredelitev javne službe in izvajanje 
 
 

4. člen 
(opredelitev javne službe) 

 
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega:  

- zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina, 
- obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, 
- zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve 

za priključitev in dostop do omrežja, 
- zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno 

zmogljivost in zanesljivost omrežja, 
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja, 
- zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omrežji 

katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano, 
- zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko 

učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja, 
- napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, 

z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih. 
 
Dejavnost sistemskega operaterja izvaja pravna ali fizična oseba. 

5. člen 
(čas trajanja izvajanja javne službe) 

 
Pravica izvajanja javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja se 
podeli za največ 35 let.  
  
2. Javna pooblastila 
 

6. člen 
(javna pooblastila) 
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Sistemski operater ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila: 

- daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju 
prostora, 

- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, 

- izdaja sistemska obratovalna navodila, 
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz 

distribucijskega omrežja, 
- daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za 

posege in projektnimi pogoji, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s 
katerim upravlja sistemski operater. 

 
 
 
3. Financiranje javne službe 
 

7. člen 
(omrežnina) 

 
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se 
financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju. 
 
Višino omrežnine določi sistemski operater v skladu z akti, ki jih na podlagi 
Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem 
listu RS mora pridobiti soglasje Agencije za energijo. 
 
Sistemski operater zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z Energetskim 
zakonom, aktom, ki ureja določitev metodologije za določitev obračunavanje 
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina in drugimi predpisi. 
 

8. člen 
(drugi prihodki sistemskega operaterja) 

 
Sistemski operater pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov, ki 
izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja. 
 
 
 
4. Obveznosti sistemskega operaterja 
 
 

9. člen 
(pregled zmogljivosti) 

 
Sistemski operater vsaki dve (2) leti pripravi in objavi pregled, ki vsebuje:  

- manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti, 
- potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji, 
- napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih 5 (pet) let. 
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10. člen 
(sistemska obratovalna navodila) 

 
Sistemski operater izda oziroma uskladi v roku 6 mesecev po objavi tega odloka 
sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v 
nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način 
vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 
 
Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo: 

- tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in 
kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom, 

- način zagotavljanja sistemskih storitev, 
- postopke za obratovanja distribucijskih omrežij v kriznih stanjih, 
- tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje; 
- tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih 

sistemskih operaterjev. 
 
Pred objavo sistemsko obratovalnih navodil mora sistemski operater pridobiti 
soglasje Agencije za energijo. 
 
Sistemski operater mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na način, kot to določajo občinski predpisi  
 

11. člen 
(splošni pogoji) 

 
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v 
nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme oziroma uskladi v 6 mesecih po 
objavi tega odloka po javnem pooblastilu sistemski operater v skladu z metodologijo, 
ki jo določi Agencija za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti 
soglasje Agencije za energijo.  
 
Sistemski operater mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na način, kot to določajo občinski predpisi. 
 
Splošni pogoji morajo obsegati tudi: 

• ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med 
izvajalcem in odjemalcem; 

• zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in 
podatkov o tarifi in cenah, 

• pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov; 
• postopke odločanja o pritožbah odjemalcev, 
• razloge za ustavitev distribucije zemeljskega plina iz razlogov navedenih v 

šesti alinei prvega odstavka 76. člena Energetskega zakona, 
• postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,  
• postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje. 
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12. člen 
(program ukrepov) 

 
Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz 31.b. 
člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju 
mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.  
 
 

13. člen 
(informiranje odjemalcev) 

 
Sistemski operater mora najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani 
odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem 
omrežju, kjer sistemski operater opravlja javno službo. 
 

14. člen 
(kataster omrežja in infrastrukture) 

 
Sistemski operater je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, 
vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in trošilih in oboje posredovati 
lokalni skupnosti, kolikor to lokalna skupnost zahteva. 
 
 
5. Distribucijsko omrežje 
 
 

15. člen 
(definicija distribucijskega omrežja) 

 
Distribucijsko omrežje je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na 
zaključenem geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot 
območja izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija 
zemeljskega plina do končnih uporabnikov. 
 
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, 
kot to določajo sistemska obratovalna navodila. 
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16. člen 
(priključitev na distribucijsko omrežje) 

 
 
Sistemski operater mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, 
obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje    
 
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji določenimi z 
Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in 
sistemskimi obratovalnimi navodili. 
 
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le sistemski operater 
 
 

17. člen 
(vloga za priključitev) 

 
Sistemski operater mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za 
priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem 
s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za 
zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih. 
  
O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za energijo. 
 
 

18. člen 
(pogodba o priključitvi) 

 
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan sistemski operater priključiti uporabnika 
omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, 
določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji. 
 
Pred priključitvijo skleneta sistemski operater in uporabnik omrežja 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. 
 
 

19. člen 
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje) 

 
Uporabnik nosi nesorazmerne stroške priključitve 
 
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane sistemski operater lastnik 
priključnega plinovoda in ga mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi 
navodili.  
 
 

20. člen 
(pogodba o dostopu) 
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Sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega 
omrežja, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in 
splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja za odjem 
ali oddajo dogovorjene količine plina ob dogovorjenem času. 
 
S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa za določen čas zagotovljen 
dostop do distribucijskega omrežja za določeno zmogljivost in smer prenosa. 
 
Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih zmogljivosti 
dostopa do distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev 
obstoječega priključka ali odjemnega mesta. 
 
 

21. člen 
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja) 

 
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim 
izjava javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, 
obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi 
v koncesijski pogodbi ter pod pogojem, da mu višina omrežnine to omogoča. 
 
 
 
III. DEJAVNOST DOBAVE TARIFNIM ODJEMALCEM IN IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI DOBAVE ZEMELJSKEGA  PLINA TARIFNIM ODJEMALCEM 
 
1. Opredelitev javne službe in izvajanje 

 
 

22. člen 
(dejavnost dobave) 

 
Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega 
predvsem: 

- izključno pravico prodaje, zemeljskega plina tarifnim odjemalcem; 
- dolžnost oskrbe zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi celo 

leto; 
- zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v 

primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi. 
 
Dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem se izvaja v pravni ali fizični 
osebi, ki je izbrana v skladu s predpisi in v skladu s predpisi izvaja to lokalno 
gospodarsko javno službo. 
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23. člen 
(dobava zemeljskega plina) 

 
Dobavitelj zemeljskega plina izvaja javno službo dejavnosti dobave zemeljskega 
plina tarifnim odjemalcem do 1. julija 2007.   
 

 
2. Financiranje javne službe 
 

24. člen 
(cena zemeljskega plina, zaračunavanje in plačilo) 

 
Dobavitelj zemeljskega plina zaračunava tarifnim odjemalcem ceno zemeljskega  
plina v skladu z Energetskim zakonom, z aktom, ki ureja določitev metodologije za 
pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter drugimi 
predpisi. V računu morata biti ločeno prikazana vsaj znesek za porabljen plin in cena 
za uporabo omrežja.  
 
 
3. Dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
 
 

25. člen 
(pogodba o oskrbi) 

 
 
Dobavitelj zemeljskega plina je dolžan skleniti pogodbo o oskrbi zemeljskega plina (v 
nadaljevanju: pogodba o oskrbi) z vsakim tarifnim odjemalcem, ki je priključen 
oziroma se priključi na distribucijsko omrežje na območju, na katerem izvaja to javno 
službo.   
 
Dobavitelj zemeljskega plina mora tarifnim odjemalcem ves čas zagotavljati zemeljski 
plin v skladu s pogodbo o oskrbi ter pod pogoji, ki jih določajo drugi predpisi. 
 
Pogodbe o oskrbi s tarifnimi odjemalci se sklenejo za določen čas največ do 1. 7. 
2007, za čas trajanja izvajanja javne službe, razen če tarifni odjemalec ne zahteva 
drugače ali če ima tarifni odjemalec soglasje za priključitev za drugačno obdobje. 
 
Za eno priključno mesto se lahko za isto obdobje sklene le ena pogodba o oskrbi. 
 
Vsebina pogodbe mora biti tarifnemu odjemalcu znana vnaprej. O kakršnikoli 
spremembi pogodbenih pogojev morajo biti tarifni odjemalci obveščeni vnaprej. 
 
 

26. člen 
(vsebina pogodbe o oskrbi) 

 
Pogodba o oskrbi mora vsebovati: 
- splošne podatke o pogodbenih strankah, 
- priključno mesto in priključek z navedbo priključne moči, 
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- odjemno skupino tarifnega odjemalca, 
- predviden letni odjem zemeljskega plina, 
- opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih in obračunskih podatkov, 
- način obračunavanja odjema zemeljskega plina,  
- obvezo dobavitelja tarifnim odjemalcem, da bo podatke, neposredno ali posredno 

pridobljene od tarifnega odjemalce, uporabljal le za namene, vezane na dobavo 
zemeljskega plina in dostop do omrežja in jih ne bo posredoval tretjim strankam,  

- vrsta storitev dobavitelja in standardi kakovosti, ki jih zagotavlja; 
- vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja; 
- pogoje in stroške priključitve, vključno s plačilom priključka; 
- način, na katerega lahko tarifni odjemalec pridobi podatke o tarifi in ceni 

vzdrževalnih del; 
- trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prenehanja ter pravica tarifnega 

odjemalca o odstopu od pogodbe; 
- pravica tarifnega odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če niso doseženi s 

pogodbo določeni standardi kakovosti; 
- način odločanja o pritožbah tarifnih odjemalcev, ki mora biti pregleden, enostaven 

in ne sme povzročati tarifnim odjemalcem stroškov, 
- način razreševanja sporov, 
- datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe, če se dobavna pogodba sklepa za 

določen čas. 
 
 

27. člen 
(dodatni razlogi za prenehanje pogodbe o oskrbi) 

 
Poleg razlogov pogodbenega prava preneha pogodba o oskrbi veljati tudi v 
naslednjih primerih: 
- če tarifni odjemalec pisno obvesti dobavitelja tarifnim odjemalcem o odstopu od 

pogodbe s 7 dnevnim odpovednim rokom, razen če ni v pogodbi določen 
drugačen odpovedni rok; 

- če dobavitelj tarifnim odjemalcem odstopi od pogodbe v primerih, ki jih določajo 
veljavni predpisi, 

- ob spremembi imetnika priključka. 
 
Pogodba o oskrbi za skupne prostore v večstanovanjski hiši ne preneha veljati ob 
zamenjavi upravnika večstanovanjske hiše, če se s tem strinjajo lastniki delov stavbe 
ter novi upravnik. V tem primeru novi upravnik hiše izjavi, da se z obstoječo pogodbo 
strinja in da dobavitelju tarifnim odjemalcem na voljo svoje podatke, ki jih dobavitelj 
tarifnim odjemalcem zahteva ob sklenitvi dobavne pogodbe. 
 
 

28. člen 
(informiranje) 

 
Dobavitelj mora najmanj enkrat letno informirati posameznega tarifnega odjemalca o 
gibanju in značilnostih porabe plina značilnih skupin tarifnih odjemalcev. 
 
Pri tem mora dobavitelj opozarjati tarifne odjemalce na obstoječe in načrtovane 
programe vzpodbujanja teh odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih 
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izvaja dobavitelj ali tiste, ki jih na njegovem območju izvajanja javne službe izvajajo 
druge pravne ali fizične osebe. 

 
 
IV. SKUPNE DOLOČBE 
 
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe 

  
 

29. člen 
(oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe) 

 
Javni službi se lahko opravljata v vseh organizacijskih oblikah, predvidenih v zakonu, 
ki ureja gospodarske javne službe. 
 
Praviloma se za javni službi podeli skupna koncesija.  V koncesijskem aktu ali 
koncesijski pogodbi se določi tudi naslednje: 

- da mora sistemski operater, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi ali 
koncesijskem aktu, zgraditi distribucijsko omrežje ter objekte in naprave, ki so 
potrebni za delovanje distribucijskega omrežja; 

- da pri gradnji distribucijskega omrežja, objektov in naprav občina lahko sodeluje 
kot soinvestitor pri gradnji distribucijskega omrežja; 

- da ostane infrastruktura (distribucijsko omrežje, objekti in naprave) v lasti 
koncesionarja ali občine oziroma se prenese na občino ob prenehanju 
koncesijskega razmerja; 

- dolžnost koncesionarja, da odčitava števcev porabe plina, 
- dolžnost organizacije vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov. 

 
 
Izvajalec pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju določenem v 3. 
členu tega odloka.  Na podlagi te izključne pravice ima sistemski operater pravico in 
dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, 
ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določenimi s predpisi 
in splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.  
 
Komentar: glej 15. člen Odloka o podelitvi  koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim 
odjemalcem.  
 
 

30. člen 
(postopek izbire izvajalca) 

 
Izbira izvajalca javnih služb se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske 
javne službe, koncesije gradenj oziroma koncesije storitev, z upoštevanjem 
nacionalnega energetskega programa ter lokalnega energetskega koncepta, kolikor 
ga občina sprejme. 
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Komentar: V odloku ne moremo točno določiti načina in predpisa, ki ureja izbiro 
izvajalca gospodarskih javnih služb, glede na to, da se na področju, kjer se stikata 
javni in zasebni sektor pojavljajo različne oblike sodelovanja med javnim in zasebnim 
sektorjem ter glede na to, da še nimamo krovnega zakona, ki bi enovito urejal javno-
zasebno partnerstvo. 
  

31. člen 
(upravljavski in organizacijski ukrepi) 

 
Sistemski operater mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov 
iz 31.b. člena Energetskega zakona, razen v primeru, če ima sistemski operater manj 
kot 100.000 priključenih odjemalcev. 
 
 

32. člen 
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina) 
 
Na območju občine je obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in/ali uporaba 
plina urejena z občinskimi predpisi. Občina se lahko odloči za obvezno priključitev na 
distribucijsko omrežje samo v primeru, da to stori z namenom varovanja okolja, 
zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev. Obveznost priključitve velja 
samo za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih 
energetskih naprav skupne moči preko …..kw. 
 
Komentar: Menimo, da ima obveznost priključitve nad določeno skupno močjo, 
kolikor je ta to podlaga v občinskih predpisih, v skladu z ustavo, vsaj tako izhaja iz 
ustavne odločbe U-I-150/92 (Občina Ormož).  Obveznost priključitve pa mora izhajati 
iz, in mora biti skladna, z zakonom o varstvu okolja glede onesnaževanja okolja. 
 
