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1. POVABILO K ODDAJI VLOGE 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: koncedent) objavlja 

povabilo k oddaji vloge za javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne 

službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah. 

Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 

dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta. 

2. NAVODILA VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

2.1. INFORMACIJE O KONCEDENTU 

Naziv: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 

Naslov: Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah  

Internetni naslov: http://smarje.si/  

Zakoniti zastopnik: Šket Stanislav, župan 

2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

Ime javnega razpisa: Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 

operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah. 

Številka javnega razpisa: 014-0030/2017 

Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o načinu izvajanja lokalne 

gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za 

geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list Republike Slovenije, št. 58/16). 

Predmet koncesije je izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 

distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Šmarje pri Jelšah, pri čemer gre za razmerje 

javno-zasebnega partnerstva. 

Območje izvajanja koncesije obsega ozemlje občine Šmarje pri Jelšah. 

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 35 let od podpisa koncesijske pogodbe, pri čemer se 

trajanje koncesijskega obdobja se opredeli s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem 

sklenitve koncesijske pogodbe.  

2.3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA 

Javni razpis se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag: 

- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema 

zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni 

list Republike Slovenije, št. 58/16); 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 

38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP); 

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1); 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1); 

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega razpisa. 

http://smarje.si/
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Navedeno zakonodajo morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge ter tudi koncesionar pri kasnejšem 

izvajanju pogodbenih določil. 

2.4. VPRAŠANJA  

Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 

preko elektronske pošte obcina@smarje.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 

31. 7. 2017 do 8.30. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje 

šest dni pred rokom za oddajo vlog. 

2.5. VLOGA 

2.5.1. VSEBINA IN OBLIKA VLOGE 
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem 

in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije. 

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.  

Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima 

pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po zgoraj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, 

da so vse strani vloge oštevilčite z zaporednimi številkami. 

Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije ter kopije vloge v elektronski obliki (na 

zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«. 

Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec 

OVOJNICA. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA, bo koncedent tako 

ovojnico odprl z namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrniti na naslov pošiljatelja. Tovrstna vloga 

ne bo predmet ocene. 

Zaželeno je, da so vsi listi vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) 

strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, 

ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 

št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 33/07 - ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti mogoč, 

ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala. 

Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, 

če vlagatelj predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno 

overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali 

nemškem jeziku, pri čemer ima koncedent pridržano pravico, da vlagatelja pozove k predložitvi sodno 

overjenega prevoda v slovenski jezik. 

Predložena vloga mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo vlog. 

Denarne vrednosti v vlogi morajo biti podane v Evrih (EUR). 

Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosi vlagatelj. 

2.5.2. ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE VLOG  
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov koncedenta, opredeljen v poglavju 2.1 razpisne 

dokumentacije. 

Končni rok za oddajo vlog je 21. 8. 2017 do 8.30.  

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 

roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 

mailto:obcina@smarje.si
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Pred potekom roka za oddajo vlog lahko vlagatelj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano 

vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, vlagatelji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog. 

Vsaka sprememba ali umik vloge mora biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na 

pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (vlagatelj na ovojnico napiše »UMIK VLOGE« in ime 

javnega razpisa) ali spremembo vloge (vlagatelj na ovojnico napiše »SPREMEMBA VLOGE« in ime 

javnega razpisa). V spremenjeni vlogi mora biti jasno navedeno kateri del vloge se spreminja in kateri del 

vloge ostaja nespremenjen.  

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu koncedenta, opredeljenem v poglavju 2.1 razpisne 

dokumentacije, dne 21. 8. 2017 ob 9.00. 

2.6. SKUPNA VLOGA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

Vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno 

s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev.  

V primeru skupne vloge, mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu VLOGA in sklenjeno 

partnersko (konzorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire zadevnega vlagatelja za 

koncesionarja. 

Iz partnerske (konzorcijske) pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:  

- imenovanje nosilca posla;  

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis vloge ter podpis pogodbe; 

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti; 

- izjava, da so vsi vlagatelji v skupni vlogi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za 

dodelitev javnega razpisa in da z njimi v celoti soglašajo; 

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja; 

- navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo koncedentu neomejeno in solidarno. 

Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona 

o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih 

družb izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega razpisa 

izločene vse vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni 

vlagatelj, drugič pa kot eden od vlagateljev v skupnem nastopu. 

Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma z njim 

povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen vlagatelj oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) 

nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen vlagatelj opravil 

kot podizvajalec v drugi vlogi. 

V primeru vloge s podizvajalci, mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu VLOGA, hkrati pa 

mora vlagatelj v vlogi predložiti ustrezna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. 

2.7. POGOJI 

Vlagatelj, partner oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. 

Izpolnjevanje ostalih pogojev (ekonomsko-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-tehničnih) se ugotavlja 

kumulativno, za vlagatelja, partnerja oziroma podizvajalce skupaj. 

POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE 

Vlagatelj in vsaka oseba, ki je članica 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega vlagatelja ali ki ima 
pooblastila za njegovo zastopanje ali 
odločanje ali nadzor v njem, ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v 108., 109., 

Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA 
PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH 
EVIDENC. 

V primeru partnerskih vlog mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
V primeru, če vlagatelj nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati 
tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi predmeta javnega razpisa. V 
kolikor podizvajalec navedenega pogoja 
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110., 111., 112., 113., 157., 196., 211., 
225. do 250., 257., 257.a, 260. do 264. 
in 294. členu Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 
in 38/16). Za izpolnjevanje pogoja se 
upošteva datum oddaje vloge. 

ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne 
sme sodelovati pri izvedbi predmeta 
javnega razpisa. 

Vlagatelj na dan, ko je bila oddana 
vloga, nima neplačanih zapadlih 
obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v 
zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi 
nedavčnimi obveznostmi v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih 
pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države koncedenta. 

Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA 
PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH 
EVIDENC. 

V primeru partnerskih vlog mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
V primeru, če vlagatelj nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati 
tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi predmeta javnega razpisa. V 
kolikor podizvajalec navedenega pogoja 
ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne 
sme sodelovati pri izvedbi predmeta 
javnega razpisa. 

Vlagatelj na dan oddaje vloge: 
- ni v postopku prisilne poravnave ali 

zanj ni podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in 
sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo; 

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni 
podan predlog za začetek 
stečajnega postopka in sodišče o 
tem predlogu še ni odločilo; 

- ni v postopku prisilnega prenehanja 
in zanj ni podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja in 
sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo in z njegovimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče 
in ni opustil poslovne dejavnosti in 
ni v katerem koli podobnem 
položaju. 

Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA 
PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH 
EVIDENC. 

V primeru partnerskih vlog mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 

Vlagatelj je registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega 
razpisa. Za izpolnjevanje pogoja se 
upošteva datum oddaje vloge. 

Posebne listine v tej točki ni potrebno 
predložiti. Koncedent bo štel, da je 
vlagatelj s podpisom obrazca IZJAVA 
VLAGATELJA podal lastno izjavo, da v 
vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje 
vse zahteve. 

V primeru partnerskih vlog partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno. 

Vlagatelj izpolnjuje pogoje za izvajanje 
dejavnosti operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina, kot jih 
opredeljuje EZ-1. 

Posebne listine v tej točki ni potrebno 
predložiti. Koncedent bo štel, da je 
vlagatelj s podpisom obrazca IZJAVA 
VLAGATELJA podal lastno izjavo, da v 
vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje 
vse zahteve.  

V primeru partnerskih vlog partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno. 

Vlagatelj je imel v zadnjih treh poslovnih 
letih 2016, 2015 in 2014 (če posluje 
manj kot 3 leta, v obdobju, odkar 
posluje) povprečni letni prihodek najmanj 
2.000.000,00 EUR. 

Predložitev dokazila (S.BON-1/P 
oziroma S.BON-1/SP ali izkaz 
poslovnega izida ali izvlečki iz bilance 
stanja ali drugo enakovredno dokazilo) iz 
katerega je razvidno izpolnjevanje tega 
pogoja. 

V primeru partnerskih vlog partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer 
mora vsak od partnerjev imeti v 
predpisanem obdobju povprečni letni 
prihodek najmanj v višini 1.000.000,00 
EUR. 

Vlagatelj v zadnjih dvanajstih mesecih 
pred datumom objave predmetnega 
javnega razpisa v Uradnem listu ni imel 
blokiranih poslovnih računov, odprtih v 
državi v kateri ima sedež in v Republiki 
Sloveniji. 

Predložitev potrdili bank. V primeru partnerskih vlog mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 

Vlagatelj ima zagotovljene vire 
financiranja v višini 800.000,00 EUR. 

Predložitev zavezujoče izjave banke iz 
katere izhaja, da ima vlagatelj na svojih 
transakcijskih računih na voljo finančna 
sredstva v zahtevani višini ali da ima 
dostop do kreditne linije v navedeni 
višini. 

V primeru partnerskih vlog ali vlog s 
podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo 
kumulativno. 

Vlagatelj je v zadnjih dvajsetih letih pred 
objavo javnega razpisa uspešno 
izvedel/izvaja najmanj dve (2) referenčni 

Vlagatelj izpolnjevanje pogoja dokazuje 
z izpolnitvijo obrazca PODATKI O 

V primeru partnerskih vlog ali vlog s 
podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo 
kumulativno. V primeru, če se vlagatelj 
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deli, ki zajemata izvajanje gospodarske 
javne službe operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina s trajanjem 
pogodbene/koncesijske dobe najmanj 7 
let, pri čemer količina letno dobavljenega 
zemeljskega plina pri vsaki referenci 
znašati vsaj 800.000m3, površina 
oskrbovanega območja pri vsaki 
referenci pa vsaj 50 km2. 
 

