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Pojasnila k izvajanju bilančnih pogodb 

1. K drugem odstavku 3. člena bilančne pogodbe (Predmet pogodbe): 

Z bilančno pogodbo se nosilec operaterju prenosnega sistema zavezuje, da bo skupaj, torej 

zase in za člane svoje bilančne skupine, in sicer za vsa predajna in prevzemna mesta, ki so 

vključena v bilančno skupino nosilca, izravnaval odstopanja med prevzemom in predajo 

zemeljskega plina. 

2. K 5. členu bilančne pogodbe (Zagotavljanje informacij): 

Operater prenosnega sistema informacije, v zvezi z izravnavo odstopanj, zagotavlja v 

skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni 

list RS, št. 55/2015, SON). 

3. K 7. členu bilančne pogodbe (Register članov bilančne skupine): 

Register članov bilančne skupine pomeni evidenco članov bilančne skupine. V skladu s 

šestim odstavkom 243. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/2014, EZ-1) je 

nosilec dolžan vzpostaviti in voditi evidenco odjemnih mest, ki neposredno ali posredno 

pripadajo njegovi bilančni skupini. Evidenco in podatke mora nosilec voditi in pošiljati 

operaterju prenosnega sistema organizirane po strukturi bilančne skupine in bilančnih 

podskupin ter na način, kakor je določen v SON in bilančni pogodbi.  

4. K prvem odstavku 9. člena bilančne pogodbe (Prilagoditev višine finančnega 

jamstva): 

Operater prenosnega sistema ob koncu vsakega koledarskega meseca v skladu z 90. členom 

SON izračuna potrebno višino finančnega jamstva in o višini potrebnega finančnega jamstva 

obvesti nosilca. V kolikor operater prenosnega sistema ugotovi, da je višina izračunanega 

finančnega jamstva višja od trenutno predloženega finančnega jamstva hkrati pošlje poziv 

za ustrezno povišanje. Z namenom zagotavljanja skladnosti ravnanja s SON ter predvsem 

za primer zmanjšanja svojega finančnega jamstva višino finančnega jamstva preverja tudi 

nosilec. 

5. K prvem odstavku 10. člena bilančne pogodbe (Evidenca pogodb o dobavi): 

Četrti odstavek 240. člena EZ-1 določa, da mora imeti končni uporabnik sistema za 

posamezno odjemno mesto sklenjeno odprto pogodbo, ki določa bilančno pripadnost 

posameznega odjemnega mesta, ter da je za posamezno odjemno mesto na sistemu 

istočasno lahko sklenjena samo ena odprta pogodba z enim dobaviteljem. Iz navedenega je 

razvidno, da je dolžnost pravilnega postopanja v tem primeru naložena končnemu 

uporabniku sistema in njegovemu dobavitelju, ki sta stranki pogodbe o dobavi.  

6. K četrtem odstavku 11. člena bilančne pogodbe (Obračun storitev): 

V primeru pobota bosta pogodbeni stranki pobotali medsebojne vzajemne, istovrstne, 

zapadle, iztožljive in likvidne terjatve. Operater prenosnega sistema bo v primeru pobota 

nosilcu izstavil pisno izjavo o pobotu. 
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7. K prvem odstavku 13. člena bilančne pogodbe (Računi, izdani s strani operaterja 

prenosnega sistema): 

Operater prenosnega sistema bo v roku 20 dni po zaključku meseca, na katerega se nanaša 

obračunski interval, nosilcu zaračunal zneske, kot sledi: 

(a) za vsak obračunski mesec: 

- znesek salda stroškov za izravnavo dnevnega odstopanja in 

- znesek salda stroškov za ugotovljene bilančne razlike; 

(b) za vsako obračunsko četrtletje obračuna: 

- znesek primanjkljaja oziroma presežka prihodkov nad stroški za nevtralnost. 

 

8. K 14. členu bilančne pogodbe (Računi, izdani s strani nosilca): 

Zasledujoč načelo vzajemnosti terjatev po bilančni pogodbi med operaterjem 

prenosnega sistema in nosilcem, in upoštevajoč zakonodajna in pogodbena določila je 

nosilec v primeru zamude plačila po bilančni pogodbi s strani operaterja prenosnega 

sistema upravičen do zaračunavanja zamudnih obresti, kakor je to določeno za 

operaterja prenosnega sistema v primeru zamude plačila po bilančni pogodbi s strani 

nosilca.     

9. K tretjemu odstavku 15. členu bilančne pogodbe (Zavarovanja): 

Operater prenosnega sistema ob koncu vsakega koledarskega meseca v skladu z 90. 

členom SON izračuna potrebno višino finančnega jamstva in o višini potrebnega 

finančnega jamstva obvesti nosilca. V kolikor operater prenosnega sistema ugotovi, da 

je višina izračunanega finančnega jamstva višja od trenutno predloženega finančnega 

jamstva hkrati pošlje poziv za ustrezno povišanje. Z namenom zagotavljanja skladnosti 

ravnanja s SON ter predvsem za primer zmanjšanja svojega finančnega jamstva višino 

finančnega jamstva preverja tudi nosilec. 

10. K petemu odstavku 15. člena bilančne pogodbe (Zavarovanja):  

Operater prenosnega sistema v primeru vnovčenja (izvršitve) finančnega jamstva lahko 

prosto razpolaga z denarnimi sredstvi, vplačanimi kot finančno jamstvo s strani 

nosilcev, samo v obsegu, potrebnem za poplačilo zapadlih obveznosti po bilančni 

pogodbi, kakor je podrobneje opredeljeno v osmem in devetem odstavku 15. člena. 

  

 


