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4.3. Okvirne 
referenčne cene 

Pobuda:  

 Okvirne referenčne cene naj se vrnejo na raven 2017, ko je prišlo do korekcije 
izstopne tarife za Rogatec zaradi izgube tranzita na Hrvaško, kar predstavlja 
zmanjšanje tarif za 5,5% razen za izstop v RS, kjer je zmanjšanje kar 9,5%. 

 V naslednjih letih naj se zagotovi nadaljnje zniževanje tarif. 
 
Obrazložitev: 
Kontinuirano naraščanje okvirnih cen je v 2017 sprožilo dva neprijetna a povezana 
procesa v slovenskem prenosnem sistemu: 



 
1. Konkurenca v tujini 

Po približno 40 letih izvajanja tranzita na Hrvaško se je s 1. oktobrom 2017 le-ta 
pričel zmanjševati in je v prvih devetih mesecih 2018 samo še na ¼ lanske 
količine. 
Model neprestanega povečevanja okvirnih cen, ki smo mu priča že vrsto let, je 
naletel na svojo realno omejitev pri izvajanju storitev za porabnike izven Slovenije. 
Madžarski TSO FGSZ je občutno (za cca 30%) s 1. januarjem 2017 znižal tarife na 
skoraj vseh vstopnih in izstopnih točkah in preusmeril plin iz Avstrije preko 
Madžarske do Hrvaške. Kar še ni konec: FGSZ je ponovno znižal skoraj vse tarife 
od 1. oktobra 2018 (med drugim 19% znižanje za izhod na Hrvaško in 27% za 
vhod iz Avstrije!!!).  
Ekspresno in ekskluzivno znižana tarifa za izhod Rogatec je uspela zadržati manjši 
del tranzita. Kaj bo, se ne ve. Po pričevanjih shipperjev za hrvaški trg je ta 
preusmeritev ekonomske narave, saj je cenejša (razlike naj ne bi bile velike), 
uporaba slovenskega prenosnega omrežja pa se spet draži...  
 

2. Javna služba brez omejitev 
Na slovenskem prenosnem omrežju se je padec prihodkov od tranzita odrazil v 
več kot običajnem dvigu okvirnih cen. Slovenski trg, to je izstop v RS pa je še 
dodatno diskriminiran (glej tabelo). Kar bo seveda irelevantno v primeru, če bodo 
vse stroške pokrivali uporabniki v Sloveniji. 
 

 
 
Ker nihče ni zmogel zaustaviti rasti tarif, so sedaj uporabniki v Sloveniji določeni, 
da z višjimi tarifami pokrivajo izpad tradicionalnih prihodkov iz tranzita. Zato se 
sprašujem, ali imata pripravljalec predlogov tarif in odločevalec o tarifah (Plinovodi 
+ Agencija) pristojnosti, da dodatno obremenita uporabnike v Sloveniji, predno 
operater prenosnega sistema ne pripravi in izvede programov temeljitega 
varčevanja in zniževanja stroškov delovanja, vključno z zaustavitvijo vseh načrtov 
za izgradnje neproduktivnih plinovodov, nižanjem stroškov gradnje in morebitno 
identifikacijo nasedlih naložb. To je verjetno edini kratkoročni ukrep ki bo 
uporabnikom v Sloveniji zagotavljal, da na dolgi rok ne bodo pokrivali stroškov 
slabo zasedenega plinovodnega sistema. Trenutna rast domače porabe seveda 
problema ne bo rešila (poraba tudi s plinskimi turbinami v TE-TOL še dolgo ne bo 
presegla 1 milijarde Sm3).  
Dodatno bi se morali vprašati, za katere namene so šli prihodki od tranzita pred 
preusmeritvijo čez Madžarsko. Vsekakor niso rezultirali v nižjih okvirnih cenah in 
zmanjševanju stroškov slovenskih uporabnikov! 
Situacija za porabnike v Sloveniji sploh ni rožnata. Pošteno bi bilo obvestiti jih o 
nastali situaciji in v širšo razpravo pritegniti gospodarska in potrošniška združenja, 
pa zakaj ne tudi Računskega sodišča, ki je najbolj usposobljeno za ugotavljanje 
smotrnosti porabe sredstev. 
 

4.6. Primerjava 
matrične metode z 
metodologijo CWD 

Trenutni cenovni model je prirejen v korist tranzita – vstopne in izstopne tarife iz 
Slovenije (medsistemska uporaba) so nizke, izstopne v Slovenijo 
(znotrajsistemska uporaba) pa visoke. In ta model ne deluje. Zato delitev 
prihodkov znotraj in zunaj sistema ni tako nepomembna, da bi jo lahko zavrnili ali 
potrdili s primerjavama dveh metodologij, ki sploh ne izhajata iz enakih 
predpostavk. Tako imamo spet le predlagano varianto, kot da boljša ne obstaja. Za 
resno razpravo bi potrebovali vnaprejšen konsenz o več variantah prihodkovnih 
razmerij med medsistemsko in znotrajsistemsko uporabo. Brez jasnih izhodišč in 
robnih pogojev ter primerljivih variant nas bo vsaka analiza (bolje izračun) 
pripeljala v točko, ki smo si jo vnaprej izbrali. 
Zato menim, da o predlogu Plinovodov sploh nima smisla razpravljati in je v 

OKVIRNE REF. CENE PLINOVODOV 2016-2020
VSTOPNE ZMOGLJIVOSTI IZSTOPNE ZMOGLJIVOSTI
v EUR/(kWh/dan) v EUR/(kWh/dan)

2016 2017 2018 2019 2020 2021*/ 2016 2017 2018 2019 2020 2021*/

Ceršak 0,10963 0,11106 0,11261 0,11484 0,11711 0,11943 0,09866 0,09994 0,10134 0,10335 0,10539 0,10748

Šempeter 0,07973 0,08077 0,08190 0,08352 0,08511 0,08680 0,08798 0,08912 0,09037 0,09216 0,09398 0,09584

Rogatec 0,08252 0,08359 0,08476 0,08644 0,08815 0,08990 0,09169 0,06367 0,06279 0,06403 0,06529 0,06658

Slovenija 0,07973 0,08077 0,08190 0,08513 0,08682 0,08854 0,40546 0,41073 0,41648 0,43289 0,44977 0,46731

Indeks Indeks

Ceršak 100,0% 101,3% 102,7% 104,8% 106,8% 108,9% 100,0% 101,3% 102,7% 104,8% 106,8% 108,9%

Šempeter 100,0% 101,3% 102,7% 104,8% 106,7% 108,9% 100,0% 101,3% 102,7% 104,8% 106,8% 108,9%

Rogatec 100,0% 101,3% 102,7% 104,8% 106,8% 108,9% 100,0% 69,4% 68,5% 69,8% 71,2% 72,6%

Slovenija 100,0% 101,3% 102,7% 106,8% 108,9% 111,0% 100,0% 101,3% 102,7% 106,8% 110,9% 115,3%
*/ ocena



razpravo vključen z namenom, da zanj dobijo najverjetno tiho podporo brez 
opredeljenih.  
Zavedati pa se moramo, da se področje zemeljskega plina okrog nas neprestano 
spreminja in prilagaja, tako da nedomišljene poteze na dolgi rok lahko vodijo v 
neljube dogodke. 
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