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Na podlagi 3., 7.in 32.člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93 in
30/98), četrtega odstavka 30.člena in drugega odstavka 33.člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št.79/99, 8/2000 – popr., 52/2002 – ZJA, 110/2002 – ZGO-1, 50/2003, odločba US in 51/2004),
3., 17.in 223.člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.7/2003 in 45/2004) in 27.člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji 15.julija 2004 sprejel

ODLOK
o izbirni lokalni gospodarski javni službi
»dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«
Splošna določba
1.člen
S tem odlokom se uredi izbirna lokalna gospodarska javna služba »dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina«. Ta odlok je tudi koncesijski akt za gospodarsko javno
službo iz prvega odstavka tega člena.
Opredelitev javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarsko javno službo iz prvega odstavka tega
člena, določa zakon.
Javno službo iz prvega odstavka tega člena izvaja koncesionar. Podeli se ena koncesija.
Območje izvajanja gospodarske javne službe
2.člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe iz 1.člena tega odloka obsega celotno območje Mestne
občine Koper. Območje se s koncesijsko pogodbo lahko na podlagi ponudbe izbranega koncesionarja v postopku podelitve koncesije in pod pogoji iz tega odloka opredeli tudi ožje.
Območje iz prvega odstavka tega člena mora obsegati najmanj strnjeno naseljene dele ureditvenega
območja mesta Koper, kot ga določajo prostorske sestavine dolgoročnega plana Mestne občine

Koper. Dele ureditvenega območja mesta Koper, ki niso zajeti v strnjeno naseljene dele ureditvenega območja mesta Koper, določi župan s sklepom iz prvega odstavka 4.člena tega odloka.
Koncedent
3.člen
Koncedent za gospodarsko javno službo iz 1.člena tega odloka je Mestna občina Koper. Upravne
naloge z zvezi s to koncesijo izvaja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organ).