 
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb 
 
 

33. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb) 

 
Uporabnik in/ali odjemalec, kolikor odjema zemeljski plin in/ali je uporabnik 
distribucijskega omrežja, mora imeti z izvajalcem javnih služb sklenjeno pogodbo o 
dostopu do distribucijskega omrežja in/ali oskrbi zemeljskega plina.   
 
 
3. Nadzor nad opravljanjem javnih služb 
 
 

34. člen 
(nadzor nad izvajanjem službe) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo s predpisi določeni organi ter občinska 
inšpekcijska služba. 
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V. PREHODNE DOLOČBE 
 
 
 

36. člen 
(ločenost pravnih oseb) 

 
Z dnem 01.07.2007 mora izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja zagotoviti, da 
se dejavnost sistemskega operaterja distribucije zemeljskega plina in dejavnost 
dobave plina opravlja v samostojnih pravnih osebah, razen če ima sistemski operater 
manj kot 100.000 priključenih odjemalcev. 
 
 

37. člen 
(sprememba predpisov) 

 
Izvajalci, ki so postali izvajalci na podlagi predpisov pred sprejemom Zakon 
spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04), z 
aneksom k obstoječim koncesijskim pogodbam ali z novo koncesijsko pogodbo 
uredijo področja, ki jih predpisi, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijskih pogodb, 
urejajo na novo. 
 
Pri spremembi obstoječih koncesijskih pogodb oziroma sklenitvi novih koncesijskih 
pogodb, se lahko koncesijske pogodbe podaljšajo tako, da od podpisa koncesijske 
pogodbe, ki velja na dan objave tega odloka, ne trajajo več kot 35 let, vendar se 
trajanje koncesije ne sme podaljšati za več kot polovico roka koncesije pred 
spremembo pogodbe. 
 
Kolikor so se, ali se, izvajalcem ekonomsko ali kako drugače poslabša položaj zaradi 
sprejetih prepisov po podpisu koncesijske pogodbe, občina predlaga tako uskladitev 
koncesijskih pogodb, da se koncesionarjem ekonomski in konkurenčni položaj ne bo 
poslabšal.  Kolikor se nespremenjenega ekonomskega in konkurenčnega položaja 
ne da doseči s spremembo koncesijske pogodbe, potem je občina dolžna 
koncesionarju dati primerno nadomestilo.  
 
 

38. člen 
(določbe, ki veljajo za tarifne odjemalce) 

 
Določbe, ki se v tem odloku nanašajo na dejavnost dobave plina, se z 01.07.2007 
prenehajo uporabljati. 
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VI. KONČNE DOLOČBE 
 
 

39. člen 
(prenehanje veljavnosti odloka) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
-…………… 
-…………… 
 
 

40. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu………………………………….. 
 
 
Občina:       Župan: 
 
________________      __________________ 
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OBRAZLOŽITEV7 

 

 
ODLOK 
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe 
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
 
 
V skladu s 3. členom zakona o gospodarskih javnih službah se način opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe predpiše z odlokom tako, da je zagotovljeno 
njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 
sistemov.  S predpisom iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se za posamezno 
gospodarsko javno službo določi: 
 

- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu 
izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem 
podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), 

- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne 

službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro 
in varstvo, ki ga uživa, 

- druge elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 
 
Predlagani odlok v uvodnih določbah opredeljuje svojo vsebino in nekatere v odloku 
opredeljene pojme, glede drugih pa se sklicuje na predpise, ki urejajo varovanje 
okolja ter energetsko dejavnost.  Kot območje izvajanja javnih gospodarskih služb je 
določeno celotno območje občine. 
 
V nadaljevanju odlok najprej ureja in opredeljuje dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter navaja sicer že z Energetskim 
zakonom določena javna pooblastila sistemskega operaterja.  Odlok določa, da 
dejavnost sistemskega operaterja lahko izvaja pravna oseba, in sicer največ 35 let.  
Posebne določbe urejajo financiranje javne službe ter obveznosti sistemskega 
operaterja, kjer je določena tudi minimalna vsebina sistemskih obratovalnih navodil 
ter splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega 
omrežja.  V nadaljevanju je definirano distribucijsko omrežje, pogoji priključevanja na 
distribucijsko omrežje, pogodba o priključitvi ter pogodba o dostopu do 
distribucijskega omrežja.  V posebnem členu so določene tudi dolžnosti sistemskega 
operaterja glede vzdrževanja in gradnje distribucijskega omrežja.    
 
Nato predlagan odlok vsebuje posebne določbe o dejavnosti in organizaciji 
dobavitelja plina, kjer so opredeljene dejavnosti dobave zemeljskega plina, ki jih 

                                            
7 Poleg te obrazložitve so posamezni komentarji, ki se nanašajo na posamezne člene napisani 
neposredno v posameznih členih. 
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lahko izvaja pravna ali fizična oseba ter način financiranja dejavnosti dobave plina.  
Odlok ureja tudi dobavno pogodbo ter njeno vsebino, vključno s ceno plina. 
 
V nadaljevanju odlok ureja skupne določbe za obe javni službi.  Najprej določa, da se 
koncesija praviloma podeli za obe javni službi skupaj ter določa dodatno vsebino 
koncesijskih pogodb.  Odlok tudi določa, da izvajalec pridobi izključno pravico 
izvajanja javne službe na določenem območju, vendar so s tem povezane tudi 
določene obveznosti.  Postopek izbire izvajalca mora potekati v skladu s predpisi na 
področju koncesije storitev, koncesije gradenj ali v skladu s postopkom, ki ga določa 
zakon o gospodarskih javnih družbah, saj v Sloveniji še nimamo krovnega zakona, ki 
bi enovito urejal javno-zasebno partnerstvo.  Glede izbire izvajalca se uporabi 
upravni postopek, če gre za koncesijo zgolj storitve.  Če pa ima izvajalec 
gospodarske javne službe še dodatne obveznosti, kot je na primer graditev in prenos 
lastništva infrastrukture, poleg izvajanja upravljanja distribucijskega omrežja ali 
dobave (BOT), potem se uporabijo ustrezni postopki, ki so določeni v ZJN-1 UPB-1 
(Ur.l. RS, 36/04).   
 
Odlok tudi določa obveznost priključitev na distribucijsko omrežje, kadar to zahteva 
varovanje okolja.  Menimo, da bi pravilo vzdržalo ustavnopravno presojo, saj je o 
podobni situaciji že odločalo Ustavno sodišče v odločbi U-I-150/92, ki je priloga te 
obrazložitve. 
 
Odlok v nadaljevanju tudi določa, da nadzor izvajalcev javnih služb izvajajo s predpisi 
določeni organi, predvsem energetski inšpektorji, Agencija za energijo ter občinska 
inšpekcijska služba, prav tako pa so določene pravice in obveznosti uporabnikov 
javnih služb. 
 
Prehodne določbe urejajo status tarifnih odjemalcev po 01.07.2007, saj se takrat 
»spremenijo« v upravičene odjemalce, katerim mora izvajalec javne službe pod 
bistveno nespremenjenimi pogoji še naprej dobavljati plin.  Urejena je tudi dolžnost 
ločitve pravnih oseb po 01.07.2007 v skladu z 31.b. členom Energetskega zakona, 
razen če ima sistemski operater manj kot 100.000 uporabnikov. 
 
Prehodne določbe urejajo tudi anekse, s katerimi naj bi se obstoječe koncesijske 
pogodbe prilagodile spremembam predpisov, predvsem pa določajo, da kolikor se 
izvajalcem ekonomsko ali kako drugače poslabša položaj zaradi sprejetih prepisov 
po podpisu koncesijske pogodbe, občina predlaga tako uskladitev koncesijskih 
pogodb, da se koncesionarjem ekonomski in konkurenčni položaj ne bo poslabšal.  
Kolikor se nespremenjenega ekonomskega in konkurenčnega položaja ne da doseči 
s spremembo koncesijske pogodbe, potem je občina dolžna koncesionarju dati 
primerno nadomestilo.  
 
Nadalje je urejeno, da se določbe, ki se v odloku nanašajo na dejavnost dobave 
plina, prenehajo uporabljati z dnem 01.07.2007. 
 
V končnih določbah je urejeno, da določeni predpisi z uveljavitvijo tega odloka 
prenehajo veljati.  Predlagan je tudi običajen 15-dnevni vakacijski rok tega odloka. 
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4. Priloga 2 
 
 
 
 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS. Št. 32/1993 ter 
Ur.l. RS, št. 30/1998 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS št. 79/1999, št. 51/2004 ter št. 26/2005 - v nadaljevanju: »Energetski 
zakon«), statuta Občine_________(__________- v nadaljevanju: »statut«) ter odloka 
občine _________ (v nadaljevanju: Odlok) je občinski svet na svoji _________ seji 
dne _________sprejel 
 
 
 

ODLOK 
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter 

gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
 
 
 
Splošne pripombe: 
Glej splošne pripombe  priloge 1 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok je koncesijski akt za koncesijo lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in za koncesijo 
gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v 
nadaljevanju: javni službi ali posamezno: javna služba). 
 
Koncesija se do 01.07.2007 podeli za opravljanje obeh javnih služb skupaj.  
 
 

2. člen 
(definicije) 

 
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v predpisih, ki urejajo 
energetsko dejavnost ter varovanje okolja. 
 
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije: 
 

- Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agencija za energijo; 
- dobavitelj plina: je izvajalec javne službe dobave tarifnim odjemalcem na 

podlagi koncesije; 
- koncesionar: izvajalec javne službe dobave plina tarifnim odjemalcem in/ali 

izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja. 
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- sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
na podlagi koncesije; 

 
 
 
II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA 
 
 

3. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 

 
 
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v 
času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno 
licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina. 
 
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, mora koncesionar izpolnjevati tudi eno od 
naslednjih zahtev: 
- biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega plina; 
- imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja sklenjeno pogodbo po četrtem 

odstavku 31.b člena Energetskega zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo 
tako pogodbo z lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije; 

- izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje na območju koncesije 
zgradil. 

 
Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti 
razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih 
odjemalcev. 
 
Komentar: občinam priporočamo, da si izberejo način izvajanja gospodarske javne 
službe, na primer BOT ali BTO ali kaj podobnega in temu primerno prilagodijo 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, da lahko pridobi koncesijo 
. 

4. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 

 
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo 
koncesijske pogodbe. 
 
Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja je največ 35 let 
od sklenitve koncesijske pogodbe. 
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5. člen 
(javna pooblastila koncesionarja) 

 
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila: 

- daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju 
prostora, 

- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, 

- izdaja sistemska obratovalna navodila, 
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz 

distribucijskega omrežja, 
- daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za 

posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja izvajalec 
 
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar tudi druga 
javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali 
podzakonski akti in drugi predpisi. 
 
 

6. člen 
(prenos koncesije) 

 
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost 
sistemskega operaterja, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo 
  
 

7. člen 
(razvoj infrastrukture) 

 
Koncesionar dolžan skladno z 18. členom Energetskega zakona načrtovati razvoj 
distribucijskega omrežja zemeljska plina in ga izvrševati v rokih, ki so v njem 
določeni.  
 
 

8. člen 
(zavarovanje) 

 
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se v njej koncesionar zaveže 
kot dober gospodarstvenik skleniti z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za 
zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti 
sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije. 
 
 

9. člen 
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja) 

 
Sistemski operater je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje s katerim 
izjava javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, 
obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi 
v koncesijski pogodbi ter pod pogojem, da mu višina omrežnine to omogoča.  
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III. KONCESIJA ZA DOBAVO TARIFNIM ODJEMALCEM 
 
 

10. člen 
(predmet koncesije za dobavo tarifnim odjemalcem) 

 
 
Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega 
predvsem: 
 

- izključno pravico dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem; 
- dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi 

celo leto; 
- zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v 

primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi. 
 
Glej pripombe na 22. člen Odloka o načinu izvajanja lok. GJS 

11. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 

 
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v 
času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno 
licenco za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. 
 
 

12. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 

 
Koncesijsko razmerje za dejavnost dobave plina nastane s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe ter preneha z dnem 01.07.2007. 
 
  

13. člen 
(prenos koncesije) 

 
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost 
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, ali kateregakoli dela te koncesije, na 
drugo osebo.  
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IV. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE KONCESIJI 
 
 

14. člen 
(predmet koncesije in način izvajanja koncesije) 

 
Javni službi, ki sta predmet koncesije, obsegata dejavnosti in naloge, ki so določene 
v Energetskem zakonu, odloku občine z dne _____, ali v vsakokratnem predpisu, ki 
na podlagi zakona določa vsebino javnih služb, ki je predmet te koncesije. 
 
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, na način, kot je 
določen v Energetskem zakonu, drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način 
izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih 
obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem, in drugih predpisih ter 
splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu. 
 
 

15. člen 
(območje izvajanja koncesije) 

 
S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja gospodarske 
javne službe na celotnem geografskem območju lokalne skupnosti 
______________________ (navedba lokalne skupnosti).  
 
Komentar: Zakonodaja, tako slovenska kot EU, dopuščata izključnost pravice 
koncesionarja za opravljanje gospodarskih javnih služb, vendar se občine lahko 
odločijo tudi drugače. 
 
 

16. člen 
(način podelitve koncesije) 

 
Obe koncesiji po tem odloku se podelita skupno, in sicer po ustreznem postopku, kot 
ga določajo predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne 
službe, koncesije gradenj ali koncesije storitev. V primeru, da se o izbiri 
koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku, odloči (navedite 
…………..organ). 
 
Komentar: potrebno je navesti pristojni organ občinske uprave, ki v upravnem 
postopku odloča na 1. stopnji, kolikor se v postopku izda upravna odločba.  V odloku 
ne moremo točno določiti načina in predpisa, ki ureja izbiro izvajalca gospodarskih 
javnih služb, glede na to, da se na področju, kjer se stikata javni in zasebni sektor 
pojavljajo različne oblike sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter glede na 
to, da še nimamo krovnega zakona, ki bi enovito urejal javno-zasebno partnerstvo. 
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17. člen 
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo) 

 
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih 
predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, 
mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi 
lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma: 
- odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega 

omrežja; 
- postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s 

koncesijo;  
- stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, 

tudi če ne predstavljajo višje sile; 
- poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi 

če ne predstavljajo višje sile. 
 
 

18. člen 
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov) 

 
Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih 
dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim 
izvajalcem energetskih dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga 
zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali 
poslovna tajnost. 
 
