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Na podlagi četrtega odstavka 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. št. 
204/21, 29/22 - ZUOPVCE), 15. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z 
zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20, 204/21) in točk Devetič ter Dvanajstič 
Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PLINOVODI d.o.o. sprejme 
Poslovodstvo družbe PLINOVODI d.o.o. kot operater prenosnega sistema plina 
naslednji: 
 
 

Načrt nujnih ukrepov 
 
 
V primeru motenj pri oskrbi s plinom mora operater prenosnega sistema storiti vse, 
kar je v njegovi pristojnosti, da ob varnem obratovanju sistema omogoča prenos plina 
za dobavo odjemalcem, dokler je to mogoče. Za zagotovitev tega cilja operater 
prenosnega sistema pripravi načrt nujnih ukrepov, ki vsebuje okoliščine za uporabo 
nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe ter je usklajen z načrtom za 
izredne razmere, ki ga je Agencija za energijo kot pristojni organ v skladu z Uredbo 
2017/1938/EU za področje zagotavljanja zanesljivosti oskrbe s plinom sprejela z 
Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: 
Akt).  
 
Postopki in ukrepi za odpravo ali zmanjšanje učinka motenj v oskrbi s plinom so 
določeni v Aktu in so predvideni za vsako posamezno stopnjo krize: 

 stopnja zgodnjega opozarjanja, 
 stopnja pripravljenosti, 
 stopnja izrednih razmer. 

 
Operater prenosnega sistema neprekinjeno (24/7) spremlja obratovalne parametre 
prenosnega sistema preko sistema za nadzor in upravljanje sistema ter aplikacij za 
vodenje prenosa in bilansiranje, pri čemer: 

1. spremlja stabilnost pretočno-tlačnih razmer v prenosnem sistemu, 
2. ugotavlja izravnanost prenosnega sistema, 
3. spremlja izravnanost posameznih nosilcev bilančnih skupin. 

 
V primeru zaznanih motenj operater prenosnega sistema obvesti pristojni organ o 
nastopu okoliščin, zaradi katerih meni, da je potrebno razglasiti stopnjo zgodnjega 
opozarjanja ali katero drugo stopnjo kriznih razmer.  
 
Obvestilo operater prenosnega sistema posreduje po elektronski pošti na naslov 
odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob 
posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS-sporočilo o posredovani 
elektronski pošti. V obvestilu poda vrsto motnje in vpliv na zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe. Način, čas in obseg uporabe nujnih ukrepov so odvisni od časa 
nastopa motnje, obremenitve sistema in od trajanja motnje. 
 
Pristojni organ na podlagi prejetega sporočila ali na podlagi lastnih opažanj oceni, 
ali je potrebno razglasiti stopnjo zgodnjega opozarjanja. V ta namen se lahko 
posvetuje s krizno skupino. 
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Predstavnik operaterja prenosnega sistema sodeluje v krizni skupini pristojnega 
organa, ki jo skliče pristojni organ s sredstvi elektronske komunikacije. Sestanek 
krizne skupine se lahko izvede tudi fizično. V okviru krizne skupine operater 
prenosnega sistema: 

1. podaja informacije o stanju prenosnega sistema vezano na zagotavljanje  

zanesljivosti oskrbe, 

2. spremlja izvajanje ukrepov in poroča o učinkih ukrepov, 

3. spremlja in poroča o izravnanosti posameznih bilančnih skupin. 

Operater prenosnega sistema zagotavlja izvedbo nujnih ukrepov v obsegu, ki 
odpravlja ali blaži posledice krize ali lokalne motnje v oskrbi s plinom. Med nujnimi 
ukrepi morajo biti tisti, ki jih po Aktu lahko uvede pristojni organ in jih izvaja 
operater, lahko pa vsebuje tudi dodatne ukrepe. 
 
 
 
Stopnja zgodnjega opozarjanja 
 

Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje zgodnjega opozarjanja nemudoma 
obvesti vse uporabnike prenosnega sistema. Obvestilo objavi tudi na spletni strani 
(Priloga 2). Za obveščanje uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke 
v aplikaciji s funkcionalnostjo priprave podatkov za komuniciranje v kriznih 
razmerah. Obveščanje uporabnikov izvede po elektronski komunikaciji in dodatno še 
po telefonu.  
 
