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Številka: 3601-1/2013 

Ljubljana, 23. 3. 2016 

EVA 2015-2430-0004 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Gp.gs@gov.si 

ZADEVA: Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi osmega odstavka 240. člena Energetskega zakona (Uradni list RS št. 17/2014 in 
81/2015) je Vlada Republike Slovenije na seji dne ... ... sprejela naslednji sklep: 
 
 
Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
                                                                                      mag. Darko Krašovec 
                                                                                        generalni sekretar 
 
PREJMEJO: 

 Ministrstvo za infrastrukturo 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 Ministrstvo za okolje in prostor 

 Ministrstvo za finance 

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
 
 

 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov: 

/ 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

1. Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo 

2. Jasna Avbelj Hamzič, sekretarka 

3. Jurij Vertačnik, sekretar 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 

/ 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: 

/ 

5. Kratek povzetek gradiva: 

Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom podrobneje določa odnose med akterji na trgu  z 
zemeljskim plinom in nekatere postopke, potrebne za delovanje trga. 
 
V okviru opisa osnovnih elementov trga, uredba boj jasno določa vlogo in vsebino pogodbe o 
izravnavi, ki določa razmerje med nosilcem bilančne podskupine in hierarhično višjo bilančno 
skupino; nadalje vlogo in umestitev bilančne sheme kot seznama bilančnih (pod)skupin, ki lahko 
aktivno delujejo na trgu z zemeljskim plinom. 
 
Med postopki je v uredbi pomembna podrobna opredelitev postopka o menjavi dobavitelja, ki se z 
uredbo poenostavlja in hkrati zagotavlja večjo pravno varnost glede veljavnosti in odpovedi pogodb o 
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dobavi. Prav tako je pomemben postopek za dostop do podatkov o porabi zemeljskega plina na 
odjemnem mestu odjemalca, s katerim odjemalec ali pooblaščena pravna oseba dostopa do 
podatkov za dve pretekli leti. 
 
Uredba prinaša spremembo na področju obračuna zemeljskega plina in omrežnine, saj se bo pri 
zaračunavanju upoštevala kurilna vrednost plina in bo odjemalcem zaračunana energija v kWh. 
Hkrati se bo, podobno kot je to že sedaj določeno na prenosnem omrežju, tudi na distribucijskem 
omrežju omrežnina zaračunavala enotah, izraženih v EUR/kWh in EUR/ kWh/dan. Tudi takse in 
prispevki se bodo istočasno (predvidoma s 1.1.2017) z opisano spremembo zaračunavali v 
prilagojenih enotah. 
 
Uredba na področju nujne oskrbe usklajuje določbe s pristopom, ki ga samo za področje električne 
energije pripravlja Agencija za energijo, pri čemer je upravičenost do nujne oskrbe časovno omejena 
z obdobjem reševanja vloge za socialno denarno pomoč na centru za socialno delo. 
 

6. Presoja posledic za: 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih 
DA/NE 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 
DA/NE 

c) administrativne posledice DA/NE 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
DA/NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE 

e) socialno področje DA/NE 

f) dokumente razvojnega načrtovanja: 

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja 

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna 

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

DA/NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva 

    

II. Finančne posledice za državni proračun 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1 

     

     

SKUPAJ   

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke  

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1  

     

     

SKUPAJ   

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1 

   

   

   

SKUPAJ   

 

OBRAZLOŽITEV: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje): 

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, 

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov, 

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov. 

 

II. Finančne posledice za državni proračun 
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Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo: 

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, 

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in  

 proračunske postavke. 

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a. 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna: 

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna. 

 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Gradivo nima nikakršnih učinkov oz. ima zanemarljive finančne učinke (pod 40000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih). 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti: 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE 

 

Datum objave:  

29.6.2015 – 30.9.2015 

 

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti: 
DA/NE 

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE 

 

Dr. Peter Gašperšič 

   MINISTER 

 

Priloge: 

 predlog sklepa (Priloga 1) 

 predlog Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Priloga 2) 
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PRILOGA 1 

Predlog sklepa 

 

Številka: 
Datum: 
 
 

 
Na podlagi osmega odstavka 240. člena Energetskega zakona (Uradni list RS št. 17/2014 
in 81/2015) je Vlada Republike Slovenije na seji dne ... ... sprejela naslednji sklep: 
 
 

SKLEP  
 
 

 
 

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
 

           
mag. Darko Krašovec 

generalni sekretar 
 

 
 
 
Prejmejo: 

 Ministrstvo za infrastrukturo 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 Ministrstvo za okolje in prostor 

 Ministrstvo za finance 

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
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PRILOGA 2 
 

Besedilo uredbe 
 
Na podlagi osmega odstavka 240. člena in za izvajanje 3. odstavka 173. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS št. 17/2014 in 81/2015) izdaja Vlada Republike Slovenije 
 
 
 
 

U R E D B O  
o delovanju trga z zemeljskim plinom 

 
 

1. člen  
(vsebina uredbe) 

 
(1) Ta uredba podrobneje ureja pravila za delovanje trga z zemeljskim plinom, obračun odstopanj 
prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja, ter ostale elemente, povezane s 
trgom z zemeljskim plinom na prenosnem sistemu zemeljskega plina in distribucijskih sistemih 
zemeljskega plina, ki imajo neposreden ali posreden dostop do prenosnega sistema zemeljskega 
plina v Sloveniji.  
 
(2) Ta uredba ureja tudi obliko za predstavitev podatkov in postopek, s katerim se dobaviteljem in 
odjemalcem zagotovi dostop do podatkov, ki jih mora zagotoviti operater distribucijskega sistema. 

 
(3) Določbe te uredbe se ne uporabljajo v izrednih razmerah, ko se izvajajo ukrepi v skladu z 
Energetskim zakonom (Uradni list RS št. 17/2014 in 81/2015; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in 
Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 43/14 in 
2/15), v kolikor bi bila uporaba določb te uredbe nezdružljiva s sprejetimi ukrepi v izrednih 
razmerah.    
 
(4) S to uredbo se delno prenaša 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 (Priloga I, odstavek 1, točka h). 
 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Poleg izrazov, določenih v EZ-1, v Uredbi (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 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 715/2009) in v Uredbi Komisije 
(EU), št. 312/2014, z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežij za izravnavo odstopanj 
za plin v prenosnih omrežjih (v nadaljevanju:  Uredba Komisije (EU) št. 312/2014) in Uredba (ES) 
984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje 
zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 984/2013), imajo izrazi v tej uredbi 
še naslednji pomen: 
 
(2) »Bilančna podskupina« je skupina z enim ali več udeleženci trga v okviru bilančne skupine, ki 
se oblikuje s podpisom pogodbe o izravnavi med nosilcem bilančne podskupine in  nosilcem 
bilančne skupine ali nosilcem nadrejene bilančne podskupine; 
 
(3) »Dnevno merjeni« pomeni, da se količina plina meri in prevzame enkrat na dan dobave plina; 
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(4) »Informacijska platforma« je informacijski sistem za izmenjavo podatkov med dobavitelji in 
operaterji sistemov; 
 
 (5) »Ne dnevno merjeni« pomeni, da se predana količina zemeljskega plina na odjemnem mestu 
meri manj kot enkrat na dan dobave; 
 
(6) »Odjemna skupina na distribucijskem sistemu« je skupina, v katero operater distribucijskega 
sistema razvrsti posamezno odjemno mesto končnega odjemalca glede na letno predvideno 
distribuirano količino, v skladu z metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem 
zemeljskega plina; 
 
(7) »Odprta pogodba« je pogodba o dobavi zemeljskega plina na odjemno mesto končnega 
odjemalca in opredeljuje pripadnost odjemnega mesta bilančni skupini ali bilančni podskupini; 
 
(8) »Uporabnik sistema« pomeni pravno ali fizično osebo, ki dobavlja v sistem ali ki se ji dobavlja iz 
sistema in operaterje sistema, v kolikor je to potrebno, da opravljajo svoje naloge v zvezi z 
izvajanjem dejavnosti gospodarske javne službe. 
 
