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To poročilo predstavlja skupno oceno možnosti za projekte razširitvene prenosne zmogljivosti. 
Pripravili sta ga podjetji 
 

Plinovodi d.o.o. FGSZ Ltd. 

Cesta Ljubljanske brigade 11b 

1001 Ljubljana, Slovenija 

e-naslov: info@plinovodi.si 

Tel.: +386 1 58 20 700 

 

Tanácsház u. 5.  

8600 Siófok, Madžarska  

e-naslov: info@fgsz.hu 

Tel.: +36 84 312 311 
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A. Navedbe nezavezujočega povpraševanja 

Vpletena madžarski (HU) operater prenosnega sistema zemeljskega plina FGSZ Ltd. (v nadaljnjem besedilu: podjetje FGSZ) in slovenski (SI) 
operater prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: podjetje Plinovodi) sta prejela navedbe nezavezujo-
čega povpraševanja za zagotovljeno zmogljivostjo na povezovalnih točkah med sistemom vstopno-izstopnih točk podjetja FGSZ in sistemom 
vstopno-izstopnih točk podjetja Plinovodi.  
 
Madžarski operater prenosnega sistema zemeljskega plina FGSZ je v raziskavi povpraševanja na trgu, ki je bila izvedena med 6. septem-
brom 2018 in 3. oktobrom 2018, kot je opredeljeno v 6. odstavku 26. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459, prejel navedbe nezavezujočega 
povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti.  
 
Nezavezujoče povpraševanje se nanaša na razširitvene prenosne zmogljivosti na Tornyiszentmiklós izstop:  

Od 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„IZSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Do 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„VSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Plinsko leto 
 

[llll/ll] 

Znesek 
 

[(kWh/h)/l] 

Zahteva je predložena 
drugim operaterjem 
prenosnega sistema 

 
[da, operater preno-

snega sistema] ali [ne] 
(podrobne informacije 

se navedejo spodaj) 

Obdobje prejema na-
vedb povpraševanj* 

 
[prosimo, vključite 

obdobje v skladu s šte-
vili od 1) do 3)] 

Dodatne informacije 
 

(npr. vrsta zmogljivosti, 
če se razlikuje od vezane 
zagotovljene prosto do-

deljive)  

FGSZ Plinovodi 2019/20 50.000 Ne 3**  

FGSZ Plinovodi 2020/21 150.000 Ne 3**  

FGSZ Plinovodi 2021/22 250.000 Ne 3**  

FGSZ Plinovodi 2022/23 250.000 Ne 3**  

FGSZ Plinovodi 2023/24 3.260.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2024/25 3.260.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2025/26 3.260.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2026/27 3.260.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2027/28 3.260.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2028/29 3.260.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2029/30 3.010.000 Da 3**  

FGSZ Plinovodi 2030/31 2.475.000 Da 3**  

FGSZ Plinovodi 2031/32 2,475000 Da 3**  

FGSZ Plinovodi 2032/33 2.475.000 Da 3**  
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* Za navedbo datuma prejema navedbe povpraševanja se uporabi naslednje standardizirano obdobje: 

1) pozneje kot v osmih tednih po letni dražbi zmogljivosti v prejšnjem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti, ki ni bilo predhodno upoštevano; 

2) v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti (od 0 do 8 tednov po letni dražbi v tem letu); 

3) pozneje kot v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti, ki pa se bo upoštevalo v tem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti (od 9 do 16 tednov po letni 

dražbi v tem letu). 
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Slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi je v raziskavi povpraševanja na trgu, ki je bila izvedena med 6. septem-
brom 2018 in 3. oktobrom 2018, kot je opredeljeno v 6. odstavku 26. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459, prejel navedbe nezavezujočega 
povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti.  
 
Nezavezujoče povpraševanje se nanaša na razširitvene prenosne zmogljivosti na Pince vstop:  

Od 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„IZSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Do 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„VSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Plinsko leto 
 

[llll/ll] 

Znesek 
 

[(kWh/h)/l] 

Zahteva je predložena 
drugim operaterjem 
prenosnega sistema 

 
[da, operater preno-

snega sistema] ali [ne] 
(podrobne informacije 

se navedejo spodaj) 

Obdobje prejema na-
vedb 

povpraševanj* 
 

[prosimo, vključite 
obdobje v skladu s šte-

vili od 1) do 3)] 