Organ, ki opravi izbor koncesionarja, in postopek izbora
4.člen
Koncesionarja se izbere z javnim razpisom po odprtem postopku. Natančne elemente javnega razpisa s sklepom določi župan v skladu s tem odlokom in z zakonom.
Odločitev o izbiri koncesionarja, po javnem odpiranju ponudb, sprejme pristojni organ.
Za strokovno pomoč organu iz drugega odstavka tega člena pri izbiri koncesionarja imenuje župan
posebno komisijo.
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
5.člen
Koncesijsko pogodbo v imenu občine podpiše župan.
6.člen
Vrsto javnih dobrin, ki jih zagotavlja gospodarska javna služba »dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina«, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
uporabnike in razmerja do uporabnikov, pravice in obveznosti uporabnikov ter način oblikovanja
omrežnine kot vira financiranja gospodarske javne službe določa zakon.
7.člen
Koncesionar – sistemski operater, ki pridobi koncesijo kot prvi po sprejetju tega odloka, pridobi
koncesijo za:
- izvajanje nalog, ki jih sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja nalaga zakon;
- projektiranje, pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj, izvedbo in financiranje izgradnje distribucijskega omrežja, za katerega pridobi koncesijo;
- pravne, organizacijske, finančne in druge aktivnosti za zagotovitev navezave distribucijskega
omrežja na prenosno omrežje;
- vodenje katastra javnega omrežja na način, ki je usklajen z občinskim geografskim sistemom in
vsebuje tudi osnovne podatke o odjemalcih zemeljskega plina.
Ne glede na idejni projekt in na njegovi podlagi sprejet lokacijski načrt pa je koncesionar na območjih, ki so s koncesijsko pogodbo opredeljena kot območja izvajanja koncesije, dolžan izvesti distribucijsko omrežje v skladu z morebitnimi naknadno sprejetimi prostorskimi akti.
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Pri projektiranju mora koncesionar in tudi ponudnik za pridobitev koncesije projektirati potek
omrežij praviloma po javnih površinah ali po površinah v javni lasti. Nujni odstopi od tega načela
ne smejo nositi finančnih posledic za koncedenta po preteku koncesijskega razmerja.
Začetek in čas trajanja koncesije
8.člen
Koncesija se podeli za dobo 35 let. Ob prvi podelitvi koncesije začne ta doba teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
V primeru, da bo postopek uveljavitve prostorskega izvedbenega akta, ki naj omogoči pridobitev
upravnih dovoljenj za gradnjo distribucijskega omrežja ali prenosnega omrežja trajal dlje kot dve
leti po podpisu koncesijske pogodbe, se koncesijska doba avtomatsko podaljša za vsak začeti mesec
prekoračitve dveletnega roka.
Morebitni postopek pridobivanja energetskih dovoljenj ne vpliva na roke, določene v prvem odstavku tega člena.
9.člen
Koncesionar zgradi distribucijsko omrežje kot javno distribucijsko omrežje v skladu z zakonom in
ga po preteku koncesijskega razmerja preda občini v last in posest prosto vseh bremen.
Status omrežja kot infrastrukture določa zakon. S koncesijsko pogodbo se morajo zagotoviti
instrumenti, s katerimi se prepreči, da bi koncesionarju neamortizirani del vlaganj v infrastrukturo
postal del stečajne mase.
Za gradnjo javnega omrežja na občinski javni cesti, pod ali nad njo, ter na, pod ali nad drugo javno
površino oziroma površino v lasti Mestne občine Koper se koncesionarju uredi praviloma brezplačna stavbna pravica ali služnost, le izjemoma pa s simboličnim nadomestilom.
Če s predpisi ni določeno drugače, se javno distribucijsko omrežje, ki ga je dolžan zgraditi koncesionar, zaključi s požarno pipo pri vstopu v objekt odjemalca. Požarna pipa je zadnji element javnega
omrežja.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
10.člen
Koncesionar mora razpolagati z veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja.
Ponudbi za pridobitev koncesije mora koncesionar priložiti tudi:
- idejni projekt izgradnje distribucijskega omrežja in njegove navezave na prenosno omrežje, ki
ustreza zahtevam za pripravo strokovnih podlag za izdelavo ustreznega lokacijskega načrta;
- zagotovila sistemskega operaterja oziroma upravljavca prenosnega omrežja o realnih možnostih
za navezavo distribucijskega omrežja na visokotlačno prenosno omrežje zemeljskega plina;
- dokazila oziroma izjavo, da je sposoben voditi kataster v skladu z zahtevami iz 15.člena tega
odloka;
- reference; kot minimalne reference, ki dopuščajo obravnavo ponudbe, štejejo izkušnje ponudnika ali njegovih odvisnih družb pri izgradnji distribucijskega omrežja zemeljskega plina na vsaj
enem strnjenem območju z najmanj 10.000 prebivalci in pri izvajanju aktivnosti v vlogi sistem-
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-

skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na vsaj enem strnjenem območju z
najmanj 10.000 prebivalci;
osnutek investicijskega programa za gradnjo distribucijskega in prenosnega omrežja zemeljskega
plina v skladu z idejnim projektom ter osnutkom finančnega načrta gradnje in njenega financiranja;
predlog tarife javne službe, skladen z veljavno metodologijo;
dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo distribucijskega omrežja, kot izhaja iz njegovega idejnega projekta;
predlog splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
skladen s predpisano metodologijo in tem odlokom;
vzorec standardizirane pogodbe o kreditiranju odjemalcev pri usposabljanju internih omrežij in
pokrivanju drugih stroškov ob prehodu na uporabo zemeljskega plina;
garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del;
zagotovilo, da bo v svojih poslovnih prostorih na območju izvajanja koncesije trajno omogočal
neposreden stik z javnostjo, predvsem z odjemalci in bodočimi odjemalci;
zagotovilo, da se bo zavaroval za škodo, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročil koncesionar ali pri njem zaposleni ljudje uporabnikom in drugim osebam.