Ukrepi na stopnji zgodnjega opozarjanja ne preprečujejo delovanja trga s plinom niti 
ne omejujejo dostopa do prenosnega sistema. 
 
Ukrepi (8. člen Akta): 

 dobavitelji obvestijo odjemalce, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o 
prekinljivi dobavi plina, da obstaja verjetnost prekinitve dobave po morebitni 
razglasitvi višje stopnje krize; 

 dobavitelji obvestijo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na 
nadomestne energente, da obstaja verjetnost potrebe po preklopu na uporabo 
nadomestnih energentov po morebitni razglasitvi višje stopnje krize; 

 dobavitelji pozovejo industrijske odjemalce k bolj racionalni rabi plina. 
 
Operater prenosnega sistema spremlja parametre prenosnega sistema in ocenjuje 
učinek ukrepov, izvedenih v stopnji zgodnjega opozarjanja. V primeru zaznanih 
neugodnih trendov ali motenj obvesti pristojni organ o nastopu okoliščin, zaradi 
katerih meni, da je treba razglasiti stopnjo pripravljenosti. Obvestilo operater 
prenosnega sistema posreduje po elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za 
zanesljivo oskrbo pristojnega organa. Navedeni osebi se ob posredovanju 
elektronskega sporočila pošlje tudi SMS-sporočilo o posredovani elektronski pošti. 
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Stopnja pripravljenosti 
 

Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje pripravljenosti nemudoma obvesti 
vse uporabnike prenosnega sistema. Obvestilo objavi tudi na spletni strani (Priloga 
3). Za obveščanje uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke v 
aplikaciji s funkcionalnostjo priprave podatkov za komuniciranje v kriznih razmerah. 
Obveščanje uporabnikov operater prenosnega sistema izvede po elektronski 
komunikaciji in dodatno še po telefonu.  
 
Ukrepi na stopnji pripravljenosti ne preprečujejo delovanja trga s plinom niti ne 
omejujejo uporabnikom dostopa do prenosnega sistema. 
 
Ukrepi (9. člen Akta): 

 dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina in dobava 
plina po teh pogodbah še poteka, v skladu s potrebami nastale situacije 
pozovejo odjemalce k prostovoljnim prekinitvam dobav plina; 

 dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo odjemalce s 
porabo, višjo od 800.000 kWh/leto, k prostovoljnemu zmanjšanju odjema 
plina na minimum; 

 dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske 
odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da 
prostovoljno preklopijo na uporabo nadomestnih energentov; 

 dobavitelji seznanijo distributerje toplote, da bo ob morebitni razglasitvi višje 
stopnje krize treba zmanjšati odjem plina na količine, potrebne za 
proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce in osnovne socialne službe, 
razen izobraževalnih in javnoupravnih služb; 

 proizvajalci električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo plin, 
prostovoljno preklopijo na drug vir energije oziroma prostovoljno zmanjšajo 
porabo plina za proizvodnjo električne energije. 

 
Operater prenosnega sistema neprekinjeno (24/7) spremlja obratovalne parametre 
prenosnega sistema preko sistema za nadzor in upravljanje sistema ter aplikacij za 
vodenje prenosa in bilansiranje: 

 Operater prenosnega sistema ugotavlja potrebne dnevne količine plina za 
oskrbo vseh odjemalcev in posebej za oskrbo zaščitenih odjemalcev, ki so 
priključeni na prenosni sistem. 

 Operater prenosnega sistema sprejema podatke tudi od operaterjev 
distribucijskih sistemov, ki jih dnevno sporočajo na poziv pristojnega organa. 

 Operater prenosnega sistema poroča pristojnemu organu o stanju v prenosnem 
sistemu po izvedenih ukrepih. 

 
Operater prenosnega sistema spremlja parametre prenosnega sistema in ocenjuje 
učinek ukrepov, izvedenih v stopnji pripravljenosti. V primeru zaznanih motenj 
obvesti pristojni organ o nastopu okoliščin, zaradi katerih meni, da je treba razglasiti 
stopnjo izrednih razmer. Obvestilo operater prenosnega sistema posreduje po 
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elektronski pošti na naslov odgovorne osebe za zanesljivo oskrbo pristojnega organa. 
Navedeni osebi se ob posredovanju elektronskega sporočila pošlje tudi SMS-sporočilo 
o posredovani elektronski pošti. 
 
