
 

 

Obrazložitev k predlogu Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih 
navodil za prenosni sistem zemeljskega plina 

 
Sistemske razlike so opredeljene v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem 

zemeljskega plina, njihova regulatorna obravnava pa je opredeljena v Aktu o metodologiji 

za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina. V obdobju zadnjih 

let se je uporaba prenosnega sistema s strani nosilcev bilančnih skupin (NBS) močno 

spremenila in operater prenosnega sistema (OPS) pri izračunu sistemskih razlik zaznava 

konstantno negativne sistemske razlike. Upoštevaje trenutne negotove razmere, povezane s 

količinami kot tudi cenami energentov v svetu, smo ponovno natančno preučili vse vidike 

obravnave sistemskih razlik, iz katerih izhaja v nadaljevanju predstavljeni predlog za 

spremenjeno obravnavo sistemskih razlik v izračunu količin dnevnega odstopanja, v skladu z 

določili Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo 

odstopanj za plin v prenosnih omrežjih, ki je vključen v Aktu o spremembah in dopolnitvah 

Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina.  

Obravnavo sistemskih razlik smo proučili tako iz tehničnega, komercialnega kot tudi 

regulatornega vidika. Tehnično gledano so sistemske razlike ugotovljeni primanjkljaj ali 

višek plina, ki je izračunan preko sistemske enačbe. Sistemske razlike so posledica izvajanja 

storitve prenosa zemeljskega plina, ki jo izvaja OPS za potrebe uporabnikov sistema. 

Sistemske razlike nastanejo zaradi merilne negotovosti vgrajene merilne opreme na vstopnih 

in izstopnih točkah, kjer je ta negotovost znotraj dovoljenih toleranc merilne opreme, zelo 

majhen del sistemskih razlik pa je posledica izgub med obratovanjem in izgub zaradi 

vzdrževalnih del na prenosnem sistemu (v nadaljevanju izgube). Merilna negotovost vsake 

merilne naprave znotraj dopustnega tolerančnega območja je odvisna od: velikosti pretoka 

znotraj obratovalnega območja merilne naprave, obratovalnega tlaka, obratovalne 

temperature, sestave plina za volumetrične pretvorbe in določanje količin prenesenega 

plina. OPS je dolžan zagotavljati na vstopno-izstopnih točkah prenosnega sistema potrebno 

kvaliteto in točnost merilne opreme, ki mora biti pred vgradnjo umerjena, certificirana in 

zapečatena s strani akreditiranih laboratorijev za umerjanje meril. Ustreznost vgrajene 

merilne opreme določa področna zakonodaja in standardi, pri čemer OPS svojo skladnost 

redno izkazuje pred pristojnimi inštitucijami (npr. Urad za meroslovje). OPS je prav tako 

dolžan izvajati redne kontrole in vzdrževanje vgrajene merilne opreme. Tudi ob 

izpolnjevanju vseh meroslovnih zakonodajnih zahtev se v okviru dopustnih toleranc merilne 

opreme pojavijo merilne negotovosti, na katere OPS ne more vplivati.  

Količine sistemskih razlik so z vidika komercialne obravnave popravek izmerjenih količin za 

uporabnike prenosnega sistema (nosilce bilančnih skupin) na vstopnih in izstopnih točkah 

prenosnega sistema. Nosilci bilančnih skupin kot dobavitelji plina na prenosnem sistemu 

izvajajo preko postopka napovedi na vstopnih točkah predajo količin plina v prenosni sistem 

in/ali na izstopnih točkah prevzamejo količine iz prenosnega sistema. Tako na vstopnih kot 

na izstopnih točkah so predane oziroma prevzete količine merjene in alocirane dobavitelju, 

to je nosilcu bilančne skupine (NBS).  
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Zaradi volatilnih razmer na trgu plina predstavljajo sistemske razlike tudi vse večji strošek 

OPS v njegovih skupnih stroških, kar bo bistveno vplivalo na primanjkljaj v regulativnem 

okviru OPS. Z namenom razmejitve vpliva sistemskih razlik, ki nastanejo zaradi prenosa plina 

za uporabnike sistema oziroma NBS, na delovanje in poslovanje OPS, ustvarjanja dodatnega 

primanjkljaja omrežnin, ki se sistemsko upošteva v okviru naslednjih regulativnih obdobij in 

s tem uporabnikom sistema, ki niso povzročitelji sistemskih razlik relevantnega obdobja, in 

obvladovanja posledic nepričakovanih okoliščin, je OPS preučil več možnosti obvladovanja 

tveganja zaradi povečanja stroška sistemskih razlik. Skladno z navedenim in na podlagi  2. 

odstavka 21. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za 

izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih, ki opredeljuje možnost ustrezne 

prilagoditve izračuna količin dnevnega odstopanja za količine plina, ki jih uporabniki v naravi 

zagotavljajo za pokrivanje merskih napak, je OPS pripravil predlog Akta o spremembah in 

dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina in zanj 

objavil javno obravnavo. Ob uveljavitvi predloga akta bodo te spremembe splošno veljavnih 

in zavezujočih predpisov upoštevane pri izvrševanju bilančnih pogodb z nosilci bilančnih 

skupin. Na ta način se bo za količine sistemskih razlik, zmanjšane za izgube, prilagodil 

izračun količin dnevnega odstopanja posameznega NBS, in sicer sorazmerno glede na njegovo 

uporabo prenosnega sistema na prevzemnih in predajnih točkah prenosnega sistema. Na ta 

način bodo povzročeni stroški na prenosnem sistemu poravnavani s strani tistih, ki jih 

dejansko povzročijo in v obdobju, ko nastanejo in ne s strani prihodnjih uporabnikov 

prenosnega sistema. Izgube ostanejo upravičen nenadzorovan strošek OPS. 

Za izvrševanje ureditve iz predloga Akta o spremembah in dopolnitvah Sistemskih 

obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, ki pomeni pravično alokacijo 

sistemskih razlik na njihove povzročitelje, so potrebne ustrezne prilagoditve tudi v Aktu o 

metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, zato 

smo Agencijo za energijo že zaprosili za njihovo pripravo.  

 

 