V svoji ponudbi mora koncesionar opredeliti območje izvajanja javne službe, skladno z določbami
2.člena tega odloka.
S sklepom iz 4.člena tega odloka se določi podrobnejšo vsebino in obseg zahtev ter podrobnejši
način priprave prilog ponudbe, določenih s tem členom.
11.člen
V postopku pridobitve koncesije mora prvi koncesionar prevzeti obvezo:
- da bo na podlagi lokacijskega načrta, pripravljenega in sprejetega na podlagi njegovega idejnega
projekta, pridobil potrebna upravna dovoljenja in na tej podlagi zgradil distribucijsko omrežje;
- da bo od Mestne občine Koper kot lastnice odkupil vsa že zgrajena lokalna plinovodna omrežja
in jih v nadaljevanju obravnaval kot del distribucijskega omrežja, ki ga bo zgradil sam;
- da bo vodil kataster distribucijskega omrežja v skladu s pravili občinskega geografskega informacijskega sistema.
Ponudnik lahko koncedentu ponudi tudi druge ugodnosti, ki niso neposredno vezane na predmet
koncesije. Take ugodnosti morajo biti v ponudbi natančno opredeljene, zavezujoče in realno finančno ovrednotene.
12.člen
Merila za izbor koncesionarja in njihovi ponderji so:
1. roki za izgradnjo sistema po fazah – (faze so opredeljene z minimalnim številom prebivalstva,
ki sta mu omogočena priklop na distribucijsko omrežje zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina) – ponder 100;
2. predlagana omrežnina – ponder 60;
3. ponujeni obseg območja koncesije s številom prebivalcev, ki jim bo omogočena navezava na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina – ponder 50;
4. pogoji kreditiranja odjemalcev: višina kredita glede na dejansko potrebna vložena sredstva,
pogoji zavarovanja kredita in drugi stroški najema kredita, obrestna mera in doba vračanja (pri
investiranju v izgradnjo internih omrežij in pokrivanju stroškov ureditve ogrevanja in drugih
stroškov ob prehodu na uporabo zemeljskega plina) – ponder 40;
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5. koncesijska dajatev (predlagana višina koncesijske dajatve v skladu z 20.členom tega odloka) –
ponder 15.
Faze in opredelitve, ki so v prvem odstavku tega člena podane v oklepaju, so podmerila.
Za vsako podmerilo najugodnejša ponudba pridobi 10 točk, ostale pa ustrezno nižje število točk
od 0 do 10. Vsaki ponudbi se doseženo število točk po posameznem podmerilu pomnoži s ponderjem, določenim s tem odlokom. Ponudba z najvišjim seštevkom ponderiranih točk v okviru
posameznega merila pridobi po tem merilu 10 točk, preostale pa od 0 do 10 točk v razmerju z
najugodnejšo ponudbo.
Na enak način se doseženo število točk po posameznem merilu pomnoži s ponderjem posameznega merila. Ponudba z najvišjim seštevkom tako ponderiranih točk vseh meril je najugodnejša.
S sklepom iz 4.člena tega odloka se določi podrobnejši način, s katerim ponudniki dokazujejo
oziroma prikazujejo kvaliteto ponudbe po posameznih merilih in podmerilih. Vsi izračuni se
izvajajo na dve decimalni mesti.
13.člen
Za posamezno podmerilo iz 12.člena se določi naslednje največje število možnih točk oziroma naslednje ponderje:
Merilo 1. – časovni roki, v katerih bo tehnično omogočen priklop določenega števila prebivalcev na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina, pri čemer se predlog točkuje le v primeru, če zagotavlja realizacijo v prvih 10 letih koncesijske dobe,
določene 8.členom tega odloka:
-

za najmanj
za najmanj
za najmanj
za najmanj
za najmanj
za najmanj

5.000 prebivalcev
10.000 prebivalcev
15.000 prebivalcev
20.000 prebivalcev
25.000 prebivalcev
30.000 prebivalcev

ponder 10
ponder 15
ponder 25
ponder 30
ponder 35
ponder 40

Merilo 2. – predlagana omrežnina – podmeril ni;
-

Ponudba z najnižjo predlagano omrežnino pridobi 10 točk.