REFERENČNEM DELU ter predložitvijo 
ustreznih REFERENČNIH POTRDIL. 
Koncedent ima pravico preveriti podatke 
pri potrjevalcih predloženih referenčnih 
potrdil, ki so osnova za presojanje 
ustreznosti reference, ali od vlagatelja 
zahtevati predložitev dodatnih dokazil 
(npr. pogodba, itd.). 

za izpolnjevanje pogoja sklicuje na 
partnerje, podizvajalce ali druge 
gospodarske subjekte, morajo biti 
navedeni subjekti v okviru konkretnega 
posla nominirani za opravljanje vsaj dela 
del za katere so podali reference.  

Vlagatelj ima izdelano idejno rešitev 
programa izvajanja koncesije. 

Predložitev izdelane idejne rešitve 
programa izvajanja koncesije. 

V primeru partnerskih vlog partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno. 

2.8. MERILA 

Koncedent bo med vlogami, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbral tisto vlogo, ki bo na podlagi meril 

ekonomsko najugodnejša. 

Merila za izbor najugodnejše vloge so: 

MERILO TOČKE NAČIN TOČKOVANJA 
Cena 
priključnine 

45 Relevantna je povprečna cena, ki jo bo uporabnik plačal za tekoči meter priključka v 
primeru ugotovitve nesorazmernih stroškov.  
Vlagatelj v okviru svoje vloge poda višino nesorazmernih stroškov: 
1. za izgradnjo plinovodnega priključka, ki bo zgrajen vzporedno z gradnjo 

distribucijskega plinovodnega omrežja za sledeče tri tipologije: 
- TIP 1: dolžina 20m 
- TIP 2: dolžina 30m 
- TIP 3: dolžina 40m 

2. za izgradnjo plinovodnega priključka, ki bo zgrajen po zaključeni gradnji 
distribucijskega plinovodnega omrežja (naknadna priključitev) za sledeče tri 
tipologije 
- TIP 1: dolžina 20m 
- TIP 2: dolžina 30m 
- TIP 3: dolžina 40m 

Pri izračunu se za vse tipe priključkov upoštevajo sledeče karakteristike: priključna 
moč do 50 kW, pričakovani povprečni odjem 1500 Sm3, za 20 let, celotna trasa po 
zemljišču uporabnika, zemljina III. kategorije, ni asfaltov, zapor cest, prečkanj 
vodotokov, posegov v fasado, oziroma drugih bremenilnih stroškov. 
Povprečna cena, ki je predmet merila, se določi na način, da se za vsak tip priključka 
za obe točki določi višino nesorazmernih stroškov na tekoči meter priključka, nato pa 
se tako dobljene povprečne cene na meter priključka sešteje in deli s 6. 
Pri merilu »cena priključnine« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najnižjo povprečno ceno, 
45 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (najnižja 
povprečna cena/ponujena povprečna cena) X 45. 

Časovnica 
izvedbe del 

35 Relevantna je časovnica izvedbe del od pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
distribucijskega plinovodnega omrežja do pridobitve uporabnega dovoljenja za 
distribucijsko plinovodno omrežje v mesecih. Vlagatelj mora poleg navedbe v obrazcu 
izkazovanje meril v vlogi predložiti tudi podrobni terminski načrt za aktivnosti od 
pridobitve gradbenega dovoljenja za izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja 
do pridobitve uporabnega dovoljenja za distribucijsko plinovodno omrežje v obliki  
ganttovega diagrama. 
Pri merilu »časovnica izvedbe del« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najkrajšo časovnico 
izvedbe, 35 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: število točk = (najkrajša 
časovnica izvedbe del/ponujena časovnica izvedbe del) X 35. 

Ponujena 
višina 
koncesijske 
dajatve 

20 Relevantna je ponujena višina letne koncesijske dajatve v deležu (%) od vrednosti 
omrežnine za distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po 
distribucijskem sistemu. 
Pri merilu »ponujena višina koncesijske dajatve« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najvišji 
delež koncesijske dajatve, 20 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli: 
število točk = (ponujen delež koncesijske dajatve/najvišji delež koncesijske dajatve) X 
20. 
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2.9.  ZAVAROVANJA 

2.9.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
Koncesionar je dolžan imeti ob sklenitvi koncesijske pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti 

za škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. 

Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 1.000.000,00 

EUR. Vlagatelj je dolžan ob sklenitvi koncesijske pogodbe koncedentu predložiti kopijo veljavne 

zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov do zaključka leta 2017 z 

možnostjo podaljšanja. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta 

storitve, kvaliteta ali količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati 

veljavnost zavarovalne police. 

2.9.2. ZAVAROVANJE ZA RESNOST VLOGE 
Vlagatelj mora v vlogi predložiti zavarovanje za resnost vloge v obliki menične izjave in menice v višini 

20.000,00 EUR. Zavarovanje za resnost vloge mora veljati najmanj do 31.12.2017, z možnostjo podaljšanja 

na zahtevo koncedenta. V primeru, če vloga zahtevanega zavarovanja za resnost vloge ne bo vsebovala 

ali to ne bo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo 

koncedent tako vlogo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja vlog. Zavarovanje za 

resnost vloge bo unovčeno, če vlagatelj umakne ali spremeni vlogo v času njene veljavnosti. Predložena 

zavarovanja za resnost vloge bodo neizbranim vlagateljem vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji 

javnega razpisa. Izbranemu vlagatelju bo zavarovanje za resnost vloge vrnjeno po podpisu koncesijske 

pogodbe. 

2.10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN TEMELJNE ZAHTEVE 

Investicijska dokumentacija, ki je na voljo vlagateljem obsega DIIP za investicijski projekt »Plinifikacija 

Občine Šmarje pri Jelšah«. 

Prve aktivnosti za plinifikacijo občine Šmarje pri Jelšah segajo v leto 1991, ko je bil izdelan idejni projekt. 

Nadaljnje aktivnosti niso stekle, so se pa aktivnosti obnovile v letu 2015. Na osnovi idejnega projekta iz leta 

1991 se je izdelala idejna študija plinifikacije naselja Šmarje pri Jelšah, saj se je le za to naselje ugotovil 

potencial odjema zemeljskega plina  (Plinifikacija občine Šmarje pri Jelšah, IDP, št. P-47/2014/SPJ, Planing 

biro d.o.o, september 2015).  Preko občine Šmarje pri Jelšah potekata dva prenosna plinovoda M2 in M2/1, 

ki sta v upravljanju Plinovodov d.o.o. Na plinovodu M2 dimenzije DN 400 je že puščen odcep dimenzije DN 

100. V bližini odcepa je predvidena postavitev merilne reducirne postaje. 

Za naselje Šmarje pri Jelšah je značilno večje število komercialnih porabnikov in objektov, ki so v lasti 

občine, ni pa večje industrije. Večji potencialni uporabniki zemeljskega plina v naselju Šmarje pri Jelšah so 

prikazani v spodnjih preglednicah. Vlagatelju pri podaji vloge upoštevajo, da bo plinifikacija naselja Šmarje 

pri Jelšah izvedena vsaj v dveh fazah. V prvi fazi je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja na območju 

komercialnih uporabnikov in večstanovanjskih objektov. V kolikor bo izkazan zadostni interes za priključitev 

in dosežena ekonomske upravičenosti same izgradnje, je možnost širitve distribucijskega plinovodnega 

omrežja tudi v preostale, večinoma stanovanjske, predele naselja Šmarje pri Jelšah (druga oziroma 

nadaljnje faze izgradnje plinovodnega omrežja) ter tudi ostala naselja v občini.  

Seznam komercialnih uporabnikov 

Št. Ime Naslov 
Priključne moči 

kotlov (kW) 

Letna poraba energenta 

Tarifna skupina ELKO 

(l) 

UNP 

(l) 
UNP (m3) 

1. 

Osnovna šola Šmarje pri 

Jelšah  
Vegova ulica 26 575+350 38.000 6.000  CDK8 
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2. VVZ Vegova ulica 22 kuhanje   800 CDK3 

3. VVZ Slomškova ulica 13 kuhanje  3.500  CDK4 

4. Rhydcon d.o.o. Obrtniška ulica 5 150 8.000   CDK6 

5. Kmetijska zadruga  Obrtniška ulica 1 450 30.000 6.000  CDK8 

6. Gasilski dom  Obrtniška ulica 4  2.000   CDK4 

7. Mediakor d.o.o. Obrtniška ulica 9 125 10.000   CDK7 

8. Mercator d.d. trgovina  Obrtniška ulica 11 230 22.000   CDK7 

9. Šmarje trans Obrtniška ulica 10   500  CDK2 

10. Avtopralnica  Obrtniška ulica 13  5.000   CDK6 

11. Mercator d.d. Tehnika Rogaška cesta 20   5.200  CDK5 

12. Pivovarna in pivnica Lipnik  Rogaška cesta 23   5.200  CDK5 

13. Urša center  Rogaška cesta 28 120 10.000   CDK7 

14. Veterinarska postaja  Rogaška cesta 46  3.000   CDK5 

15. 
Hotel  Štorman Rogaška cesta 40 

v stečajnem 

postopku 
    

16. Trgovina Spar  Rogaška cesta 44 2 x 60   2.700 CDK6 

17. Dom ostarelih  Rakeževa ulica 8 525+490 48.000 11.000  CDK8 

18. Celjske lekarne  Celjska ulica 12  6.000   CDK6 

19. 
Zdravstveni dom  Celjska cesta 14, 16 200  9.000  CDK6 

20. 

Zavod za Šport in kulturo, 

in mladino, Rdeči križ 
Celjska cesta 28 2 x 24  2.500  CDK4 

21. Trgovina KEA + Tuš Celjska cesta 41   10.000  CDK6 

22. Upravna enota  Aškerčev trg 11 750 51.000   CDK8 

23. Občina Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 12 800 12.000   CDK7 

24. Kulturni dom s knjižnico  Aškerčev trg  20 225 17.520   CDK7 

25. 

