MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/2002 in
25/2002) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel
naslednji

S K L E P
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podpira sklepe Odbora uporabnikov zemeljskega
plina z dne 22.1.2004 in 13.4.2004 v zvezi z izvajanjem Pogodbe o koncesiji za izgradnjo in
upravljanje omrežja in distribucijo zemeljskega plina po koncesionarju Adriaplin, d.o.o.,
Ljubljana.
2.
Skladno z določili 29. in 3. alinee 35. člena Pogodbe o koncesiji Mestna občina Nova Gorica
začne postopek preverjanja in utemeljitve razlogov za odvzem koncesije.
Poročilo o ugotovitvah in utemeljen predlog za odvzem koncesije strokovne službe pripravijo
do junijske seje Mestnega sveta.
3.
Ta sklep velja takoj.
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Obrazložitev:
Župan Mestne občine Nova Gorica je 6.3.2003 imenoval komisijo delavcev mestne uprave z
nalogo, da ugotovi, kako se izvaja pogodbeni in poslovni odnos med koncedentom in
koncesionarjem.
Komisija je pri svojem delu sodelovala z odborom uporabnikov zemeljskega plina. Svoje delo
je opravljala na skupnih sestankih s koncesionarjem, delno pa s korespondenco, s katero je
prišlo do izmenjave nekaterih relevantnih podatkov v zvezi z izvajanjem koncesijske
pogodbe. Dne 24.4.2003 pa je Adriaplin, d.o.o., Ljubljana zaprosil za odobritev dviga
povprečne prodajne cene plina, vendar vlogi ni priložil nekaterih, za utemeljitev vloge,
pomembnih podatkov. Analiza podatkov, ki jih je predstavil 10.6.2003 na skupnem sestanku
in še nekaj sestankih, ki so sledili, pa je pokazala, da podatki ne ustrezajo določilom
koncesijske pogodbe, oziroma, da dostavljeni podatki ne utemeljujejo predlagane cene. To
smo s strani Mestne občine Nova Gorica dokazali z natančno in strokovno analizo. Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji 19.6.2003 sprejel sklep, da se predlog za
potrditev spremembe povprečne prodajne cene plina, kot jo je predlagal Adriaplin, d.o.o.,
zavrne kot neutemeljen.
Sestanki med koncendentom in koncesionarjem, ki so sledili (8.7.2003, 16.7.2003, 30.9.2003)
in številna korespondenca, so sicer pripeljali do zbližanja stališč, vendar do konsenza žal ni
prišlo in na naš predlog z dne 21.11.2003 kljub številnim pozivom še nismo dobili odgovora.
Odbor uporabnikov zemeljskega plina je bil pozvan, da sodeluje v dogovarjanju s
koncesionarjem in je na pogovorih, kot tudi pri pripravi strokovnih analiz, aktivno sodeloval.
Na svojih sejah 22.1.2004 in 13.4.2004 pa je sprejel nekatere sklepe, ki jih predlaga
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica v obravnavo in ki ugotavljajo bistvene kršitve
pogodbe o koncesiji. Te kršitve bi lahko bile razlog za odvzem koncesije.

SKLEPI seje odbora z dne 22.1.2004 so:
1. V kolikor koncesionar Adriaplin ne bo upošteval koncesijske pogodbe in postavk cene
plina, ki jih določa Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, predlaga odbor
uporabnikov zemeljskega plina Mestnemu svetu, da se Adriaplinu prekine koncesijsko
pogodbo iz naslednjih razlogov:
- neizpolnitev pogodbe – izgradnja objektov v Vrtojbi,
- neupoštevanja pravil obračuna cene plina,
- samovoljna postavitev srednjetlačnega sistema namesto zahtevanega nizkotlačnega
razvodnega omrežja,
- nesposobnost komuniciranja in usklajevanja,
- neresničnega obračuna vrednosti investicije v razvode, s katero nastopajo pri
obračunu kapitala (pavšal 150 DM/m), za vrednost nad 8.250.000 DEM,
- samovoljno določanje kategorije plačnikov (KENOG s kotlarnami) z zavajajočim
prikazom grup (poraba do 300 m3), s ciljem čim višjega obračuna cene plina.
2. Zahteva se, da se v razčiščevanju odnosov s koncesionarjem vključi Urad za
protikorupcijske zadeve glede dejanja načelnika Janeza Korošca, ki je Adriaplinu
samovoljno priznal ceno, brez uradnega postopka s potrditvijo na Mestnem svetu.
3. V kolikor se ne izvede zahtev odbora uporabnikov zemeljskega plina, bo odbor
prisiljen samostojno sprožiti postopke proti Adriaplinu in koncedentu zaradi
nepravilnega obračuna cene plina.
4. V nadaljevanju tega usklajevanja med Adriaplinom in Mestno občino Nova Gorica naj
se pripravi na osnovi izračunov tudi poračun za pretekla leta napačnega obračunavanja
cen, ki jih je obračunaval Adriaplin uporabnikom zemeljskega plina.
5. Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga ustrezni prigovor na izvršbo
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, ker obračunana cena zemeljskega plina, ki je bila
določena od strani Adriaplina, ni skladna s parametri, ki izhajajo iz koncesijske
pogodbe.
6. Odbor uporabnikov zemeljskega plina vztrajajo na koncesijski pogodbi, s tem, da so
višine posameznih postavk stvar dogovora med koncesijskima partnerjema.
SKLEPI seje odbora z dne 13.4.2004 so:
1. Mestnemu svetu mestne občine nova Gorica se predlaga v obravnavo naslednje
sklepe:
Koncesionar Adriaplin, katerega namen je uporabljati omrežje z obratovalnim
tlakom 1 (enega) bara, je dolžan vzpostaviti tlačno stanje po koncesijski
pogodbi (v zahtevanem tlaku nizkotlačnega omrežja do 100 milibarov), v
nasprotnem primeru naj koncesionar odstopi od pogodbe, ali pa se mu
odvzeme koncesijo.
Koncedent Mestna občina Nova Gorica naj toži koncesionarja Adriaplin, da
izpolni pogoje koncesijske pogodbe.

Plinsko omrežje po koncesijski pogodbi ni bilo pogojeno z 250 milibari, kar
uporabljajo projektanti pri projektiranju plinske instalacije, marveč kot
nizkotlačno plinsko omrežje, kar pomeni, da tlak v razvodu ne sme presegati
100 milibarov, še manj pa je ustrezna določitev meje, kot jo je v dopisu
postavil koncesionar s tlakom gradnje omrežja do 1 bara.
Glede na dosedanje postopke koncedenta v zvezi s problematiko
nespoštovanja koncesijske pogodbe od strani koncesionarja Adriaplin in v
kolikor se sklepi predhodnih sej in te seje odbora uporabnikov zemeljskega
plina ne bodo na Mestnem svetu obravnavali in upoštevali, bo odbor
uporabnikov zemeljskega plina kot strokovno telo ugotovil, da je njegovo
delovanje nepotrebno in bo kolektivno odstopil.
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