9) »Nujna oskrba« je oskrba z zemeljskim plinom, do katere je na podlagi Energetskega zakona in 
sistemskih obratovalnih navodil operaterja distribucijskega sistema upravičen ranljivi odjemalec, ki 
izkaže, da bi bilo glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, 
zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) ob odklopu ogroženo življenje in zdravje 
odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.  
 

 
3. člen 

(Vrste trgov) 
 

(1) Z zemeljskim plinom se trguje na prostem trgu in na izravnalnem trgu. 
 
(2) S prenosnimi zmogljivostmi prenosnega plinovodnega sistema se trguje na primarnem trgu in 
sekundarnem trgu prenosnih zmogljivosti.  
 
(3) Na trgu z zemeljskim plinom nastopajo naslednji udeleženci trga: 

 proizvajalci zemeljskega plina. 

 operaterji terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, operaterji skladišč zemeljskega 
plina, operaterji prenosnih sistemov zemeljskega plina in operaterji distribucijskih 
sistemov zemeljskega plina, vsi v okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe, 

 dobavitelji, 

 trgovci, tržni zastopniki in tržni posredniki, 

 končni odjemalci, 
 
(4) Udeleženci trga, ki želijo aktivno sodelovati na trgu z zemeljskim plinom in s tem prevzeti 
odgovornost za izravnavo in obračun odstopanj  se morajo uvrstiti v bilančno shemo. 
 
(5) Na trgu prenosnih zmogljivosti nastopajo operater prenosnega sistema in uporabniki 
prenosnega sistema zemeljskega plina. 
 
 

4. člen 
(Prosti trg) 

 
(1) Prosti trg je trg na katerem udeleženci  trga z zemeljskim plinom med seboj prosto sklepajo 
pogodbe o dobavi zemeljskega plina.  
 
(2) Dobavitelj in odjemalec se, prosto dogovorita o vseh pogojih dobave zemeljskega plina. 
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(3)  Vse transakcije z zemeljskim plinom v Sloveniji se izvedejo v virtualni točki, ki jo uvede in 
upravlja operater prenosnega sistema zemeljskega plina. 
 
 

5. člen 
(Izravnalni trg) 

 
(1) Izravnalni trg je namenjen trgovanju s količinami zemeljskega plina, ki so potrebne za izravnavo 
odstopanj prenosnega sistema zemeljskega plina in posamezne bilančne skupine med prevzeto 
količino zemeljskega plina v prenosni sistem in predano količino zemeljskega plina iz prenosnega  
sistema. 
 

(2) Na izravnalnem trgu zemeljskega plina se trguje v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009, Uredbo 

Komisije (EU) št. 312/2014 in s Sistemskimi obratovalnimi navodili operaterja prenosnega sistema. 
 
(3) Operater prenosnega sistema kupuje in prodaja zemeljski plin za uravnoteženje prenosnega 
sistema na pregleden in nepristranski način na trgovalni platformi za izravnavo. Operater 
prenosnega sistema lahko v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 312/2014 uporabi možnost 
sistemske storitve izravnave za zagotovitev zemeljskega plina za uravnoteženje sistema.  
 

(4) Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi informacije o nakupu zemeljskega 

plina za uravnoteženje sistema oziroma nabavljenih storitvah izravnave in nastalih stroških, ki so 

povezani z njimi  skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili operaterja prenosnega sistema.  
  
 

6. člen 
(Trg s prenosnimi zmogljivostmi) 

 
(1) Dostop do prenosnega sistema zemeljskega plina je zagotovljen z zakupom zmogljivosti na 
vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema. Trg s prenosnimi zmogljivostmi mora delovati 
tako, da omogoča doseganje največje mogoče dejanske izrabe zmogljivosti prenosnega sistema 
zemeljskega plina.  
 
(2) Na primarnem trgu s prenosnimi zmogljivostmi operater prenosnega sistema omogoča zakup 
prenosnih zmogljivosti uporabnikom sistema. Operater prenosnega sistema prodaja na primarnem 
trgu prenosne zmogljivosti skladno z Uredbo (ES) št. 715/2009 in Uredbo Komisije (EU) št. 
984/2013 in EZ-1. 
 
(3) Na sekundarnem trgu prenosnih zmogljivosti lahko uporabnik prenosnega sistema, prosto 
razpolaga z zakupljenimi zmogljivostmi na relevantnih točkah. Uporabnik prenosnega sistema ima 
pravico zakupljene prenosne zmogljivosti na sekundarnem trgu ponovno prodati ali oddati v 
podzakup, v celoti ali delno drugemu uporabniku prenosnega sistema zemeljskega plina. Na 
sekundarnem trgu na podlagi dvostranskih pogodb trgujejo uporabniki prenosnega sistema s 
pravicami do prenosnih zmogljivosti, razen operaterja prenosnega sistema. Obseg in cene storitev 
na sekundarnem trgu se oblikujejo prosto na trgu. 
 

(4) Delovanje trga s prenosnimi zmogljivostmi se podrobneje določi s Sistemskimi obratovalnimi 

navodili operaterja prenosnega sistema. 
 

 
7. člen 

(Izravnava odstopanj) 
 

(1) Izvajanje izravnave prevzema in predaje zemeljskega plina v in iz prenosnega sistema izvaja 
operater prenosnega sistema zemeljskega plina, v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009, Uredbo 
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Komisije (EU) št. 312/2014 in to uredbo ter se podrobneje določi  s sistemskimi obratovalnimi 
navodili operaterja prenosnega sistema. 
 
(2) Obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina se izvaja med operaterjem 
prenosnega sistema zemeljskega plina in nosilcem bilančne skupine. 
 
(3) Bilančna skupina se za obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina šteje 
kot en uporabnik prenosnega sistema zemeljskega plina. 
 

(4) Operater prenosnega sistema zemeljskega plina na podlagi podatkov o predaji in odjemu 

zemeljskega plina članov posamezne bilančne skupine izračuna količinska odstopanja posameznih 

bilančnih skupin ter obračuna odstopanja nosilcem bilančnih skupin skladno s Sistemskimi 

obratovalnimi navodili operaterja prenosnega sistema. 
 
(5) Operater prenosnega sistema mora voditi seznam sklenjenih bilančnih pogodb in pogodb o 
izravnavi, ga ob vsakokratni spremembi ustrezno posodobiti in poslati agenciji. Na zahtevo 
agencije ji operater prenosnega sistema pošlje fotokopije posameznih sklenjenih bilančnih pogodb. 
 

 
8. člen 

(Bilančna shema) 
 

(1) Bilančna shema je seznam udeležencev na trgu, ki imajo sklenjeno bilančno pogodbo z 
operaterjem prenosnega sistema ali pogodbo o izravnavi z nosilcem bilančne skupine oziroma 
podskupine.  
 