 

19. člen 
(nadzor) 

 
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega nadzora, ima koncedent tudi 
pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje gospodarske javne službe, 
ki je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko 
pogodbo. 
 
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.  
 
 

20. člen 
(spremenjene okoliščine in višja sila) 

 
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti 
tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile. 
 
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava šteje tudi spremembe 
pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe 
zakonov in drugih predpisov Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije, če 
izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.   
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V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena ima koncesionar pravico zahtevati 
od občine povračilo stroškov, ki so nastali koncesionarju zaradi višje sile in/ali 
spremenjenih okoliščin. 
 
 

21. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

 
Koncesijsko razmerje preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe; 
- z odvzemom koncesije; 
- zaradi stečaja koncesionarja; 
- zaradi prenehanja koncesionarja 
- v drugih primerih, določenih z zakonom. 
 
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod 
enakimi pogoji nepretrgano opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet te 
koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če je to 
objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto.  V tem 
primeru ima koncesionar pravico zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so mu 
nastali, če jih ne more pokriti iz omrežnine. 
 
 

22. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

 
Koncesijska pogodba preneha: 
- s potekom časa za katerega je bila sklenjena 
- z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in  
- v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi. 
 
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega 
prava. 
 
 

23. člen 
(odvzem koncesije) 

 
Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:  
- koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo izvajanje 

gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije, pa to bistveno moti ali 
onemogoča izvajanje te javne službe;  

- če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih 
organov, občine ali Agencije za energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega 
plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega 
plina tarifnim odjemalcem;  
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- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 3. členu tega koncesijskega 
akta,  

 
 

24. člen 
(odkup objektov in naprav infrastrukture) 

 
S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost ali pravica koncedenta do 
odkupa dela ali celotne infrastrukture gospodarske javne službe, ki je predmet 
koncesije in je v lasti koncesionarja, po prenehanju koncesijskega razmerja. 
 
Vrednost odkupa objektov in naprav koncesije predstavlja tržna vrednost teh 
objektov in naprav na dan odkupa, ki jo oceni pooblaščen ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin oziroma strojev in opreme, ki je vpisan v ustrezen register ocenjevalcev 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo, v kolikor ni način odkupa oziroma prodaje ter 
vrednost infrastrukture urejen v koncesijski pogodbi. 
 
 

25. člen 
(obveznost plačila koncesijske dajatve) 

 
Koncesionar je za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
koncedentu dolžan plačevati koncesijsko dajatev v višini, določeni s tem koncesijskim 
aktom in koncesijsko pogodbo. 
 
Obveznost zaračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve nastopi z dnem, ki se 
določi v koncesijski pogodbi. 
 
Obveznost plačevanja koncesijske dajatve preneha s prenehanjem koncesijskega 
razmerja. 
 
Komentar: Priporočamo, da se 25., 26. in 27. člen izpustijo, kolikor se občina odloči, 
da ne bo zahtevala plačila koncesijskih dajatev.  Poudarjamo pa, da se občina lahko 
o ukinitvi koncesijske dajatve odloči tudi kadarkoli kasneje. 
 

26. člen 
(višina koncesijske dajatve) 

 
Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v višini …. od vsakega standardnega m3 
zemeljskega plina, distribuiranega po distribucijskem omrežju na območju, kjer 
koncesionar opravlja dejavnost SODO ,  
 
Koncedent lahko odloči, da se v posameznem obdobju koncesijska dajatev zmanjša 
ali odpusti, če je to potrebno zaradi obsežnega izvajanja investicij koncesionarja v 
novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina, v skladu z načrtom razvoja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina iz 18. člena Energetskega zakona  
 
Višina koncesijske dajatve se vsako leto uskladi z indeksom cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih v preteklem letu. 
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V skladu s koncesijsko pogodbo lahko koncedent po lastni presoji odpusti del 
koncesijske dajatve 
 
Komentar: v kolikor se določi koncesijska dajatev, mora biti jasno navedeno na 
katero GJS se ta dajatev nanaša (SODO, DTO) in seveda ustrezno ločeno določena 
(ločeno računovodsko spremljanje posameznih energetskih dejavnosti) 
 
 
 

27. člen 
(način plačevanja) 

 
VARIANTA 1: Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev enkrat letno, in sicer do 31. 
06. tekočega leta za preteklo leto.  
 
VARIANTA 2: Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev enkrat mesečno, in sicer do 
15. tega v tekočem mesecu za pretekli mesec. 
 
b: Ta člen velja samo v primeru, da se občine odločijo za koncesijsko dajatev.  Podali 
smo samo dve varianti načina plačila, ki pa se seveda lahko spremenita po želji 
občine. 
 
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 
 

29. člen 
(dobava plina tarifnim odjemalcem) 

 
Določbe tega odloka ter koncesijska pogodba v delu, ki se nanašata na dobavo plina 
tarifnim odjemalcem, z dnem 01. 07. 2007 prenehajo skladno z Energetskim 
zakonom. 
 
 

30. člen 
(obveznosti izvajalcev javnih služb po 01.07.2007) 

 
 
Obveznost iz tretjega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta začne za 
koncesionarja veljati po 01. 07. 2007. 
 
Prepoved iz 6. člena tega odloka ne velja v primeru, ko koncesionar po 01.07.2007 
prenese koncesijo ali del koncesije na drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi 
izpolnjevanja obveznosti iz 31.b. člena Energetskega zakona. 
 
 

31. člen 
(uskladitev koncesijskih pogodb) 
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Občina v roku 2 mesecev po objavi tega odloka s koncesionarjem z aneksom k 
obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo 
koncesijsko pogodbo s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet ta 
odlok.  Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi: 
- način prenehanja javne službe dejavnosti dobave plina z dnem 01.07.2007;  
- morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe; 
- uskladitev pravic, obveznosti in dajatev na takšen način in na podlagi novega 

izračuna rentabilnosti, da se koncesionarjem ekonomski in konkurenčni položaj 
ne bo poslabšal zaradi sprememb zakonov in drugih predpisov Evropske 
skupnosti ali Republike Slovenije, ki so bili sprejeti po podpisu koncesijske 
pogodbe.   

 
 

 
32. člen 

(prenehanje veljavnosti odloka) 
 
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati odlok __________.  
 
 

33. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS 
 
 
 
 
Občina ____________, dne _________________ 
 
 
Župan:_____________ 
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OBRAZLOŽITEV8 

 
ODLOK 
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter 
gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem 
 
 
Po 33. členu tega zakona mora koncesijski akt vsebovati: 
 

- dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
- območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do 

uporabnikov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
- splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih 

dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
- vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
- začetek in čas trajanja koncesije, 
- vire financiranja gospodarske javne službe, 
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje 

gospodarske javne službe oziroma varščine, 
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, 
- organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
- organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 

 
Predlagani odlok v uvodnih določbah opredeljuje svojo vsebino in nekatere v odloku 
opredeljene pojme, glede drugih pa se sklicuje na predpise, ki urejajo varovanje 
okolja ter energetsko dejavnost.  Prav tako pa določa predmet koncesije. 
 
V nadaljevanju naprej ureja posebne določbe o koncesiji za dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter navaja sicer že z 
Energetskim zakonom določena javna pooblastila koncesionarja.  Posebne določbe 
vsebujejo tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in določa, da mora poleg 
ustrezne licence izpolnjevati še enega izmed treh alternativnih pogojev, katerih bistvo 
je v tem, da mora koncesionar izkazati, da bo imel možnost uporabe infrastrukture za 
izvajanje javne službe.9  Poleg tega je določeno, da se koncesijo podeli za največ 35 
let.  Določeno je, da se koncesija ne sme prenesti na drugo osebo, da ima 
koncesionar dolžnost razvijati infrastrukturo in vzdrževati ter graditi distribucijsko 
omrežje, če se tako dogovori v koncesijski pogodbi ter skleniti zavarovalno pogodbo 
za infrastrukturo.    
 

                                            
8 Poleg te obrazložitve so posamezni komentarji, ki se nanašajo na posamezne člene napisani 
neposredno v posameznih členih. 
9 Občinam se priporoča, da si izberejo način izvajanja gospodarske javne službe, na primer BOT ali 
BTO in temu primerno prilagodijo pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar. 
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Nato predlagan odlok vsebuje posebne določbe o koncesiji za dobavo tarifnim 
odjemalcem, kjer določa dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, 
pogoje o pridobitvi koncesije ter začetek ter končanje koncesije z dnem 01.07.2007 v 
skladu z Energetskim zakonom, saj na ta datum postanejo vsi odjemalci upravičeni 
odjemalci.   
 
V nadaljevanju odlok ureja skupne določbe za obe koncesiji.  Najprej določa predmet 
koncesije, položaj koncesionarja, način podelitve koncesije ter območje koncesije, ki 
je praviloma celotno območje občine.  Način podelitve koncesije se opravi po 
ustreznih postopkih, ali v upravnem postopku (koncesija storitve), če pa je koncesija 
storitve vezana na gradnjo infrastrukture, na primer BOT, pa je potrebno uporabiti 
133- člen ZJN-1 UPB-1 (Ur.l. RS, 36/04).  Urejen pa je tudi morebiten odkup 
infrastrukturnih objektov in naprav.   
 
Urejeno je obveščanje koncedenta in Agencije za energijo ter nadzor nad 
koncesionarjem, ki ga izvajajo ustrezni organi, določeni s predpisi.   
 
Odlok v skupnih določbah ureja tudi prenehanje koncesijskega razmerja ter 
koncesijske pogodbe, kar je urejeno v skladu z obligacijskimi pravili ter zakonom o 
gospodarskih javnih službah.  Enako velja za definicije spremenjenih okoliščin in višje 
sile, s tem, da se določa, da mora koncesionar, v skladu z Energetskim zakonom, 
opravljati koncesijsko dejavnost tudi v razmerah spremenjenih okoliščin ter višje sil, 
vendar lahko v tem primeru od občine zahteva plačilo stroškov.  
 
Določeno je, da se lahko koncesija tudi odvzame, če koncesionar ne spoštuje 
predpisov ali bistveno krši ta odlok. 
 
V odloku je urejeno tudi plačevanje koncesijske dajatve, kljub temu da smo mnenja, 
da je večina ekonomskih razlogov za plačevanje koncesijske dajatve s sprejetjem 
Energetskega zakon odpadla.  Vsled povedanega predlagamo, da se koncesijska 
dajatev ne zaračunava več.  
 
V prehodnih in končnih določbah je urejeno prenehanje določb koncesijske pogodbe 
z dnem 01.07.2007 ter obveznosti izvajalcev javnih služb po tem datumu, saj dne 
01.07.2005 vsi uporabniki postanejo upravičeni uporabniki.  Javna gospodarska 
služba dobave zemeljskega plina tako preneha obstajati, ostane samo dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.   Urejeno je tudi 
prehodno obdobje zvezano z licenco v skladu z Uredbo o pogojih in postopku za 
izdajo in odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti. Končne določbe 
urejajo tudi uskladitev obstoječih koncesijskih pogodb z odlokom in predpisi, ki so bili 
sprejeti po podpisu že obstoječih koncesijskih pogodb ter določajo, kakšne o 
obveznosti koncedenta in koncesionarja, če ne pride do sporazumne spremembe 
koncesijske pogodbe .    
 
Predlagan je običajen 15-dnevni vakacijski rok tega odloka. 
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5. Priloga 3 
 
 
 
 
V skladu s petim odstavkom 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
79/99, 8/00, 52/02 (ZJA), 110/02 (ZGO-1) in 51/04), 39. členom Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93 in 30/98) in z Odlokom o načinu 
izvajanja lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobava 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (……….)10 ter Odlokom o  podelitvi koncesije 
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobava 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (………)11 

 
 
in na podlagi odločbe o podelitvi koncesije  št. …………………. z dne …………. 
(navesti odločbo, s katero je koncesionarju podeljena predmetna koncesija)  
 
 

sklepata 
 
 
 
OBČINA ……….., ki jo zastopa  župan: ……………………………, kot koncedent, 
 
in 
 
…………………………………., ki ga zastopa …………………….. kot koncesionar 
 
 
naslednjo 
 
 

KONCESIJSKO POGODBO 
 

ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA 

DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA  
 

                                            
10 Vstaviti, kje in kdaj je bil odlok objavljen. 
11 Glej opombo št. 1. 
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1 Uvodne določbe 

1.1. Vsebina pogodbe 

 
S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema, izključno12 pravico in 
obveznost opravljati lokalno gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v obsegu, na način in pod 
pogoji, določenimi z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
odloki lokalne skupnosti  ter  s to pogodbo. 
 
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar ravnati v skladu s predpisi Republike 
Slovenije, pravom Evropske skupnosti in za Republiko Slovenijo veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami. 
 
Koncesionar mora pri izvajanju javne službe ter pri gradnji in vzdrževanju 
distribucijskega omrežja ravnati v skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, 
zlasti tako, da uporablja gradbene in tehnične rešitve, ki brez nesorazmernih stroškov 
v največji možni meri zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja distribucijskega 
omrežja ter varstvo okolja. 
 
Pri oceni tehnologije je treba upoštevati vse vrste obremenjevanja okolja in vse vplive 
določene rešitve na okolje. 
 
Razen če ni v tej pogodbi drugače določeno, obsega sklicevanje na določen predpis 
ali posamični akt tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve tega predpisa oziroma 
akta, ali njegove vsebinske nadomestitve z drugim predpisom oziroma aktom, do 
katerih pride po podpisu te pogodbe v času trajanja koncesijskega razmerja. 
 