Merilo 3. – Ponujeni obseg območja koncesije s številom prebivalcev, ki jim bo omogočena navezava na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – podmeril ni:
-

za vsakih začetih 500 prebivalcev izven območja, ki je z 2.členom tega odloka v povezavi s
sklepom iz 4.člena tega odloka določeno kot strnjeno območje ureditvenega območja mesta
Koper, pridobi ponudba 1 točko, vendar s pogojem, da ponudba zagotavlja realizacijo najkasneje do konca 10.leta koncesijske dobe, določene s prvim odstavkom 8.člena tega odloka.

Merilo 4. – kreditiranje odjemalcev (pri investiranju v izgradnjo internih omrežij in pokrivanju stroškov ureditve ogrevanja ter drugih stroškov ob prehodu na uporabo zemeljskega plina)
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-

najvišji zagotovljeni delež kreditiranja glede na dejansko potrebna
vložena sredstva za izgradnjo oziroma predelavo notranje napeljave
najdaljša zagotovljena odplačilna doba
najnižja zagotovljena obrestna mera pri najdaljši zagotovljeni
odplačilni dobi
najnižji delež stroškov zavarovanja in drugih stroškov v zvezi z
ureditvijo kreditnega razmerja (odnos med stroški in višino glavnice)

ponder 10
ponder 30
ponder 30
ponder 20

Merilo 5. – koncesijska dajatev (predlagana višina koncesijske dajatve v skladu z 20.členom tega
odloka) – podmeril ni:
-

Ponudba z najvišjo ponujeno koncesijsko dajatvijo pridobi 10 točk; v primeru, da se v skladu z drugim odstavkom 22.člena tega odloka omeji relativni obseg koncesijske dajatve, tega
obsega točk ponudba ne more preseči; ponudba z nižjo relativno višino pa doseže sorazmerno manjše število točk.
Javna pooblastila koncesionarju
14.člen