Trgovina, gostinstvo 

(Jager, Lorger, Žerak) 

Kolodvorska ulica 

2A 
  12.000  CDK6 

26. 

Železniška postaja  Šmarje 

pri Jelšah 
Kolodvorska ulica 4  2.000   CDK4 

27. Župnijska cerkev Aškerčev trg   8.000  CDK5 

28. Šmarski hram* Aškerčev trg 14  20.000   CDK7 

29. A banka + Zavarovalnica Aškerčev trg. 13 105 8.000   CDK6 

30. 

Poslovni objekt, 

avtopralnica 

Kolodvorska ulica 

35, 35a 
 5.000   CDK6 

* predvidena je rekonstrukcija objekta in preselitev  občine (cca. 3200 m2) 

Seznam večstanovanjskih objektov 

Št. Ime Naslov Letna poraba energenta Tarifna skupina 
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Število 

stanovanj 

Skupna 

kotlovnica 

/lokalno 

Instalirana 

moč kotlov 

(kW) 

ELKO 

(l) 

UNP 

(l) 

1. Stanovanjski blok  Celjska cesta 2 16 
skupna 

kotlovnica 
2 x 40  5.600 CDK5 

2. Stanovanjski blok  Celjska cesta 4 8 
skupna 

kotlovnica 
2 x 40 3.360  CDK5 

3. Stanovanjski blok  Celjska cesta 18 24 
skupna 

kotlovnica 
230 8.400  CDK6 

4. Stanovanjski blok  Celjska cesta 22  8 
skupna 

kotlovnica 
 3.500  CDK5 

5. Stanovanjski blok  Celjska cesta 24  24 
skupna 

kotlovnica 
230 8.030  CDK6 

6. Stanovanjski blok  
Cankarjeva ulica 

7,9,11, 13 
62 

skupna 

kotlovnica 
280 18.000  CDK7 

7. Stanovanjski blok  
Cankarjeva ulica 

1,3,5 
47 

skupna 

kotlovnica 
350 14.000  CDK7 

8. Stanovanjski blok  Cankarjeva ulica 12 18 lokalno   7.000 CDK6 

9. Stanovanjski blok Cankarjeva ulica 14 14 lokalno   7.000 CDK6 

10. 
Večstanovanjski 

objekt 
Kolodvorska ulica 2 3 lokalno  2.000  CDK4 

11. 
Večstanovanjski 

objekt 

Kolodvorska ulica 

4,6 
4 lokalno  2.500  CDK4 

12. Stanovanjski blok  
Kolodvorska ulica 

35, 35 a 
9 lokalno   8.000 CDK6 

13. Stanovanjski blok  
Kolodvorska ulica 

38 
22 lokalno   8.000 CDK6 

14. Stanovanjski blok  
Kolodvorska ulica 

40 
22 lokalno   8.000 CDK6 

15. Stanovanjski blok  Rimska cesta 29 8 lokalno  3.360  CDK5 

16. 
Večstanovanjski 

objekt 
Rogaška cesta 9 7 lokalno  2.500  CDK5 

17. 
Večstanovanjski 

objekt 

Rogaška cesta 19-

25 
25 lokalno   15.000 CDK7 

18. 
Večstanovanjski 

objekt 

Rogaška cesta 38-

40 
14 lokalno   21.000 CDK7 

19. 
Večstanovanjski 

objekt 
Aškerčev trg 9 5 lokalno  2.500  CDK5 

20. 
Večstanovanjski 

objekt 
Lorgerjeva ulica 5 7 lokalno  3.200  CDK5 

 

V primeru, da se tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko, vir ali standard se pri takem 

sklicevanju skladno s 49. členom ZJZP upošteva, da lahko vlagatelj ponudi tudi druge proizvode ali storitve 

oziroma gradnje, čeprav je uporabljena drugačna tehnologija, kot je navedena v standardu, če končni 

rezultat, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva izpolnjuje vse zahteve glede uspešnosti, učinkovitosti 
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oziroma funkcionalnih zahtev. Dokazno breme izkazovanja navedenega je na vlagatelju. Vse morebitne 

posledice (stroškovne, časovne, itd.) nastale zaradi spremembe bremenijo vlagatelja. 

2.11. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA 

Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. poglavja ZJZP. 

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31.12.2017. 

2.11.1. VREDNOTENJE VLOG 
Po končanem odpiranju vlog bo strokovna komisija pregledala vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne 

pogoje.  

Komisija sme zahtevati od vlagateljev pojasnila, da bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in vrednotenju 

vlog. Pri tem ne bo dovoljeno, da bi vlagatelj dopolnjeval ali kakor koli spreminjal svojo vlogo. Posebej ne 

bo dovoljeno, da bi spreminjal tiste dokumente iz vloge, ki vplivajo na vrednotenje vloge posameznega 

kandidata (sprememba predmeta, cena in druga merila). Komisija bo zahtevala le take dopolnitve vlog, s 

katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne 

vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge skladno s postavljenimi merili 

za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva.  

Koncedent sme v soglasju z vlagateljem popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu. 

Po končanem pregledu in vrednotenju bo strokovna komisija sestavila poročilo v okviru katerega bo 

navedeno, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve. Hkrati bodo v poročilu vloge razvrščene tako, da bo 

razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede 

na ustreznost postavljenim merilom. 

Poročilo bo posredovano občinskemu svetu Občin Šmarje pri Jelšah. 

2.11.2. IZDAJA ODLOČITVE 
O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku vrednotenja vlog odloči koncendent z izdajo odločbe 

skladno s 57. in 58. členom ZJZP. 

Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Če 

koncedent v postopku izbire ne izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno s 59. členom 

ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire. 

Koncedent sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu 

izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če 

nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe. 

2.11.3. PRAVNO VARSTVO 
Pravno varstvo zoper odločitve iz točke 2.11.3 predmetne razpisne dokumentacije je zagotovljeno v 

pritožbenem postopku skladno z 61. členom ZJZP.  

Zoper dokončno odločbo o izbiri je skladno s 63. členom ZJZP mogoče začeti upravni spor. 

2.11.4. SKLENITEV POGODBE 
Izbrani vlagatelj je dolžan najkasneje v petnajstih (15) dni po prejemu pogodbe v podpis koncendentu vrniti 

podpisano koncesijsko pogodbo, sicer koncendent lahko sklepa, da vlagatelj od podpisa pogodbe odstopa.  

Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim izvajalcem javno-zasebnega partnerstva v imenu 

koncendenta sklene župan. 
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3. OBRAZCI ZA SESTAVO VLOGE 

3.1. OVOJNICA 

POŠILJATELJ (VLAGATELJ): PREJEMNIK (KONCEDENT): 

 
 
 
 
 
 
 

Občina Šmarje pri Jelšah 
 Aškerčev trg 12 

3240 Šmarje pri Jelšah  

 

VLOGA ZA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO 
KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI ŠMARJE PRI 

JELŠAH 
 

»NE ODPIRAJ!« 
 

DATUM IN URA PREJEMA 
VLOGE: 

(izpolni vložišče koncedenta) 
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3.2. VLOGA št. ___________  

 

NASTOPAMO SAMOSTOJNO S PARTNERJI S PODIZVAJALCI 

 

OSNOVNI PODATKI VLAGATELJA 

NAZIV ALI IME  
 

NASLOV  
 

ZAKONITI 
ZASTOPNIK 

 
 

POOBLAŠČENA 
OSEBA ZA PODPIS 
VLOGE 

 
 

POOBLAŠČENA 
OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE 

 
 

DAVČNA ŠTEVILKA  
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
 

POSLOVNI RAČUN(I)  
 

TELEFON  
 

FAKS  
 

ELEKTRONSKA 
POŠTA 

 
 

KONTAKTNA OSEBA  
 

ODSTOTEK 
UDELEŽBE 

 
 
 
 

VRSTA DEL, BLAGA 
OZIROMA STORITVE 

 
 
 
 
 

 

VELJAVNOST VLOGE 120 dni po roku za oddajo vlog 
 

TRAJANJE KONCESIJE (v letih, največ 35)  

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 
VLAGATELJA 

PODPIS IN ŽIG 

 
 

 

  
 

 

V primeru skupne vloge je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega parterja.  
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3.3. IZKAZOVANJE MERIL 

 

CENA PRIKLJUČNINE – PRVA TOČKA BREZ DDV V EUR) 

TIP 1 TIP 2 TIP 3 

 
 

 

  

CENA PRIKLJUČNINE – DRUGA TOČKA (BREZ DDV V EUR) 

TIP 1 TIP 1 TIP 1 

 
 

 

  

POVPREČNA CENA PRIKLJUČNINE 

 
 
 

Kandidat navede cene v EUR, brez DDV.  

 

ČASOVNICA IZVEDBE DEL 

 
 
 

Kandidat navede časovnico izvedbe v mesecih in priloži podrobni terminski načrt. 

