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Katalog informacij javnega značaja – Plinovodi d.o.o. 
 
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Skrajšan naziv: PLINOVODI d.o.o. 

Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 11 B, 1000 Ljubljana 

Telefon:  01 5820 700 

Telefaks: 01 5820 701 

Spletni naslov: http://www.plinovodi.si 

Logotip: 

 
Identifikacijska številka za 
DDV: 

SI31378285 

Matična številka: 1954288000 

E-pošta: info@plinovodi.si 

Odgovorni uradni osebi: Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., glavni direktor in mag. Sarah 
Jezernik, univ. dipl. ekon., namestnica glavnega direktorja 

Datum prve objave kataloga:  

Datum zadnje spremembe: December 2017 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.plinovodi.si/o-druzbi/katalog-informacij-javnega-
znacaja/ 
 

Druge oblike kataloga tiskana oblika, v prostorih na sedežu družbe 

 
 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis 
delovnega področja 
organa: 

Opravljanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina v 
skladu Direktivo 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 13. 
julija 2009 in v skladu z Energetskim zakonom ter zagotavljanje 
dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in 
okoljevarstveno sprejemljivega prenosa zemeljskega plina za industrijske 
odjemalce ter lokalne distributerje priključene na prenosno plinovodno 
omrežje. 
Dejavnosti družbe so: 
·  prenos zemeljskega plina po slovenskem plinovodnem omrežju, 
·  načrtovanje in razvijanje plinovodnega omrežja,  
·  umerjanje in servisiranje plinomerov in korektorjev, 
·  izobraževanje energetikov. 
V družbi Plinovodi d.o.o. bomo tudi v prihodnje skrbeli za kakovosten in 
zanesljiv prenos zemeljskega plina za vsa področja Slovenije, kjer bosta 

raba in dobava zemeljskega plina gospodarsko upravičena.   
 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih enot 

PLINOVODI d.o.o. CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11 B, 1000 
LJUBLJANA 

VZDRŽEVALNI CENTER BOHOVA BOHOVA 19B, 2311 HOČE 

PLINOVODI d.o.o., PE KOMPRESORSKA 
POSTAJA KIDRIČEVO 

DRAGONJA VAS 42, 2326 CIRKOVCE 

PLINOVODI d.o.o., PE KOMPRESORSKA 
POSTAJA AJDOVŠČINA 

DOLGA POLJANA 1K, 5271 VIPAVA 

 

Organigram organa Povezava na organizacijsko shemo: http://www.plinovodi.si/o-
druzbi/vodstvo/ 

http://www.plinovodi.si/
http://www.plinovodi.si/o-druzbi/katalog-informacij-javnega-znacaja/
http://www.plinovodi.si/o-druzbi/katalog-informacij-javnega-znacaja/
http://www.plinovodi.si/o-druzbi/vodstvo/
http://www.plinovodi.si/o-druzbi/vodstvo/
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2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba: Alenka Prinčič Artač, univ. dipl. prav., Pravna pisarna 
tel.: (01) 58 20 661  
e-pošta: alenka.princic.artac@plinovodi.si 

Dr. Franc Cimerman, univ. dipl. inž. str., Tehnično področje 
tel.: (01) 58 20 628  
e-pošta: franc.cimerman@plinovodi.si 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Zakoni in akti s 
področja energetike: 

Pravo Evropske unije 
•Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi 
Direktive 2003/55/ES 
•Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 
2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 
•Uredba Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi 
kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih 
•Uredba komisije (EU) 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o vzpostavitvi 
kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov 
•Uredba Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju 
kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih 
sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 
•Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju 
kodeksa omrežja o usklajenih tarifnih strukturah za plin 
•Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 
•Sklep Komisije z dne 10. novembra 2010 o spremembi poglavja 3 Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za 
dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina 
•Sklep Komisije z dne 24. avgusta 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina 
 
Zakoni 
•Energetski zakon (EZ-1) 
 
Podzakonski akti 
•Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) 
•Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom 
•Uredba o energetski infrastrukturi 
•Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega 
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina 
•Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina 
•Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov 
•Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v 
območjih njihovih varovalnih pasov 
•Pravilnik o plinskih napravah 
•Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega 
plina 

mailto:alenka.princic.artac@plinovodi.si
mailto:franc.cimerman@plinovodi.si
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Akti Agencije za energijo in operaterja sistema 
•Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem 
zemeljskega plina 
•Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega 
sistema zemeljskega plina 
•Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega 
plina 
•Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah 
prenosnega sistema z dražbo 
•Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina 
•Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za 
vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije, upravljanja 
prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na 
sekundarnem trgu 
 
 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov  Povezava na državni ali lokalni register predpisov 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih 
dokumentov  

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/04 
(ReNep)  

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki 
jih vodi organ 

 Dajanje smernic in mnenj na prostorske akte, skladno s predpisi o 
urejanju prostora  

 Določanje projektnih pogojev pred začetkom izdelave projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja  

 Izdaja soglasij k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi 
objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje  

 Izdaja soglasja za priključitev na prenosno plinovodno omrežje  
 Javno naročanje 
 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc  Seznam objektov in naprav plinovodnega omrežja  
 Seznam rekonstrukcij in gradenj novih plinovodov 

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk  GIS za plinovodno omrežje 
  

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam 
posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – 
sledijo 
razčlenjenemu opisu 
delovnega področja 
organa 

 Letna poročila  
 Javna naročila  
 Objava prostih delovnih mest  

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij 

javnega značaja ustno ali pisno. Postopek je določen v 14.- 16. 

členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi. 

 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669
http://www.plinovodi.si/o-druzbi/letna-porocila/
http://www.plinovodi.si/o-druzbi/javna-narocila/
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4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij 
oziroma tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 
povpraševanje po posamezni 
informaciji) 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