Javna pooblastila koncesionarju – sistemskemu operaterju določa zakon.
15.člen
Koncesionar mora voditi kataster omrežij in naprav, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o
uporabnikih. Obseg in način vodenja katastra in zbirk podatkov predpiše s pravilnikom pristojni
organ na predlog občinske službe za informacijski sistem.
Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
V katastru in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na
omrežje. S temi podatki koncesionar ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je
dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter organom, za
katere tako določa zakon.
Kataster z vsemi zbirkami podatkov iz tega člena je last koncedenta. Kopijo ažuriranih podatkov
koncesionar periodično, v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo, ter po izgradnji posameznega
segmenta distribucijskega omrežja izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v celoti.
Pogoji za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo
zagotavljajo, ter vrsta in obseg monopola in način njegovega preprečevanja
16.člen
Vrsto in obseg javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo, pogoje za zagotavljanje in uporabo
javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov ter vrsto in obseg monopola in način njegovega
preprečevanja ureja zakon.
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Uporaba dobrin, ki jih nudi gospodarska javna služba »dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«, praviloma ni obvezna. Obvezna pa je navezava na distribucijsko
omrežje na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih instalirana moč
vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 KW.
Sistemski operater pisno z vročitvijo obvesti odjemalca, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom
tega člena, o njegovi obvezi in mu postavi rok za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, ki ne sme biti krajši od dveh mesecev po vročitvi.
Če se odjemalec v postavljenem roku ne priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, mu
občinski organ, pristojen za inšpekcijo, to naloži z odločbo.
17.člen
Individualne ali skupinske plinske postaje, postavljene pred uveljavitvijo tega odloka na podlagi
priglasitve manjših gradbenih del začasno oziroma s pogojem, da bodo morale biti ob usposobitvi
javnega plinovodnega omrežja odstranjene, in prek katerih se odjemalcem dobavlja utekočinjeni
naftni plin, morajo uporabniki odstraniti takoj, ko javno omrežje omogoči oskrbo s zemeljskim plinom objektom, ki so se pred tem oskrbovali iz teh postaj. Koncesionar pisno z vročitvijo obvesti o
tej obveznosti uporabnike teh postaj. Če se uporabnik na to obvestilo ne odzove, je koncesionar o
tem dolžan obvestiti koncedenta in občinski organ, pristojen za inšpekcijo, ki izda odločbo o odstranitvi plinske postaje.
Plinske postaje in pripadajoča omrežja za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom, ki so usposobljena na podlagi gradbenega dovoljenja, lahko obratujejo naprej, ne oziraje se na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, lahko pa jih koncesionar odkupi od dotedanjega lastnika in jih prevzame v
upravljanje pod pogoji, ki veljajo za celotno območje koncesije, če v tehnološkem smislu ustrezajo
splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distrubucijskega omrežja. Obvezen je
odkup omrežij, katerih lastnik je Mestna občina Koper.
Če omrežje iz drugega odstavka tega člena ustreza zahtevam tega odloka in splošnim pogojem za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, je možen tudi dogovor (pogodba)
med lastnikom omrežja in postaje, po katerem se postaja odstrani in omrežje, ki je bilo vezano nanjo, priključi na javno distribucijsko omrežje zemeljskega plina, vlogo odjemalca pa lahko prevzame
lastnik omrežja. Z dogovorom se uredi vprašanja, vezana na nadzor tega omrežja in trošil.
Financiranje gospodarske javne službe
18.člen
Vir financiranja gospodarske javne službe je omrežnina.
Zakonsko določene pristojnosti lokalne skupnosti pri določanju tarife javne službe izvaja župan.
19.člen
Koncedent ne prevzema odgovornosti za finančni učinek poslovanja koncesionarja.
Koncesijska dajatev
20.člen
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Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev, določeno v obliki največ 2% deleža od plačane omrežnine.
S sklepom o javnem razpisu za pridobitev koncesionarja se lahko dodatno omeji relativni obseg
koncesijske dajatve.

Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
21.člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja pristojni organ. Podrobnosti
o nadzoru se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Pristojni organ za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti pristojno občinsko inšpekcijo ali strokovno službo, zavod oziroma drugo primerno institucijo.
Organom iz prvega in drugega odstavka tega člena mora koncesionar po predhodnem obvestilu
omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav in omrežij, jim omogočiti vpogled v dokumentacijo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Prenos koncesije
22.člen
Prenos koncesije na drugo osebo je možen samo s soglasjem koncedenta na predlog koncesionarja
in s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe z enakimi razmerji, roki in drugimi medsebojnimi obveznosti, kot jih določa prejšnja. Novi koncesionar mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili podlaga za
podelitev koncesije dotedanjemu koncesionarju, o čemer mora koncedentu predložiti ustrezna
dokazila.
Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru prevzema, združitve ali
druge statusne spremembe koncesionarja, ali prenosa koncesije na povezano družbo.
Podrobnosti pogojev in postopek prenosa se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Prenehanje koncesijskega razmerja
23.člen
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odkupom, odvzemom koncesije ali začasnim prevzemom v režijo.
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, s sporazumom ali z
razdrtjem.
Razmerja ob morebitni uvedbi postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave koncesionarja in
ob njegovi statusni spremembi se uredijo s koncesijsko pogodbo.
24.člen
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Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog in način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov
javne dobrine, ki jo nudi gospodarska javna služba. Zato koncedent s sklepom župana njeno opravljanje do ponovne ureditve razmer lahko prevzame v režijo s tem, da je koncesionar do ponovne
ureditve razmer dolžan koncedentu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav
in začasno zaposlitev potrebnih delavcev.