(2) Bilančna shema prikazuje hierarhično enolično ureditev pogodbenih odnosov na trgu z 
zemeljskim plinom, kjer bilančna pogodba z operaterjem prenosnega sistema zemeljskega plina 
predstavlja vrh hierarhične ureditve. Iz strukture bilančne sheme je za vsakega nosilca bilančne 
podskupine razvidno, kateri bilančni skupini oziroma bilančni podskupini pripada. 
 
(3) V bilančno shemo operater prenosnega sistema uvrsti vse posamezne fizične ali pravne osebe, 
ki so: 
- sklenile bilančno pogodbo z operaterjem prenosnega sistema ali 
- so sklenile pogodbo o izravnavi z nosilcem bilančne skupine ali podskupine in so operaterju 
prenosnega sistema posredovale zahtevane podatke tretjega odstavka 13. člena te uredbe.  
 
(4) Operater prenosnega sistema izbriše iz seznama vse posamezne fizične ali pravne osebe, 
katerim so prenehali pogoji za uvrstitev v bilančno shemo, to je s prenehanjem veljavnosti bilančne 
pogodbe ali pogodbe o izravnavi. 
 
(5) Operater prenosnega sistema vodi bilančno shemo in jo ažurno, v hierarhični obliki objavi na 
svoji spletni strani. 
 

 
9. člen 

(Bilančna pogodba)  
 
(1) Bilančno pogodbo sklene pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost prodaje ali 
dobave zemeljskega plina in operater prenosnega sistema za namen izravnave in obračunavanje 
odstopanj.  
 
(2) Bilančna pogodba vsebuje vsaj naslednje vsebine: 

 naziv in naslov pogodbenih strank; 

 opis načina zajemanja in sporočanja podatkov, 

 način napovedovanja količin zemeljskega plina nosilca bilančne skupine, 
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 obvezo pogodbenih strank, da bosta podatke, neposredno ali posredno pridobljene pri 
obračunavanju odstopanj, uporabljali le za namene povezane z obračunom odstopanj, 
in jih ne bosta sporočali tretjim osebam, razen obveznosti, ki izhajajo iz zakona ali 
izvedbenega predpisa, 

 pravice in dolžnosti pogodbenih strank ob odstopu od pogodbe, 

 način reševanja sporov, 

 način zavarovanja za primer neplačila pogodbenih obveznosti, 

 določbe o trajanju veljavnosti pogodbe in razlogih za njeno prenehanje, 

 obveza o poročanju operaterju sistema o članstvu bilančne skupine s pripadajočimi 
predajnimi mesti 

 
 

10. člen 
(Nosilec bilančne skupine) 

 
(1) Uporabnik prenosnega sistema zemeljskega plina oblikuje bilančno skupino in postane nosilec 
bilančne skupine tako, da sklene bilančno pogodbo z operaterjem prenosnega sistema 
zemeljskega plina skladno s pogoji, določenimi v sistemskih obratovalnih navodilih operaterja 
prenosnega sistema.  
 
(2) Nosilec bilančne skupine je lahko nosilec samo ene bilančne skupine in ne more biti nosilec 
hierarhično podrejene ali nepodrejene bilančne podskupine.  
 
(3) Nosilec bilančne skupine je še posebej odgovoren za: 

 napoved prevzema in predaje zemeljskega plina za bilančno skupino operaterju 
prenosnega sistema, 

 plačilo obračunanih količinskih odstopanj bilančne skupine operaterju prenosnega 
sistema. 

 
(4) Nosilec bilančne skupine vodi seznam članov bilančne skupine in hierarhično evidenco pogodb 
o izravnavi v svoji bilančni skupini. Nosilec bilančne skupine operaterju prenosnega sistema 
ažurno posreduje vsakokrat posodobljeni seznam, v elektronski obliki, v skladu z navodili 
operaterja prenosnega sistema o načinu posredovanja podatkov, ki jih operater prenosnega 
sistema objavi na spletni strani.  
 
 

11. člen 
(Člani bilančne skupine) 

 
(1) Člani bilančne skupine so lahko udeleženci trga s pripadajočimi prevzemnimi in predajnimi 
mesti, ki jih nosilec bilančne skupine vključi v svojo bilančno skupino s sklenitvijo  odprte pogodbe 
ali pogodbe o izravnavi. 
 
(2) Vsak uporabnik sistema, razen tržnega posrednika na virtualni točki, mora biti član bilančne 
skupine. 
 
(3) Član bilančne skupine ali podskupine mora z nosilcem bilančne skupine ali podskupine 
pogodbeno urediti medsebojno razmerje, ki vključuje vse pravice in obveznosti iz obračunavanja 
odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina za potrebe izravnave Pogodbeno se ta razmerja 
uredijo s pogodbo o izravnavi ali z odprto pogodbo o dobavi zemeljskega plina. 
 
(4) Na vsako odjemno mesto končnega odjemalca se nanaša le ena pogodba o dobavi, razen v 
primeru izpolnjevanja pogoja iz petega odstavka 240. člena EZ-1, ko se na eno odjemno mesto 
končnega odjemalca lahko nanaša več odprtih pogodb o dobavi. 
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(5) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora končni odjemalec sistemskemu operaterju in 
dobaviteljem za to odjemno mesto sporočiti razmerje med bilančnimi skupinami najmanj en dan 
(D-1) pred dnevom dobave, sicer operater sistema upošteva zadnje sporočeno razmerje.  
 
(6) Na vsako odjemno mesto končnega odjemalca se nanaša le ena pogodba o dostopu.  

 
 

12. člen 
(Prenehanje bilančne pogodbe)  

 
(1) Nosilec bilančne skupine lahko od bilančne pogodbe odstopi na podlagi pisnega obvestila 
operaterju prenosnega sistema o odstopu z dvomesečnim odpovednim rokom. Pisno obvestilo o 
prekinitvi bilančne pogodbe lahko posreduje operaterju prenosnega sistema po tem, ko v njegovi 
bilančni skupini ni več drugih članov bilančne skupine s pripadajočimi odjemnimi mesti, razen 
nosilca bilančne skupine. 
 
(2) Operater prenosnega sistema lahko od bilančne pogodbe odstopi na podlagi predhodnega 
opozorila in pisnega obvestila nosilcu bilančne skupine o odstopu z najmanj enomesečnim 
odpovednim rokom: 

 če nosilec bilančne skupine, potem ko je operater prenosnega sistema izčrpal predvidene 
načine zavarovanja za plačilo pogodbenih obveznosti, ne poravna svojih obveznosti iz 
obračuna odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina po predhodnem pisnem 
opominu; 

 če nosilec bilančne skupine krši določbe EZ-1 ali podzakonskih predpisov in drugih aktov, 
sprejetih na njihovi podlagi, ki se nanašajo na obračun količinskih odstopanj; 

 če nosilec bilančne skupine operaterja prenosnega sistema pravočasno ne obvešča o 
spremembah članstva bilančne skupine. 

 če nosilec bilančne skupine pravočasno ne obnovi veljavnosti bančne garancije ali ustrezno 
ne poveča ali dopolni finančnega jamstva  

 
(3) Odpovedni rok iz prvega in drugega odstavka tega člena začne teči prvi obračunski dan 
naslednjega obračunskega meseca od takrat, ko naslovnik dobi obvestilo o odpovedi bilančne 
pogodbe. 
 
(4) Če bilančna pogodba preneha veljati, nosilec bilančne skupine v celoti odgovarja za vse 
neporavnane obveznosti bilančne skupine operaterju prenosnega sistema, nastale do dneva 
prenehanja veljavnosti pogodbe. 
 
