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Na podlagi četrtega odstavka 268. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – 

uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih 

navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15 in 66/17) izdaja 

operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za 

energijo št. _____ z dne _____ 

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem 

zemeljskega plina 

1. člen 

V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 

55/15 in 80/17) se peti odstavek 27. člena spremeni, tako da se glasi:  

»(5) Operater prenosnega sistema ne odgovarja za škodo, ki odjemalcu ali uporabniku 

sistema nastane zaradi začasne omejitve ali prekinitve prenosa zemeljskega plina, če ravna 

v skladu s prejšnjim odstavkom in za nastanek razloga za vzdrževalna dela ni odškodninsko 

odgovoren po splošnih pravilih obligacijskega prava.« 

2. člen 

V drugem odstavku 41. člena se besedna zveza »končnih odjemalcev« nadomesti z besedno 

zvezo »uporabnikov sistema«.  

3. člen 

Deseti odstavek 48. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(10) Pri izdelavi ocene ekonomske upravičenosti priključitve za spremembo priključka 

uporabnika sistema operater prenosnega sistema upošteva kot dodatne prihodke le tisti del 

prihodkov, ki presegajo morebitno obveznost obsega uporabe priključka s strani uporabnika 

sistema. Uporabnik sistema mora v tem primeru v vlogi za soglasje za priključitev navesti 

morebitno obveznost obsega uporabe iz obstoječega priključka in ločeno predviden obseg 

uporabe spremenjenega priključka po posameznih letih. Operater prenosnega sistema v 

izreku soglasja za priključitev navede dosedanjo morebitno obveznost obsega uporabe 

priključka in napovedani dodatni obseg uporabe spremenjenega priključka po posameznih 

letih. Obveznost obsega uporabe, kot je bil napovedan in ugotovljen v soglasju za 

priključitev, se določi tudi s pogodbo o priključitvi.« 

4. člen 

Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Za spremembo tehničnih značilnosti se šteje vsaka sprememba v konstrukciji, obsegu 

oziroma tehničnih značilnosti odjema na priključku ali namenu uporabe priključka, ki vpliva 

na odjem plina na priključku, zlasti pa v primerih, kot so navedeni v drugem odstavku 46. 

člena tega akta.«  
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5. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Dostop do povezovalnih točk prenosnega sistema se izvaja skladno s pravili, ki določajo 

pogoje in način razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo. 

(2) Dostop do vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike Slovenije se izvaja skladno s 

pravili, ki določajo postopek za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in 

izstopne točke znotraj Republike Slovenije. 

(3) Upravljanje prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanje z zmogljivostmi na 

sekundarnem trgu se izvaja skladno s pravili, ki določajo upravljanja prezasedenosti 

prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu.« 

6. člen 

Tretji in četrti odstavek 75. člena se spremenita, tako da se glasita: 

»(3) Transakcijo, ki se nanaša na dobavo za dan vnaprej, so udeleženci transakcije upravičeni 

priglasiti na predhodni plinski dan dobave »D-1« v dveh rokih: v kolikor je mogoče do 14:00, 

v nasprotnem primeru do 19:00. 

(4) Transakcijo, ki se nanaša na dobavo znotraj plinskega dneva »D«, so udeleženci 

transakcije upravičeni priglasiti v intervalu med 9:00 in 19:00 z učinkovanjem vsaj dve uri 

od prve polne ure, ki sledi priglasitvi transakcije. Operater prenosnega sistema preverja 

skladnost transakcij vsako polno uro znotraj intervala za priglasitev transakcij za dobavo 

znotraj plinskega dneva.« 

Vstavita se nov peti in šesti odstavek, tako da se glasita: 

»(5) Transakcijo, ki se nanaša na tedensko dobavo, ki velja od ponedeljka ob 6:00 do 

naslednjega ponedeljka ob 6:00 (7 dni), so udeleženci transakcije upravičeni priglasiti 

najkasneje na predhodni plinski dan tedenske dobave »nedelja« do 14:00.« 

»(6) Transakcijo, ki se nanaša na mesečno dobavo, ki velja od prvega dne v mesecu ob 6:00 

do prvega dneva naslednjega koledarskega meseca ob 6:00, so udeleženci transakcije 

upravičeni priglasiti na zadnji plinski dan v predhodnem koledarskem mesecu do 14:00.« 

Sedanji peti in šesti odstavek se ustrezno preštevilčita v sedmi in osmi odstavek. 