25.člen
Stranki se sporazumeta za prenehanje koncesije v primeru, če soglasno ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno
ocenjenih okoliščin izvajanje javne službe pod pogoji iz koncesijske pogodbe in tega odloka nemogoče, sprememba koncesijske pogodbe pa ne bi bila dovoljena.
S pogodbo o sporazumnem prenehanju stranki uredita vsa medsebojna razmerja.
26.člen
Pravico in pogoje koncedenta ali koncesionarja za razdor koncesijske pogodbe se uredi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo le, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz
koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju popolnoma onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
27.člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug
način, ali če tako zahteva zakon, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Za uveljavitev odkupa je
potrebno soglasje Občinskega sveta.
Odkup koncesije se uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece od odločitve
Občinskega sveta.
Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja v izgradnjo in vzdrževanje objektov in naprav, namenjenih izvajanju javne službe, prevzema koncedent tudi obvezo za
odkup ustrezne opreme, ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju za nedoločen čas zaposlenih delavcev, zaposlenih izključno zaradi opravljanja javne službe, ter obvezo po povrnitvi nastale dejanske
škode.
28.člen
Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z upravno odločbo v naslednjih primerih:
-

če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to določenem roku;
če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot
koncesionirana gospodarska javna služba, kar se ugotovi z aktom, ki ga sprejme Občinski svet;
v primerih hudih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v 29.členu tega odloka;
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-

-

v primeru ponavljajočih se drugih kršitev koncesijske pogodbe, opredeljenih v 30.členu tega
odloka, na katere je koncedent koncesionarja predhodno uradno pisno opozoril, mu z opozorilom postavil rok za odpravo morebitnih posledic ter mu zagrozil z odvzemom koncesije, pa se
na to opozorilo koncesionar ne odzove na ustrezen način;
če prenese koncesijo na drug subjekt v nasprotju s tem odlokom.

Koncesije ni mogoče odvzeti zaradi koncesionarjevih kršitev, če je do okoliščin, ki bi to utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin, opredeljenih v
31.členu tega odloka.
29.člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
- časovni zaostanek v širitvi omrežja glede na s koncesijsko pogodbo dogovorjeno dinamiko v
primerih, ko so časovni roki, glede na časovno obvezo iz koncesijske pogodbe, po krivdi koncesionarja prekoračeni za več kot 50 %;
- uporaba tarif, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom za tarife javne službe pristojnega organa;
- zamuda pri plačilu koncesijske dajatve za obdobje, daljše od 45 dni po zapadlosti;
- opustitev vodenja katastra omrežij in naprav ali njegovo vodenje v nasprotju z veljavnimi standardi.
Kot huda kršitev koncesijske pogodbe se štejejo tudi razlogi, zaradi katerih se koncesionarju odvzame licenca za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja.
30.člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so zlasti:
- odklanjanje priključitve zainteresiranega odjemalca oziroma uporabnika na omrežje, če za
odklonitev niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi sprejet predpis ali
veljavna sistemska obratovalna navodila;
- nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje katastra omrežij in naprav;
- zamude pri plačevanju koncesijske dajatve, ki se ne obravnavajo kot hude kršitve koncesijske
pogodbe;
- prekinitve dobave zemeljskega plina posameznim odjemalcem, ki niso utemeljene z zakonom
oziroma z zakonom neutemeljeno odlašanje s ponovno priključitvijo odjemalca na omrežje.
31.člen
Kot višja sila se smatrajo izredne, nepredvidljive in nepremagljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo štejejo zlasti požari, potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke (razen stavke koncesionarjevih delavcev), vojna, eksplozije, strojelomi, trgovinska blokada, ukrepi oblasti ali splošno pomanjkanje plina v državi, ki ga s
tržnimi prijemi in z ukrepi države ni mogoče zagotoviti, pri čemer pride ali do hudih poškodb
omrežij in naprav ali do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih
izvajanje službe delno ali v celoti ni možno prek celotnega omrežja ali na njegovem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju službe v pogojih višje sile.
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32.člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka in za vodenje postopkov o prekrških je pooblaščen občinski
organ, pristojen za inšpekcijo.