 
Stopnja izrednih razmer 
 

Operater prenosnega sistema o razglasitvi stopnje izrednih razmer nemudoma 
obvesti vse uporabnike prenosnega sistema. Obvestilo objavi tudi na spletni strani 
(Priloga 4). Za obveščanje uporabi pred-pripravljene obrazce in kontaktne podatke 
v aplikaciji s funkcionalnostjo priprave podatkov za komuniciranje v kriznih 
razmerah. Obveščanje uporabnikov operater prenosnega sistema izvede po 
elektronski komunikaciji in dodatno še po telefonu.  
 
Operater prenosnega sistema v obdobju izrednih razmer spremlja morebitno 
ogroženost kritične infrastrukture in ocenjuje, ali so potrebni dodatni zaščitni ukrepi 
za zaščito kritične infrastrukture. 
 
Ukrepi (10. člen Akta): 

 dobavitelj, ki uvaža plin v Republiko Slovenijo, ki je namenjen oskrbi 
zaščitenih odjemalcev, uporabi ukrepe in dogovore za razpršitev virov plina in 
prenosnih poti v skladu z aktom, ki ureja načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi 
s plinom. Ob razglasitvi začetka stopnje izrednih razmer dobavitelj glede na 
razmere prične uporabljati te ukrepe in zagotavljati dobave plina iz drugih 
virov oziroma skladišč in tudi po drugih, še delujočih prenosnih poteh v 
Republiko Slovenijo; 

 operaterji sistemov prekinejo prenos ali distribucijo plina odjemalcem s 
prekinljivimi pogodbami o dobavi. Dobavitelji operaterjem sistemov 
sporočijo, katerim odjemalcem se na podlagi prekinljive pogodbe o dobavi 
prekine prenos ali distribucija plina in pod kakimi pogoji; 

 industrijski odjemalci in distributerji toplote, ki imajo vzpostavljene tehnične 
možnosti za uporabo nadomestnih energentov, preklopijo na uporabo 
nadomestnih energentov; 

 proizvajalci električne energije, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti, 
preklopijo proizvodnjo električne energije na vire, ki niso plinski; 

 dobavitelji pozovejo distributerje toplote k zmanjšanju odjema plina na 
količine, potrebne za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce in 
osnovne socialne službe, razen izobraževalnih in javnoupravnih služb. 

 
V stopni izrednih razmer operater prenosnega sistema neprekinjeno (24/7) spremlja 
obratovalne parametre prenosnega sistema preko sistema za nadzor in upravljanje 
sistema ter aplikacij za vodenje prenosa in bilansiranje: 

 Operater prenosnega sistema ugotavlja potrebne dnevne količine plina za 
oskrbo vseh odjemalcev in posebej za oskrbo zaščitenih odjemalcev, ki so 
priključeni na prenosni sistem. 
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 Operater prenosnega sistema sprejema podatke tudi od operaterjev 
distribucijskih sistemov, ki jih dnevno sporočajo na poziv pristojnega organa. 

 Operater prenosnega sistema poroča pristojnemu organu o stanju v prenosnem 
sistemu po izvedenih ukrepih. 

 Če operater prenosnega sistema oceni, da so se razmere pri oskrbi s plinom 
izboljšale in pogoji za stopnjo izrednih razmer niso več izpolnjeni, o tem 
obvesti pristojni organ. 
 

Če doslej izvedeni ukrepi v stopnji izrednih razmer ne zadostujejo za zagotavljanje 
stabilnega obratovanja prenosnega sistema, operater prenosnega sistema oceni 
potrebni obseg zmanjšanja odjema na podlagi stanja v sistemu, trenutne in 
predvidene porabe, predvidenih dobav plina ter o tem v elektronski obliki obvesti 
pristojni organ. 
 