Dodatne informacije 
 

(npr. vrsta zmogljivosti, 
če se razlikuje od vezane 
zagotovljene prosto do-

deljive)  

FGSZ Plinovodi 2023/24 3.366.050** Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2024/25 3.367.991** Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2025/26 3.369.932** Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2026/27 3.323.014** Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2027/28 3.124.384 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2028/29 3.125.868 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2029/30 3.128.836 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2030/31 2.597.489 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2031/32 2.600.000 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2032/33 2.602.511 Da (delno) 3**  

FGSZ Plinovodi 2033/34 50.000 Ne 3**  

* Za navedbo datuma prejema navedbe povpraševanja se uporabi naslednje standardizirano obdobje: 

1) pozneje kot v osmih tednih po letni dražbi zmogljivosti v prejšnjem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti, ki ni bilo predhodno upoštevano; 

2) v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti (od 0 do 8 tednov po letni dražbi v tem letu); 

3) pozneje kot v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti, ki pa se bo upoštevalo v tem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti (od 9 do 16 tednov po letni 

dražbi v tem letu). 

** Dodatno sezonsko povpraševanje je bilo prikazano s 300.000 kWh/h/l zmogljivosti.  



 

 

Stran 7 od 14 

Madžarski operater prenosnega sistema zemeljskega plina FGSZ je v raziskavi povpraševanja na trgu, ki je bila izvedena med 6. septem-
brom 2018 in 3. oktobrom 2018, kot je opredeljeno v 6. odstavku 26. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459, prejel navedbe nezavezujočega 
povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti.  
 
Nezavezujoče povpraševanje se nanaša na razširitvene prenosne zmogljivosti na Tornyiszentmiklós vstop:  

Od 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„IZSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Do 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„VSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Plinsko leto 
 

[llll/ll] 

Znesek 
 

[(kWh/h)/l] 

Zahteva je predložena 
drugim operaterjem 
prenosnega sistema 

 
[da, operater preno-

snega sistema] ali [ne] 
(podrobne informacije 

se navedejo spodaj) 

Obdobje prejema na-
vedb 

povpraševanj* 
 

[prosimo, vključite 
obdobje v skladu s šte-

vili od 1) do 3)] 

Dodatne informacije 
 

(npr. vrsta zmogljivosti, 
če se razlikuje od vezane 
zagotovljene prosto do-

deljive)  

Plinovodi FGSZ 2023/24 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2024/25 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2025/26 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2026/27 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2027/28 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2028/29 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2029/30 535.000 Da 3**  

* Za navedbo datuma prejema navedbe povpraševanja se uporabi naslednje standardizirano obdobje: 

1) pozneje kot v osmih tednih po letni dražbi zmogljivosti v prejšnjem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti, ki ni bilo predhodno upoštevano; 

2) v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti (od 0 do 8 tednov po letni dražbi v tem letu); 

3) pozneje kot v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti, ki pa se bo upoštevalo v tem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti (od 9 do 16 tednov po letni 

dražbi v tem letu). 
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Slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi je v raziskavi povpraševanja na trgu, ki je bila izvedena med 6. septem-
brom 2018 in 3. oktobrom 2018, kot je opredeljeno v 6. odstavku 26. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459, prejel navedbe nezavezujočega 
povpraševanja za razširitvene prenosne zmogljivosti.  
 
Nezavezujoče povpraševanje se nanaša na razširitvene prenosne zmogljivosti na Pince izstop: 

Od 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„IZSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Do 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„VSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Plinsko leto 
 

[llll/ll] 

Znesek 
 

[(kWh/h)/l] 

Zahteva je predložena 
drugim operaterjem 
prenosnega sistema 

 
[da, operater preno-

snega sistema] ali [ne] 
(podrobne informacije 

se navedejo spodaj) 

Obdobje prejema na-
vedb 

povpraševanj* 
 

[prosimo, vključite 
obdobje v skladu s šte-

vili od 1) do 3)] 

Dodatne informacije 
 

(npr. vrsta zmogljivosti, 
če se razlikuje od vezane 
zagotovljene prosto do-

deljive)  

Plinovodi FGSZ 2023/24 735.000** Da (delno) 3**  

Plinovodi FGSZ 2024/25 735.000** Da (delno) 3**  

Plinovodi FGSZ 2025/26 735.000** Da (delno) 3**  

Plinovodi FGSZ 2026/27 735.000** Da (delno) 3**  

Plinovodi FGSZ 2027/28 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2028/29 535.000 Da 3**  

Plinovodi FGSZ 2029/30 535.000 Da 3**  

* Za navedbo datuma prejema navedbe povpraševanja se uporabi naslednje standardizirano obdobje: 

1) pozneje kot v osmih tednih po letni dražbi zmogljivosti v prejšnjem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti, ki ni bilo predhodno upoštevano; 

2) v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti (od 0 do 8 tednov po letni dražbi v tem letu); 

3) pozneje kot v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti, ki pa se bo upoštevalo v tem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti (od 9 do 16 tednov po letni 

dražbi v tem letu). 