 

1.2. Definicije 

 
V tej pogodbi imajo poleg pomena, določenega z zakonom, odlokom oziroma 
koncesijskim aktom, posamezni izrazi naslednji pomen: 
 
»agencija« je Javna agencija Republike Slovenije za energijo; 
 
»dotedanji koncesionar« je po sklenitvi pogodbe o prenosu koncesije v skladu s 
točko 4. te pogodbe pravna oseba, ki sklepa to pogodbo kot koncesionar; 
 
»javna služba« je gospodarska javna služba; 
 
»koncesija« je koncesija za opravljanje javne službe po tej pogodbi; 
 
»koncesijski akt« je Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
gospodarske javne službe dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem  (. …….);13 
                                            
12 Kolikor ni izključna pravica, je to potrebno navesti. 
13 Potrebno je navesti, kdaj in kje je bil odlok objavljen. 
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»novi koncesionar« je pravna oseba, na katero koncesionar v skladu s 4. točko te 
pogodbe prenese koncesijo; 
 
»infrastruktura« so vsi objekti, naprave in omrežja koncesionarja, ki v skladu z 
zakonom in predpisi sestavljajo infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina; 
 
»distribucijsko omrežje« je infrastruktura, ki poteka od prevzemnih mest do 
predajnih mest uporabnikov, kot to določajo sistemsko obratovalna navodila, in ki ga 
sestavlja omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem 
geografskem območju, določenim s strani lokalne skupnosti kot območja izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina, po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do 
končnih uporabnikov; 
 
»sistemska obratovalna navodila« so splošni akt izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki v skladu s 40. členom Energetskega zakona urejajo obratovanje in 
način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina; 
 
»splošni pogoji za dobavo in odjem« so splošni akt izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki v skladu s 70. členom Energetskega zakona urejajo dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja; 
 
»tehnična arbitraža« je organ iz točke 9.5.2. te pogodbe; 
 
»odlok« je Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske 
javne službe dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (……..),14 če iz 
konteksta uporabe izraza ne izhaja, da je uporabljen v splošnem pomenu 
kateregakoli odloka; 
 
»trošila« so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin; 
 
»začetek koncesije« je dan podpisa koncesijske pogodbe; 
 
»Energetski zakon« je Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 (ZJA), 
110/02 (ZGO-1) in 51/04), če iz konteksta uporabe izraza ne izhaja, da je uporabljen 
v splošnem pomenu kateregakoli zakona. 
 
 

                                            
14 Potrebno je navesti, kdaj in kje je bil odlok objavljen. 
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2. Predmet koncesije 
 

2.1. Opredelitev javne službe 

 
Javna služba, ki je predmet te koncesije, v skladu z zakonom in odlokom obsega: 
 

- zanesljivo, varno in učinkovito izvajanje distribucije zemeljskega plina, 
- obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, 
- zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, s tem da omogoča razumne 

zahteve za priključitev in dostop do omrežja, 
- zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno 

zmogljivost in zanesljivost omrežja, 
- nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja, 
- zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem z omrežji 

katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano, 
- zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito 

uveljavljajo dostop do omrežja, 
- napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, 

z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih, 
- vodenja katastra omrežij in infrastrukture, vključno z zbirko podatkov o 

odjemalcih, uporabnikih in trošilih. 
 
 
Vsaka sprememba opredelitve javne službe v zakonu, odloku oziroma koncesijskem 
aktu, kar obsega tudi vključitev nove dejavnosti v njen okvir, se neposredno uporablja 
tudi za opredelitev predmeta te pogodbe. 
 

2.2. Območje koncesije 

 
Koncesija po tej pogodbi se podeli za območje koncesije št. ….. (možna je tudi 
drugačna označba območja, n.pr. celotna občina …………..).občine.15 
 
Območje koncesije je celotno območje občine, določeno s koncesijskim aktom in 
podrobneje opredeljen v Prilogi 1. Koncesionar za to pravico ne plačuje koncesijske 
dajatve.16 
 

2.3. Izključnost koncesije 

 
S to pogodbo pridobi koncesionar izključno17 pravico opravljati javno službo, ki je 
predmet te koncesije, na območju koncesije. 
 
                                            
15 Če koncesija ne bo podeljena za celotno območje občine, to navedite. 
16 Kolikor bi se občina odločila, da bo koncesionar plačeval koncesijsko dajatev, potem je potrebno to 
opredeliti, kot je navedeno v koncesijskem aktu. 
17 Kolikor ne bo podeljena izključna pravica, prosim opredelite. 
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Koncedent se zavezuje, da v času trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi ne 
bo podelil koncesije za opravljanje javne službe, ki je predmet te koncesije, drugi 
osebi ali na kakršenkoli drug način podelil pravico opravljati to javno službo na 
območju koncesije (n.pr. ustanovil v ta namen javno podjetje ali drugo pravno osebo 
javnega prava, začel opravljati to javno službo v režiji, na kakršenkoli pogodben 
način podelil pravico opravljati to javno službo s pogodbo,…). 
 
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za prenos koncesije v skladu z 
zakonom, odlokom, koncesijskim aktom in to pogodbo. 
 
Kršitev določb te točke je bistvena kršitev pogodbe. 
 

2.4. Trajanje koncesije 

 
Rok, za katerega se podeli koncesija, je ….. let.18 
 
Rok koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in se izteče s 
potekom istega dneva v istem mesecu v ………19 letu od dneva začetka koncesije. 
 
Rok koncesije ne teče v času, ko v skladu s to pogodbo zaradi višje sile koncesionar 
na celotnem območju koncesije ali njegovem delu ni mogel opravljati javne službe, ki 
je predmet te koncesije. 
 

                                            
18 Novo podeljene koncesije trajajo lahko največ 35 let, kot to določa 30. člen Energetskega zakona.  
Za koncesije, ki že trajajo, je v odloku določeno, da se lahko podaljšajo tako, da od podpisa 
koncesijske pogodbe, ki velja na dan objave odloka, ne trajajo več kot 35 let, vendar se veljavnost 
koncesijskih pogodb ne sme podaljšati za več kot še enkrat toliko, kot so trajale pred spremembo 
predpisov 
19 Navedite čas trajanja koncesijske pogodbe, na primer: 10 let. 
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3. Infrastruktura 
 
 

3.1. Razvoj infrastrukture 

 
Koncesionar je dolžan graditi novo infrastrukturo ali povečati kapaciteto obstoječe 
infrastrukture v obsegu, kvaliteti in v rokih, kot to določa Priloga 2, v skladu z 
nacionalnim energetskim programom, pod pogojem, da mu višina omrežnine to 
omogočajo. 
 
Ne glede na določbo 1. odstavka te točke ima koncesionar pravico graditi novo 
infrastrukturo ali povečati kapaciteto obstoječe infrastrukture kjerkoli na območju 
koncesije, po predhodni uskladitvi s koncedentom. 
 

3.2. Zavarovanje infrastrukture 

 
Koncesionar mora kot dober gospodarstvenik skleniti ustrezne zavarovalne pogodbe 
za zavarovanje rizikov, ki so povezani z izvrševanjem dejavnosti sistemskega 
operaterja, ki je predmet te koncesije. 
 
 

3.3. Vzdrževanje infrastrukture 

3.3.1. Obveznost vzdrževanja 
 
Koncesionar mora v skladu z odlokom, koncesijskim aktom in drugimi predpisi 
vzdrževati objekte in naprave infrastrukture tako, da je ves čas ohranjena njihova 
nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja. 
 
Koncesionar mora tudi nemudoma in v najkrajšem možnem času popraviti in 
odpraviti vse poškodbe in okvare, do katerih pride na infrastrukturi. 
 
Ponavljana ali hujša opustitev obveznosti vzdrževanja objektov in naprav 
infrastrukture je bistvena kršitev te pogodbe. 
 

3.3.2. Načrti vzdrževanja 
 
Koncesionar mora za vsako koledarsko leto koncesije pripraviti načrt vzdrževanja 
objektov in naprav infrastrukture in ga predložiti koncedentu. Načrt mora obsegati 
predvidena vzdrževalna dela, njihovo vrednost in način izvedbe. 
 
Ta določba se uporablja tudi za morebitne spremembe načrta tekočega vzdrževanja 
v teku koledarskega leta. 
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3.3.3. Nadzor nad vzdrževanjem 
 
Koncedent ima pravico nadzirati izvrševanje koncesionarjeve obveznosti vzdrževanja 
objektov in naprav koncesije na način, določen v točki 7.2.2. te pogodbe. 
 

3.3.4. Pravice koncedenta v zvezi z vzdrževanjem 
 
Koncedent sme zahtevati, da koncesionar opravi nenačrtovana vzdrževalna dela, ki 
jih je po njegovem mnenju nujno opraviti in za katere koncedent zagotovi potrebna 
sredstva. 
 
Zahtevo za dodatna vzdrževalna dela pošlje koncedent pisno koncesionarju in mu v 
njej določi primeren rok za njihov začetek in dokončanje. 
 
Če koncesionar ne začne z vzdrževalnimi deli v določenem roku, ali če je očitno, da 
jih ne bo v roku dokončal, lahko koncedent vzdrževalna  dela izvede ali dokonča sam 
pod pogoji iz prvega odstavka te točke. 
 
Koncesionar mora dovoliti, da smejo osebe, ki jim je koncedent prepustil izvajanje 
vzdrževalnih del, vstopati v objekte koncesije in tam izvesti potrebna dela na objektih 
in napravah infrastrukture. 
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4. Prenos koncesije20 
 

4.1. Splošno 

 
Najkasneje z dnem 1.7.2007 mora koncesionar prenesti koncesijo za dejavnost 
sistemskega operaterja na pravno osebo, ki izpolnjuje zahteve v zvezi z ločitvijo 
dejavnosti sistemskega operaterja iz 31b. člena Energetskega zakona. 
 
Prenos iz prejšnjega odstavka ni potreben, če koncesionar do datuma iz prejšnjega 
odstavka zagotovi, da izpolnjuje zahteve v zvezi z ločitvijo dejavnosti sistemskega 
operaterja iz 31b. člena Energetskega zakona. 
 
Za prenos koncesije po tej točki pogodbe dotedanji koncesionar od novega 
koncesionarja ne sme zahtevati nobenega plačila. 
 

4.2. Način izvedbe prenosa 

 

4.2.1. Načrt izvedbe prenosa 
 
Koncesionar mora najkasneje do 1.5.2006 pripraviti in predložiti koncedentu v 
potrditev načrt izvedbe prenosa koncesije po tej točki pogodbe, ki mora obsegati 
najmanj: 
 
- statusnopravne značilnosti predvidene pravne osebe, na katero se bo koncesija 

prenesla; 
- ustanovitelje in osnovni kapital družbe ter vire za njegovo zagotovitev; 
- način ustanovitve ter vplačila osnovnega kapitala ali drugih sredstev pravne 

osebe; 
- poslovni načrt predvidene pravne osebe; 
- z roki in nosilci posameznih nalog opredeljen postopek prenosa koncesije tako, 

da lahko novi koncesionar začne opravljati dejavnost sistemskega operaterja s 
1.7.2007. 

 
Morebitne pripombe in spreminjevalne predloge k načrtu izvedbe prenosa mora 
koncedent dati najkasneje v 30 dneh od prejema načrta, sicer se šteje, da ga je 
potrdil. Ta določba se uporablja tudi za dopolnjeni načrt izvedbe prenosa, ki ga 
pripravi koncesionar na podlagi pripomb in spreminjevalnih predlogov koncedenta. 
 
O spornih vprašanjih načrta izvedbe prenosa odloča tehnična arbitraža iz točke 9.5.2. 
te pogodbe. 
 

                                            
20 4. točka te pogodbe velja oziroma je smiselno samo za operaterje distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, ki imajo več kot 100.000 priključenih odjemalcev.  Ostali distribucijski operaterji na 
to poglavje izvzamejo iz koncesijskih pogodb. Kolikor nam je znano, trenutno takih operaterjev v RS 
ni.   



 49 

4.2.2. Sklenitev pogodbe o uporabi infrastrukture 
 
Koncesionar se zavezuje najkasneje v 30 dneh po ustanovitvi nove gospodarske 
družbe, na katero se bo prenesla koncesija, z novim koncesionarjem skleniti za 
preostali čas trajanja roka koncesije najemno ali drugo ustrezno pogodbo, na podlagi 
katere bo novi koncesionar lahko uporabljal infrastrukturo v lasti dotedanjega 
koncesionarja za izvajanje javne službe, ki je predmet te pogodbe in izvrševal vse 
obveznosti koncesionarja. 
 
Najemna ali druga pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zahteve za 
urejanje razmerja v zvezi z uporabo infrastrukture iz točke 4.4. te pogodbe. 
 
Najemna ali druga pogodba iz prvega odstavka lahko ureja tudi druga vprašanja 
prenosa koncesije in medsebojnih razmerij med novim koncesionarjem in 
koncesionarjem. 
 
Najemno ali drugo pogodbo iz prvega odstavka mora koncesionar nemudoma po 
sklenitvi predložiti koncedentu ter agenciji.  

4.2.3. Izvedba prenosa koncesije 
 
Koncesionar se zavezuje, da bo v okviru urejanja medsebojnih razmerij z novim 
koncesionarjem dosegel, da bo skupaj z novim koncesionarjem najkasneje do 1. 3. 
2007 vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos koncesije.  
 
V vlogi iz prejšnjega odstavka morata koncesionar in novi koncesionar izkazati, da 
novi koncesionar izpolnjuje pogoje iz koncesijskega akta, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar za pridobitev koncesije, ki je predmet te pogodbe. 
 
Koncesija je prenesena, ko po dokončnosti dovoljenja za prenos koncesije novi 
koncesionar in koncedent skleneta koncesijsko pogodbo pod pogoji iz te pogodbe za 
preostali čas trajanja roka koncesije, razen glede obveznosti prenosa iz točke 4. te 
pogodbe. 
 
Z dnem podpisa koncesijske pogodbe med novim koncesionarjem in koncedentom 
dotedanji koncesionar izgubi pravice koncesionarja po tej pogodbi in je prost 
obveznosti koncesionarja po tej pogodbi, razen v kolikor mora dokončati že začeta 
dela v zvezi z razvojem ali vzdrževanjem infrastrukture. 
 
Dotedanji koncesionar pa obdrži vse pravice in obveznosti, ki jih ta pogodba  določa 
za dotedanjega koncesionarja. 
 

4.3. Lastništvo oziroma najem infrastrukture 

4.3.1. Lastništvo oziroma najem  infrastrukture do prenosa 
koncesije 
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Koncesionar se zavezuje ves čas od začetka trajanja koncesijskega razmerja po tej 
pogodbi pa do prenosa koncesije po točki 4.1. te pogodbe imeti v lasti ali v najemu 
vso potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe v okviru te koncesije, razen če 
ima posamezne dele te infrastrukture v lasti koncedent ali novi koncesionar. Najemna 
ali druga pogodba, ki omogoča uporabo te infrastrukture mora biti v skladu z 
določbami točke 4.4. te pogodbe in v njej mora koncesionar zagotovi, da ob prenosu 
koncesije po točki 4.1. te pogodbe lahko to pogodbo prenese na novega 
koncesionarja. 
 
Kršitev določb te točke je bistvena kršitev pogodbe. 
 