 
 
Stopnja izrednih razmer - zmanjšanje ali prekinitev odjema 
 
 
Ukrepi (11. člen Akta): 
 
Če z ukrepi iz 10. člena Akta ni mogoče zagotoviti zadostne količine plina glede na 
celoten predviden odjem in je ogroženo tudi izpolnjevanje standarda oskrbe, 
operaterji sistemov na podlagi izdane zahteve pristojnega organa za izvedbo ukrepov 
na stopnji izrednih razmer zmanjšajo ali prekinejo odjem plina na odjemnih mestih 
posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih trošil po posameznih skupinah trošil po 
naslednjem vrstnem redu: 

a) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot 
energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje, kjer je na voljo nadomestno 
gorivo;  

b) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za 
proizvodnjo električne energije, kjer je na voljo nadomestno gorivo; 

c) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za 
proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo; 

d) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v 
tehnoloških postopkih omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno 
na kakovost proizvoda; 

e) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v 
tehnoloških postopkih neposredno vpliva na kakovost proizvoda (neposreden 
prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na 
nadomestno gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti proizvoda ali 
proizvodnje); 

f) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot 
surovino in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje; 
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g) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za 
proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad dobave plina povzroči 
ustavitev proizvodnje električne energije; 

h) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških 
razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave 
povzročila večjo škodo; 

i) trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev plina in odjemalcev, ki 
porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje 
gospodinjskih odjemalcev toplote ali osnovnih socialnih služb, kadar ne morejo 
preiti na uporabo nadomestnega goriva. 

 

Operater prenosnega sistema prične z ukrepom zmanjšanja ali prekinitvijo odjema 
plina odjemalcev iz a) točke prvega odstavka 11. člena Akta. Če ta ukrep ne 
zadostuje, operater sistema nadaljuje postopek prekinitve predaje plina po vrstnem 
redu iz b) do i) točk seznama. 

Za obveščanje operater prenosnega sistema uporabi pred-pripravljene obrazce in 
kontaktne podatke v aplikaciji za pripravo podatkov za komuniciranje v kriznih 
razmerah. Obveščanje uporabnikov izvede po elektronski komunikaciji in dodatno še 
po telefonu. 

Operater prenosnega sistema nadzira odjeme in po potrebi fizično prekine odjem 
plina odjemalcem, ki porabljajo plin v nasprotju z Aktom in zahtevanimi ukrepi.  

O izvajanju ukrepov iz 11. člena Akta operater prenosnega sistema sproti v 
elektronski obliki obvešča pristojni organ. O zmanjšanju ali prekinitvi odjema v 
skladu z 11. členom Akta operater prenosnega sistema obvešča tudi dobavitelje 
zadevnim odjemalcem. 

Operater sistema izvaja ukrepe iz 11. člena Akta tako dolgo, dokler obstajajo 
okoliščine, zaradi katerih je operater sistema moral začeti izvajati ukrepe. Ko se 
razmere izboljšajo, operater sistema po predhodnem posvetovanju s pristojnim 
organom postopoma, glede na razmere, preneha z izvajanjem posameznega ukrepa 
v obratnem vrstnem redu, kot jih je sprejemal, in o tem sproti obvešča pristojni 
organ. 

 
Če ukrepi iz prvega odstavka 11. člena Akta ne zadoščajo za nadaljnjo oskrbo 
zaščitenih odjemalcev, se v okviru solidarnostne pomoči postopa v skladu z 20. in 21. 
členom Akta. Če tudi s solidarnostnim plinom ni mogoče oskrbovati zaščitenih 
odjemalcev, se izvedejo ukrepi po 4. odstavku 11. člena Akta. Operaterji sistema 
zmanjšajo ali prekinejo odjem plina na odjemnih mestih posameznih vrst odjemalcev 
oziroma njihovih trošil po posameznih skupinah trošil: 

- trošila distributerjev toplote, ki uporabljajo plin kot energetski vir za 
proizvodnjo toplote za ogrevanje gospodinjskih odjemalcev toplote ali osnovnih 
socialnih služb; 

- trošila zaščitenih odjemalcev razen gospodinjskih odjemalcev in 
- trošila gospodinjskih odjemalcev. 

 
V obdobju, ko je razglašena katera koli stopnja krize, operater prenosnega sistema 
dnevno poroča pristojnemu organu v elektronski obliki zlasti naslednje informacije: 
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-  dnevne napovedi povpraševanja in ponudbe plina za naslednje tri dni; 
-  dnevni pretok plina na vseh mejnih vstopnih in izstopnih točkah in 
-  obdobje, izraženo v dnevih, ko se predvideva, da je oskrbo s plinom zaščitenim 

odjemalcem mogoče zagotoviti. 
 
