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Pogodba o prenosu za izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji št. 
_________/2021 

 

sklenjena med: 

_______________, ________________, 1000 LJUBLJANA, matična št.____________, identifikacijska 

št. za DDV SI___________, ki ga zastopa ___________________ (v nadaljevanju: uporabnik sistema)  

in 

PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 LJUBLJANA, matična št. 1954288000, 

identifikacijska št. za DDV SI31378285, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc in namestnica 

glavnega direktorja Sarah Jezernik Konovšek (v nadaljevanju: operater prenosnega sistema) 

1. člen 

Uporabnik sistema in operater prenosnega sistema sklepata to pogodbo z namenom izvajanja prenosa 

zemeljskega plina.  

 

Uporabnik sistema s to pogodbo zakupi prenosno zmogljivost na izstopni točki ____________ s šifro 

_______, v višini _________ kWh/dan, za obdobje od _____ od 6:00 do ____ do 6:00, kot podrobneje 

izhaja iz Pravil o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne 

točke znotraj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 152/20) in je na podlagi te pogodbe o prenosu 

dolžan plačevati omrežnino, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

 

Predmetna  izstopna točka ima naslednje tehnične parametre:  

Največji pretok 
(Nm3/h) 

Najmanjši pretok 
(Nm3/h) 

Predajni tlak 
(bar) 

Letne prenesene 
količine (kWh) 

f1* f2* 

   
 

  

*tehnične karakteristike merilnega mesta, kot izhajajo iz pogodbe o priključitvi na prenosni sistem in Akta o metodologiji za 
obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina  

 
2. člen 

Uporabnik sistema izjavlja, da je v Zahtevi za dostop na izstopni točki v Republiki Sloveniji za obdobje 

od ____ od 6:00 do ______ do 6:00 opredelil kot dobavitelja zemeljskega plina družbo ______________ 

ter kot nosilca bilančne skupine družbo ______________, ki je na podlagi soglasja prevzela obveznost, 

da bo za uporabnika sistema izvajala napovedovanja količin prenosa zemeljskega plina v skladu s 

Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 

80/17 in 152/20). 

 
3. člen 

Ta pogodba je sklenjena za izvajanje pravic in obveznosti, kot so urejene v skladu z veljavnimi 

predpisi Republike Slovenije. Svoje pravice in obveznosti iz pogodbe bosta pogodbeni stranki 

uresničevali dosledno v skladu z določili te pogodbe ter v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki 

Sloveniji.  

Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da bo operater prenosnega sistema, ne glede na posamezna 

določila te pogodbe, uporabo prenosnega sistema po tej pogodbi zaračunaval v skladu z vsakokrat 

veljavnimi predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, s 

katerimi je določena metoda za obračunavanje omrežnine za prenosni zemeljskega plina, tarifne 

postavke za omrežnino, način obračunavanja omrežnine, način izdajanja računov in plačevanje 

omrežnine ter določanje prenesenih količin zemeljskega plina v času okvar merilnih naprav.  
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V kolikor posamezno vprašanje v tej pogodbi ni urejeno, se zanj neposredno uporabljajo veljavni 

predpisi Republike Slovenije. Sklicevanje na veljaven predpis v tej pogodbi pomeni tudi sklicevanje 

na vsakokratno spremembo tega akta ali predpisa, ki bi ta akt nadomeščal ali urejal to področje. 

V primeru, da so morebitne bodoče spremembe navedenih predpisov takšne, da terjajo spremembo 

pravic in obveznosti pogodbenih strank, kot so določene s to pogodbo, se pogodbene stranke 

zavezujejo skleniti aneks k pogodbi, s katerim bodo nadomestile nično določilo z novim določilom, ki 

bo najbolje ustrezalo ekonomskim, tehničnim in zakonitim namenom ničnega določila.  

Stranki se vnaprej odpovedujeta pravici do enostranskega zahtevka za razvezo ali spremembo 

pogodbe o prenosu iz naslova spremenjenih okoliščin, v kolikor gre za okoliščine, ki so posledica 

poslovanja gospodarskih subjektov na trgu. 

 
4. člen 

Uporabnik sistema se obvezuje operaterju prenosnega sistema nemudoma posredovati podatke iz 

pogodbe o prenosu, če so se ti spremenili oz. so le-te informacije potrebne za pravilno in pravočasno 

izvajanje obveznost operaterja prenosnega sistema. Podatki iz tega člena morajo biti posredovani 

pisno: 

 na naslov operaterja prenosnega sistema: Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, oz. 

 elektronski pošti na naslov: SKR@plinovodi.si.  

 
5. člen 

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je nična pogodba, pri kateri 

kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, 

ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku in posredniku. 

 
6.  člen 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank, uporabljati se začne z začetkom obdobja, 
navedenega v 1. členu ter velja celotno obdobje, navedeno v 1. členu. 
 
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 (en) izvod. 
 
 
V Ljubljani, dne __. __. 2021 
 
V ______________, dne ___________         V Ljubljani, dne ___________ 
 

 

Uporabnik sistema 
 
______________ 
Zakonit zastopnik 
______________ 
  

Operater prenosnega sistema  
 
PLINOVODI d.o.o.  
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc 
 
 
Namestnica glavnega direktorja 
Sarah Jezernik Konovšek 

mailto:SKR@plinovodi.si