4.3.2. Infrastruktura po prenosu koncesije v skladu s točko 4.1. te 
pogodbe 

 
Dotedanji koncesionar se zavezuje tudi po prenosu koncesije v skladu s točko 4.1. te 
pogodbe imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi v lasti vso 
potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe v okviru te koncesije, razen če ima 
posamezne dele te infrastrukture v lasti koncedent.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek lahko dotedanji koncesionar s soglasjem koncedenta 
prenese del ali vso potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe v okviru te 
koncesije v last pravne osebe, ki je pravni naslednik koncesionarja.  
 
Dotedanji koncesionar mora hkrati s prenosom lastnine na infrastrukturi ali njenem 
delu iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da novi lastnik sklene z novim koncesionarjem 
najemno ali drugo ustrezno pogodbo, ki novemu koncesionarju omogoča, da 
uporablja preneseno infrastrukturo pod enakimi pogoji, kot doslej, razen če 
koncedent ne soglaša, da se ti pogoji spremenijo. 
 

4.4. Okvirna vsebina in pomembnejše določbe najemne ali 
druge pogodbe o uporabi infrastrukture 

 

4.4.1. Obseg uporabe infrastrukture 
 
Najemna ali druga ustrezna pogodba se mora nanašati na vso infrastrukturo na 
območju koncesije, ki je v lasti dotedanjega koncesionarja ali njegovega pravnega 
naslednika po drugem odstavku točke 4.3.2 te pogodbe. 
 
Razen v kolikor se stranki s soglasjem koncedenta drugače ne dogovorita, se 
najemna ali druga ustrezna pogodba nanaša tudi na vso infrastrukturo, ki jo za 
izvajanje distribucije zemeljskega plina na območju koncesije zgradi v času koncesije 
dotedanji koncesionar ali njegov pravni naslednik po drugem odstavku točke 4.3.2 te 
pogodbe. 
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4.4.2. Namen uporabe infrastrukture 
 
Novi koncesionar sme in je dolžan uporabljati infrastrukturo izključno za izvajanje 
javne službe, ki je predmet te koncesije in za izvrševanje nalog sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 
 

4.4.3. Temeljni pogoji najema infrastrukture 
 
Najemna ali druga ustrezna pogodba mora biti sklenjena za čas trajanja 
koncesijskega razmerja po tej pogodbi. 
 
Dotedanji koncesionar ne sme odstopiti od najemne ali druge ustrezne pogodbe 
zaradi kršitev novega koncesionarja ali zahtevati njene razveze zaradi bistveno 
spremenjenih okoliščin, lahko pa za škodo, ki jo ima zaradi teh okoliščin oziroma 
kršitev in nadaljnjega izvrševanja najemne ali druge ustrezne pogodbe, zahteva 
plačilo odškodnine oziroma nadomestila od novega koncesionarja. Za obveznost 
plačila te odškodnine oziroma nadomestila subsidiarno odgovarja koncedent. 
 
V najemni ali drugi ustrezni pogodbi je treba urediti obveznost dotedanjega 
koncesionar, da v primeru prenehanja koncesijskega razmerja pred potekom roka 
koncesije sklene z osebo, ki bo na območju koncesije opravljala javno službo 
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
najemno ali drugo ustrezno pogodbo, ki tej osebi omogoča, da uporablja preneseno 
infrastrukturo pod enakimi pogoji, kot jo je uporabljal do tedaj novi koncesionar, razen 
če koncedent ne soglaša, da se ti pogoji spremenijo. 
 

4.4.4. Najemnina ali drugo plačilo za uporabo infrastrukture 
 
Višina najemnine ali drugega plačila za infrastrukturo se določi v deležu pobrane 
omrežnine na območju koncesije (varianta: na km omrežja)21 tako, da omogoča 
dotednjemu koncesionarju povračilo vlaganj v infrastrukturo, omogoča razvoj 
infrastrukture, pokrije stroške vzdrževanja infrastrukture in zagotavlja donos na 
vložena sredstva v infrastrukturo v višini …. 
 
Višina najemnine ali drugega plačila za infrastrukturo sta dolžni stranki letno 
usklajevati z elementi za njeno določitev in s stanjem na trgu zemeljskega plina. 
 

4.4.5. Obveznosti dotedanjega koncesionarja v zvezi z razvojem 
infrastrukture 

 
V najemni oziroma drugi ustrezni pogodbi morata stranki dogovoriti, da je dotedanji 
koncesionar dolžan graditi novo infrastrukturo ali povečati kapaciteto obstoječe 
infrastrukture v obsegu in v rokih, kot to določa načrt razvoja distribucijskega omrežja 
novega koncesionarja, ki ga v skladu z zakonom sprejme usklajeno z nacionalnim 
energetskim programom. Kršitev te določbe je bistvena kršitev pogodbe. 
                                            
21 Potrebno je določiti nek mehanizem, na podlagi katerega se bo določila višina najemnine, 
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Poleg tega je na zahtevo novega koncesionarja dotedanji koncesionar dolžan graditi 
novo infrastrukturo ali povečati kapaciteto obstoječe infrastrukture kjerkoli na 
območju koncesije, če novi koncesionar zagotovi v okviru najemnega razmerja 
sredstva za to oziroma za povrnitev sredstev dotedanjega koncesionarja, ki so 
vložena v tako novo infrastrukturo. 
 

4.4.6. Obveznosti dotedanjega koncesionarja v zvezi z 
zavarovanjem infrastrukture 

 
V najemni oziroma drugi ustrezni pogodbi morata stranki dogovoriti, da zavarovalne 
pogodbe, ki jih je dolžan po tej pogodbi skleniti koncesionar in ki se nanašajo na 
objekte in naprave infrastrukture (n.pr. požarno in strojelomno zavarovanje, gradbeno 
in montažno zavarovanje,…) sklene novi koncesionar kot zavarovalec v korist 
dotedanjega koncesionarja kot zavarovanca. 
 

4.4.7. Obveznosti dotedanjega koncesionarja v zvezi z 
vzdrževanjem infrastrukture 

 
V zvezi z vzdrževanjem infrastrukture morata v najemni oziroma drugi ustrezni 
pogodbi stranki dogovoriti najmanj, da: 
 
- mora dotedanji koncesionar sodelovati z novim koncesionarjem pri pripravi načrta 

tekočega vzdrževanja in okvirnega načrta investicijskega vzdrževanja 
infrastrukture; 

 
- mora dotedanji koncesionar mora redno izvrševati načrt tekočega in načrt 

investicijskega vzdrževanja in na zahtevo novega koncesionarja tudi opraviti 
vzdrževalna dela, ki v načrtu niso predvidena; 

 
- mora dotedanji koncesionar nemudoma in v najkrajšem možnem času popraviti in 

odpraviti vse poškodbe in okvare, do katerih pride na distribucijskem omrežju, 
 
- mora dotedanji koncesionar dopustiti, da novi koncesionar nadzira izvajanje 

vzdrževalnih del na infrastrukturi in po potrebi sam izvede ta dela; v ta namen 
mora biti v najemni oziroma drugi ustrezni pogodbi določeno, da mora dotedanji 
koncesionar na novega koncesionar prenesti služnosti in druge pravice, ki jih ima 
na nepremičninah tretjih oseb v zvezi z infrastrukturo v tolikšnem obsegu, da 
lahko vzdrževalna dela izvaja novi koncesionar sam; 

 
- mora dotedanji koncesionar dopustiti, da koncedent nadzira vzdrževanje 

infrastrukture v skladu s to pogodbo in da lahko koncedent izvede potrebna 
vzdrževalna dela v skladu s točko 3. te pogodbe. 
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5. Obveznosti koncesionarja v zvezi z opravljanjem javne 
službe, ki je predmet te koncesije 

 

5.1. Splošne obveznosti koncesionarja 

 
Koncesionar je pri opravljanju javne službe, ki je predmet te koncesije, dolžan ravnati 
v skladu z zakonom, odlokom, koncesijskim aktom, to pogodbo, splošnimi pogoji, 
sistemskimi obratovalnimi navodili in drugimi predpisi. 
 
Če zakon, odlok, koncesijski akt, splošni pogoji ali sistemska obratovalna navodila 
drugače urejajo posamezna vprašanja glede obveznosti koncesionarja v zvezi z 
opravljanjem javne službe, ki je predmet te koncesije, kot je to določeno v tej 
pogodbi, mora koncesionar neposredno ravnati po tem predpisu in se za opustitev 
izvrševanja predpisov ne more sklicevati na to pogodbo. Ta določba pa ne velja za 
obveznosti koncesionarja, ki jih navedeni predpisi ne določajo ali jih določajo v manjši 
meri, kot jih nalaga ta pogodba. 
 
Če so s predpisom ali posamičnim aktom državnega organa v zvezi s koncesijo po 
tej pogodbi v času trajanja koncesijskega razmerja naložene nove naloge in 
obveznosti ali zaradi zmanjšanja pravic koncesionarja zmanjšani njegovi prihodki ali 
mu naloženi dodatni stroški, ima pravico zahtevati od koncedenta denarno ali 
drugačno nadomestilo. 
 
Nadomestilo ne sme presegati dejanskih nujno potrebnih stroškov oziroma 
dejanskega neizogibnega zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi 
predpisa oziroma posamičnega akta iz prejšnjega odstavka. Koncesionar je dolžan 
storiti vse, kar je v njegovi moči, da so ti stroški oziroma zmanjšanje prihodkov čim 
manjši in nadomestilo ne sme obsegati stroškov oziroma zmanjšanja prihodkov, ki bi 
jih koncesionar lahko odvrnil ali ki jih lahko nosi v okviru normalnega gospodarskega 
poslovanja. 
 
Kršitev določb tega poglavja je bistvena kršitev koncesijske pogodbe. 
 

5.2. Obveznost trajnega izvajanja javne službe 

 
Javno službo, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano 24 
ur vsak dan. 
 
Obveznosti izvajanja javne službe nastane z dnem začetka koncesijskega razmerja 
in traja ves čas trajanja tega razmerja. 
 
Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje javnih služb le na način in iz razlogov, 
ki jih določajo zakon, odlok, koncesijski akt, sistemska obratovalna navodila ali 
splošni pogoji. 
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Koncesionar mora nemudoma in v najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti 
vse poškodbe in okvare, do katerih pride na objektih in napravah koncesije in mora v 
ta namen zagotoviti stalno službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom 
usposobljenih ljudi in opremo za takojšnje posege v zvezi z odpravljanjem poškodb in 
okvar na distribucijskem omrežju. 
 

5.3. Sprejem splošnih pogojev in sistemskih obratovalnih 
navodil 

 
Koncesionar se zavezuje nemudoma pričeti s postopkom priprave splošnih pogojev 
in sistemskih obratovalnih navodil in v teku njihove priprave sodelovati z agencijo in 
ministrstvom, pristojnim za energijo. 
 
Koncesionar se zavezuje v roku, določenem z zakonom oziroma odlokom, sprejeti 
splošne pogoje ter jih skupaj z obrazložitvijo poslati agenciji in občini v soglasje. 
Koncesionar se zavezuje uskladiti splošne pogoje z morebitnimi pripombami agencije 
in občine, danimi v postopku odločanja o soglasju k temu splošnemu aktu. 
 
Koncesionar se zavezuje v roku, določenem z zakonom oziroma odlokom, sprejeti 
sistemska obratovalna navodila ter jih skupaj z obrazložitvijo poslati agenciji v 
soglasje. Koncesionar se zavezuje uskladiti sistemska obratovalna navodila z 
morebitnimi pripombami agencije, danimi v postopku odločanja o soglasju k temu 
splošnemu aktu. 
 

5.4. Obveščanje koncedenta in agencije  

 
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih 
predpisih pošiljati agenciji, mora v skladu s to pogodbo poročati koncedentu o vseh 
pomembnih okoliščinah izvajanja te pogodbe ter izvajanja javne službe, ki je njen 
predmet. 
 
Koncesionar mora najkasneje do 31. marca v posameznem koledarskem letu 
predložiti koncedentu pisno poročilo za preteklo koledarsko leto, ki mora obsegati 
najmanj podatke: 
- o vzdrževalnih delih na objektih in napravah koncesije; 
- o obsegu distribucije zemeljskega plina; 
- o pogodbah, ki jih ima sklenjene o dostopu do drugih omrežij; 
- o obsegu dostopa do distribucijskega omrežja in o primerih zavrnitve dostopa; 
- o zanesljivosti dobave zemeljskega plina; 
- o stanju infrastrukture (točka 3.1. te pogodbe). 
 
Koncesionar mora predložiti koncedentu tudi revidirane računovodske izkaze, 
izdelane v skladu s predpisi. 
 
Poleg rednega letnega poročanja mora koncesionar koncedenta takoj pisno obvestiti 
o vsakem dogodku ali nastopu okoliščine, ki ima pomen za izvajanje te pogodbe. 
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Poročilo iz drugega in četrtega odstavka te točke se koncesionar zavezuje poslati 
tudi agenciji. 

5.5. Garancije 

 
Komentar: dodati primernejšo rešitev za garancijo s strani SODO, kot npr. Obvezno 
zavarovanje za primer rizikov,… 
 
Koncedent jamči za svoje obveznosti, ki jih bo imel do koncesionarja v primeru 
predčasnega prenehanja oziroma odvzema koncesije, kot to predvideva ta pogodba, 
s proračunskimi sredstvi in drugim premoženjem koncedenta v skladu s predpisi. 

 
komentar: tarifni sistem ni predmet te pogodbe 
 

6. Odkup oziroma prevzem infrastrukture 

6.1. Odkupna pravica koncedenta 

V primeru, ko preneha koncesijsko razmerje iz kakršnegakoli razloga pred potekom 
roka, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba, in ne glede na odgovornost ene 
ali druge stranke za prenehanje, in če koncesionar ne pridobi nove koncesije ali 
drugačne pravice opravljati dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na dotedanjem območju,  je dolžan koncesionar skleniti 
najemno pogodbo z osebo po koncedentovi izbiri, s katero bo uredil vsa vprašanja 
uporabe koncesionarjeve infrastrukture za izvajanje dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja za čas, za katerega ta oseba pridobi pravico in 
obveznost izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja. Pogodba iz prejšnjega stavka 
te točke mora koncesionarju zagotavljati ustrezno najemnino za uporabo 
infrastrukture. Najemnino določi skupina strokovnjakov iz drugega odstavka točke 
9.5.2. te pogodbe.  
 
Koncedent bo v okviru svojih pristojnosti podelil novo koncesijo osebi po 
koncedentovi izbiri le pod pogojem, da bo ta s koncesionarjem po tej pogodbi sklenila 
najemno pogodbo pod pogoji iz te pogodbe.  
 
