Tabela pripomb oz. predlogov:

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina
Predlagatelj:

Naslov

GEN-I, d.o.o.

Vrbina 17, 8270 Krško

Utemeljitev

3.11.2017

Upoštevane
DA/NE

Utemeljitev družbe Plinovodi d.o.o.

NE

Vsebina bo predvidoma urejena v aktih, ki
urejajo regulativni okvir.

Št. člena

Predlagatelj:

10. člen

GEN-I, d.o.o.

V 114. člen se naj doda še tretjo
Nujno je, da se jasno opredeli vir kritja
točko, ki se glasi:
sistemskih razlik, in predlagamo, da se krijejo iz
»(3) Strošek sistemskih razlik se
naslova omrežnine.
krije z naslova omrežnine.„

GEN-I, d.o.o.

V trenutnem predlogu letne povprečne cene
zemeljskega plina ni razvidno, ali se uporabi
povprečje mejnih nakupnih in mejnih prodajnih
Jasno se opredeli, katere povp cen skupaj (oz. se izračuna ena povprečna cena,
rečne cene se uporabi za katera
ki se uporabi za pozitivna in negativna
odstopanja.
odstopanja) ali se izračuna in uporabi povprečje
mejnih prodajnih cen za pozitivna odstopanja
ter povprečje mejnih nakupnih cen za negativna
odstopanja.

NE

16. člen

GEN-I, d.o.o.

122. člen se naj ne spreminja.

Tretja alineja 122. člena se nanaša na »Skupne
količine in zneske obračunanih odstopanj, ločeno
za pozitivna in negativna odstopanja„, ki
predstavlja nujen podatek za izračun in
preverjanja tako stroškov izravnave odstopanj
dobaviteljev kot stroška iz naslova nevtralnosti.
Strošek nevtralnosti izhaja, kot opredeljeno v
116. členu SON, med drugim iz »Stroškov za
obračun dnevnega odstopanja„ , in je
nesprejemljivo, da se briše iz seznama
informacij, ki jih v zvezi z izravnavo odstopanj
uporabnikom sistema zagotavlja operater
prenosnega sistema, saj tovrstna obveznost za
objavo ustreznih podatkov o skupnih stroških,
vezanih na izravnavo odstopanj, tudi izhaja iz
29. Člena Uredbe komisije (EU) št. 31212014.

NE

19. člen

GEN-I, d.o.o.

Zaradi jasnosti se naj uporabljajo datumi vstopa
Tudi določila 10. in 11. člena naj
v veljavo namesto sklicevanje na regulatorna
začnejo veljati s 1.1 .2018.
obdobja.

NE

13. člen

Predlog vsebine oz. predlogov

Datum prejema pripomb:

Iz predlaganega teksta jasno in nedvoumno
izhaja, da OPS na podlagi dnevno objavljenih
mejnih prodajnih in mejnih nakupnih cen za vsak
mesec izračuna mesečno povprečno mejno
prodajno in mesečno povprečno mejno nakupno
ceno. Iz dobljenih dveh povprečnih cen izračuna
mesečno povprečje za vsak koledarski mesec ter
iz tako izračunanih 12 mesečnih povprečnih cen
izračuna letno povprečno ceno, ki jo uporabi za
poračun odstopanj na letni ravni. Dodatna
opredelitev zato ni potrebna.
OPS pojasnjuje, da ima 1. odstavek 122. člena
SON štiri alineje, pri čemer sta druga in tretja
alineja nadalje razdeljeni na podalineje. S
predlagano spremembo se črta tretja alineja 1.
odstavka 122. člena, ki ima še 5 podalinej, z
naslednjo vsebino:»
- informacije o bilančnih razlikah, med njimi
za posamezen obračunski mesec naslednje
podatke:
- količine zemeljskega plina kot posledica
bilančnih razlik,
- skupne prenesene količine zemeljskega
plina,
- izgube v prenosnem sistemu,
- količine zemeljskega plina v prenosnem
sistemu na začetku in koncu obračunskega
meseca,
- cena zemeljskega plina za namen
obračunavanja bilančnih razlik;«
Veljavnost je vezana na spremembe, ki bodo
predvidoma urejene z akti, ki urejajo regulativni
okvir.

1