(5) Operater prenosnega sistema na spletni strani objavi začetek postopka  odpovedi bilančne 
pogodbe.. 
 
  

13. člen 
(Pogodba o izravnavi) 

  
(1) Pogodba o izravnavi je pogodba, s katero pravna ali fizična oseba z nosilcem bilančne skupine 
ali podskupine uredi izravnavo in obračun odstopanj, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v 
bilančno shemo kot nosilec bilančne podskupine. 
 
(2) Pogodba o izravnavi, vsebuje vsaj naslednje vsebine: 

 naziv in naslov pogodbenih strank; 

 datum pričetka veljavnosti pogodbe o izravnavi z določbo, da ta pogodba prične veljati 
najprej s trenutkom vpisa v bilančno shemo  s strani operaterja prenosnega sistema; 

 datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi, ki je lahko le z iztekom zadnjega 
dne v mesecu, ali določba, da velja za nedoločen čas; 
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 določba o obveznosti pridobitve soglasja odgovornega bilančne skupine za sklepanje 
pogodb o izravnavi in s tem ustanovitvijo bilančne podskupine; 

 določbe o razlogih za odpoved z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od dvajset 
(20) dni; 

 določbe o obveznosti obveščanja operaterja prenosnega sistema o sklenitvi pogodb o 
izravnavi; 

 klavzulo, da nosilec  bilančne skupine ali podskupine uvršča hierarhično nižjega nosilca 
bilančne podskupine v svojo bilančno skupino ali podskupino kot odgovornega 
hierarhično nižje bilančne podskupine; 

 klavzulo, da se bilanca bilančne podskupine hierarhično nižje bilančne skupine 
izravnava preko bilance bilančne skupine ali podskupine hierarhično višje  bilančne 
skupine; 

 opis načina zajemanja in sporočanja podatkov, 

 način napovedovanja količin zemeljskega plina, 

 pravice in dolžnosti pogodbenih strank ob odstopu od pogodbe, 

 način reševanja sporov, 

 način zavarovanja za primer neplačila pogodbenih obveznosti, 

 določbe o trajanju veljavnosti pogodbe in razlogih za njeno prenehanje. 

(3) Nosilec bilančne skupine je o sklenitvi pogodbe o izravnavi, ki je podlaga za ustanovitev 
posameznih bilančnih podskupin (hierarhično nižjih članov bilančne skupine), dolžan obvestiti 
operaterja prenosnega sistema.  

(4) Operater prenosnega sistema na osnovi obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena uvrsti 
nosilca bilančne podskupine v bilančno shemo in o tem obvesti nosilca bilančne skupine. 

 

 

14. člen 

(Bilančna podskupina) 

 

(1) Bilančna podskupina predstavlja člana bilančne skupine oziroma člana bilančne podskupine, in 

je hkrati dobavitelj in odjemalec.  

(2) Nosilec bilančne podskupine s pogodbo o izravnavi z nosilcem bilančne skupine oziroma 

nosilcem neposredno nadrejene bilančne podskupine uredi odgovornost za izravnavo odstopanj 

članov svoje bilančne podskupine. 

 

(3) Nosilec bilančne podskupine je lahko nosilec samo ene bilančne podskupine in ne more biti 

hkrati tudi nosilec katerekoli  bilančne skupine. 

 

(4) Bilančna podskupina se obravnava kot en član bilančne skupine ali nadrejene bilančne 

podskupine. 

 

(5) V bilančni skupini ali podskupini se lahko oblikuje več bilančnih podskupin. Nosilec bilančne 

skupine mora o ustanovitvi bilančne podskupine in njeni hierarhični umestitvi v okviru svoje 

bilančne skupine  obvestiti operaterja prenosnega sistema. 
 
 

15. člen 
(Prenehanje pogodbe o izravnavi) 

 
(1) Nosilec bilančne skupine ali podskupine lahko odpove pogodbo o izravnavi  hierarhično 
nižjemu članu bilančne skupine ali podskupine v skladu s pogodbeno dogovorjenimi odpovednimi 
razlogi. 
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(2) Nosilec bilančne podskupine lahko odpove pogodbo o izravnavi v skladu s pogodbeno 
dogovorjenimi odpovednimi razlogi in pod pogojem, da ima izpolnjene in poravnane vse 
obveznosti do hierarhično višjega nosilca bilančne skupine oziroma ima predložena ustrezna 
finančna kritja za izravnavo in obračun odstopanj, ter: 

 nima članov bilančne podskupine, ni dobavitelj nobenemu odjemalcu in ne oskrbuje lastnih 
odjemnih mest, s čimer ga operater prenosnega sistema izbriše iz bilančne sheme , ali 

 sklene bilančno pogodbo z operaterjem prenosnega sistema oziroma sklene novo pogodbo 
o izravnavi z drugim nosilcem bilančne skupine ali podskupine, s čimer ga operater 
prenosnega sistema  ohrani v bilančni shemi. 

 
(3) Nosilec bilančne skupine ali podskupine mora o prenehanju veljavnosti pogodbe o izravnavi, ki 
jo je sklenil s hierarhično nižjim nosilcem bilančne podskupine, obvestiti nosilca bilančne skupine in 
operaterja prenosnega sistema. 
 
 

 16. člen 
(Evidenca pogodb o dobavi) 

 
(1) Vsaka pogodba o dobavi končnemu odjemalcu mora biti evidentirana pri operaterju sistema, na 
čigar sistemu je odjemno mesto, na katerega se ta pogodba nanaša. Vsebina evidence se nanaša 
na podatke o bilančni pripadnosti. 
 
(2) Operater sistema na osnovi pogodb o dobavi vodi evidenco pripadnosti bilančnim skupinam in 
podskupinam za odjemna mesta na sistemu v njegovem upravljanju. 
 
 

17. člen 
(Zagotavljanje informacij) 

 
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja uporabnikom sistema zadostne, pravočasne in 
zanesljive informacije v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009 in Uredbo Komisije (EU) št. 312/2014.  
 
(2) Operater prenosnega sistema vsakemu nosilcu bilančne skupine sporoči končno dodelitev za 
njegove predaje in prevzeme ter končno količino dnevnih odstopanj najkasneje v desetih delovnih 
dneh po poteku meseca za pretekli mesec. 
 
(3) Nosilci bilančnih skupin, uporabniki prenosnega sistema in operaterji distribucijskih sistemov 
zagotavljajo operaterju prenosnega sistema zadostne, pravočasne in zanesljive informacije v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009, Uredbo Komisije (EU) št. 312/2014 in sistemskimi 
obratovalnimi navodili operaterja prenosnega sistema. 
 
(4) Informacije operaterju prenosnega sistema, nosilcem bilančnih skupin in uporabnikom 
prenosnega sistema se posredujejo na varen način v elektronski obliki in so brezplačne za 
uporabnike sistema. Vsebina in oblika posredovanih podatkov je enotna in jo določi operater 
prenosnega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih. 
 
(5) Izmenjava informacij mora biti v skladu s 448., 449. in 450. členom EZ-1 in lahko poteka preko 
enotne informacijske platforme. 