 

KONCESIJSKA DAJATEV 

 
 
 

Kandidat navede ponujeno višino letne koncesijske dajatve v deležu (%) od vrednosti omrežnine za 

distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po distribucijskem sistemu. 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 
KANDIDATA 

PODPIS IN ŽIG 
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3.4. PODATKI O PODIZVAJALCIH 

 

OSNOVNI PODATKI PODIZVAJALCA 

NAZIV ALI IME  
 

NASLOV  
 

ZAKONITI 
ZASTOPNIK 

 
 

DAVČNA ŠTEVILKA  
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
 

POSLOVNI RAČUN(I)  
 

TELEFON  
 

FAKS  
 

ELEKTRONSKA 
POŠTA 

 
 

KONTAKTNA OSEBA  
 

Vsaka vrsta del, ki jih 
bo izvedel, in vsaka 
vrsta blaga, ki ga bo 
dobavil podizvajalec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predmet, količina, 
vrednost, kraj in rok 
izvedbe del 
podizvajalca 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 
PODIZVAJALCA 

PODPIS IN ŽIG 

 
 
 
 

   

 

V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca. 
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3.5. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH 
EVIDENC 

 

VLAGATELJ/PARTNER/PODIZVAJALEC 
(naziv) 

 
 

Matična številka   
 

Naslov   
 

ZAKONITI ZASTOPNIK (ime in priimek)  
 

EMŠO  
 

Datum rojstva  
 

Kraj rojstva  
 

Naslov stalnega bivališča  
 

Naslov začasnega bivališča  
 

Državljanstvo  
 

Prejšnji priimek  
 

POOBLASTILO Spodaj podpisani zakoniti zastopnik 
vlagatelja/partnerja/podizvajalca v okviru dane vloga za javni 
razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
v Občini Šmarje pri Jelšah pooblaščam Občino Šmarje pri Jelšah, 
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz poglavja 2.7 
navedenega razpisa od ustreznega organa, ki vodi evidenco 
citiranih podatkov, zame in za podjetje, ki ga zastopam, pridobi 
ustrezno potrdilo. 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 

 
 
 
 

   

 

V primeru, da vlagatelj potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži. 

V primeru vloge, v kateri vlagatelj nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi za vse 

partnerje in podizvajalce. 
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3.6. IZJAVA VLAGATELJA 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec vlagatelja  (navesti naziv vlagatelja oziroma parterja) 

 

 (v nadaljevanju: vlagatelj), ki se prijavlja na predmetno javno naročilo, v imenu vlagatelja pod kazensko in materialno 

odgovornostjo izjavljam, da:  

 smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za predmetni javni razpis ter jih v 

celoti sprejemamo; 

 so vsi podatki, ki smo jih podali v vlogi, resnični; 

 za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost; 

 za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi vlogi niti kot samostojni vlagatelj niti kot partner pri skupnem poslu; 

 ne obstajajo omejitveni razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 

69/2011) za poslovanje vlagatelja s koncedentom tega javnega razpisa; 

 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v Zakonu o 

javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)  ali razpisni dokumentaciji predmetnega javnega 

razpisa; 

 izpolnjujemo pogoje za izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, kot jih 

opredeljuje EZ-1; 

 bomo zagotovili ustrezne tehnične, kadrovske in druge zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega javnega 

razpisa v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili 

predpisov in standardov s področja predmeta javnega razpisa; 

 bomo pri izvajanju storitev zagotovili, da se izpolnijo tehnične zahteve, kot izhajajo iz predmetne razpisne 

dokumentacije; 

 vlagatelj in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega vlagatelja ali ki 

ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan, ko je bila oddana vloga, ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 108., 109., 110., 111., 112., 113., 157., 196., 

211., 225. do 250., 257., 257.a, 260. do 264. in 294. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – 

uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16); 

 na dan, ko je bila oddana vloga, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v zvezi z 

dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih 

pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države koncedenta; 

 vlagatelj na dan oddaje vloge: 

o ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

o ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem 

predlogu še ni odločilo; 

o ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega 

prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 

sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju; 

 je vlagatelj na dan, ko je bila oddana vloga, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega 

razpisa; 

 bomo koncedenta takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale 

v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo; 

 vlagatelj soglaša, da bo v primeru, če bo v okviru javnega razpisa izbran kot najugodnejši vlagatelj s popolno 

vlogo, na poziv koncedenta slednjemu v roku 8 dni od prejema poziva, posredoval podatke o: 

o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 

da so z njimi povezane družbe. 
 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 

 
 

   

 

V primeru skupne vloge je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega parterja. 
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3.7. PODATKI O REFERENČNEM DELU 

 

PODATKI O NOMINIRANIH REFERENČNIH DELIH 
POTRJEVALEC REFERENCE PREDMET 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 

 
 
 
 

   

 

V primeru, da vlagatelj potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži. 

Vlagatelj mora k predmetnemu obrazcu za nominirana referenčna dela priložiti ustrezno potrjena referenčna potrdila.  
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3.8. REFERENČNO POTRDILO  
 

SPODAJ PODPISANI POTRJEVALEC REFERENCE (KONCEDENT) 
NAZIV NASLOV KONTAKTNA OSEBA TELEFON E-MAIL 

 
 
 
 

    

 
POTRJUJEM, DA JE 

 

NOSILEC REFERENCE 
 

 
 
 

 
USPEŠNO (v dogovorjeni kvaliteti, količini, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi)  

IZVAJA GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
ZEMELJSKEGA PLINA 

 

 
NAZIV PROJEKTA 

 
 
 
 

 
POGODBENA DOBA 
 

 
 
 
 

LETNA KOLIČINA 
DOBAVLJENEGA 
ZEMELJSKEGA PLINA (M3) 

 
 
 
 

 
OSKRBOVANA OBMOČJE 
(KM2) 
 

 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 
KONCEDENTA  

PODPIS IN ŽIG 

 
 

 

   

 

* Besedilo v oklepaju velja zgolj za referenčna dela, ki se nanašajo na energetsko pogodbeništvo. 

V primeru, da vlagatelj potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži. 
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3.9. MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST VLOGE 

 

IZDAJATELJ MENICE 

NAZIV ALI IME  
 

NASLOV  
 

 

Za zavarovanje resnosti vloge v okviru javnega razpisa za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne 

gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje, izročamo 

Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: koncedent), eno (1) 

bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba: 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 

 
 

 

  

 

S to izjavo koncedenta pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 

20.000,00 EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. 

Koncedenta nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. 

Koncedent lahko menico unovči v primeru, če v času veljavnosti vloge, dane v okviru zgoraj navedenega 

javnega razpisa, le-to umaknemo ali nedopustno spremenimo. 

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist 

koncedenta unovči navedeno menico v znesku 20.000,00 EUR v breme denarnih sredstev na našem 

transakcijskem računu. 

Koncedent lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne 31.12.2017. 

Priloga: ena (1) bianco menica 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 
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3.10. VZOREC POGODBE 

 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah 

ki ga zastopa župan Šket Stanislav 

Matična številka: 5884012000 

Davčna številka: SI 31214908 

Transakcijski račun (TRR):  IBAN SI56 0132 4777 7000 044 (UJP) 

(v nadaljevanju: koncedent) 

in 

[naziv in naslov koncesionarja] 

ki ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika koncesionarja]  

Matična številka: [matična številka koncesionarja] 

Davčna številka: [davčna številka koncesionarja] 

Transakcijski račun (TRR): [podatki o transakcijskih računih koncesionarja] 

 (v nadaljevanju: koncesionar) 

sklepata naslednjo 

KONCESIJSKO POGODBO  

številka [opravilna številka pogodbe] 

za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 

plina na območju občine Šmarje pri Jelšah 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(podlaga za sklenitev pogodbe) 

(1) Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

a. je občinski svet koncedenta na svoji 13. redni seji dne 24.08.2016 sprejel Odlok o načinu 

izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema 

zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah 

(Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2016; v nadaljevanju: Odlok), ki ureja način izvajanja 

izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 

plina na območju občine Šmarje pri Jelšah; 

b. je koncedent dne 30.09.2016 v Uradni list RS, št. 62/2016 objavil javni razpis za izbiro 

koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 

sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah; 

c. je koncedent dne [datum] izdal [podatki o odločitvi iz 56. oziroma 57. člena ZJZP] o izboru 

koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 

sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah; 
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d. je odločba iz predhodne točke postala pravnomočna dne [datum]; 

e. se na zgoraj podani podlagi sklepa predmetna koncesijska pogodba. 

2. člen 

(sestavni deli pogodbe) 

(1) Sestavni del predmetne koncesijske pogodbe so: 

a. celotna razpisna dokumentacija javnega razpisa za podelitev koncesije; 

b. vlog koncesionarja s programom izvajanja koncesije; 

c. [navedba morebitnih ostalih prilog]. 

(2) V primeru neskladja med zgornjimi dokumenti se pri razlagi upošteva zgoraj podana hierarhija 

dokumentacije, pri čemer je predmetna pogodba hierarhično nadrejena dokumentom iz 

predhodnega odstavka. 

 

3. člen 

(opredelitev ključnih pojmov) 

(1) Izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen, kot ga določajo Odlok in predpisi, ki urejajo 

javno-zasebno partnerstvo in energetsko dejavnost. 

(2) V tej pogodbi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 

za moške in ženske. 

 

II. PREDMET KONCESIJE 

4. člen 

(predmet koncesije) 

(1) S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema izključno dolžnostno upravičenje za 

izvajanje izbirne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 

na območju občine Šmarje pri Jelšah , na način in pod pogoji, določenimi z zakoni in podzakonskimi 

predpisi, Odlokom ter na njegovi podlagi sprejetimi dokumenti koncedenta, razpisno dokumentacijo 

za podelitev koncesije in to koncesijsko pogodbo. 

(2) Javna služba obsega vsaj sledeče naloge: 

a. izvajanje distribucije zemeljskega plina; 

b. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v 

ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in 

energetske učinkovitosti; 

c. obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih 

potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema; 

d. ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, da omogoča 

razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega; 

e. zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in 

zanesljivostjo omrežja; 
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f. zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo 

dostop do sistema in njegovo uporabo; 

g. nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja; 

h. izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na območju občine Šmarje pri Jelšah, v 

skladu z občinskimi prostorskimi načrti in drugimi ustreznimi akti in dokumentacijo; 

i. pridobitev projektov, gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskih 

omrežij ter upravnih in drugih dovoljenj za njihovo obratovanje. 

(3) Koncesionar mora kot sestavni del koncesije opravljati tudi druge naloge kot to določa veljavna 

zakonodaja in Odlok. 

 

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE 

5. člen 

(območje izvajanja javne službe) 

(1) Javna služba se izvaja na celotnem območju občine Šmarje pri Jelšah. 

