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OSNUTEK 
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 173. člena Energetskega zakona (Uradni list RS št. 17/14 in 
81/15) izdaja minister za infrastrukturo 
 
 

PRAVILNIK 
o dostopu do podatkov o porabi zemeljskega plina 

 
 

1. člen 
(namen pravilnika) 

 
Pravilnik določa obliko za predstavitev podatkov in postopek, s katerim se dobaviteljem in 
odjemalcem zagotovi dostop do podatkov iz drugega odstavka 173. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS št. 17/14 in 81/15 – v nadaljevanju:  EZ-1). 
 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Poleg izrazov, določenih v EZ-1, imajo izrazi v tem pravilniku še naslednji pomen:  
 
1. »upravičena oseba« je končni odjemalec zemeljskega plina ali na podlagi njegovega 
pooblastila določeno podjetje plinskega gospodarstva in sicer za vsak primer posebej ali za 
vse bodoče primere do preklica; 
 
2. »zahteva« je zahteva za posredovanje podatkov v skladu s 173. členom EZ-1. 
 
3. »plinsko leto« je obdobje, ki traja od 6. ure zjutraj prvega oktobra do 6. ure zjutraj 
naslednjega prvega oktobra. 
 
 

3. člen 
(dostop do podatkov o porabi končnega odjemalca) 

 
(1) Upravičena oseba v pisni ali elektronski obliki pošlje operaterju distribucijskega sistema  
zahtevo za posredovanje podatkov o porabi zemeljskega plina končnega odjemalca. V 
zahtevi mora biti navedeno:  

- naziv in naslov končnega odjemalca, 
- naslov odjemnega mesta,  
- identifikacijsko oznako odjemnega mesta,  
- želeni podatki v skladu z 4. členom tega pravilnika,  
- pooblastilo končnega odjemalca, če zahtevo ne posreduje končni odjemalec. 

 
(2) Operater distribucijskega sistema na podlagi zahteve upravičeni osebi omogoči 
brezplačen dostop do podatkov o porabi končnega odjemalca tako, da ji zahtevane podatke  
pripravi na osnovi že pridobljenih odčitkov števcev in izračunanih podatkov o porabi 
zemeljskega plina. 
 
(3) Operater distribucijskega sistema tako pripravljene podatke posreduje upravičeni osebi v 
elektronski obliki v roku petih delovnih dni od popolne zahteve. 
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(4) Določbe tega člena niso v nasprotju z dolžnostjo operaterjev distribucijskih sistemov, da 
obveščajo dobavitelje o porabi članov njihovih bilančne skupine. 
 
 
 

4. člen 
(podatki o porabi končnega odjemalca) 

 
Podatki, ki jih operater distribucijskega sistema pripravi in posreduje na osnovi zahteve so 
naslednji: 
 
a) matični podatki o končnem odjemalcu, ki vsebujejo naslednjo vsebino: 

- šifra operaterja, 
- šifra odjemalca, 
- naziv odjemalca, 
- naslov odjemnega mesta, 
- identifikacijsko oznako odjemnega mesta, 
- odjemna skupina,  
- oznaka obremenitvenega profila v skladu z metodologijo iz 42. člena 

Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014. 
-  

b) poraba v zadnjih dveh plinskih letih: 
- plinsko leto, 
- poraba plina. 

 
c) poraba v zadnjih dveh obračunskih obdobjih: 

- datum pričetka obračunskega obdobja, 
- datum konca obračunskega obdobja, 
- poraba plina v obračunskem obdobju. 

 
d) mesečna poraba v zadnjih dvanajstih mesecih: 

- mesec, 
- poraba plina. 

 
 

5. člen 
(posredovanje podatkov) 

 
(1) Operater distribucijskega sistema posreduje podatke upravičeni osebi v elektronski obliki.  
 
(2) Če je upravičena oseba končni odjemalec, ji operater distribucijskega sistema pošlje 
podatke v obliki zapisa:  xml in cvs. 
 
(3) Če je upravičena oseba podjetje plinskega gospodarstva, način posredovanja podatkov 
določi operater distribucijskega sistema, in sicer: ali v obliki zapisa xml in cvs, ali preko 
informacijske platforme za izmenjavo podatkov. 
 
 

6. člen 
(prehodna določba) 

 
Sedma alineja točke a) prvega odstavka četrtega člena tega pravilnika se začne uporabljati s 
1. oktobrom 2018. 
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7. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije. 