 
 

18. člen 
(Dostop do podatkov o porabi končnih odjemalcev na distribucijskem sistemu) 

 
(1) Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina mora na zahtevo končnega odjemalca ali 
na podlagi njegovega pooblastila za vsak primer posebej ali za vse bodoče primere do preklica, 
drugi pravni ali fizični osebi (v nadaljevanju: upravičena oseba) omogočiti dostop do podatkov o 
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porabi tega odjemalca. Ta določba ni v nasprotju z dolžnostjo operaterjev distribucijskih sistemov, 
da obveščajo dobavitelje o porabi članov njihovih bilančne skupine. 
 
(2) Upravičena oseba posreduje operaterju distribucijskega sistema zahtevo za posredovanje 
podatkov o porabi odjemalca.  
 
(3) Operater distribucijskega sistema posreduje upravičeni osebi naslednje podatke o namenu 
porabe zemeljskega plina na odjemnem mestu in porabi končnega odjemalca: 

 letno porabo v zadnjih dveh letih, 

 porabo v zadnjih dveh obračunskih obdobjih, 

 mesečno porabo zadnjih 12 mesecev. 
 
(4) Za ne dnevno merjena odjemna mesta operater distribucijskega sistema pri posredovanih 
podatkih navede način določitve podatkov o porabi (dejanski odčitki ali uporaba obremenitvenega 
profila). 
 
(5) Za dnevno merjena odjemna mesta operater distribucijskega sistema upravičeni osebi 
posreduje podatke o dnevni porabi za zadnjih 12 mesecev.  
 
(6) Operater distribucijskega sistema, podatke pripravi na osnovi že pridobljenih in izračunanih 
podatkov o porabi odjemalca. Podatke mora posredovati upravičeni osebi v elektronski obliki v 
roku petih delovnih dni. Vsebina in oblika posredovanih podatkov je določena v Prilogi 1, ki je 
sestavni del te uredbe. 
 
(7) Zagotovitve dostopa do podatkov, podatke in posredovanje podatkov iz tega člena operater 
distribucijskega sistema ne sme zaračunati.  

 
 

19. člen 
(Postopek določanja odjema zemeljskega plina ne dnevno merjenih odjemnih mest) 

 
(1) Agencija za energijo skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 312/2014 določi pripravljavca 
prognoz, ki je odgovoren za pripravo in sprejem metodologije in prognoz ne dnevno merjenih 
prevzemov uporabnika sistema. Predno se sprejme metodologija iz drugega odstavka 42. člena 
Uredbe Komisije (EU), št. 312/2014, mora z njo soglašati Agencija za energijo. 
 
(2) Operater distribucijskega sistema je, skladno z 41. členom Uredbe Komisije (EU), št. 312/2014, 
obvezen pravočasno posredovati pripravljavcu prognoz potrebne informacije za prognoze ne 
dnevno merjenih prevzemov uporabnikov sistema. 
 
(3) Operater distribucijskega sistema na osnovi metodologije iz prvega odstavka tega člena določi 
dnevni odjem ne dnevno merjenega odjemnega mesta. Pri izračunu mora upoštevati dnevno 
izmerjeno količino zemeljskega plina, ki vstopa v distribucijski sistem.  
 
(4) Vsota za posamezni dan določenih količin dnevno merjenega odjema in ne dnevno merjenega 
odjema ne sme presegati izmerjenih količin zemeljskega plina, ki so bile v tem dnevu prevzete v 
distribucijski sistem. 
 
(5) Vsota za posamezni mesec določenih količin dnevno merjenega odjema in ne dnevno 
merjenega odjema ne sme presegati izmerjenih količin zemeljskega plina, ki so bile v tem mesecu 
prevzete v distribucijski sistem. 
 
(6) V kolikor operater distribucijskega sistema izvaja mesečna ali bolj pogosta odčitavanja merilnih 
naprav ne dnevno merjenega odjemnega mesta končnega odjemalca, te podatke uporabi pri 
določitvi deleža odjema po posameznem odjemnem mestu.  
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(7) Če operater distribucijskega sistema od dobavitelja ali končnega odjemalca v predpisanem 
roku pridobi podatke o odčitku merilnih naprav ne dnevno merjenega odjemnega mesta končnega 
odjemalca, lahko te podatke uporabi pri določitvi deleža odjema po posameznem odjemnem 
mestu, če presodi, da odčitek odraža dejansko porabo.  
 
 

20. člen 
(Alokacija po bilančnih skupinah in podskupinah) 

 
(1) Operater distribucijskega sistema, v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 312/2014  in  s 
sistemskimi obratovalnimi navodili operaterja prenosnega sistema, posreduje informacijo o 
distribuciji količin zemeljskega plina po bilančnih skupinah in podskupinah za posameznen 
distribucijski sistem operaterju prenosnega sistema.  
 
(2) Pri izračunu dnevnih alokacij po bilančnih skupinah in podskupinah mora operater 
distribucijskega sistema upoštevati dnevno izmerjeno količino zemeljskega plina, ki vstopa v 
distribucijski sistem.  
  
 

21. člen 
(Menjava dobavitelja) 

 
(1) Menjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek, s katerim končni odjemalec zamenja 
obstoječega dobavitelja zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina. Ob zamenjavi 
dobavitelja končni odjemalec obdrži pravico do dostopa do sistema zemeljskega plina. 
 
(2) Operater sistema izvede zamenjavo dobavitelja, v rokih in pod pogoji iz 162. člena EZ-1 in tega 
člena uredbe, ko prejme obvestilo o menjavi s strani končnega odjemalca ali novega dobavitelja, v 
kolikor ga je za to pooblastil končni odjemalec. 
 
(3) Obvestilo o menjavi mora vsebovati naslednje podatke:  

 naziv in naslov odjemalca,  

 identifikacijsko oznako odjemnega mesta 

 naslov odjemnega mesta, ter  

 kopijo pogodbe o dobavi ali pooblastilo odjemalca, 
 
(4) Če obvestilo o menjavi posreduje  končni odjemalec, mora priložiti kopijo pogodbe o dobavi z 
novim dobaviteljem. Če obvestilo o menjavi posreduje novi dobavitelj, mora priložiti pooblastilo 
odjemalca, ki je lahko tudi del pogodbe o dobavi. 
 
(5) V kolikor ima končni odjemalec na enem odjemnem mestu več dobaviteljev, mora v obvestilu o 
menjavi navesti tudi razmerje dobav zemeljskega plina med temi dobavitelji. 
 
(6) Obvestilo o menjavi lahko vsebuje tudi želeni datum menjave dobavitelja. Operater sistema je 
dolžan upoštevati želeni datum menjave, če je med njim in dnem prejetega popolnega obvestila 
obdobje najmanj 21 dni. Če je obdobje krajše, operater v skladu z zmožnostmi lahko izvede 
menjavo na posredovani želeni datum. 
 
(7) Obvestilo o menjavi dobavitelja lahko vsebuje tudi želeno spremembo načina izdaje enotnega 
računa v skladu z 249. členom EZ-1.  
 
(8) Operater sistema preveri popolnost obvestila o menjavi. Obvestilo o menjavi je popolno, če:  

 izpolnjuje pogoje iz tretjega., četrtega in petega odstavka tega člena in 

 je novi dobavitelj naveden v bilančni shemi, ki je objavljena s strani operaterja 
prenosnega sistema. 
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(9) Če obvestilo o menjavi ni popolno, operater sistema ne izvede menjave dobavitelja in o tem 
obvesti vlagatelja v treh delovnih dneh od prejema obvestila o menjavi. Pri tem navede razlog za 
nepopolnost obvestila.  
 
