
 
 

Priloga 2: Opis obračuna prenosa po prenosnem sistemu 

Operater prenosnega sistema obračunava plačilo prenosa po prenosnem sistemu skladno z 

vsakokrat veljavnim Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem 

zemeljskega plina.  

Operater prenosnega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo prenosnega sistema, 

ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju prenosnega sistema v obliki omrežnine. 

Zneska za vstopne in izstopne zmogljivosti sta praviloma vrednostno največja elementa 

plačila prenosa zemeljskega plina.  

Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema mesečni znesek (ZVL(m)(e)) za 
zagotovljeno letno vstopno zmogljivosti v koledarskem mesecu (m) na naslednji način: 

 

kjer oznake pomenijo: 

ZVL(m)(e) mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v 
koledarskem mesecu (m), v EUR; 

CV(e) vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan); 
Dm  število dni v koledarskem mesecu (m); 
Dt število dni v koledarskem letu (t); 
PKVL(e) zagotovljena letna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem 

mesecu (m), v kWh/dan; 
m  mesec v koledarskem letu (t). 
 

Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema mesečni znesek (ZIL(m)(e)) za 
zagotovljeno letno izstopno zmogljivosti v koledarskem mesecu (m) na naslednji način: 

 

kjer oznake pomenijo: 

ZIL(m)(e) mesečni znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), 
v koledarskem mesecu (m), v EUR; 

CI(e)  izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan); 
kl(i) stopnja izstopne tarifne postavke, skladno z Aktom o metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina; 
Dm  število dni v koledarskem mesecu (m); 
Dt  število dni v koledarskem letu (t); 
PKIL(e) zagotovljena letna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem 

mesecu (m), v kWh/dan; 
m  mesec v koledarskem letu (t). 
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Tarifne postavke za kratkoročne produkte zmogljivosti so določene na osnovi vstopne 
oziroma izstopne tarifne postavke za zagotovljeno letno zmogljivost in kratkoročnih 
faktorjev, sestavljenih iz multiplikatorja in sezonskega faktorja.  
 
Uporabniki sistema so glede na zakupljeno prenosno zmogljivost na izstopnih točkah v 

Republiki Sloveniji razporejeni v osem odjemnih skupin z različnimi stopnjami izstopnih 

tarifnih postavk »k«, kot je razvidno iz tabele. 

Tabela 1. Stopnje izstopne tarifne postavke po odjemnih skupinah glede na skupno zmogljivost izstopnih 

točk v Republiki Sloveniji 

Skupna izstopna zmogljivost izstopnih točk 

v Republiki Sloveniji (kWh/dan) 
Stopnja izstopne tarifne postavke »k« 

0≤ PK<50.000 1,63000 

50.000 ≤ PK<100.000 1,37000 

100.000 ≤ PK<250.000 1,20000 

250.000 ≤ PK<500.000 1,14000 

500.000 ≤ PK<1.000.000 1,07000 

1.000.000 ≤ PK<2.000.000 1,03000 

2.000.000 ≤ PK 1,00000 

Distribucija* 1,00000 

 
*Odjemna skupina distribucija predstavlja vsa merilna mesta uporabnikov prenosnega 
sistema, ki izvajajo gospodarsko javno službo dejavnosti operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina. 
 
 
 