** Dodatno sezonsko povpraševanje je bilo prikazano s 300.000 kWh/h/l zmogljivosti za dve leti in 250.000 kWh/h/l za naslednji dve leti. 
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Slovenski operater prenosnega sistema zemeljskega plina Plinovodi je v nezavezujoči raziskavi povpraševanja na trgu, ki je bila izvedena v 
skladu s 26. členom Uredbe 2017/459, prejel tudi nezavezujoče povpraševanje po razširitvenih prenosnih zmogljivostih za smer izstopa proti 
Italiji. Nezavezujoče povpraševanje po razširitvenih prenosnih zmogljivostih Šempeter izstop je 2.495.000 kWh/h/l z začetkom od plinskega 
leta 2023/24 naprej in 2.475.000 kWh/h/l z začetkom od plinskega leta 2026/2027 naprej (oglejte si tabelo spodaj). 
 
Nezavezujoče povpraševanje se nanaša na razširitvene prenosne zmogljivosti na Šempeter izstop: 

Od 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„IZSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Do 
 

[naziv vstopno-iz-
stopnega sistema] 

 
„VSTOPNA ZMO-

GLJIVOST“ 

Plinsko leto 
 

[llll/ll] 

Znesek 
 

[(kWh/h)/l] 

Zahteva je predložena 
drugim operaterjem 
prenosnega sistema 

 
[da, operater preno-

snega sistema] ali [ne] 
(podrobne informacije 

se navedejo spodaj) 

Obdobje prejema na-
vedb 

povpraševanj* 
 

[prosimo, vključite 
obdobje v skladu s šte-

vili od 1) do 3)] 

Dodatne informacije 
 

(npr. vrsta zmogljivosti, 
če se razlikuje od vezane 
zagotovljene prosto do-

deljive)  

Plinovodi SRG 2023/24 2.495.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2024/25 2.495.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2025/26 2.495.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2026/27 2.475.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2027/28 2.475.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2028/29 2.475.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2029/30 2.475.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2030/31 2.475.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2031/32 2.475.000 Ne 3**  

Plinovodi SRG 2032/33 2.475.000 Ne 3**  

* Za navedbo datuma prejema navedbe povpraševanja se uporabi naslednje standardizirano obdobje: 

1) pozneje kot v osmih tednih po letni dražbi zmogljivosti v prejšnjem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti, ki ni bilo predhodno upoštevano; 

2) v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti (od 0 do 8 tednov po letni dražbi v tem letu); 

3) pozneje kot v osmih tednih po letošnji letni dražbi zmogljivosti, ki pa se bo upoštevalo v tem ciklu razširitvene prenosne zmogljivosti (od 9 do 16 tednov po letni 

dražbi v tem letu). 
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B. Ocena povpraševanja 

i. Zgodovinski vzorec uporabe  

Povezovalna točka Tornyiszentmiklós (HU) / Pince (SI) je neobstoječa točka, zato se zgodovinski vzorec 
uporabe tukaj ne uporablja. 

ii. Rezultati trenutne letne dražbe letošnjega leta  

Prva nezavezujoča ocena povpraševanja na trgu je bila izvedena v letu 2017, rezultati pa so bili objav-
ljeni v poročilu o oceni povpraševanja dne 8. avgusta 2017. Operaterji prenosnega sistema, ki so bili 
vključeni v proces, so se dogovorili, da zaradi slabega povpraševanja ne bodo nadaljevali s procesom 
razširitvene prenosne zmogljivosti. Zato na zadnjih letnih dražbah (2. julija 2018) za to skupno povezo-
valno točko ni bila ponujena zmogljivost in posledično ni nobene zakupljene zmogljivosti. 

iii. Povezava z GRIP, TYNDP in nacionalnim predlogom desetletnega razvoja 

Projekt je od leta 2015 vključen v nacionalne in regionalne načrte za razvoj omrežja (CEE GRIP, Južni 
koridor) in ENTSOG TYNDP. 

iv. Pričakovana količina, smer in trajanje povpraševanja po razširitveni prenosni zmogljivosti 

Analiza regionalnega in širšega plinskega trga je spodbudila nosilca projekta, da sta predlagala dvo-
smerno povezavo HU – SI, s čimer bi ustvarila dvosmerno plinsko pot Italija – Slovenija – Madžarska.  
 