(10) Če je obvestilo o menjavi popolno, operater sistema določi datum, ko bo izvedena menjava 
dobavitelja. Operater sistema v treh delovnih dneh od prejema obvestila o menjavi obvesti o dnevu 
menjave istočasno: obstoječega dobavitelja,novega dobavitelja in odjemalca. Obvestilo o dnevu 
menjave mora operater sistema posredovati vsaj 5 dni pred določenim datumom menjave. 
Razume se, da je bilo z oddajo sporočila le to tudi sprejeto. 
 
(11) Obvestilo operaterja sistema o dnevu menjave dobavitelja vsebuje: 

 naziv in naslov končnega odjemalca,  

 naziv in naslov plačnika 

 naslov odjemnega mesta,  

 identifikacijsko oznako odjemnega mesta, ter  

 datum menjave dobavitelja, 

 naziv novega dobavitelja, 

 naziv obstoječega dobavitelja, 
 

(12) Obvestilo odjemalca o menjavi dobaviteljaiz tretjega odstavka tega člena, velja kot prekinitev 
pogodbe z obstoječim dobaviteljem in sicer na dan menjave dobavitelja.  
 
(13) Po izvedeni menjavi dobavitelja operater sistema obvesti novega in starega dobavitelja ter 
odjemalca o menjavi dobavitelja, pri čemer poleg podatkov iz 11. odstavka tega člena navede: 

 datum izvedbe menjave dobavitelja, 

 stanje merilne naprave, 

 način ugotovitve stanja merilne naprave 

 zadnje obračunsko obdobje  

 poraba plina v zadnjem obračunskem obdobju. 
 
(14) Končni odjemalec zemeljskega plina ali v njihovem imenu dobavitelj, ima pravico do 
zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, ki nastanejo v postopku zamenjave. Stroški, ki 
nastanejo operaterju ob menjavi dobavitelja so upravičeni stroški operaterja sistema. 
 
(15) Izmenjava podatkov ob menjavi dobavitelja in ob prekinitvi ali odpovedi pogodbe po 274. 
členu EZ-1 med dobavitelji in operaterji sistema poteka v elektronski obliki preko elektronske pošte 
ali na informacijski platformi. Obveščanje končnega odjemalca poteka v elektronski obliki ali pisni 
obliki, v skladu z odločitvijo odjemalca. 
 
 

22. člen 
(Ugotavljanje števčnega stanja merilne naprave odjemnega mesta ob menjavi dobavitelja) 

 
(1) Operater sistema, na katerega sistem je odjemalec priključen, mora ob menjavi dobavitelja 
ugotoviti stanje na merilni napravi končnega odjemalca.  
 
(2) Stanje na merilni napravi je končno stanje, na podlagi katerega obstoječi dobavitelj odjemalcu 
zaračuna dobavljen zemeljski plin. Stanje na merilni napravi pomeni tudi začetno stanje v zvezi z 
dobavo zemeljskega plina s strani novega dobavitelja zemeljskega plina. 

 
(3) Za dnevno merjena merilna mesta, operater sistema zagotovi stanje na merilni napravi z 
odčitkom merilne naprave na dan menjave dobavitelja.  
 
(4) V primeru, da operater sistema ne zagotovi odčitka po prejšnjem odstavku, se odčitek pridobi v 
obdobju največ +/- 2 dni od dneva menjave in se stanje na merilni naprave določi z upoštevanjem  
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časovnega odklona od dneva menjave. V tem primeru je pravica dobavitelja iz sedmega odstavka 
tega člena brezplačna. 

 
(5) Stanje na merilni napravi za ne dnevno merjena odjemna mesta, operater sistema ugotovi z 
odčitkom na merilni napravi na dan menjave dobavitelja, oziroma največ v obdobju +/-5 dni od 
določenega dneva menjave dobavitelja in z upoštevanjem časovnega odklona od dneva menjave 
in predviden odjem določen skladno z metodologijo dnevnega določanja odjema zemeljskega plina 
ne dnevno merjenih odjemnih mest..  
 
(6) V primeru, da operater distribucijskega sistema stanja na merilni napravi za ne dnevno merjena 
odjemna mesta, zaradi nezmožnosti dostopa do merilnega mesta, ne more zagotovi v skladu s  
petim odstavkom, lahko stanje na merilni napravi določi na podlagi postopka določanja odjema 
zemeljskega plina ne dnevno merjenih odjemnih mest iz 19. člena te uredbe. 
 
(7) Obstoječi in novi dobavitelj imata pravico preveriti odčitano in dejansko stanje na merilnih 
napravah na svoje stroške. 
 
(8) Stroški, ki jih ima operater sistema z odčitavanjem stanja na merilni napravi ob menjavah 
dobavitelja, se krijejo iz zneska za meritve. 
 
 

23. člen 
(Dnevno merjena odjemna mesta)  

 
(1) Vsa odjemna mesta na prenosnem sistemu zemeljskega plina in vsa odjemna mesta na 
distribucijskih sistemih zemeljskega plina, na katerih končni odjemalec prevzame več kot 700.000 
kWh (25 C; 0 C) zemeljskega plina na leto, morajo biti opremljena za dnevno merjene količine 
prevzetega plina (dnevno merjena odjemna mesta). 
 
(2) Vsa odjemna mesta, ki pripadajo več kot eni bilančni skupini morajo biti dnevno merjena. 
 
(3) Operater sistema mora imeti vzpostavljen sistem dostopa do dnevnih vrednosti meritev  za 
dnevno merjena odjemna mesta iz prvega in drugega odstavka tega člena.   
 
(4) Lastniki odjemnih mest iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo operaterju sistema 
omogočiti namestitev naprav za dnevno merjenje in daljinski prenos podatkov o odjemu 
zemeljskega plina. 
 
 

24. člen 
(Račun in obračun) 

 
(1) Dobavitelj zemeljskega plina in operater sistema izvedeta obračun in izdata račun za porabljen 
zemeljski plin oziroma omrežnino, druge storitve in dajatve.  
 
(2) V skladu z 249. členom EZ-1 na željo uporabnika izda dobavitelj enotni obračun in račun . 
Zahteva odjemalca po izdaji enotnega računa se izvaja do preklica. 
 
(3) Računi in ostale informativne brošure za uporabnika morajo vsebovati informacije na  
transparenten in uporabniku prijazen način. 
 
(4) Cena za zemeljski plin je pri obračunu in na računu izražena v EURcent / kWh ali EUR/ MWh  
 
(5) Vse postavke na računu, ki se obračunajo na porabljen zemeljski plin, se izražajo v EUR  / kWh 
ali EUR/ MWh 
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(6) Vse postavke na računu, ki se nanašajo na zakupljeno zmogljivost, se izražajo v EUR/( 
kWh/dan) ali EUR/(MWh/ dan). 
 
(7) Dobavitelj pri obračunu in na računu prikaže, poleg ostalih nujnih elementov računa, najmanj: 

 lokacijo odjemnega mesta (naslov), 

 naziv in naslov odjemalca, 

 naziv in naslov plačnika, 

 identifikacijsko oznako odjemnega mesta, 

 identifikacijsko oznako merilne naprave, 

 števčno stanje uporabljeno za izdajo računa, 

 informacijo o načinu določitve števčnega stanja ,količino dobavljene energije v kWh ali 
MWh in ostale informacije, uporabljene za pripravo računa, 

 v  obračunu  upoštevana volumetrična količina plina. 

 pretvorbeni faktor iz volumetrične enote v kWh oziroma MWh, ter upoštevano kurilno 
vrednost zemeljskega plina. 

