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Program srečanja

Prvi del: Slovenski plinski trg

 Regulatorne in zakonodajne novosti,

 Trg z zemeljskim plinom v RS,

 Status projekta Pripravljavec prognoz,

 Novosti portala NUS,

 Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029.

Drugi del: Zemeljski plin in plinska infrastruktura

 Perspektive plinovodnih sistemov v novejših dokumentih Evropske komisije,

 Trajnostni projekti in povezovanje sektorjev,

 CNG v Sloveniji,

 Analiza okolijskih vplivov zemeljskega plina s študijo življenjskih ciklov,

 Primerjalna tehnično-ekonomska analiza uporabe toplotnih črpalk s plinskim 
motorjem pri oskrbi stavbe s toploto in hladilno energijo,

 Zaključek.



Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji, 17. september 2019

Regulatorne in zakonodajne novosti
Plinovodi d.o.o.

Jošt Štrukelj
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Vsebina

 kodeks omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin (TAR NC),

 posvetovanje o metodologiji za določitev tarifnih postavk,

 posvetovanje o predlogu multiplikatorjev in sezonskih faktorjev,

 obračunska metodologija,

 tarifne postavke,

 zakup prenosnih zmogljivosti,

 objava informacij.
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Kodeks omrežja o usklajenih tarifnih strukturah 

za plin (TAR NC) – namen (1)

 določiti pravila za celotno Unijo, ki bodo prispevala k povezovanju 

trgov,

 izboljšana zanesljivost dobave in pospeševanje povezovanja 

plinskih omrežij,

 preglednost in razumevanje tarif za uporabo prenosnih sistemov,

 razumljivost stroškov za določanje tarif za prenos,

 stabilnost tarif za prenos z vidika uporabnika,

 finančno stabilnost ter preprečitev škodljivih učinkov na prihodke 

in pozicije denarnega toka operaterjev prenosnih sistemov.
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Kodeks omrežja o usklajenih tarifnih strukturah 

za plin (TAR NC) – namen (2)

 Namen Uredbe Komisije (EU) 2017/460 (TAR NC) je oblikovati:

 pravila o usklajenih tarifnih strukturah za plin, 

 pravila o uporabi metodologije referenčnih cen, 

 ustreznih zahtevah za posvetovanje in objavo,

 ter ustreznem izračunu pridržanih cen za standardne produkte zmogljivosti.

 Skupni cilj TAR NC je zagotovitev zadostne višine prihodkov in 

sicer:

 prihodki se morajo zagotoviti na vsaki vstopni in izstopni točki,

 metodologija Referenčne cene (RPM) se uporablja za določanje referenčne 

cene na vsaki točki in se uporablja za zakup letne zmogljivosti,

 cene drugih standardnih produktov zmogljivosti izhajajo iz referenčne cene 

ter vključujejo multiplikatorje (odražajo vrednost kratkoročnih produktov) in 

sezonske faktorje (vzpodbujajo učinkovito izkoriščenost prenosnega sistema), 

ki določajo pridržano ceno posameznega kratkoročnega standardnega 

produkta.
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Posvetovanje o metodologiji za določitev tarifnih 

postavk - proces

 posvetovanje je izvedel OPS, 

 posvetuje se metoda za izračun vstopno-izstopnih tarifnih postavk

 objava Posvetovalnega dokumenta skladno s 26. členom TAR NC –
september in oktober 2018,

 ACER analiza posvetovalnega dokumenta – december 2018,

 utemeljena odločitev nacionalnega regulativnega organa – marec 
2019,

 posvetovanje se izvede najmanj na 5 let,

 različne dolžine regulativnih okvirjev,

 znotraj regulativnih okvirjev, različna tarifna obdobja,

 vsa posvetovanja, analize in odločitve so objavljene na ACER 
spletni strani,

 ACER izvaja redni monitoring.
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Posvetovanje multiplikatorjev in sezonskih 

faktorjev - proces

 posvetovanje je izvedla Agencija za energijo,

 agencija je skladno z 28. členom TAR NC izvedla posvetovanje –

september in oktober 2018,

 utemeljena odločitev nacionalnega regulativnega organa – marec 

2019,

 posvetovanje se izvede pred začetkom letnih dražb,

 različne višine sezonskih faktorjev in multiplikatorjev.
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Obračunska metodologija

 posvetovanje izvedeno v februarju 2019,

 Svet AE sprejel Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za 

prenosni sistem zemeljskega plina. Akt je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 20/19 – marec 2019,

 obračun kratkoročnih produktov – objava sezonskih faktorjev in 

multiplikatorjev,

 postopna ukinitev odjemnih skupin – zahteva ACER,

 tarifne postavke izračunane na podlagi metodologije, analize ACER 

in utemeljene odločitve AE,

 tarifne postavke so objavljene v EURcent/kWh,

 začetek uporabe od 1.1.2020 dalje.
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Tarifne postavke, kratkoročni faktorji, odjemne 

skupine (1)

 odjemne skupine:

Izstopna zmogljivost 

izstopnih točk v 

Republiki Sloveniji 

(kWh/dan)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0≤ PK<50.000 1,630 1,504 1,378 1,252 1,126 1,000

50.000 ≤ PK<100.000 1,370 1,296 1,222 1,148 1,074 1,000

100.000 ≤ PK<250.000 1,200 1,16 1,12 1,08 1,04 1,000

250.000 ≤ PK<500.000 1,140 1,112 1,084 1,056 1,028 1,000

500.000 ≤ PK<1.000.000 1,070 1,056 1,042 1,028 1,014 1,000

1.000.000 ≤ PK<2.000.000 1,030 1,024 1,018 1,012 1,006 1,000

2.000.000 ≤ PK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Distribucija 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Tarifne postavke, kratkoročni faktorji, odjemne 

skupine (2)