Če v roku 3 mesecev od dne, ko koncedent sporoči koncesionarju osebo, s katero 
naj se pogaja o najemni pogodbi, najemna pogodba ni sklenjena, ima koncedent 
pravico odkupiti infrastrukturo v skladu s to pogodbo. Koncedent lahko uveljavi 
pravico do odkupa, če do sklenitve najemne pogodbe ne pride zato, ker koncesionar 
ni pripravljen skleniti najemne pogodbe pod pogoji iz te pogodbe. 
 
Odkupno pravico uveljavlja koncedent s pisno izjavo, ki jo priporočeno pošlje 
koncesionarju v roku 3 mesecev po preteku roka iz prejšnjega odstavka. Za dan 
odkupa oziroma prodaje se šteje dan, ko je koncedent oddal pisno izjavo priporočeno 
na pošto. 
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Po preteku roka iz prejšnjega odstavka te točke koncedentova odkupna pravica 
preneha. 

6.2. Obseg odkupne pravice 

Odkupna pravica koncedenta se nanaša na vso infrastrukturo. Za infrastrukturo se 
štejejo vsa zemljišča, ne glede na namen njihove rabe, vsi objekti, ki so sestavina teh 
zemljišč, vse sestavine objektov in premične stvari, ki so kot pritikline, namenjene za 
izvrševanje koncesionirane dejavnosti po tej pogodbi 

6.3. Odkupna vrednost 

Vrednost odkupa infrastrukture predstavlja poštena tržna vrednost teh objektov in 
naprav na dan odkupa oziroma prodaje.  
 
Pošteno tržno vrednost iz prejšnjega odstavka določi skupina dveh cenilcev in 
revizorja, pooblaščenih v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ki jih 
pogodbeni stranki določita sporazumno.22  
 
Če se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače, mora koncedent plačati 
vrednost odkupa koncesije koncesionarju v 4 mesecih po dokončanju prenosa 
objektov in naprav koncesije na koncedenta v skladu s to pogodbo, z obrestmi po 
obrestni meri 12 mesečni EURIBOR, ki tečejo od dneva odkupa oziroma prodaje do 
plačila. 
 
 

6.4. Prevzem  infrastrukture 

 

6.4.1. Prevzem infrastrukture ob prenehanju koncesijskega 
razmerja zaradi poteka časa določenega v koncesijski 
pogodbi 

 
Koncesionar se zavezuje, da bo z dnem prenehanja koncesije, koncedentu izročil 
vso infrastrukturo, ki je bila v času trajanja koncesijskega razmerja pridobljena za 
izvrševanje koncesije in nanj prenesel lastninsko pravico, in sicer brez nadomestila.23 
 

                                            
22 (VARIANTA: Poštena tržna vrednost iz prejšnjega odstavka tega člena je določena z vrednostjo 
vloženih in še ne amortiziranih investicij v infrastrukturo in izgubljenim dobičkom.  Cenitev se opravi po 
dogovoru med pogodbenima strankama, če do sporazuma ne pride, pa jo opravi arbitraža iz 9.5.2. 
točke te pogodbe.)  
23  Potrebno je opozoriti, da je koncesijska pogodba napisana tako, da je “vrednost” infrastrukture ob 
prenehanju koncesijske pogodbe zaradi preteka časa amortizirana.  Kolikor menite, da do tega ne bo 
prišlo, je potrebno prilagoditi vzorec koncesijske pogodbe,  Posebno vas na to opozarjamo, če bo 
prišlo do BTO projektov, ko se lastnina infrastrukture prenese na koncedenta takoj, ko je zgrajena, 
koncesionar pa jo uporablja. 
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Za dan prenehanja koncesije se šteje dan, ki je določen s to pogodbo. Če se 
koncesija v skladu z določili te pogodbe podaljša, se lahko s pogodbo o podaljšanju 
koncesije določi, da mora koncesionar obveznost iz prvega odstavka izpolniti s 
potekom novega roka. 
 
Za infrastrukturo v smislu prvega odstavka se štejejo vsa zemljišča, ne glede na 
namen njihove rabe, vsi objekti, ki so sestavina teh zemljišč, vse sestavine objektov 
in premične stvari, ki so kot pritikline, namenjene za izvrševanje koncesionirane 
dejavnosti po tej pogodbi. Koncesionar ima pravico, da izloči del premičnin, ki se 
štejejo za pritikline, v skladu z določil te pogodbe.    
 
Z dnem prenehanja koncesije v smislu prejšnjih odstavkov preneha tudi morebitna 
koncesionarjeva pravica do posebne uporabe zemljišč, ki jih je pridobil kot javno 
dobro. 
 
 
 

6.5. Ureditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem pri 
prevzemu ali odkupu (oboje skupaj imenovano »prenos«) 
infrastrukture 

6.5.1. Zemljiškoknjižna ureditev prenosa 
 
Koncesionar mora ob prenosu nepremičnin vezanih na infrastrukturo koncedentu 
izročiti tudi listino, ki omogoča pridobitev in vpis lastninske ali druge stvarne pravice 
koncedenta v obsegu, kot koncesionar te pravice ima, prosto vseh bremen, kakor 
tudi prenos drugih obligacijskih pravic, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita 
drugače. 

6.5.2. Prenos  infrastrukture 

Postopek prenosa objektov in naprav koncesije in zemljišč se začne na pisno 
zahtevo koncedenta najkasneje v roku 30 dni po določitvi odkupne vrednosti.  
 
Postopek prenosa vodi komisija, ki ima 6 članov in se oblikuje tako, da vsaka 
pogodbena stranka imenuje 3 člane. Koncedent imenuje člane komisije v svoji pisni 
zahtevi, koncesionar pa mora imenovati svoje člane komisije najkasneje teden dni po 
prejemu zahteve. Vsaka od pogodbenih strank med imenovanimi člani komisije 
določi člana, ki je pooblaščen za parafiranje prevzemnega zapisnika. 
 
Komisija v roku dveh mesecev od imenovanja pripravi prevzemni zapisnik, ki 
vsebuje: 

- zemljiškoknjižno navedbo vseh zemljišč, ki so predmet prevzema; 
- popis vseh objektov in naprav, ki so sestavni del zemljišč iz prejšnje točke; 
- opis funkcionalnega stanja vseh objektov in naprav iz prejšnje točke, vključno 

z morebitnimi pripombami koncedenta glede neustreznega stanja posamezne 
stvari; 
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- popis vseh premičnih stvari, ki so kot pritikline namenjene izvrševanju 
koncesionirane dejavnosti po pogodbi; 

- popis tehnične in druge dokumentacije, ki je povezana z zemljišči, objekti, 
napravami in premičninami iz prejšnjih točk. 

 
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.  
 
Prevzemni zapisnik je lahko sestavljen iz več delov tako, da so v posameznem delu 
zajeti posamezni objekti ali funkcionalni deli opreme. 
 
Prevzemni zapisnik parafirata pooblaščena predstavnika koncedenta in 
koncesionarja.  
 
Vsaka stranka te pogodbe nosi svoj del stroškov v zvezi s financiranjem komisije za 
prevzem. 

6.5.3. Funkcionalnost in normalna obratovalna usposobljenost 

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

 6.5.4.  Izročitev stvari 

Komisija potem, ko pripravi prevzemni zapisnik, določi terminski plan prevzema stvari 
tako, da se prevzem stvari opravi v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v roku 
enega meseca od dne ko je pripravljen prevzemni zapisnik. V kolikor prevzem ni 
izveden v roku iz prejšnjega stavka nosi stranka, ki je odgovorna za zamudo pri 
prevzemu, riziko naključnega uničenja in poškodovanja stvari. 
 
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.   
 
Vsaka pogodbena stranka vsaj 7 dni pred začetkom prevzema imenuje 
pooblaščenca za podpis prevzemnega zapisnika. 
 
Stvar se šteje za prevzeto, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank 
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. 
 
Obveznost koncesionarja, da izroči zemljišča skupaj z vsemi sestavinami in 
pritiklinami, se šteje za izpolnjeno, ko je prevzemni zapisnik podpisan v celoti. 
Domneva, da je obveznost izročitve izpolnjena, ne vpliva na morebitne jamčevalne in 
odškodninske zahtevke. 
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6.5.5. Odgovornost koncesionarja za stanje stvari 

Če v prevzemnem zapisniku ob posamezni stvari niso zapisane pripombe, se 
domneva, da ta stvar nima očitnih napak. 
 
Koncesionar odgovarja za skrite napake na prevzetih stvareh v roku 3 let od dneva 
prevzema. 
 
Za odgovornost koncesionarja za napake na stvareh se smiselno uporabljajo pravila, 
ki urejajo odgovornost prodajalca za stvarne napake v okviru gospodarske prodajne 
pogodbe. 

6.5.6. Posebna določba o odgovornosti za škodo pri prevzemu 

Pri prevzemu stvari sta pogodbeni stranki dolžni 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, ki je predmet te koncesije ter drugih 
funkcij objektov. 
 
Vsaka od pogodbenih strank odgovarja drugi pogodbeni stranki za vso škodo, ki 
nastane zaradi neustreznega ravnanja pri prevzemu. 

6.5.7. Riziko naključnega uničenja in poškodovanja stvari 

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

6.5.8. Obratovanje objektov v času prevzema 

Pogodbeni stranki morata prevzem opraviti na način, ki v najmanjši možni meri moti 
obratovanje objektov. 

6.5.9. Prenos rezervnih delov 

Koncedent bo koncesionarju posebej plačal prevzete rezervne dele. Pri določitvi 
vrednosti rezervnih delov se upošteva njihova tržna cena.  
 
Terjatev koncesionarja nasproti koncedentu zapade v plačilo v roku 30 dni od 
opravljenega prevzema. 

6.5.10. Prenos dokumentacije in tehnologije 

Koncesionar mora ob prevzemu stvari koncedentu izročiti vso tehnično in drugo 
dokumentacijo. 

6.5.11. Povrnitev stroškov vzdrževanja in investicij 

V kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače je koncedent dolžan 
koncesionarju povrniti tudi upravičene stroške vzdrževanja in obratovanja 
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infrastrukture, vse od dneva odkupa do dneva prevzema, če koncesionar ne dobi teh 
stroškov povrnjenih s tem, da prejema omrežnino. 
 
Isto velja za stroške investicij v teku od dneva, na katerega se nanaša cenitev, do 
dneva prevzema. 

6.6. Zaposleni pri koncesionarju 

Ob prenehanju koncesijskega razmerja si bosta koncedent in koncesionar skupaj 
prizadevala rešiti problem 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 izvajanja dejavnosti, ki je predmet te 
pogodbe, da bo novi izvajalec te dejavnosti v čim večji meri prevzel delavce iz 
prejšnjega odstavka. 
 
V obsegu, kolikor ne bo mogoča zaposlitev po prejšnjem odstavku, bosta za delavce 
iz prvega odstavka te točke, ki jih koncedent po svojih najboljših prizadevanjih ne bo 
uspel zaposliti na drugih delih, bo koncesionar pripravil program reševanja presežnih 
delavcev v skladu z veljavnimi predpisi, h kateremu bo dal soglasje koncedent. 
Koncedent bo problematiko presežnih delavcev reševal v okviru programov državne 
politike zaposlovanja. 

6.7. Sklenitev zavarovalnih pogodb in prenos pravic iz 
zavarovalnih pogodb 

Vse zavarovalne pogodbe, ki jih v času trajanja te pogodbe sklepa koncesionar, 
morajo biti sklenjene tako, da zagotavljajo zavarovanje še najmanj tri mesece po 
prenehanju te pogodbe. 
 
V primeru prenehanja te pogodbe in pod pogojem, da koncedent uveljavi odkupno 
pravico, je koncesionar dolžan v roku 15 dni po prejemu pisne izjave o uveljavitvi 
odkupne pravice  vse zavarovalne police vinkulirati na koncedenta in mu jih 
predložiti.  

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

6.8.1. Pravice industrijske lastnine, »know how« ipd 

Če koncesionar v času trajanja te pogodbe pridobi v zvezi z njenim izvrševanjem 
kakršnekoli pravice industrijske lastnine, se zavezuje, da bo te pravice ob prenehanju 
pogodbe prenesel na koncedenta.  
 
Če koncesionar v času trajanja te pogodbe s tretjo osebo sklene pogodbe o pridobitvi 
tehničnih ali poslovnih znanj in izkušenj (know-how), mora koncedentu omogočiti, da 
koncedent tako pridobljeni »know-how« uporablja tudi po prenehanju te pogodbe.  
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6.8.2. Prenos garancij prodajalcev, izvajalcev in vzdrževalnih ter 
podobnih pogodb 

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. 
 
V primeru prenehanja koncesijske pogodbe in pod pogojem da koncedent uveljavi 
odkupno pravico je koncesionar dolžan v roku 30 dni od dneva uveljavitve odkupne 
pravice 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. 

6.8.3. Druge pogodbe 

V primeru prenehanja te pogodbe in pod pogojem, da koncedent uveljavi odkupno 
pravico 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 te koncesionirane dejavnosti. 
 
V primeru vstopa koncedenta v pogodbe, kot je navedeno v prejšnjem odstavku,  
mora koncesionar izročiti koncedentu izjavo, iz katere bo izhajalo, da nasproti tem 
pogodbenim tretjim 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 vrednosti po točki 6.3. te pogodbe, ali z regresom 
oziroma kondikcijo zaradi neupravičene obogatitve nasproti koncesionarju zahteva 
vračilo plačanega zneska. 

6.9. Stroški prenosa 

Če ta pogodba ne določa drugače, stroški javnih dajatev in zemljiškoknjižni stroški 
prenosa nepremičnin bremenijo koncedenta. 
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7. Izvajanje pogodbe 

7.1. Splošne pravice in obveznosti koncesionarja 

7.1.1. Skrb za pridobitev ustreznih dovoljenj in drugih aktov državnih 
organov  
 
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 
lokalnih skupnosti.. 
 
Ta obveznost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj, 
licenc, soglasij in drugih aktov. 
 
Kršitev te obveznosti je bistvena kršitev pogodbe. 
 

7.1.2. Prepoved prenosa pravic in obveznosti 
 
Koncesionar ne sme nobene od pravic in obveznosti, ki izvirajo ali sestavljajo 
koncesijsko razmerje po tej pogodbi, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega pisnega 
dovoljenja koncedenta. 
 
Koncedent koncesije ne more prenesti na drugo osebo, razen če preneha 
koncesijsko razmerje, ki je predmet te pogodbe. 
 