 
(8) V primeru spremembe tarif ali tarifnih postavk  za omrežnino ali zemeljski plin v času, ki ga 
zajema obračun, je potrebno te spremembe prikazati v postavkah in v izračunu obračuna 
upoštevati obdobja spremenjenih postavk.  
 
(9) Račun mora imeti jasno označene potrebne podatke za menjavo dobavitelja: identifikacijsko 
oznako odjemnega mesta, naslov odjemnega mesta ter naziv in naslov odjemalca. 

 
 

25. člen 
(Sprememba odjemne skupine odjemnega mesta) 

 
(1) Operater distribucijskega sistema najmanj enkrat letno ob obračunu  preveri skladnost uvrstitve 
odjemnega mesta v odjemno skupino glede na letno porabo zemeljskega plina v skladu z aktom 
agencije, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega 
plina.  
 
(2) Če operater distribucijskega sistema ugotovi, da bi moralo biti odjemno mesto uvrščeno v drugo 
odjemno skupino: 

1. odjemno mesto prestavi v primerno odjemno skupino in  
2. pri obračunu za preteklo obračunsko obdobje upošteva pravilno odjemno skupino. 

 
 

26. člen  
(Upoštevana kurilna vrednost plina) 

 
(1) Operater prenosnega sistema določi in objavi pravila meritve in določanja kurilne vrednosti 
zemeljskega plina v prenosnem sistemu, v katerih določi tudi kriterije za določitev kurilne vrednosti 
zemeljskega plina po območjih.  
 
(2) Operater prenosnega sistema določi in na prvi delovni dan  v mesecu za pretekli mesec na 
spletni strani in na platformi za izmenjavo podatkov objavi zgornjo kurilno vrednost zemeljskega 
plina in pretvorbeni faktor iz volumetričnih v energijsko enoto kWh (25 C;0 C). (zgornja kurilna 
vrednost plina se določi pri referenčni temperaturi zgorevanja t1 = 25 °C in referenčni temperaturi 
plina t2 = 0 °C ter pri referenčnem tlaku 1,01325 bar) 
 
(3) Operater sistema in dobavitelj pri obračunavanju omrežnine in prodane energije končnemu 
odjemalcu uporabita objavljene kalorične vrednosti plina in pretvorbene faktorje, ki jo mesečno 
objavi operater prenosnega sistema na svoji spletni strani in na platformi za izmenjavo podatkov. 
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(4) V primeru izdaje enotnega računa, operater sistema posreduje podatke o uporabljenih 
kaloričnih vrednostih in pretvorbenih faktorjih dobavitelju hkrati s posredovanjem obračunskih 
podatkov. 
 

27. člen 
(Nujna oskrba) 

(1) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop odjemalca zaradi neplačila in je namenjena samo 
skrajnim primerom ogrožanja življenja in zdravja gospodinjskega odjemalca, ki je ranljivi odjemalec 
ter oseb, ki z njim prebivajo v istem gospodinjstvu pri čemer z odobritvijo nujne oskrbe ne preneha 
obveznost za plačilo nastalih terjatev.   
 
(2) Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, 
dohodkov in drugih socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije, ki bi mu povzročil 
enake ali manjše stroške. 
 
(3) Šteje se, da odjemalec izpolnjuje pogoj iz drugega odstavka tega člena, če v času presoje o 
upravičenosti do nujne oskrbe nima sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje. 
 
(4) Operater distribucijskega sistema pogoj iz prejšnjega odstavka preverja na osnovi potrdila, da 
je gospodinjski odjemalec na centru za socialno delo podal vlogo za redno denarno socialno 
pomoč že pred prejetim obvestilom o odklopu in v času presoje o nujni oskrbi na centru za socialno 
delo teče postopek o dodelitvi redne denarne socialne pomoči. 
 
(5) Do nujne oskrbe je ranljivi odjemalec upravičen v času kurilne sezone od 1.10. do 30.4. vendar 
le za čas, ko je izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka tega člena in do dokončnosti postopka o 
dodelitvi redne socialne pomoči. 
 
(6) Operater distribucijskega sistema o odločitvi glede priznanja in trajanja pravice do nujne oskrbe 
nemudoma obvesti ranljivega odjemalca.  
 
(7) V primeru odobritve nujne oskrbe operater distribucijskega podjetja obvesti izbranega 
dobavitelja za nujno oskrbo in ranljivemu odjemalcu posreduje v podpis pogodbo o nujni oskrbi za 
obdobje upravičenosti do nujen oskrbe z izbranim dobaviteljem. Odjemalec je v vsakem primeru 
dolžan poravnati stroške odjema zemeljskega plina za čas, ko je operater zaradi odobritve nujne 
oskrbe preložil odklop odjemalca. 
 
(8) Operater distribucijskega podjetja predhodno izbere dobavitelja za dobavo plina odjemalcem, ki 
jim je odobrena nujna oskrba.   
 
(9) Distribucijski operater pred iztekom pogodbe ranljivega odjemalca obvesti o predvidenem 
odklopu.  
 
  

28. člen 
(Kazenske določbe) 

 
(1) Z globo od 5.000 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina, ki: 

 ne omogoča uporabniku sistema da razpolaga z odvečnimi zakupljenimi prenosnimi 
zmogljivostmi na sekundarnem trgu v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe. 

 ne izvaja izravnave prevzema in predaje ter obračuna odstopanj na način, kot ga določa 
prvi odstavek 7. člena te uredbe,  

 ne posodablja in javno objavlja bilančne sheme v skladu z 8. členom te uredbe; 

 ne vodi in posodablja evidence pogodb o dobavi v skladu s 16. členom te uredbe; 
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 ne zagotavlja informacij uporabnikom sistema v skladu s 17. členom te uredbe. 

 ne ugotavlja stanja na merilni napravi v skladu z 22. členom te uredbe. 

 ne objavi kalorične vrednosti plina in pretvorbenih faktorjev v skladu s 27. Členom te 
uredbe. 

  
(2) Z globo od 1000 do 2000 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja 
prenosnega sistema zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

 
(3) Z globo od 5.000 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek operater distribucijskega sistema, ki: 

 ne vodi in posodablja evidence pogodb o dobavah v skladu s 16. členom te uredbe; 

 ne zagotavlja informacij v skladu z 17. in 20. členom te uredbe; 

 ne izvaja dostopa do podatkov o porabi odjemalcev v skladu s 18. členom te uredbe;  

 ne določa odjema po bilančnih skupinah in podskupinah v skladu s 17. in  20. členom te 
uredbe; 

 ne ugotavlja stanja merilne naprave v skladu z 22. členom te uredbe; 

 ne zagotavlja dnevno merjene podatke v skladu z 23. členom te uredbe; 

 ne izda računa in obračuna v skladu z 24 členom te uredbe; 

 ne izvaja spremembe odjemne skupine v skladu s 25. členom te uredbe: 

 ne upošteva objavljene kalorične vrednosti in pretvorbenega faktorja iz 26. člena te 
uredbe; 

 ne izvaja določb glede nujne oskrbe, če sta ogroženi življenje in zdravje, v skladu z 27. 
členom te uredbe; 

 
(4) Z globo od 1000 do 2000 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja 
distribucijskega sistema, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 
(5) Z globo od 5.000 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek dobavitelj zemeljskega plina, ki: 

 ne izvaja postopka zamenjave dobavitelja v skladu z 21. členom te uredbe; 

 ne izda računa in obračuna za končnega odjemalca na distribucijskem sistemu v skladu 
z določbami 24. člena te uredbe; 

 ne upošteva objavljene kalorične vrednosti in pretvorbenega faktorja iz 26. člena te 
uredbe; 

 
(6) Z globo od 1000 do 2000 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba dobavitelja 
zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 
(7) Z globo 1000 do 2000 evrov se kaznuje odjemalec:  

 ki operaterju sistema namerno in ponavljajoče onemogoča dostop do merilne naprave 
za odčitavanja v skladu z 22. členom te uredbe;   

 ne namerno omogoča namestitve naprav za dnevno merjenje porabe plina v skladu s 
23. členom te uredbe. 