Zaradi prednosti, ki jih prinaša na regionalni plinski trg, je bil projekt vključen na tretji seznam projektov 
skupnega interesa (PCI), ki ga je novembra 2017 sprejela Komisija. Na seznamu PCI leta 2017 je projekt 
označen kot „6.23 Povezava Madžarska – Slovenija (Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava 
(SI) – Kidričevo)“. 
 
Projekt je vključen tudi na seznam projektov povezovanja plinskih trgov v srednji in jugovzhodni Evropi 
(CESEC). Projekt (označen kot „NSIEAST_17“) ima tudi zelo dober položaj med projekti, ki kandidirajo 
sta status projektov skupnega interesa (PCI) za leto 2019. 
 
Na tretjem zasedanju pobude Tri morja (ang., Three Seas Initiative) (pobuda Črno morje; ang., Black Sea 
Initiative), ki je septembra 2018 potekalo v Bukarešti, je bila povezava HU – SI vključena na seznam 
prednostnih projektov. 
 
Trdno smo prepričani, da bo dvosmerna plinska pot Italija – Slovenija – Madžarska okrepila dobrobit na 
regionalnem plinskem trgu zaradi tržnega združevanja, zanesljivosti oskrbe in raznolikega dostopa do 
virov plina.  
 
Bistvene prednosti projekta so: (i.) dostop dobaviteljev plina na Madžarskem ter v srednji, vzhodni in 
južni Evropi do virov plina na zahodnoevropskih plinskih trgih (npr. Italija), dostop do virov utekočinje-
nega zemeljskega plina v Italiji in severnem delu jadranske regije, pa tudi morebitna pot do novih pli-
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novodov Črnega morja, ki bi se prek Madžarske dostavljali severni Italiji; (ii.) dostop slovenskih dobavi-
teljev plina do madžarskih podzemnih skladišč plina; (iii.) povečanje zanesljivosti oskrbe v Sloveniji in 
izboljšanje infrastrukturnega standarda N-1; (iv.) povečanje zanesljivosti oskrbe s plinom v regiji (glede 
morebitnih dogodkov v regionalnih prenosnih omrežjih); (v.) integracija plinskega trga – ublažitev raz-
like v ceni plina med italijanskim plinskim vozliščem in cenovnim območjem srednje Evrope in Balkana. 

C. Sklep/zaključek za pričetek projekta/procesa razširitvene prenosne zmogljivosti 

 

Povzete navedbe nezavezujočega povpraševanja so naslednje: 

 

Vstopno-izstopne 

točke 

2019/2020 

(kWh/h/l) 

2020/2021 

(kWh/h/l) 

2021/2022 

(kWh/h/l) 

2022/2023 

(kWh/h/l) 

2023/2024 

(kWh/h/l) 

2024/2025 

(kWh/h/l) 

2025/2026 

(kWh/h/l) 

2026/2027 

(kWh/h/l) 

VSTOP/Pince 0 0 0 0 3.366.050 3.367.991 3.369.932 3.323.014 

IZSTOP/Tornyiszent-

miklós 
50.000 150.000 250.000 250.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 

IZSTOP/Pince 0 0 0 0 735.000 735.000 735.000 735.000 

VSTOP/Tornyiszent-

miklós 
0 0 0 0 535.000 535.000 535.000 535.000 

IZSTOP/Šempeter 0 0 0 0 2.495.000 2.495.000 2.495.000 2.475.000 

 

Vstopno-izstopne 

točke 

2027/2028 

(kWh/h/l) 

2028/2029 

(kWh/h/l) 

2029/2030 

(kWh/h/l) 

2030/2031 

(kWh/h/l) 

2031/2032 

(kWh/h/l) 

2032/2033 

(kWh/h/l) 

20NN 

(kWh/h/l) 