Kršitev te prepovedi je bistvena kršitev pogodbe. 
 

7.2. Splošne pravice in obveznosti koncedenta 

7.2.1. Skrb za izdajo ustreznih dovoljenj in drugih aktov državnih organov 
 
Koncedent si bo v okviru zakonov in drugih predpisov prizadeval, da bodo 
koncesionarju vsa potrebna dovoljenja, soglasja in drugi akti državnih organov ter 
lokalnih skupnosti izdani hitro in brez odlašanja. 
 

7.2.2 Nadzor nad izvajanjem koncesije 
 
Poleg nadzora nad izvajanjem koncesije, kot je določen v predpisih, ima koncedent 
in osebe, ki jih pooblasti, pravico nadzirati vse izvajanje obveznosti koncesionarja po 
tej pogodbi. 
 
Koncesionar dovoljuje, da smejo predstavniki koncedenta ali osebe, ki jih pooblasti 
vstopati v objekte koncesije ter pregledovati naprave koncesije, izvajati potrebne 
meritve in jemati vzorce, pregledovati dokumentacijo in jo kopirati, opazovati in 
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ugotavljati kvaliteto del in na drugih primeren način ugotavljati dejansko stanje in 
izvajanje obveznosti koncesionarja. 
 
Koncedent in osebe, ki jih pooblasti, morajo nadzor iz te točke pogodbe izvajati tako, 
da kar najmanj motijo delovni proces in obratovanje objektov in naprav koncesije. 
 

7.3. Varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov 

 
Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta varovala dokumente in podatke, 
ki so določeni kot državna, uradna, vojaška ali poslovna tajnost. 
 
Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta ob upoštevanju predpisov, ki 
urejajo dostop do podatkov javnega značaja 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. 
 

7.4. Kršitev pogodbe 

7.4.1. Vrste kršitev 
 
Za kršitev te pogodbe se šteje tako nepravilno kot tudi nepravočasno izvrševanje 
obveznosti po tej pogodbi.  
 
Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za 
tovrstne pogodbe predpisana ali običajna. 
  

7.4.2 Posledice kršitev 
 
Zaradi kršitve imata koncedent oziroma koncesionar pravico v skladu s pravili 
pogodbenega prava:  
- zahtevati izvršitev obveznosti, 
- sam  izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške, 
- zahtevati odškodnino, 
- odstopiti od pogodbe, 
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.  
 

7.4.3. Kršitve, za katere je odgovoren koncesionar 

7.4.3.1. Obvestilo o kršitvi 
 
O morebitni kršitvi mora koncedent pisno opozoriti koncesionarja.  
 
Obvestilo iz prvega odstavka ni potrebno, če je koncesionar pisno zagotovil 
koncedentu, da kršitve ni oziroma da jo bo odpravil. 
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7.4.3.2. Odgovornost za škodo  
 
Koncesionar mora koncedentu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve 
pogodbe. 
 
Odškodnina obsega dejansko škodo.  
 
Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncesionar razumno lahko 
predvidel, razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. 
 

7.4.3.3. Odstop od pogodbe 
 
Koncedent lahko odstopi od pogodbe, če koncesionar v razumnem roku po prejetem 
obvestilu o kršitvi te ne odpravi, ali če je ni mogoče odpraviti.  
 
Odstop od pogodbe je  mogoč le, če je kršitev bistvena. 
 
Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali 
tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe. 
 

7.4.3.4. Premoženjske posledice odstopa  
 
Če koncedent odstopi od pogodbe v skladu z določbo prejšnje točke te pogodbe, ima 
pravico do odkupa koncesije v skladu z določbami te pogodbe. 

7.4.4. Kršitve, za katere je odgovoren koncedent 

7.4.4.1. Obveznost izvajati dejavnost tudi v primeru kršitev 
 
Koncesionar mora svoje obveznosti iz te pogodbe izvrševati kljub morebitni kršitvi s 
strani koncedenta. 
  

7.4.4.2. Odgovornost za škodo  
 
Koncedent mora koncesionarju povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve 
pogodbe.  
 
Odškodnina obsega dejansko škodo in izgubljeni dobiček.  
 
Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncedent  razumno lahko 
predvidel, razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. 
 

7.4.4.3. Odstop od pogodbe 
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Koncesionar lahko odstopi od pogodbe, kadar koncedent za daljši čas onemogoči 
izvajanje javne službe, ki je predmet te koncesije. 
 
Odstop iz prejšnjega odstavka je dopusten le, če je koncesionar o nemožnosti 
opravljanja dejavnosti podrobno obvestil koncedenta in mu dal šestmesečni rok za 
odpravo razlogov za nemožnost opravljanja dejavnosti. 
 

7.4.4.4. Premoženjske posledice odstopa  
 
Tudi če koncesionar odstopi od pogodbe v skladu z določbo prejšnje točke te 
pogodbe, ima koncedent pravico do odkupa koncesije v skladu z določbami te 
pogodbe. 

7.4.4.5. Akti koncedenta v javnem interesu 
 
Ne šteje se za kršitev pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki se 
nanaša samo na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve 
pravice po tej pogodbi. 
 
Tudi v primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do nadomestila v 
skladu s tretjim in četrtim odstavkom točke 5.1. te pogodbe. 
 

7.5 Višja sila in spremenjene okoliščine 

 
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti 
tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile. 
 
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava šteje tudi spremembe 
pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe 
zakonov in drugih predpisov Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije, če 
izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.   
 
V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena ima koncesionar pravico zahtevati 
od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali koncesionarju zaradi višje sile in/ali 
spremenjenih okoliščin. 
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8  Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

8.1 Splošna določba 

 
Koncesijsko razmerje preneha: 
 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe; 
- z odvzemom koncesije; 
- zaradi stečaja koncesionarja; 
- zaradi prenehanja koncesionarja; 
- v drugih primerih, določenih z zakonom. 
 
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja pred potekom trajanja koncesijskega 
razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati 
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te 
javne službe prevzame drug izvajalec, če zakon ne določa drugače, vendar najdlje 1 
leto. 
 

8.2 Prenehanje koncesijske pogodbe 

8.2.1 Potek roka koncesije 
 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom roka koncesije v skladu s to pogodbo. 
 

8.2.2 Odstop od pogodbe 
 
Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe 
- če je to v tej pogodbi izrecno določeno, 
- če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je določeno v tej 

pogodbi. 
 

8.3 Stečaj in prenehanje koncesionarja 

 
Prenehanje koncesijskega razmerja zaradi stečaja koncesionarja ali zaradi drugega 
prenehanja koncesionarja ureja zakon. 
 
Koncedent ima pravico odstopiti od pogodbe, ko postane sklep o začetku stečajnega 
postopka nad koncesionarjem ali o uvedbi postopka redne likvidacije pravnomočen, 
če zakon ne določa drugačnega načina prenehanja koncesijskega razmerja zaradi 
stečaja ali prenehanja koncesionarja. 
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8.4 Odvzem koncesije 

 
Koncesijsko razmerje preneha, če pristojni organ koncedenta v skladu s predpisi 
koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo. 
 
Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije. 
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9       Končne določbe 

 

9.1. Podaljšanje koncesije in veljavnost koncesijske pogodbe 
sklenjene pred spremembo energetske zakonodaje 

 
Koncedent in koncesionar s podpisom te koncesijske pogodbe podaljšujeta koncesijo 
in koncesijsko pogodbo, ki sta jo sklenila dne ……. (stara koncesijska pogodba), in 
sicer za …….. let.24  S podpisom te koncesijske pogodbe, pravice in obveznosti 
pogodbenih strank iz stare pogodbe prenehajo, razen v primeru, kolikor jo ta 
koncesijska pogodba v določenem delu vzdrži v veljavi. 
 
 
9.2. Uskladitev pravic, obveznosti in dajatev 
 
Če se je koncesionarju ekonomski položaj, zaradi sprejetih prepisov po podpisu 
koncesijske pogodbe poslabšal, se koncedent in koncesionar strinjata, da mora 
koncedent koncesionarju: 
- povrniti sredstva v višini ………….. 
- dopustiti …………………………….., in sicer v skladu z izvedenskim mnenjem, ki 

je Priloga 3 te koncesijske pogodbe, 
 
Komentar: 
Smiselno se zdi, kolikor se ugotovi, da se je ekonomski položaj koncesionarja zaradi 
spremembe predpisov spremenil, da se določene obveznosti koncesionarjev po 
prejšnji koncesijski pogodbi odpustijo, na primer koncesijska dajatev ali na primer 
zastonj dobava zemeljskega plina športni dvorani.  Če se ne bodo odpustile, potem 
jih je potrebno ponoviti v tej koncesijski pogodbi.  Kolikor tudi z odpustom prejšnjih 
obveznosti koncesionar ni v enakem ekonomskem položaju kot pred spremembo 
predpisa, potem imajo občine dolžnost, da »postavijo« koncesionarja v enak 
ekonomski položaj kot je bil pred spremembo energetske zakonodaje na drug način, 
na primer tako, da se koncesionarju izplačajo določene denarne odškodnine.  Glede 
na to, da je potrebno nadomestilo za poslabšani položaj koncesionarja izračunati, 
menimo, da bo vsaka občina/koncedent točko 9.2. »napisala« tako, da bo ustrezna 
za specifičen odnos s koncesionarjem.  
 

9.3 Pravo pogodbe 

 
Za razmerja iz te pogodbe se uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji. 
  

                                            
24 Pri spremembi obstoječih koncesijskih pogodb oziroma sklenitvi novih koncesijskih pogodb, se 
lahko koncesijske pogodbe podaljšajo tako, da od podpisa koncesijske pogodbe, ki velja na dan 
objave tega odloka, ne trajajo več kot 35 let, vendar se veljavnost koncesijskih pogodb ne sme 
podaljšati za več kot še enkrat toliko, kot so trajale pred spremembo predpisov. 
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9.4 Razlaga pogodbe 

 
Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen 
izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe.  
 
Morebitni dogovori in zapisi v fazi pogajanj se za razlago pogodbe uporabljajo le, če 
iz besedila pogodbe ne izhaja kaj drugega. 
  
Neveljavnost dela te 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.  
 

9.5 Reševanje sporov 

 

9.5.1 Reševanje sporov 
 
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali 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 pogodbe, 
ali so v zvezi z njo, pristojno sodišče v……………...  
 

9.5.2 Tehnična arbitraža 
 
Kadar je v tej pogodbi določeno, da o sporu odloči tehnična arbitraža, se uporabijo 
pravila naslednjega odstavka. 
 
Tehnična arbitraža je pristojna za odločanje v sporih, ki so v tej pogodbi neposredno 
navedeni. Odloča v senatu treh arbitrov, od katerih po enega določita stranki, 
predsednika pa neodvisna institucija, ki jo določita stranki. Arbitraža mora odločiti v 
roku 15 dni potem, ko je stranka vložila ustrezen predlog. Arbitraža odloča ex aequo 
et bono. Odločitev je dokončna. 
 

9.6 Sporočila 

 
Če ni s to pogodbo ali koncesijskim aktom drugače določeno, mora koncesionar 
poročati ter pošiljati druga pisanja in sporočila za koncedenta neposredno županu, 
na naslov občine, in sicer:………………...25  
 

                                            
25 Prosimo navedite naslov občine. 
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9.7  Roki 

 
Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po 
sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v 
tej pogodbi izrecno določeno drugače. 
 
Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je odposlan zadnji dan roka.  
 

9.8 Izvodi pogodbe 

 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka 
od pogodbenih strank po enega. 
 

9.9 Sprememba pogodbe 

  
Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki kot je bila sklenjena.  
 
 
 
 
 
V …………………………, dne ………………. 

 
 
 
Za koncesionarja:       Za koncedenta: 

 
……………………        …………………… 

župan 
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6. Priloga 4 
 
 
 
V skladu s petim odstavkom 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
79/99, 8/00, 52/02 (ZJA), 110/02 (ZGO-1) in 51/04, 39. členom Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93 in 30/98) in z Odlokom o načinu 
izvajanja lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobava 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (……….)26 ter Odlokom o  podelitvi koncesije 
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobava 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (………)27 

 
in na podlagi odločbe o podelitvi koncesije  št. …………………. z dne …………. 
(navesti odločbo, s katero je koncesionarju podeljena predmetna koncesija)  
 
 
 

sklepata 
 
OBČINA ……….., ki jo zastopa  župan: ……………………………, kot koncedent, 
 
in 
 
…………………………………., ki ga zastopa …………………….. kot koncesionar 
 
 
naslednjo 
 
 
 
 

KONCESIJSKO POGODBO 
 

ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA TARIFNIM ODJEMALCEM 

 

 

                                            
26 Vstaviti, kje in kdaj je bil odlok objavljen. 
27 Glej opombo št. 1. 
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1. Uvodne določbe 

1.1. Vsebina pogodbe 

 
S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema, izključno pravico in 
obveznost opravljati gospodarsko javno službo dobava zemeljskega plina tarifnim 
odjemalcem v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, 
na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in s to pogodbo. 
 
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar ravnati v skladu s predpisi Republike 
Slovenije, pravom Evropske skupnosti in za Republiko Slovenijo veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami. 
 
Razen če ni v tej pogodbi drugače določeno, obsega sklicevanje na določen predpis 
ali posamični akt tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve tega predpisa oziroma 
akta, ali njegove vsebinske nadomestitve z drugim predpisom oziroma aktom, do 
katerih pride po podpisu te pogodbe v času trajanja koncesijskega razmerja. 
 

1.2. Definicije 

 
V tej pogodbi imajo poleg pomena, določenega z zakonom in uredbo, posamezni 
izrazi naslednji pomen: 
 
»agencija« je Javna agencija Republike Slovenije za energijo; 
 
»javna služba« je gospodarska javna služba; 
 
»koncesija« je koncesija za opravljanje javne službe po tej pogodbi; 
 
»koncesijski akt« je Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne 
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
in gospodarske javne službe dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem  (. 
…….);28 
 
»odlok« je Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske 
javne službe dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (……..),29 če iz 
konteksta uporabe izraza ne izhaja, da je uporabljen v splošnem pomenu 
kateregakoli odloka; 
 
 
»začetek koncesije« je dan podpisa koncesijske pogodbe; 
 

                                            
28 Potrebno je navesti, kdaj in kje je bil odlok objavljen. 
29 Potrebno je navesti, kdaj in kje je bil odlok objavljen. 
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»Energetski zakon« je Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 (ZJA), 
110/02 (ZGO-1) in 51/04), če iz konteksta uporabe izraza ne izhaja, da je uporabljen 
v splošnem pomenu kateregakoli zakona.  