 

IV. ČAS TRAJANJA KONCESIJE 

6. člen 

(čas trajanja) 

(1) Koncesija se podeli za 35 let od sklenitve te pogodbe. 

(2) Rok trajanja koncesije, določen v predhodnem odstavku, se v primeru, da: 

a. koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel 

izvajati, 

b. je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta 

ali njegovih ukrepov v javnem interesu, 

lahko podaljša s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o 

vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi 

okoliščin, navedenih v tem odstavku, vključno s časom podaljšanja, v zvezi s čemer je potrebno 

spoštovati določbe ZJZP. Dodatek k tej pogodbi sklene župan na podlagi sklepa občinskega sveta 

Občine Šmarje pri Jelšah.  

(3) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku treh mesecev po pričetku veljavnosti te 

pogodbe. Šteje se, da je koncesionar pričel z izvajanjem kocesije, če je v roku podal vlogo za 

soglasje za priključitev na prenosno omrežje zemeljskega plina. 

 

V. JAVNA POOBLASTILA IN IZKLJUČNE PRAVICE 

7. člen 

(javna pooblastila) 

(1) Koncesionar ima za izvajanje gospodarske javne službe naslednja javna pooblastila: 

a. v skladu z energetskim zakonom določi omrežnino; 
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b. v skladu z energetskim zakonom in na podlagi predhodnega soglasja agencije izda 

sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina; 

c. v skladu z energetskim zakonom daje smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s 

predpisi o prostorskem načrtovanju; 

d. v skladu z energetskim zakonom določa projektne pogoje pred začetkom izdelave 

projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane posege v območje varovanih 

pasov, skladno s predpisi o graditvi objektov; 

e. v skladu z energetskim zakonom daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o 

graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravljajo; 

f. v skladu z energetskim zakonom na prvi stopnji v upravnem postopku z odločbo odloča o 

izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski sistem; 

g. v skladu z energetskim zakonom vodi kataster distribucijskega plinovodnega omrežja in 

naprav, v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih standardov ter druge evidence. 

(2) Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima koncesionar za izvajanje gospodarske javne 

službe tudi druga javna pooblastila, ki jih določa zakon ali na njem temelječ predpis, oziroma jih v 

času trajanja koncesije določi zakon. V primeru uveljavitve novih predpisov je koncesionar dolžan 

takoj začeti opravljati storitve oziroma javna pooblastila po novih predpisih. 

 

8. člen 

(izključne pravice) 

(1) Koncesionar ima na podlagi te pogodbe: 

a. izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 4. člena te pogodbe na 

območju, določenem v 5. členu te pogodbe; 

b. pravico dobave, postavitve in tekočega vzdrževanja infrastrukture (objektov in opreme), ki 

služijo za izvajanje javne službe: 

c. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne 

službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu. 

(2) Koncesionar mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.  

(3) Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe. 

(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki 

so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi. 

 

VI. FINANCIRANJE  

9. člen 

(viri financiranja) 

(1) Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo dejavnost operaterja distribucijskega 

sistema zemeljskega plina, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja in iz 

drugih prihodkov za izvajanje gospodarske javne službe.  

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati izključno za opravljanje koncesionirane 

dejavnosti. 
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(3) Če prihodki koncesionarja iz naslova opravljanja koncesije, kot so opredeljeni v tej pogodbi, ne 

zagotavljajo pokrivanja stroškov izvajanja koncesije, zagotovi razliko koncesionar iz lastnih 

sredstev in na lasten poslovni riziko. 

(4) Koncesionar mora skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 

različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi predpisi in računovodskimi 

standardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in 

odhodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti. 

 

10. člen 

(omrežnina) 

(1) Višino omrežnine določi koncesionar v skladu z akti, ki jih na podlagi energetskega zakona izda 

agencija.  

(2) Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora koncesionar pridobiti soglasje agencije  in o višini 

omrežnine seznaniti koncedenta. 

 

11. člen 

(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar koncedentu plačuje letno koncesijsko dajatev v višini [navedba zneska] EUR. 

(2) Koncesijsko dajatev koncesionar plačuje enkrat letno na podlagi izstavljenega računa, skozi 

celotno obdobje trajanja koncesije z nakazilom na račun koncedenta najkasneje do 31. marca v 

posameznem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto.  

(3) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko 

koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov s sklepom občinskega sveta odpove prejemu 

koncesijske dajatve. Občinski svet o tem odloči na podlagi obrazloženega predloga koncesionarja. 

Predlog koncesionarja mora vsebovati ekonomsko analizo vpliva investicij na upravičene stroške 

koncesionarja in ceno za distribucijo plina.  

 

VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE 

12. člen 

(obveznosti koncesionarja) 

(1) Koncesionar ima na podlagi te pogodbe dolžnostno upravičenje za: 

a. izvajanje javne službe iz 4. člena te pogodbe na območju, določenem v 5. členu te pogodbe, 

skladno s programom izvajanja koncesije; 

b. izvajanje drugih aktivnosti, skladno s potrjenim programom izvajanja; 

c. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodnih 

alinej (na primer vodenje evidenc, obračunavanje storitev, itd.) v obsegu in na način kot je 

opredeljen v 2. členu te pogodbe; 

d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi ali Odloku; 
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(2) Dejavnost, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko 

začasno prekine izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon, Odlok, 

predmetna pogodba ali drug predpis. 

(3) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe tudi naslednje dolžnosti: 

a. izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka,  v skladu z zakoni, drugimi predpisi, potrjenimi 

plani in programi s strani koncedenta, koncesijsko pogodbo ter Odlokom; 

b. kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in vzdrževati objekte, naprave in druga 

sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti; 

c. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative, povezane z izvajanjem 

koncesionirane dejavnosti; 

d. ves čas trajanja te pogodbe s skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi vsa potrebna 

dovoljenja, soglasja, certifikate in druge akte državnih in drugih pristojnih organov (ta 

dolžnost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj, soglasij, 

certifikatov in drugih aktov); 

e. izvajanje del predhodno uskladiti s koncedentom; 

f. sodelovati pri izvedbi sočasnih del na gospodarski javni infrastrukturi z drugimi izvajalci; 

g. ves čas veljavnosti pogodbe izpolnjevati vse pogoje, opredeljene v koncesijskem aktu ali 

razpisni dokumentaciji; 

h. obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom; 

i. zagotavljati vodenje vseh predpisanih evidenc, in pravočasno posredovati podatke 

pristojnim institucijam, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in to pogodbo; 

j. pripravljati in pravočasno posredovati poročila in podatke iz drugih evidenc v skladu z 

zakonom in podzakonskimi akti; 

k. poročati koncedentu o izvajanju koncesije; 

l. pred izvedbo del mora izdelati napoved in načrt porabe zemeljskega plina z uporabo 

metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih;  

m. o okvarah, napakah ali pomanjkljivostih, ki bi lahko ogrozile izvajanje koncesije, takoj 

obvestiti koncedenta; 

n. koncedentu omogočiti in dovoliti nemoten in neoviran nadzor nad poslovanjem in 

izvajanjem predmeta te pogodbe; 

o. v primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje 

nemudoma obvestiti pristojni inšpektorat in izvesti potrebne ukrepe, da se nevarnost 

odstrani in škoda ne nastane oziroma je čim manjša; 

p. vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz energetskega zakona ter spremljati 

njihovo izvajanje in o tem letno poročati agenciji  in poročilo javno objaviti; 

q. zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz energetskega zakona, razen 

v primeru, če ima koncesionar manj kot 100.000 priključenih odjemalcev 

r. skleniti in predložiti ustrezna zavarovanja glede izvajana dejavnosti; 

ter druge dolžnosti, ki so določene v tej pogodbi, koncesijskem aktu, javnem razpisu ali veljavni 

zakonodaji. 
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13. člen 

(dolžnosti in pravice koncedenta) 

(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti: 

a. zagotavljati pogoje za izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o načinu 

izvajanja javne gospodarske službe ter v skladu s pogoji, ki so navedeni tej pogodbi in 

Odloku; 

b. zagotoviti sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev 

gospodarske javne službe; 

c. zagotoviti sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo 

trajanja te koncesije izvajali storitev gospodarske javne službe na območju občine Šmarje 

pri Jelšah; 

d. pisno obveščati koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov. 

e. koncesionarju nuditi pomoč v primeru pridobitve posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, 

ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta. 

(2) Pravice koncedenta so zlasti: 

a. podajati soglasja in potrditve k planom in programom izgradnje ter vzdrževanja 

distribucijskega omrežja in naprav; 

b. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in finančni nadzor; 

c. druge pravice, določene s predpisi, z Odlokom in to pogodbo. 

 

14. člen 

(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov) 

(1) 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. 

 

15. člen 

(distribucijsko omrežje) 

(1) Distribucijsko omrežje je energetsko omrežje od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, 

kot to določajo sistemska obratovalna navodila. 

(2) Koncesionar je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo, 

tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in 

varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v tej pogodbi ter pod pogoji, ki jih določa 

agencija.  

 

16. člen 

(razvoj distribucijskega omrežja) 
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(1) Koncesionar ima dolžnostno upravičenje v prvi fazi izgraditi novo distribucijsko omrežje v skladu s 

programom izvajanja koncesije, z lokalnim energetskim konceptom občine in sprejetim načrtom 

razvoja distribucijskega omrežja.  

(2) Prva faza mora biti zaključena v [navedba roka] mesecih od pridobitve gradbenega dovoljenja. 

(3) Koncesionar lahko v drugi fazi povečal kapaciteto obstoječe infrastrukture v skladu s programom 

izvajanja koncesije, z energetskim konceptom občine in sprejetim načrtom razvoja distribucijskega 

omrežja in drugimi ustreznimi akti, tako da se omogoči priključitev potencialnih uporabnikov, pod 

pogojem da je izkazana ekonomičnost takšne investicije. Koncesionar ekonomičnosti investicije 

preveri v naložbenem načrtu v katerem primerja celotne stroške nove investicije in obseg dobave 

zemeljskega plina. V kolikor bi koncedent želel, da koncesionar poveča obstoječe kapacitete v 

primerih, ki niso zajeti v predhodnem stavku, mora za plačilo nesorazmernih stroškov izvedbe 

zahtevanega poskrbeti koncedent oziroma uporabniki.   