Kratkoročni faktorji
Obstoječi faktorji 

2019
Faktorji 2020

Faktorji tarifnih postavk za kvartal plinskega leta:

1. Kvartal (oktober - december) 1,872 1,660

2. Kvartal (januar - marec) 2,172 2,395

3. Kvartal (april - junij) 1,236 0,979

4. Kvartal (julij - september) 1,104 0,766

Kratkoročni faktorji
Obstoječi faktorji 

2019
Faktorji 2020

Faktor tarifne postavke za posamezni mesec:

Januar 2,520 2,519

Februar 2,520 2,499

Marec 2,208 2,418

April 1,500 1,211

Maj 1,104 0,960

Junij 1,104 0,869

Julij 1,104 0,756

Avgust 1,104 0,743

September 1,104 0,876

Oktober 1,500 1,125

November 2,208 1,695

December 2,520 2,331
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Tarifne postavke, kratkoročni faktorji, odjemne 

skupine (3)

Kratkoročni faktorji
Obstoječi 

faktorji 2019
Faktorji 2020

Faktor tarifne postavke za posamezni dan:

Januar 5,110 4,791

Februar 5,110 4,755

Marec 4,380 4,601

April 3,030 2,302

Maj 1,752 1,826

Junij 1,752 1,653

Julij 1,752 1,438

Avgust 1,752 1,414

September 1,752 1,667

Oktober 3,030 2,140

November 4,380 3,223

December 5,110 4,436

Kratkoročni faktorji
Obstoječi 

faktorji 2019
Faktorji 2020

Faktor tarifne postavke za posamezni dan (znotraj dneva):

Januar 5,110 4,878

Februar 5,110 4,841

Marec 4,380 4,684

April 3,030 2,344

Maj 1,752 1,859

Junij 1,752 1,683

Julij 1,752 1,464

Avgust 1,752 1,439

September 1,752 1,697

Oktober 3,030 2,178

November 4,380 3,282

December 5,110 4,516
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Tarifne postavke, kratkoročni faktorji, odjemne 

skupine (4)

 tarifne postavke za vstopne točke:

Naziv vstopne točke
Vstopna tarifna postavka

2019 [EUR/(kWh/dan)]

Vstopna tarifna postavka 

2020 [cent/(kWh/dan)]

Vstopna tarifna postavka 

2021 [cent/(kWh/dan)]

MMRP Ceršak 0,115 11,263 11,601

MMRP Šempeter pri Novi 

Gorici
0,084 8,298 8,547

MMRP Rogatec 0,086 2,742 2,824

Vstopne točke znotraj 

Republike Slovenije
0,085 7,243 7,460
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Tarifne postavke, kratkoročni faktorji, odjemne 

skupine (5)

 tarifne postavke za izstopne točke:

Naziv izstopne točke
Izstopna tarifna postavka 

2019 [EUR/(kWh/dan)]

Izstopna tarifna postavka 

2020 [cent/(kWh/dan)]

Izstopna tarifna postavka 

2021 [cent/(kWh/dan)]

MMRP Ceršak 0,103 10,136 10,440

MMRP Šempeter pri Novi 

Gorici
0,092 9,220 9,497

MMRP Rogatec 0,064 3,046 3,137

Izstopne točke v Republiki 

Sloveniji
0,433 50,172 51,677
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Tarifne postavke, kratkoročni faktorji, odjemne 

skupine (6)

 tarifne postavke za meritve:

 tarifne postavke za lastno rabo:

Tarifna postavka za meritve CM za leto 2019 CM za leto 2020 CM za leto 2021

[EUR/mesec] 20,143 20,526 21,142

Tarifna postavka za lastno 

rabo

CLR za leto 2019 CLR za leto 2020 CLR za leto 2021

[EUR/kWh] [cent/kWh] [cent/kWh]

[EUR/kWh] oz. [cent/kWh] 0,033 3,254 3,254
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Objava informacij

 objava v obliki standardizirane tabele 

najpozneje 30 dni pred začetkom tarifnega 

obdobja januar-december 2018,

 objava v obliki standardizirane tabele 

najpozneje 30 dni pred letno dražbo 2019,

 obsegajo podatke o tehničnih lastnostih, 

uporabljeni metodologiji referenčnih cen, 

prihodkih operaterja prenosnega sistema, 

prenosnih in neprenosnih tarifah in 

spremembah tarif ter poenostavljen tarifni 

model za oceno spreminjanja tarif v času po 

tarifnem obdobju,

 objava: 

http://www.plinovodi.si/dostop/objava-

podatkov-o-usklajenih-tarifnih-strukturah-za-

plin/

http://www.plinovodi.si/dostop/objava-podatkov-o-usklajenih-tarifnih-strukturah-za-plin/
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Zakup prenosnih zmogljivosti
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ZAKUP ZMOGLJIVOSTI NA MEJNIH TOČKAH V OBDOBJU 
JANUAR - AVGUST 2019

2019 -  Letna 2019 -  Četrtletna 2019 -  Mesečna 2019 -  Dnevna 2019 -  Znotraj dneva Realizacija 2018



Hvala. Vprašanja?

18
Kontakt: jost.strukelj@plinovodi.si
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