 
2. Predmet koncesije 
 

2.1. Opredelitev javne službe 

 
Javna služba, ki je predmet te koncesije, v skladu z zakonom in uredbo obsega: 
 

- izključno pravico prodaje, tudi nadaljnje, zemeljskega plina tarifnim 
odjemalcem; 

-  dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi 
celo leto; 

- zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v 
primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi. 

 
Koncesionar je dolžan, ko v skladu s predpisi 01. 07. 2007 postanejo vsi odjemalci 
zemeljskega plina upravičeni odjemalci, pod bistveno nespremenjenimi pogoji, razen 
v primeru, da se pogoji in način dobave spremenijo za vse uporabnike in/ali 
odjemalce, dobavljati zemeljski plin tistim odjemalcem, ki ne bodo sklenili pogodb o 
dobavi plina z drugimi dobavitelji.   
 
Vsaka sprememba opredelitve javne službe v Energetskem zakonu in odloku 
oziroma koncesijskem aktu, kar obsega tudi vključitev nove dejavnosti v njen okvir, 
se neposredno uporablja tudi za opredelitev predmeta te pogodbe. 
 

2.2. Območje koncesije 

 
Koncesija po tej pogodbi se podeli za območje občine.30 
 
Območje koncesije je celotno območje občine, določeno s koncesijskim aktom in 
podrobneje opredeljen v Prilogi 1. Koncesionar za to pravico ne plačuje koncesijske 
dajatve.31 
 

2.3. Izključnost koncesije 

 
S to pogodbo pridobi koncesionar izključno32 pravico opravljati javno službo, ki je 
predmet te koncesije, na območju koncesije. 
 

                                            
30 Če koncesija ne bo podeljena za celotno območje občine, je to potrebno določiti. 
31 Kolikor ste se odločili, da bo koncesionar plačeval koncesijsko dajatev, potem to opredelite, kot je 
navedeno v koncesijskem aktu. 
32 Kolikor ne bo podeljena izključna pravica, prosim opredelite. 
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Koncedent se zavezuje, da v času trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi ne 
bo podelil koncesije za opravljanje javne službe, ki je predmet te koncesije, drugi 
osebi ali na kakršenkoli drug način podelil pravico opravljati to javno službo na 
območju koncesije (n.pr. ustanovil v ta namen javno podjetje ali drugo pravno osebo 
javnega prava, začel opravljati to javno službo v režiji, na kakršenkoli pogodben 
način podelil pravico opravljati to javno službo s pogodbo,…). 
 
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za prenos koncesije v skladu z 
zakonom, odlokom, koncesijskim aktom in to pogodbo. 
 
Kršitev določb te točke je bistvena kršitev pogodbe. 
 

2.4. Trajanje koncesije 

 
Koncesija se podeli do 1. 7. 2007.33 
 
Rok koncesije začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 
 
Rok koncesije ne teče v času, ko v skladu s to pogodbo zaradi višje sile koncesionar 
na celotnem območju koncesije ali njegovem delu ni mogel opravljati javne službe, ki 
je predmet te koncesije. 
 

                                            
33 Podeli se lahko do 01.07.2007. 
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3. Obveznosti koncesionarja v zvezi z opravljanjem javne 
službe, ki je predmet te koncesije 

 

3.1. Splošne obveznosti koncesionarja 

 
Koncesionar je pri opravljanju javne službe, ki je predmet te koncesije, dolžan ravnati 
v skladu z zakonom, odlokom, koncesijskim aktom, to pogodbo in drugimi predpisi ter 
splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil. 
 
Če zakon, odlok, koncesijski akt, splošni pogoji ali sistemska obratovalna navodila 
drugače urejajo posamezna vprašanja glede obveznosti koncesionarja v zvezi z 
opravljanjem javne službe, ki je predmet te koncesije, kot je to določeno v tej 
pogodbi, mora koncesionar neposredno ravnati po tem predpisu in se za opustitev 
izvrševanja predpisov ne more sklicevati na to pogodbo. Ta določba pa ne velja za 
obveznosti koncesionarja, ki jih navedeni predpisi ne določajo ali jih določajo v manjši 
meri, kot jih nalaga ta pogodba. 
 
Če so s predpisom ali posamičnim aktom državnega organa v zvezi s koncesijo po 
tej pogodbi v času trajanja koncesijskega razmerja naložene nove naloge in 
obveznosti ali zaradi zmanjšanja pravic koncesionarja zmanjšani njegovi prihodki ali 
mu naloženi dodatni stroški, ima pravico zahtevati od koncedenta denarno ali 
drugačno nadomestilo. 
 
Nadomestilo ne sme presegati dejanskih nujno potrebnih stroškov oziroma 
dejanskega neizogibnega zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi 
predpisa oziroma posamičnega akta iz prejšnjega odstavka. Koncesionar je dolžan 
storiti vse, kar je v njegovi moči, da so ti stroški oziroma zmanjšanje prihodkov čim 
manjši in nadomestilo ne sme obsegati stroškov oziroma zmanjšanja prihodkov, ki bi 
jih koncesionar lahko odvrnil ali ki jih lahko nosi v okviru normalnega gospodarskega 
poslovanja. 
 
Kršitev določb tega poglavja je bistvena kršitev koncesijske pogodbe. 
 

3.2. Obveznost trajnega izvajanja javne službe 

 
Javno službo, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano 24 
ur vsak dan . 
 
Obveznosti izvajanja javne službe nastane z dnem začetka koncesijskega razmerja 
in traja ves čas trajanja tega razmerja. 
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3.3. Sprejem tarifnega sistema 

 
 
 
Koncesionar se zavezuje v 3 mesecih po začetku koncesije sprejeti tarifni sistem, 
usklajen z metodologijo za pripravo tarifnih sistemov, ter ga pred objavo skupaj z 
obrazložitvijo poslati lokalni skupnosti v soglasje. 
 
Koncesionar se zavezuje uskladiti tarifni sistem z morebitnimi pripombami lokalne 
skupnosti, danimi v postopku odločanja o soglasju k temu splošnemu aktu. 
 

3.4. Obveščanje koncedenta in Agencije za energijo 

 
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih 
predpisih pošiljati agenciji, mora v skladu s to pogodbo poročati koncedentu o vseh 
pomembnih okoliščinah izvajanja te pogodbe ter izvajanja javne službe, ki je njen 
predmet. 
 
Koncedent mora najkasneje do 31. marca v posameznem koledarskem letu predložiti 
koncedentu pisno poročilo za preteklo koledarsko leto, ki mora obsegati najmanj 
podatke: 
 
- obsegu dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem; 
- obsegu in ceni zagotovljene dobave zemeljskega plina; 
- obsegu nakupa in prodaje zemeljskega plina. 
 
Koncesionar mora predložiti koncedentu tudi revidirane računovodske izkaze, ki so 
izdelani v skladu s predpisi. 
 
Poročilo iz drugega in četrtega odstavka te točke se koncesionar zavezuje poslati 
tudi agenciji. 
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4.  Izvajanje pogodbe 

4.1. Splošne pravice in obveznosti koncesionarja 

4.1.1. Skrb za pridobitev ustreznih dovoljenj in drugih aktov 
državnih organov  

 
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 
koncedenta.. 
 
Ta obveznost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj, 
licenc, soglasij in drugih aktov. 
 
Kršitev te obveznosti je bistvena kršitev pogodbe. 
 

4.1.2. Prepoved prenosa pravic in obveznosti 
 
Koncesionar ne sme nobene od pravic in obveznosti, ki izvirajo ali sestavljajo 
koncesijsko razmerje po tej pogodbi, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega pisnega 
dovoljenja koncedenta. 
 
Koncedent koncesije ne more prenesti na drugo osebo, razen če preneha 
koncesijsko razmerje, ki je predmet te pogodbe. 
 
Kršitev te prepovedi je bistvena kršitev pogodbe. 
 

4.2. Nadzor nad izvajanjem koncesije 

 
Poleg nadzora nad izvajanjem koncesije, kot je določen v predpisih, ima koncedent 
in osebe, ki jih pooblasti, pravico nadzirati vse izvajanje obveznosti koncesionarja po 
tej pogodbi. 
 

4.3. Varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov 

 
Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta varovala dokumente in podatke, 
ki so določeni kot državna, uradna, vojaška ali poslovna tajnost. 
 
Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta ob upoštevanju predpisov, ki 
urejajo dostop do podatkov javnega značaja varovala zaupnost poslovno občutljivih 
dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo gospodarsko škodo koncesionarju, 
odjemalcem 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. 
 



 78 

4.4. Kršitev pogodbe 

4.4.1. Vrste kršitev 
 
Za kršitev te pogodbe se šteje tako nepravilno kot tudi nepravočasno izvrševanje 
obveznosti po tej pogodbi.  
 
Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za 
tovrstne pogodbe predpisana ali običajna. 
  

4.4.2. Posledice kršitev 
 
Zaradi kršitve imata koncedent oziroma koncesionar pravico v skladu s pravili 
pogodbenega prava:  
- zahtevati izvršitev obveznosti, 
- sam  izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške, 
- zahtevati odškodnino, 
- odstopiti od pogodbe, 
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.  
 

4.4.3. Kršitve, za katere je odgovoren koncesionar 

4.4.3.1. Obvestilo o kršitvi 

 
Na obstoj kršitve mora koncedent pismeno opozoriti koncesionarja in mu določiti rok 
za njeno odpravo.  
 
Obvestilo iz prvega odstavka ni potrebno, če je koncesionar pismeno zagotovil 
koncedentu, da kršitve ni, oziroma da jo bo odpravil. 
 

4.4.3.2. Odgovornost za škodo  

 
Koncesionar mora koncedentu povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve 
pogodbe. 
 
Odškodnina obsega dejansko škodo.  
 
Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncesionar razumno lahko 
predvidel, razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. 
 

4.4.3.3. Odstop od pogodbe 

 
Koncedent lahko odstopi od pogodbe, če koncesionar v določenem roku po prejetem 
obvestilu o kršitvi te ne odpravi, ali če je ni mogoče odpraviti.  
 
Odstop od pogodbe je  mogoč le, če je kršitev bistvena. 
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Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali 
tista, ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe. 
 

4.4.4. Kršitve, za katere je odgovoren koncedent 

4.4.4.1. Obveznost izvajati dejavnost tudi v primeru kršitev 

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

4.4.4.2. Odgovornost za škodo  

 
Koncedent mora koncesionarju povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve 
pogodbe.  
 
Odškodnina obsega dejansko škodo in izgubljeni dobiček.  
 
Odškodnina ne more presegati škode, ki bi jo bil koncedent razumno lahko predvidel, 
razen če je škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. 
 

4.4.4.3. Odstop od pogodbe 

 
Koncesionar lahko odstopi od pogodbe, kadar koncedent za daljši čas onemogoči 
izvajanje javne službe, ki je predmet te koncesije. 
 
Odstop iz prejšnjega odstavka je dopusten le, če je koncesionar o nemožnosti 
opravljanja dejavnosti podrobno obvestil koncedenta in mu dal šestmesečni rok za 
odpravo razlogov za nemožnost opravljanja dejavnosti. 
 

4.4.4.4. Akti koncedenta v javnem interesu 

 
Ne šteje se za kršitev pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki se 
nanaša samo na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve 
pravice po tej pogodbi. 
 
Tudi v primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do nadomestila v 
skladu s tretjim in četrtim odstavkom točke 3.1. te pogodbe. 
 

4.5. Višja sila in spremenjene okoliščine 

 
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti 
tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile. 
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Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava šteje tudi spremembe 
pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe 
zakonov in drugih predpisov Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije, če 
izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.   
 
V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena ima koncesionar pravico zahtevati 
od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali koncesionarju zaradi višje sile in/ali 
spremenjenih okoliščin. 
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5. Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

5.1. Splošna določba 

 
Koncesijsko razmerje preneha: 
 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe; 
- z odvzemom koncesije; 
- zaradi stečaja koncesionarja; 
- zaradi prenehanja koncesionarja; 
- v drugih primerih, določenih z zakonom. 
 
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja pred potekom trajanja koncesijskega 
razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati 
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te 
javne službe preneha.  

5.2. Prenehanje koncesijske pogodbe 

5.2.1. Potek roka koncesije 
 
Koncesijska pogodba preneha s pretekom roka koncesije v skladu s to pogodbo. 
 

5.2.2. Odstop od pogodbe 
 
Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe 
- če je to v tej pogodbi izrecno določeno, 
- če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je določeno v tej 

pogodbi. 
 

5.3. Stečaj in prenehanje koncesionarja 

 
Prenehanje koncesijskega razmerja zaradi stečaja koncesionarja ali zaradi drugega 
prenehanja koncesionarja ureja zakon. 
 
Koncedent ima pravico odstopiti od pogodbe, ko postane sklep o začetku stečajnega 
postopka nad koncesionarjem ali o uvedbi postopka redne likvidacije pravnomočen, 
če zakon ne določa drugačnega načina prenehanja koncesijskega razmerja zaradi 
stečaja ali prenehanja koncesionarja. 
 

5.4. Odvzem koncesije 

 
Koncesijsko razmerje preneha, če pristojni organ koncedenta v skladu s predpisi 
koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo. 
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Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije. 
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6. Končne določbe 

6.1. Pravo pogodbe 

 
Za razmerja iz te pogodbe se uporablja pravo, ki se uporablja v Republiki Sloveniji. 
  

6.2. Razlaga pogodbe 

 
Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen 
izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe.  
 
Morebitni dogovori in zapisi v fazi pogajanj se za razlago pogodbe uporabljajo le, če 
iz besedila pogodbe ne izhaja kaj drugega. 
  
Neveljavnost dela te 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.  
 

6.3. Reševanje sporov 

 
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali 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 pogodbe, 
ali so v zvezi z njo, pristojno sodišče v ______________.  
 
Komentar: določi  vsaka lokalna skupnost po svoji presoji, glede na lokacijo. 

6.4. Roki 

 
Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po 
sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v 
tej pogodbi izrecno določeno drugače. 
 
Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je odposlan zadnji dan roka.  
 

6.5. Izvodi pogodbe 

 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka 
od pogodbenih strank po enega. 
 

6.6. Sprememba pogodbe 

  
Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki kot je bila sklenjena.  
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V………….., dne ………………. 

 
 
 
Za koncesionarja:       Za koncedenta: 

 
……………………        …………………… 
                 župan 
 
 
 
 
 
 
 

 