7. člen 

Tretji odstavek 76. člena se spremeni, tako da se glasi: 

(3) Operater prenosnega sistema posreduje vsakemu članu virtualne točke, ki je posredoval 

priglasitev transakcije, in njegovemu pooblaščencu, če ga le-ta ima, informacijo o odobrenih 

količinah najkasneje: 

- za transakcijo, ki se nanaša na dobavo za dan vnaprej: v roku 30 minut po izteku 

roka za priglasitev transakcije; 
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- za transakcijo znotraj plinskega dneva »D«: v roku 30 minut po izteku roka za 

priglasitev transakcije; 

- za transakcijo, ki se nanaša na tedensko dobavo, ki velja od ponedeljka ob 6:00 do 

naslednjega ponedeljka ob 6:00 (7 dni): v roku 30 minut po izteku roka za 

priglasitev; 

- za transakcijo, ki se nanaša na mesečno dobavo, ki velja od prvega dne v mesecu ob 

6:00 do prvega dneva naslednjega koledarskega meseca ob 6:00: v roku 30 minut po 

izteku roka za priglasitev. 

 

8. člen 

Drugi, tretji in četrti odstavek 111. člena se spremenijo, tako da se glasijo: 

» (2) Mejna prodajna cena in mejna nakupna cena se za vsak obračunski dan dobave 

oblikujeta na osnovi referenčnih tržnih cen iz trgovanja z nazivnimi produkti na trgovalni 

platformi, tako da je: 

(a) mejna prodajna cena nižja izmed: 

- najnižje cene nazivnega produkta, v katerem je na trgovalni platformi sodeloval operater 

prenosnega sistema na dan dobave plina, ali 

- tehtane povprečne cene nazivnih produktov za dan dobave, zmanjšane za 10 %. 

(b) mejna nakupna cena je višja izmed: 

- najvišje cene nazivnega produkta, v katerem je na trgovalni platformi sodeloval operater 

prenosnega sistema na dan dobave, ali 

- tehtane povprečne cene nazivnih produktov za dan dobave, povišane za 10 %. 

(3) Tehtana povprečna cena iz prejšnjega odstavka pomeni na podlagi energije izračunana 

tehtana povprečna ceno iz trgovanj z nazivnimi produkti na trgovalni platformi na dan 

dobave plina. 

(4) Če v posameznem dnevu dobave plina na trgovalni platformi ni bilo izvedenega trgovanja 

z nazivnimi produkti se tehtana povprečna cena za izračun mejne prodajne in nakupne cene 

določi kot na podlagi energije tehtano povprečje zadnjih petih trgovanj z nazivnimi produkti 

na trgovalni platformi.«  

9. člen 

V prvem odstavku 118. člena se število »20« nadomesti s številom »18«. 

10. člen 

Šesti odstavek 125. člena se črta.  

Dosedanji sedmi odstavek 125. člena postane šesti odstavek 125. člena. 

11. člen 
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V tretjem odstavku 128. člena se črtata besedni zvezi »v isti lokalni skupnosti« ter »do tega 

distribucijskega sistema te lokalne skupnosti«. 

12. člen 

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
 
 
Št. POSL- 
Ljubljana, dne  
EVA 

 
PLINOVODI d.o.o.  

 

Glavni direktor  
Marjan Eberlinc l.r. 

 
Namestnica glavnega direktorja  

mag. Sarah Jezernik l.r. 


