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Agenda

Prvi del – Slovenski plinski trg
 Regulatorne in zakonodajne novosti

 Trg z zemeljskim plinom v RS

 Status projekta Pripravljavec prognoz pred pričetkom obratovanja

 Novosti portala NUS

 Možnosti razvoja polnilnic stisnjenega zemeljskega plina (CNG)

Drugi del – Plinska infrastruktura
 ACER – Predstavitev metodologije vrednotenja PCI projektov

 REKK – Gas infrastructure need in Europe – what are the key drivers and assumptions
defining the result?

 Vzpostavitev dvosmernega obratovanja na povezavi slovenskega in hrvaškega prenosnega 
sistema v Rogatcu

Tretji del – Regijska plinska infrastruktura in trg
 ARERA – Pogled italijanskega regulatorja na plinsko infrastrukturo in trg z zemeljskim 

plinom

 FGSZ, Plinovodi, Snam Rete Gas – Skupni projekt Madžarska – Slovenija –Italija

 Zaključek
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Vsebina

 Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za 

obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina,

 Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja 

sistema zemeljskega plina,

 Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti,

 Novi uporabniki prenosnega sistema,

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

 Kodeks omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti.
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Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje 

omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

 Novosti:

 Spodbuda za SZP,

 Spodbuda za bioplin,

 Definiranje ravnanja v primerih pripravljenosti in izrednih razmer.

 Uporaba s 1.1.2019.

 Določitev omrežnine za RO 2019 – 2021,

 Potrditev in objava tarifnih postavk za leto 2019.
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Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem 

zemeljskega plina

Naziv vstopne točke (e)
Vstopna tarifna postavka 2019 

[EUR/(kWh/dan)]

MMRP Ceršak 0,11484

MMRP Šempeter pri Novi Gorici 0,08352

MMRP Rogatec 0,08644

Vstopne točke znotraj Republike Slovenije 0,08513

Naziv izstopne točke (e)
Izstopna tarifna postavka 2019 

[EUR/(kWh/dan)]

MMRP Ceršak 0,10335

MMRP Šempeter pri Novi Gorici 0,09216

MMRP Rogatec 0,06403

Izstopne točke v Republiki Sloveniji 0,43289
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Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem 

zemeljskega plina

Tarifna postavka za izvajanje meritev CM za leto 2019

[EUR/mesec] 20,14334

Tarifna postavka za lastno rabo CLR za leto 2019

[EUR/kWh] 0,03254
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Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti

- Nadaljuje se trend povečevanja zakupa zmogljivosti kratkoročnih produktov,

- V letu 2018 skoraj polovico manj letnih pogodb o prenosu.
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Nove priključitve na prenosni sistem
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Kodeks omrežja o usklajenih tarifnih strukturah 

za plin

 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 za mehanizme za dodeljevanje 

zmogljivosti

 Razširitvena zmogljivost:

 Dvig tehnične zmogljivosti obstoječe povezovalne točke,

 Vzpostavitev nove povezovalne točke,

 Razširitvena zmogljivost temelji na predhodnih postopkih dodelitve 

zmogljivosti.

 Prekinljive prenosne zmogljivosti:

 OPS prekinljive prenosne zmogljivosti dodeljuje šele, ko so zagotovljene 

prenosne zmogljivosti že dodeljene.

 Zbiranje nezavezujočeih ponudb.



Hvala. Vprašanja?
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Kontakt: jost.strukelj@plinovodi.si

mailto:jost.strukelj@plinovodi.si