Podatke iz prejšnjega odstavka, kadar je to potrebno, operater prenosnega sistema 
pridobi od dobaviteljev. Ob morebitni spremembi dnevnih že sporočenih podatkov 
po prejšnjem odstavku dobavitelj sproti sporoča te spremembe operaterju 
prenosnega sistema in pristojnemu organu. 
 
 
Načrt nujnih ukrepov se objavi na spletni strani družbe http://www.plinovodi.si/ in 
posreduje Agenciji za energijo kot pristojnemu organu.  
 
 
Ljubljana, 5. 7. 2022 
 

Marjan Eberlinc                                                
glavni direktor                                                 
 
 
mag. Sarah Jezernik Konovšek 
namestnica glavnega direktorja 

 
  

http://www.plinovodi.si/
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Priloge 
 
 
 
Priloga 1: Predloga za obvestilo o periodični potrditvi nemotenega obratovanja 

prenosnega sistema 
 

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: DD. MM. 20LL, HH:MIN 
 
Glede na intenzivna dogajanja (navedba dogodka) vas obveščamo, da na 
prenosnem sistemu družbe Plinovodi d.o.o. trenutno ne zaznavamo nobenih 
sprememb v razpoložljivosti količin plina na mejnih primopredajnih točkah. 
Na osnovi razpoložljivih informacij ocenjujemo, da zanesljivost dobave za 
slovenske uporabnike v naslednjem kratkoročnem obdobju ni ogrožena. V 
družbi Plinovodi d.o.o. spremljamo razvoj (navedba dogodka) in vas bomo 
obvestili ob njegovem morebitnem vplivu na razpoložljivost količin plina na 
mejnih primopredajnih točkah.  

 
 
 
Priloga 2: Predloga za objavo stopnje zgodnjega opozarjanja 
 

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: razglasitev stopnje zgodnjega 
opozarjanja, DD. MM. 20LL, HH:MIN 
 
Po informacijah (navedba dogodka, navedba vira, datum, ura) v družbi 
Plinovodi d.o.o. kot operaterju prenosnega sistema ocenjujemo, da obstaja 
sorazmerno velika verjetnost poslabšanja stanja oskrbe s plinom v Republiki 
Sloveniji. Obvestili smo Agencijo za energijo kot pristojni organ, ki  je v skladu 
z "Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom" (Uradni 
list RS, št. 97/20 in 204/21) razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja in izvaja 
ukrepe iz 8. člena tega Akta (nabor spodnjih ukrepov): 
 
1. dobavitelji preverijo dejansko razpoložljivost količin plina, potrebnih za 

oskrbo vseh odjemalcev in posebej za odjemalce, za katere velja 
izpolnjevanje standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja načrt 
preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom; 

2. dobavitelji obvestijo odjemalce, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o 
prekinljivi dobavi plina, da obstaja verjetnost prekinitve dobave po 
morebitni razglasitvi višje stopnje krize; 

3. dobavitelji obvestijo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa 
na nadomestne energente, da obstaja verjetnost potrebe po preklopu na 
uporabo nadomestnih energentov po morebitni razglasitvi višje stopnje 
krize, in 

4. dobavitelji pozovejo industrijske odjemalce k bolj racionalni rabi plina. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201443#!/Uradni-list-RS-st-43-2014-z-dne-13-6-2014
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201443#!/Uradni-list-RS-st-43-2014-z-dne-13-6-2014
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Priloga 3: Predloga za objavo stopnje pripravljenosti 
 

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: razglasitev stopnje 
pripravljenosti, DD. MM. 20LL, HH:MIN 
 
Glede na informacije o (navedba dogodka, navedba vira, datum, ura) v družbi 
Plinovodi d.o.o. kot operaterju prenosnega zaznavamo poslabševanje razmer 
vezano na oskrbo s plinom v Republiki Sloveniji. O razmerah smo obvestili  
Agencijo za energijo kot pristojni organ, ki je v skladu  z "Aktom o načrtu za 
izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom" (Uradni list RS, št. 97/20 in 
204/21) razglasil stopnjo pripravljenosti in izvaja ukrepe iz 9. člena tega Akta 
(nabor spodnjih ukrepov): 
 