(4) Koncesionar je dolžan za vsako regulativno obdobje pripraviti naložbeni načrt distribucijskega 

omrežja, ki  obsega projektiranje in gradnjo novih delov distribucijskega omrežja ali povečanje 

kapacitete obstoječega omrežja. Pri razvoju omrežja mora koncesionar upoštevati načela 

kakovosti oskrbe, zanesljivosti oskrbe in ekonomičnosti izgradnje ter obratovanja.  

(5) Naložbeni načrt koncesionar izdela v skladu z metodologojo agencije. 

(6) Naložbeni načrt distribucijskega omrežja mora koncesionar posredovati koncedentu. 

(7) Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer 

tako da zagotavlja najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja. 

(8) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora koncesionar zagotoviti čim manjše vplive na okolje 

in dela opravljati tako, da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici. 

(9) Koncesionar mora, pri gradnji distribucijskega omrežja, na svoje stroške vzpostaviti v prvotno 

stanje javno in zasebno lastnino, ki bi bila poškodovana ali uničena zaradi izvajanja del, oziroma 

mora na osnovi uradne cenitve oškodovancu povrniti nastalo škodo.  

(10) Koncesionar je dolžan vsakokrat vnaprej pisno obvestiti koncedenta o nameravanem začetku 

izvajanja posegov po tej točki pogodbe. 

 

17. člen 

(vzdrževanje distribucijskega omrežja) 

(1) Koncesionar mora v skladu z Odlokom in drugimi predpisi vzdrževati objekte in naprave koncesije 

oziroma celotno distribucijsko omrežje tako, da je ves čas ohranjena njihova nezmanjšana 

funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja.  

(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti vse netesnosti, poškodbe in 

okvare, do katerih pride na distribucijskem omrežju.  

(3) V ta namen mora koncesionar organizirati stalno službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom 

usposobljenih ljudi in opremo za takojšnje posege v zvezi z ugotavljanjem in odpravljanjem 

netesnosti, poškodb in okvar na distribucijskem omrežju in priključkih uporabnikov omrežja.  

(4) Koncesionar mora najpozneje do 15. novembra tekočega leta pripraviti načrt investicijskega 

vzdrževanja distribucijskega omrežja za prihodnje leto in z njim seznaniti koncedenta. Načrt 

investicijskega vzdrževanja mora vključevati obseg predvidenih vzdrževalnih del in njihovo 

predvideno vrednost. Najpozneje do 15. julija v tekočem letu koncesionar koncedentu posreduje 

poročilo o uresničitvi načrta rednega vzdrževanja za preteklo leto.  
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(5) Načrt iz predhodnega odstavka mora obsegati:  

a. predvidena vzdrževalna dela, njihovo vrednost in način izvedbe;  

b. predlog predvidenih investicij;   

c. predlog investicijskega vzdrževanja z navedbo posameznih investicij in njihovo stroškovno 

oceno;  

d. podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje 

koncesijske pogodbe. 

 

18. člen 

(kataster omrežij in infrastrukture) 

(1) Koncesionar je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko 

podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in priključni moči trošil in oboje posredovati koncedentu, 

kadarkoli to le-ta zahteva. 

(2) V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na 

omrežje ter pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja. 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. Določba 

tega odstavka se ne uporablja za podatke, za katere je treba postopati po določbah zakona, ki 

ureja dostop do informacij javnega značaja. 

 

19. člen 

(lastništvo distribucijskega omrežja) 

(1) Objekti in naprave koncesije, ki jih je zgradil koncesionar v času trajanja koncesije, so v času 

trajanja koncesije lastnina koncesionarja, po prenehanju koncesije, pa postanejo lastnina 

koncedenta. 

(2) Na zemljiščih v lasti koncedenta, na katerih se nahajajo ali bodo predvideni objekti in naprave 

koncesije, bo koncedent zagotovil, da bo koncesionar pridobil stvarno služnost, stavbno pravico za 

objekte ali druge potrebne stvarne pravice na tuji stvari, potrebne za pridobitev gradbenega 

dovoljenja ali za izvajanje koncesije, in jih vpisal v zemljiško knjigo. 

 

20. člen 

(priključitev na distribucijsko omrežje) 

(1) Koncesionar mora na primeren način potencialne uporabnike obvestiti o možnosti priključitve na 

distribucijsko omrežje.  

(2) Priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje je izbirna in se izvaja pod pogoji in na način, kot 

je določeno v energetskem zakonu, Odloku in sistemskih obratovalnih navodilih.  

(3) Priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje lahko izvede le koncesionar.  

 

21. člen 
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(priključitev na distribucijsko omrežje) 

(1) Koncesionar 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 sistemskih obratovalnih navodilih. Odločba o soglasju se,  na njegovo zahtevo, 

posreduje tudi koncedentu. 

(2) O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča agencija. 

 

22. člen 

(pogodba o priključitvi) 

(1) Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje, je 

koncesionar dolžan na zahtevo uporabnika v najkrajšem možnem času priključiti le-tega na 

distribucijsko omrežje pod pogojem, da priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s 

sistemskimi obratovalnimi navodili. 

(2) Pred priključitvijo na distribucijsko omrežje skleneta koncesionar in uporabnik omrežja pogodbo o 

priključitvi na distribucijsko omrežje, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom 

priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem 

priključka, rokom priključitve ter druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. 

 

23. člen 

(stroški priključitve na distribucijsko omrežje) 

(1) Priključek postane del distribucijskega omrežja, s katerim upravlja in ga mora vzdrževati v skladu 

s sistemskimi obratovalnimi navodili koncesionar, razen če v pogodbi o priključitvi ni določeno 

drugače. 

(2) Uporabnik nosi samo nesorazmerne stroške priključitve.  

(3) Izračuna nesorazmernih stroškov priključitve se izvaja skladno s sistemski obratovalnimi navodili, 

pri čemer koncesionar pri izvedbi prve in druge faze ne sme preseči sledečih povprečnih cen na 

tekoči meter priključka: [navedba ponujenih povprečnih cen]. 

 

24. člen 

(pogodba o dostopu) 

(1) Koncesionar in uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z 

energetskim zakonom in sistemskimi obratovalnimi navodili, v kateri se dogovorita o uporabi 

distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine zemeljskega plina ob 

dogovorjenem času. 

(2) S pogodbo o dostopu, pridobi upravičenec do dostopa, za določen čas zagotovljen dostop do 

distribucijskega omrežja za določeno zmogljivost in smer prenosa.  

(3) Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih zmogljivosti dostopa do 

distribucijskega omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali 

odjemnega mesta. 
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(4) Pogodba o dostopu mora, če navedeno ni vsebovano že v sistemskih obratovalnih navodilih, 

vsebovati: 

a. splošne podatke o pogodbenih strankah; 

b. priključno mesto in priključek z navedbo priključne moči; 

c. odjemno skupino odjemalca; 

d. predviden letni odjem plina; 

e. opis načina zajemanja, prenosa in preverjanja merilnih in obračunskih podatkov; 

f. način obračunavanja odjema plina; 

g. obvezo koncesionarja odjemalcem, da bo podatke, neposredno ali posredno pridobljene 

od odjemalca, uporabljal le za namene, vezane na dobavo plina in dostop do omrežja in 

jih ne bo posredoval tretjim osebam; 

h. vrsto storitev koncesionarja in standarde kakovosti, ki jih zagotavlja; 

i. vzdrževalne storitve, ki jih zagotavlja; 

j. način, na katerega lahko odjemalec pridobi podatke o tarifi in ceni za uporabo omrežij in 

vzdrževalnih del; 

k. trajanje pogodbe, način njenega podaljšanja ali prenehanja ter pravico odjemalca o 

odstopu od pogodbe; 

l. pravico odjemalca do odškodnine ali nadomestila, če niso doseženi s pogodbo določeni 

standardi kakovosti; 

m. način odločanja o pritožbah odjemalcev, ki mora biti pregleden, enostaven in ne sme 

povzročati odjemalcem stroškov; 

n. način razreševanja sporov; 

o. datum sklenitve in rok veljavnosti pogodbe v primeru soglasja za priključitev; 

(5) druge elemente, ki so določeni s koncesijsko pogodbo. 

 

25. člen 

(sistemska obratovalna navodila) 

(1) Koncesionar na podlagi javnega pooblastila izda sistemska obratovalna navodila za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina, ki urejajo pogoje uporabe, obratovanje in način vodenja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 

(2)  Koncesionar je dolžan sistemska obratovalna navodila izvajanja javne službe izdelati in objavti do 

začetka obratovanja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. 

(3) Sistemska obratovalna navodila obsegajo predvsem: 

a. tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe 

z zemeljskim plinom; 

b. načine izvajanja dostopa do sistema; 

c. načine zagotavljanja sistemskih storitev; 

d. postopke za obratovanje sistema v kriznih stanjih; 
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e. pogoje za priključitev na sistem in način priključitve na sistem; 

f. splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina; 

g. tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih operaterjev 

sistemov; 

h. pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009.  

(4) Sistemska obratovalna navodila morajo biti skladna s splošnim aktom agencije pristojne z energijo, 

ki določa obvezno vsebino sistemskih obratovalnih navodil. 

(5) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora koncesionar pridobiti soglasje agencije in 

koncedenta. Šteje se da je koncedent podal soglasje, če v roku 7 delovnih dni od prejema osnutka 

sistemskih obratovalnih navodil ni podal pripomb. 