33.člen
Z globo 350.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prekršek stori v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, če kljub vročenemu pisnemu opozorilu sistemskega operaterja v postavljenem roku ne priklopi trošila, uporabljenega pri opravljanju svoje dejavnosti in ki
ustreza pogojem iz drugega odstavka 16.člena tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje posameznik, če kljub vročenemu pisnemu opozorilu sistemskega
operaterja v postavljenem roku ne priklopi trošila, ki ustreza pogojem iz drugega odstavka 16.člena
tega odloka, na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo
100.000 SIT.
34.člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prekršek stori v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če kot upravljavec začasne plinske postaje na vročeni poziv
koncesionarja po prvem odstavku 17.člena tega odloka ne odstrani začasne plinske postaje.
Če na vročeni poziv koncesionarja iz prvega odstavka 17.člena tega odloka uporabnik plina iz začasne plinske postaje, ki nima posebej določenega upravljavca, ne odstrani začasne plinske postaje, se
kaznuje:
- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prekršek stori v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, z globo 150.000 SIT;
- drug posameznik z globo 60.000 SIT.
35.člen
Za tekoče spremljanje procesa izgradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, usmerjanje
delovanja koncesionarja – sistemskega operaterja ter organov koncedenta v zvezi s plinifikacijo in
za sodelovanje pri oblikovanju najbolj zahtevnih odločitev organov koncedenta v zvezi z javnimi
službami, ki jih določa ta odlok, se kot stalno županovo delovno telo oblikuje Projektni svet za plinifikacijo.
V Projektnem svetu za plinifikacijo so po položaju zastopani predsedniki delovnih teles Občinskega
sveta in predstojniki uradov občinske uprave, pristojni za področja gospodarskih javnih služb, gospodarstva, financ in varstva okolja, vanj pa župan imenuje ustrezne strokovnjake in javne delavce.
Projektni svet k svojemu delu po potrebi pritegne predstavnike izvajalcev javnih služb – upravljavcev javne infrastrukture in krajevnih skupnosti, ki jih zadevajo njegove aktivnosti.
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Naloge Projektnega sveta za plinifikacijo so predvsem:
- presoja projektov in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi strateškimi usmeritvami občine na
področju energije in urejanja prostora,
- presoja predlaganih prioritet izgradnje distribucijskega omrežja in njihovo usklajevanje,
- usmerjanje organov koncedenta pri pripravi razpisnih pogojev in usklajevanju koncesijskih
pogodb ter urejanju drugih odnosov s koncesionarji,
- sodelovanje v postopku izbire koncesionarja in
- sodelovanje pri reševanju drugih načelnih, programskih in operativnih vprašanj na področju plinifikacije v občini.
36.člen
V primeru, da ob objavi javnega razpisa za pridobitev koncesionarja za izvajanje javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina še ne bo operativno izdajanje licenc po spremembah Energetskega zakona iz leta 2004, mora ponudnik glede na določbe
prvega odstavka 10.člena tega odloka razpolagati z licenco za dejavnost »upravljanje plinskega
omrežja« po določbah 5.alinee prvega odstavka 6.člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št.79/99, 8/2000 – popravek in 50/2003 – odločba US).
37.člen
Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št.7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini, kot je v 33.in 34.členu tega
odloka določena za globo.
38.člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plinifikaciji (Uradne objave, št.7/99 in 40/2002).
39.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:K3524-1/2004
Datum: 15.julij 2004

MESTNA OBČINA KOPER
Župan
Boris Popovič, l.r.
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