1. dobavitelji pripravijo vse potrebno, da ob morebitni razglasitvi višje 

stopnje krize in v skladu s potrebami nastale situacije zagotovijo količine 
plina za izpolnitev standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja načrt 
preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom; 

2. dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina in 
dobava plina po teh pogodbah še poteka, v skladu s potrebami nastale 
situacije pozovejo odjemalce k prostovoljnim prekinitvam dobav plina; 

3. dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo odjemalce s 
porabo, višjo od 800.000 kWh/leto, k prostovoljnemu zmanjšanju odjema 
plina na minimum; 

4. dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske 
odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da 
prostovoljno preklopijo na uporabo nadomestnih energentov; 

5. dobavitelji seznanijo distributerje toplote, da bo ob morebitni razglasitvi 
višje stopnje krize treba zmanjšati odjem plina na količine, potrebne za 
proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce in osnovne socialne službe, 
razen izobraževalnih in javnoupravnih služb; 

6. proizvajalci električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo plin, 
prostovoljno preklopijo na drug vir energije oziroma prostovoljno 
zmanjšajo porabo plina za proizvodnjo električne energije. 

 
 
 
Priloga 4: Predloga za objavo stopnje izrednih razmer 
 

Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: stopnja izrednih razmer, DD. MM. 
20LL, HH:MIN 
 
Po (navedba dogodka, navedba vira, datum, ura) v družbi Plinovodi d.o.o. kot 
operaterju prenosnega sistema zaznavamo, da oskrba s plinom ne more 
zadostiti povpraševanju po plinu v Republiki Sloveniji. O razmerah smo 
obvestili  Agencijo za energijo kot pristojni organ, ki je v skladu  z "Aktom o 
načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom" (Uradni list RS, št. 
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97/20 in 204/21) razglasila stopnjo izrednih razmer. Kot operater prenosnega 
sistema izvajamo nujne ukrepe iz 10. in 11. člena tega Akta (nabor spodnjih 
ukrepov): 
 
1. dobavitelj, ki uvaža plin v Republiko Slovenijo, ki je namenjen oskrbi 

zaščitenih odjemalcev, uporabi ukrepe in dogovore za razpršitev virov 
plina in prenosnih poti v skladu z aktom, ki ureja načrt preventivnih 
ukrepov pri oskrbi s plinom. Ob razglasitvi začetka stopnje izrednih razmer 
dobavitelj glede na razmere prične uporabljati te ukrepe in zagotavljati 
dobave plina iz drugih virov oziroma skladišč in tudi po drugih, še delujočih 
prenosnih poteh v Republiko Slovenijo; 

2. operaterji sistemov prekinejo prenos ali distribucijo plina odjemalcem s 
prekinljivimi pogodbami o dobavi. Dobavitelji operaterjem sistemov 
sporočijo, katerim odjemalcem se na podlagi prekinljive pogodbe o dobavi 
prekine prenos ali distribucija plina in pod kakimi pogoji; 

3. industrijski odjemalci in distributerji toplote, ki imajo vzpostavljene 
tehnične možnosti za uporabo nadomestnih energentov, preklopijo na 
uporabo nadomestnih energentov; 

4. proizvajalci električne energije, ki imajo vzpostavljene tehnične 
možnosti, preklopijo proizvodnjo električne energije na vire, ki niso 
plinski; 

5. dobavitelji pozovejo distributerje toplote k zmanjšanju odjema plina na 
količine, potrebne za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce in 
osnovne socialne službe, razen izobraževalnih in javnoupravnih služb; 

6. operater prenosnega sistema izvaja ukrepe zmanjšanja in prekinitev 
odjema (dodati navedbo stopnje ukrepov). 

 
 
 
Priloga 5: Predloga za objavo normalizacije razmer 
 
Informacija o stanju zanesljivosti oskrbe: DD. MM. 20LL, HH:MIN 
 
Obveščamo vas, da trenutno ne zaznavamo dodatnih novic, vezanih na (navedba 
dogodka). Zato bomo naslednje tovrstno obvestilo o stanju zanesljivosti oskrbe 
razposlali v primeru novih dogodkov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost oskrbe, ali 
ob zaznani spremembi v razpoložljivosti količin plina na mejnih primopredajnih 
točkah.  
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