(6) Sistemska obratovalna navodila koncesionar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

26. člen 

(splošni pogoji izvajanja javne službe) 

(1) Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina sprejme v sklopu sistemskih obratovalnih 

navodil koncesionar. 

(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem morajo obsegati tudi: 

a. ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in 

odjemalcem; 

b. zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o 

tarifi in cenah; 

c. pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov; 

d. postopke odločanja o pritožbah odjemalcev; 

e. ukrepe, ki jih izvede koncesionar pred ustavitvijo distribucije, če uporabnik ne plača 

odstopanj ali omrežnine za uporabo sistema v roku, določenem v sistemskih obratovalnih 

navodilih; 

f. postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja; 

g. postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje. 

 

27. člen 

(splošni pogoji izvajanja javne službe) 

(1) Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina sprejme v sklopu sistemskih obratovalnih 

navodil koncesionar. 

 

VIII. ZAVAROVANJA 

28. člen 

(zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju) 
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(1) Koncesionar mora najkasneje v 60 dneh od sklenitve te pogodbe predložiti dokazilo o zavarovanju 

za primer poškodb oseb in škode na premoženju, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 

koncesije povzroči koncesionar ali pri njem zaposlene osebe koncedentu ali tretjim osebam.  

(2) Koncesionar je dolžan vzdrževati veljavnost zavarovanja iz predhodnega odstavka skozi celotno 

trajanje te pogodbe in na zahtevo koncedenta le-temu predložiti ustrezno dokazilo o veljavnosti 

zavarovanja. 

(3) Koncesionar je dolžan koncedentu nuditi vse podatke in vso pomoč, če bi bil koncedent v zvezi s 

podeljeno koncesijo direktno ali sam tožen s strani tretje osebe. 

 

IX. NADZOR 

29. člen 

(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo koncedent, s strani koncedenta pooblaščene osebe in 

vsi pristojni državni organi, skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in 

skladno s koncesijsko pogodbo. 

(2) Koncesionar je osebam iz prejšnjega odstavka dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije, 

predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije, dajati informacije v zvezi z 

izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem 

koncesije. 

(3) Nadzor se lahko izvaja tudi v prostorih koncesionarja. 

(4) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi z izvajanjem koncesije, nadzor izvajanja 

dejavnosti, strokovni nadzor in nadzor nad ustreznostjo uporabe distribucijskega omrežja ter ostalih 

sredstev za izvajanje dejavnosti, kakor tudi nadzor izvajanja dejavnosti v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi. 

(5) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja 

koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Nadzornik se izkaže s 

pooblastilom. Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno 

skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki in ostali prisotni 

ob nadzoru. 

(6) Nadzor je praviloma napovedan. 

 

30. člen 

(spremljanje kakovosti) 

(1) Koncedent spremlja in ocenjuje kakovost opravljenih storitev.  

(2) Kakovost opravljenih storitev lahko koncedent spremlja neposredno v okviru nadzora iz prejšnjega 

člena, ali s pomočjo specializiranih organizacij. 

(3) V primeru, da ugotovi odstopanje kvalitete storitve od standardov, določenih s to pogodbo, 

koncesijskim aktom in posebnimi dogovori, lahko koncedent uporabi sankcije, opredeljene v tej 

pogodbi ali koncesijskem aktu. 

 

31. člen 
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(poročanje) 

(1) Koncesionar mora enkrat letno, najkasneje do 31. marca za preteklo leto, v obliki podanega letnega 

poročila koncedentu poročati o: 

a. obsegu opravljenih storitev koncesionirane dejavnosti; 

b. prihodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti, prejetih v preteklem letu; 

c. drugih podatkih, določenih s koncesijskim aktom ali to pogodbo; 

(2) V poročilu iz predhodnega odstavka mora koncesionar koncedentu podati tudi ostale informacije, 

ki jih zahteva veljavna zakonodaja. 

(3) Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjih odstavkov pošiljati koncedentu v elektronski obliki. 

Obliko in formate pošiljanja podatkov določi koncedent.  

(4) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka tega člena, poleg tega pa še podatke o 

doseganju standardov kakovosti storitev, določenih s koncesijskim aktom, to pogodbo in posebnim 

dogovorom. Letno poročilo mora obsegati tudi revidirane računovodske izkaze, izdelane skladno z 

zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, 

izdanimi za njegovo izvrševanje. 

(5) Šteje se, da je koncesionar letno poročilo posredoval koncedentu, če ga je javno objavil. 

(6) Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih predpisih pošiljati 

državnim organom Republike Slovenije in agenciji, mora pisno poročati koncedentu o vseh 

pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot 

so primeroma: 

a. odločitve agencije o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja; 

b. postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo; 

c. stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne 

predstavljajo višje sile; 

d. poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje gospodarske javne službe, tudi če ne 

predstavljajo višje sile.  

 

32. člen 

(obveščanje uporabnikov) 

(1) Koncesionar mora najmanj enkrat letno, najkasneje do 31. marca za preteklo leto, informirati 

posameznega odjemalca o porabi in značilnostih porab, da lahko sam uravna porabo plina. Pri tem 

mora koncesionar opozarjati odjemalce na obstoječe in načrtovane programe spodbujanja teh 

odjemalcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih izvaja koncesionar ali tiste, ki jih na njegovem 

območju izvajanja javne službe izvajajo druge pravne ali fizične osebe. 

 

33. člen 

(revizijska sled) 

(1) Vsa dokumentacija, povezana z izvajanjem koncesije, mora biti hranjena na način, da zagotavlja 

revizijsko sled. 
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(2) Koncesionar je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem koncesije, dolžan hraniti v skladu z 

veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti, za potrebe 

naknadnih preverjanj.  

(3) Koncesionar se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije vsem nadzornim 

organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja koncesije ter njihovim 

pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku koncesijske 

pogodbe. 

(4) Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z 

izvedbo posameznih aktivnosti koncesije, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in 

drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi 

zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki 

in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. 

(5) Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost 

shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in 

uporabnost v vsem času hranjenja informacij. 

 

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

34. člen 

(prenehanje razmerja) 

Razmerje med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki preneha na naslednji način: 

a. s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

b. z odkupom koncesije, 

c. z odvzemom koncesije, 

d. s prevzemom koncesije. 

 

35. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodbe preneha: 

a. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

b. z razdrtjem. 

(2) Koncesijska pogodba lahko enostransko preneha z razdrtjem s strani koncedenta: 

a. če je proti koncesionarju začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega 

prenehanja ali likvidacijski postopek; 

b. če je bila koncesionarju izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba zaradi kršitve 

predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na 

podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije; 

c. če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in 

neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije; 

d. če koncesionar krši obveznosti po tej pogodbi. 



   

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE 
LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI 

ŠMARJE PRI JELŠAH 

36 

(3) V primeru nastopa pogoja iz d. točke prejšnjega odstavka, koncedent pisno opozori koncesionarja 

o vsebini ugotovljene kršitve in mu določi primeren in razumen rok za odpravo kršitev ter ga opozori, 

da bo v nasprotnem primeru enostransko razdrl pogodbo. Če je koncesionar konzorcij, se kršitev 

posameznega člana konzorcija šteje za kršitev koncesionarja. V kolikor koncesionar smatra, da s 

strani koncesionarja določen rok ni primeren oziroma razumem, o tem obvesti koncedenta, pri 

čemer v tem primeru rok določi komisija iz tretjega odstavka 50. člena te pogodbe. Rok iz tega 

odstavka v nobenem primeru ne more biti krajši od 10 delovnih dni. 

(4) Koncedent upravičenje iz drugega odstavka tega člena uveljavlja s priporočeno pošto, ki jo naslovi 

na  koncesionarja in ga obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske pogodbe, pri čemer mu do 

pravnomočne izbire novega koncesionarja naloži izvajanje koncesije ali pa izvajanje koncesije v 

vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.  

(5) V primeru enostranskega razdrtja iz drugega odstavka tega člena velja največ 6 mesečni 

odpovedni rok. 

(6) Koncesionar lahko enostransko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih 

obveznosti iz te pogodbe, zaradi česar koncesionarja v celoti onemogoča pri izvajanju koncesijske 

pogodbe.  

(7) V primeru enostranskega razdrtja iz prejšnjega odstavka velja 12 mesečni odpovedni rok. 

(8) V primeru razdrtja koncesijske pogodbe s strani koncedenta, zaradi razlogov na strani 

koncesionarja,  v fazi izvajanja koncesije, je le-ta dolžan koncesionarju izplačati nadomestilo v višini 

trenutne tržne vrednosti investicijskih ukrepov, ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti strojev in opreme in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki sta imenovana 

na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča, zmanjšane za 10 %. 

(9)  V primeru razdrtja koncesijske pogodbe s strani koncesionarja iz razlogov navedenih v šestem 

odstavku tega člena, je koncedent dolžan koncesionarju izplačati nadomestilo v višini trenutne 

tržne vrednosti investicijskih ukrepov, ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 

strojev in opreme in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki sta imenovana na 

podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča, povečane za 10 %. 

(10) Stroške pooblaščenega ocenjevalca iz predhodnih dveh odstavkov nosi stranka, ki je odgovorna 

za razloge za razdrtje koncesijske pogodbe. 

 

36. člen 

(odkup koncesije) 

(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo redno izvajanje 

koncesije možno učinkoviteje opravljati na drug način, o čemer pisno z obrazložitvijo obvesti 

koncesionarja.  

(2) Ob odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino v višini tržne vrednosti investicije  

ob času odkupa, ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme in 

pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki sta imenovana na podlagi zakona, ki ureja 

revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.   

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je, če se koncesionar z odkupom ne strinja, odkup lahko tudi 

prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. 

(4) Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po 

predpisih o razlastitvi. 
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37. člen 

(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju v primeru, če: 

a. koncesionar ne prične z izvajanjem koncesionirane dejavnosti v dogovorjenem roku; 

b. je izražen utemeljen javni interes po prenehanju izvajanja predmeta te pogodbe. 