VSTOP/Pince 3.124.384 3.125.868 3.128.836 2.597.489 2.600.000 2.602.511 50.000 

IZSTOP/Tornyiszent-

miklós 
3.260.000 3.260.000 3.010.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 0 

IZSTOP/Pince 535.000 535.000 535.000 0 0 0 0 

VSTOP/Tornyiszent-

miklós 
535.000 535.000 535.000 0 0 0 0 

IZSTOP/Šempeter 2.475.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 2.475.000 0 

 

Glede na zgoraj ocenjene rezultate navedb nezavezujočega povpraševanja obstaja zadostna raven pov-
praševanja za razvoj razširitvene prenosne zmogljivosti. Zato se bo projekt razširitvene prenosne zmo-
gljivosti pričel.  
 
V skladu s 7. odstavkom 26. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/459 bodo upoštevane navedbe nezave-
zujočega povpraševanja, ki smo jih prejeli v parnih letih. V skladu s 26. členom Uredbe Komisije 
(EU) 2017/459 se bo redno izvajala ocena povpraševanja na trgu. Slovenski operater prenosnega 
sistema zemeljskega plina se je odločil za izvedbo ocene na letni ravni. 
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V okviru nacionalnih razvojnih načrtov in razvoja plinovodnega sistema (desetletni razvojni načrti 
omrežja operaterjev prenosnega sistema, GRP in ENTSOG) se bo povezovalna točka Slovenija – Mad-
žarska nadalje obdelovala, tudi ob upoštevanju vidikov zanesljivosti oskrbe. Oba sosednja operaterja 
prenosnega sistema želita ohraniti status projekta skupnega interesa (PCI).  
 
Glede na začetno analizo se lahko projekt razvije v več fazah. Prihodnje tehnične in ekonomske analize 
v okviru faze načrtovanja (27. člen Uredbe Komisije (EU) 2017/459) bodo preverile izvedbo dvosmerne 
zmogljivostu v razponu od 12.000 do 300.000 Sm3/h (pretvorbeni faktor: 1 Sm3 = 10.755 kWh; oglejte 
si tabelo spodaj) s ciljem najhitreje do konca leta 2021, v drugi fazi izvedbe projekta pa se bo dosegla 
višja raven ponujene zmogljivosti, usklajena z nezavezujočimi potrebami na trgu s ciljem najhitreje do 
konca leta 2023.   
 
Opredeljene ravni zmogljivosti za nadaljnjo analizo v morebitnem predlogu projekta: 
 

Sm3/h kWh/h 

12.000 129.060 

50.000 537.750 

230.000 2.473.650 

300.000 3.232.500 

 
Operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, ki sta predlagatelja projekta, sta se dogovorila o ča-
sovnem razporedu prihodnjih dejavnosti, ki so združljive z in temeljijo na Uredbi Komisije 
(EU) 2017/459: 
 

Datum za-

četka 

Skrajni rok Opis 

04.10.2018 21.11.2018 Faza načrtovanja 

21.11.2018 21.12.2018 Posvetovanje z javnostjo  

01.07.2019  Letna dražba za razširitvene prenosne zmogljivosti 

 31.12.2021 
Tehnična razpoložljivost razširitvene prenosne zmogljivosti – za prvo 

fazo 

 31.12.2023 
Tehnična razpoložljivost razširitvene prenosne zmogljivosti – za 

drugo fazo  

 

D. Načrtovanje 

Prvotno načrtovan rok za izvedbo dvosmerne čezmejne razširitvene prenosne zmogljivosti Tornyiszent-
miklós (v smeri HU > SI in SI > HU) je 31. december 2021 za prvo fazo in 31 december 2023 za drugo 
fazo. 
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E. Pristojbine 

Za cikel razširitvene prenosne zmogljivosti, ki ga obravnava to poročilo, vključena operaterja preno-
snega sistema nista uvedla pristojbine za oceno in obdelavo navedb nezavezujočega povpraševanja. 
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F. Kontaktni podatki 

Plinovodi d.o.o. FGSZ Ltd. 

Jošt Štrukelj 

Vodja Službe za komercialo  

in regulacijo 

Gábor Szokodi 

Svetovalec za razvoj poslovanja 

+ 386 41 264 696 

Jost.Strukelj@plinovodi.si  

+ 36 70 373 49 92 

gszokodi@fgsz.hu 

Cesta Ljubljanske brigade 11b 

1001 Ljubljana 

Slovenija 

Tanácsház u. 5. 

8600 Siófok 

Madžarska 
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