(2) Pogoj iz a. točke prejšnjega odstavka je izpolnjen, če koncesionar v roku iz te pogodbe ne izvede 

prve faze.  

(3) Pogoj iz b. točke prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če koncedent na podlagi investicijskega 

elaborata ugotovi, do so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za 

prenehanje izvajanja predmeta te pogodbe. 

(4) Za odvzem koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. 

(5) Ob odvzemu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o 

razlastitvi. 

 

38. člen 

(prevzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko v primeru, če je izražen utemeljen javni interes, prevzame koncesijo. 

(2) Za prevzem koncesije se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega in petega odstavka  37. 

člena te pogodbe. 

 

39. člen 

(prenehanje koncesionarja) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima univerzalnega pravnega 

naslednika.  

(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni 

pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa 

koncesija na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos 

premoženja, preoblikovanje…).  

 

40. člen 

(prehodno obdobje) 

(1) Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena nova koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi 

bila koncesionirana dejavnost nepretrgano izvajana, mora dotedanji koncesionar izvajati dejavnost 

koncesije pod pogoji dotedanjega koncesijskega razmerja, in sicer do podelitve nove koncesije, 

vendar največ eno leto, šteto od dneva formalnega prenehanja koncesije.  

(2) Če je koncesijsko razmerje prenehalo iz razlogov, zaradi katerih dotedanji koncesionar ne more 

več nadaljevati izvajanja koncesije po prejšnjem odstavku (npr. odvzem koncesije, stečaj 

koncesionarja), lahko sklene koncedent pogodbo za izvajanje nujnih del za zagotavljanje 

koncesionirane dejavnosti z enim ali z več ponudniki ob upoštevanju veljavne zakonodaje.  
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41. člen 

(posledice prenehanja) 

(1) Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora koncesionar koncedentu najpozneje v enem 

mesecu po prenehanju koncesije izročiti vse objekte in naprave koncesije, ki sestavljajo 

distribucijsko omrežje.  

(2) Če se v času izvajanja koncesijske pogodbe potrebna investicijska vlaganja v vzdrževanje ali razvoj 

distribucijskega omrežja, ki jih je predhodno odobril koncedent, koncesionarju še ne povrnejo v 

celoti, mu koncedent po prenehanju koncesijske pogodbe povrne še neamortizirano vrednost, kot 

je izkazana v poslovnih knjigah koncesionarja. 

(3) Če se podeli nova koncesija, se višina plačila iz prejšnjega odstavka določi kot del koncesijske 

dajatve, ki jo mora novi koncesionar plačati ob podpisu nove koncesijske pogodbe poleg plačila 

redne koncesijske dajatve. Če je za novega koncesionarja izbrana oseba, ki je bila koncesionar v 

predhodnem obdobju, je ta oproščena plačila dela koncesijske dajatve, ki se plača ob podpisu nove 

koncesijske pogodbe, s čimer preneha njena pravica do povračila neamortiziranega dela vrednosti 

investicijskih vlaganj iz prejšnjega koncesijskega obdobja. 

 

42. člen 

(statusne spremembe koncesionarja) 

(1) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo 

kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme. Če koncesionar tega 

v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi 

sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, oziroma se spremeni 

razdelitev tveganj med koncesionarjem in koncedentom, lahko koncedent, pod pogoji iz te pogodbe, 

enostransko razdre koncesijsko pogodbo. 

 

XI. SPREMENJENE OKOLIŠČINE 

43. člen 

(spremenjene okoliščine) 

(1) Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere 

od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično 

pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico 

zahtevati spremembo koncesijske pogodbe. 

(2) Spremenjene okoliščine niso razlog za enostransko prenehanje te pogodbe, kot ga opredeljuje 35. 

člen te pogodbe.  

(3) O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena se morata pogodbeni stranki 

nemudoma medsebojno obvestiti in se čim prej dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih 

okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje 

naravo okoliščine in znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino. 

Obvestilo je lahko kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.  

(4) Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, pogajali o potrebnih spremembah vsebine te 

pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene 

okoliščine. 
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(5) V primeru dogovora o spremembi pogodbe le-ta ne sme vplivati na razdelitev tveganj med 

koncesionarjem in koncedentom. Navedeno je izpolnjeno, če: 

a. so prilagoditve posledica spremenjenih okoliščin, ki so očitno izven vplivnega območja 

koncesionarja; 

b. je kompenzacija striktno v skladu z dejanskim vplivom na prihodke pogodbenih strank. 

(6) Ne glede na spremenjene okoliščine, je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe. 

(7) Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te 

okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, 

določenega za izpolnitev njene obveznosti. 

(8) Pravice pogodbenih strank po tej točki ne posegajo v njune pravice do odstopa od pogodbe. 

 

44. člen 

(spremembe predpisov) 

(1) Če zakon, podzakonski predpis, ali drug posamičen ali splošen akt koncedenta drugače uredi 

posamezna vprašanja glede obveznosti ali pravic koncesionarja v zvezi z opravljanjem 

koncesionirane dejavnosti, kot je to določeno v tej pogodbi, in so zato koncesionarju naložene nove 

obveznosti ali zmanjšane pravice ali naloženi dodatni stroški, ter te obveznosti ne izhajajo že iz 

predpisov, veljavnih na dan zaključka javnega razpisa in iz razpisnih zahtev in razpisne 

dokumentacije, ne glede na to, ali je na ta dan rok ali pogoj za začetek njihovega izvajanja že 

nastopil, ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta ustrezno denarno ali drugo nadomestilo, 

razen v kolikor je ta razlika pokrita s spremembo cene storitev. V vsakem primeru nadomestilo ne 

sme presegati nujnih in potrebnih stroškov oziroma zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju 

nastane zaradi tega. 

(2) Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da so povečani stroški oziroma zmanjšani 

prihodki čim manjši. 

 

45. člen 

(stavka) 

(1) Koncesionar mora zagotoviti opravljanje koncesionirane dejavnosti tudi v primeru stavke pri njem 

zaposlenih delavcev. Stavka zaposlenih pri koncesionarju ne predstavlja višje sile.  

 

46. člen 

(višja sila) 

(1) Višja sila so izredne in nepremagljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali 

jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe ter so zunaj volje ali sfere pogodbenih 

strank. 

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano dejavnost tudi ob 

nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  

(3) Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in 

dogovoriti o izvajanju dejavnosti v takih pogojih. Pisno obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu 

in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah. 
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(4) Če za pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi 

nastopa višje sile, pa o tem ne obvesti druge pogodbene stranke, izgubi pravico, da bi uporabila 

višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela 

zaradi nastopa višje sile.  

(5) Zaradi višje sile ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo nujnih in potrebnih 

dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v času trajanja višje 

sile. Koncesionar mora o morebitnih dodatnih stroških, ki jih ima zaradi izvajanja koncesionirane 

dejavnosti v pogojih višje sile, nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni po tem, ko so mu nastali, 

in je hkrati ugotovil njihov obseg, obvestiti koncedenta. Koncedent povrne koncesionarju le nujne 

in potrebne dodatne stroške v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti v pogojih višje sile.  

(6) V primeru, ko postane izvršitev pogodbe zaradi višje sile objektivno nezmožna, sta obe stranki 

prosti svojih nadaljnjih pogodbenih obveznosti za čas trajanja višje sile. Če je zaradi višje sile 

začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za izvršitev ustrezno 

podaljša za čas trajanja višje sile. 

 

XII. KONČNE DOLOČBE 

47. člen 

(protikorupcijska določba) 

(1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana ta 

pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku koncedenta ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 

obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla 

pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 

ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

(2) Koncedent bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 

tega člena ali prejema obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega 

odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

48. člen 

(neskladje, neveljavnost, spremembe) 

(1) V primeru neskladja med določbami Odloka in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe 

koncesijskega akta.  

(2) Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakonov, ki urejajo enegetsko 

dejavnost, javno-zasebno partnerstvo in določbe Obligacijskega zakonika.  

(3) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.  

(4) Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. 

Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela 

doseči neveljavna določba. 
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49. člen 

(prenos na tretjo osebo) 

(1) Koncesionar ne sme nobene od pravic in dolžnosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko razmerje 

po tej pogodbi in tudi ne same koncesije, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega pisnega soglasja 

koncedenta.  

(2) Ob morebitnem prenosu koncesije na tretjo osebo se opravi ponoven preizkus glede razdelitve 

tveganj med koncedentom in koncesionarjem. V kolikor se navedeno razmerje spremeni, prenos 

na tretjo osebo ni dovoljen. 

(3) Akt o prenosu koncesije se izda v obliki, v kakršni je bila podeljena koncesija. Novi koncesionar 

sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo. 

(4) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja 

odstopnika z uporabniki. 

(5) Za prenos po tej pogodbi se ne šteje nominacija podizvajalcev ali kooperantov oziroma v primeru 

statusnega preoblikovanja koncesionarja. 

 

50. člen 

(spori) 

(1) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.  

(2) Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri 

pristojnem stvarno pristojnem sodišču po sedežu koncedenta. 

(3) O morebitnih vprašanjih tehnične narave vezanih na izvajanje te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli 

razrešiti sporazumno, odloča neodvisna tehnična komisija, ki jo v 30 dneh od sklenitve te pogodbe 

nominirata pogodbeni stranki. 

 

51. člen 

(veljavnost) 

(1) Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

52. člen 

(2) Ta pogodba je napisana v petih (4) enakih izvodih, od katerih prejme koncedent tri (3) izvode, 

koncesionar pa dva (2) izvoda. 

 

KONCESIONAR:     KONCEDENT: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(podpis in žig)      (podpis in žig)   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 (ime in priimek podpisnika)    (ime in priimek podpisnika) 