 
 

PREHODNE  IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

29. člen 
(prehodne določbe) 

 
(1) Operaterji sistemov v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe zagotovijo, da je za eno odjemno 
mesto sklenjena ena pogodba o dostopu v skladu s šestim odstavkom  11. člena te uredbe.  
 
(2) Nosilec bilančne skupine v enem mesecu od uveljavitve te uredbe obvesti operaterja 
prenosnega sistema o vseh ustanovljenih bilančnih podskupinah v okviru njegove bilančne skupine 
in njihovo hierarhično razmerje. 
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(3) Operater sistema mora skladno z drugim odstavkom 23. člena te uredbe vzpostaviti sistem 
dostopa do dnevnih meritev do 1. 10. 2016.  
 
(4) Dobavitelj in operater sistema uskladita izdajanje računov in obračun z določbami tako, da se 
začne četrti, peti in šesti odstavek 24. člena uporabljati s 1. 1. 2017. 
 
 
  

30. člen 
(prehodna določba za določanje odjema plina za ne dnevno merjene uporabnike) 

 
(1) Do prvega oktobra, ki sledi  šestim mesecem od sprejema metodologije iz prvega odstavka 19. 
člena te uredbe, operater distribucijskega sistema: 

 za določitev odjema zemeljskega plina za ne dnevno merjena  odjemna mesta, uporablja 
določbe iz drugega do osmega odstavka tega člena; 

 sporoča potrebne podatke o porabi zemeljskega plina tudi v skladu z devetim do enajstim 
odstavkom tega člena. 

 
(2) Operater distribucijskega sistema plina za vsak mesečni obračunski interval določi skupni 
odjem za ne dnevno merjena odjemna mesta tako, da od skupne izmerjene predaje zemeljskega 
plina odšteje odjem vseh dnevno merjenih odjemnih mest. 
 
(3) Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina za vsak mesečni obračunski interval določi 
povprečni odjem po posameznih ne dnevno merjenih odjemnih mestih končnih odjemalcev na 
podlagi izmerjenega oziroma izračunanega letnega odjema končnih odjemalcev po posameznih ne 
dnevno merjenih odjemnih mestih. Pri tem se upošteva poraba na odjemnem mestu v preteklih 
treh koledarskih letih. 
 
(4) Za ne dnevno merjena odjemna mesta, za katere ni podatka o odjemu v preteklih treh letih, se 
letni odjem iz prejšnjega odstavka tega člena določi na podlagi projektantsko določene predvidene 
letne porabe ali na podlagi povprečne porabe primerljivih odjemalcev, če ni na razpolago 
projektantsko določene letne porabe. 
 
(5) Za ne dnevno merjena odjemna mesta s temperaturno odvisnim odjemom, kar pomeni, da se 
zemeljski plin uporablja predvsem za ogrevanje, operater distribucijskega sistema pri določitvi 
odjema upošteva sezonsko dinamiko odjema zemeljskega plina. Pri izračunu se to upošteva tako, 
da povprečni odjem v mesečnem obračunskem intervalu pomnoži z ustreznim faktorjem za 
posamezen mesec, in sicer: za januar z 2,26, za februar z 1,96, za marec z 1,46, za april z 0,90, 
za maj z 0,36, za junij z 0,23, za julij z 0,18, za avgust z 0,21, za september z 0,27, za oktober z 
0,61, za november z 1,36 in za december z 2,20. 
 
(6) Iz tako izračunanih odjemov po mesečnih obračunskih intervalih na podlagi odjema v preteklih 
koledarskih letih določi deleže odjema po posameznih odjemnih mestih glede na skupni odjem teh 
odjemalcev. Operater distribucijskega sistema dnevne vrednosti izračuna po bilančnih skupinah 
korigira glede na dnevno odčitane količine sprejema zemeljskega plina v distribucijski sistem. 
 
(7) V kolikor operater distribucijskega sistema izvaja mesečna ali bolj pogosta odčitavanja merilnih 
naprav končnega odjemalca, te podatke uporabi pri določitvi deleža odjema po posameznem 
odjemnem mestu iz prejšnjega odstavka tega člena . 
 
(8) Skupni odjem končnih odjemalcev z ne dnevno merjenimi odjemnimi mesti operater 
distribucijskega sistema zemeljskega plina porazdeli po posameznih bilančnih skupinah v 
sorazmerju z vsoto posameznih izračunanih deležev odjema ne dnevno merjenih odjemnih mest 
članov te bilančne skupine.  
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(9) V primeru, ko se za odjemno mesto spremeni pripadnost bilančni skupini v obdobju 
obračunskega intervala iz prvega odstavka tega člena, operater distribucijskega sistema 
sorazmerno, to upošteva pri izračunu deleža odjema bilančne skupine, upoštevajoč 6. odstavek 
tega člena.. 
 
(10) Operaterji distribucijskih sistemov zemeljskega plina določijo ali izračunajo na podlagi 
podatkov odčitavanja  števcev ne dnevno merjenih odjemnih mest dejanski odjem teh odjemalcev 
v preteklem koledarskem letu, ločeno po bilančnih skupinah in podskupinah ter ga v elektronski 
obliki do 31. Januarja pošljejo operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina in nosilcem 
bilančnih skupin.  
 
(11) Operaterji distribucijskih sistemov morajo dobaviteljem, ki dobavljajo zemeljski plin 
odjemalcem na njihovem distribucijskem sistemu, zagotoviti podatke za vsak obračunski interval, 
in sicer: 

 do 8. ure zjutraj za predhodni dan: podatke o celotnem prevzemu zemeljskega plina v 
distribucijski sistem, ter zbirne podatke dnevno merjenih odjemnih mestih in 

 do 5. delovnega dne v tekočem mesecu: podatke o celotnem prevzemu zemeljskega plina 
v distribucijski sistem, ter zbirne podatke za dnevno merjena odjemna mesta za pretekli 
mesec. 

 
 

31. člen 
(prenehanje uporabe) 

 
Z uveljavitvijo te uredbe se preneha uporabljati Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom 
(Uradni list RS, št. 95/07). 

 
 

32. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
(1) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Št.  
Ljubljana,  
EVA 2015-2430-0004 

Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar 

Predsednik 
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PRILOGA 1: 
Podatki, ki jih skladno s 18. členom te uredbe operater distribucijskega sistema posreduje 
odjemalcu oziroma podjetju plinskega gospodarstva so naslednji: 
 
Tabela 1 
Matični podatki: 

 šifra operaterja  

 šifra odjemalca 

 naziv odjemalca 

 naslov odjemnega mesta 

 identifikacijsko oznako odjemnega mesta 

 namen porabe zemeljskega plina (kuhanje, ogrevanje, pogon,…) 

 odjemna skupina CDK 

 obremenitveni profil 
 
Tabela 2 
Podatki o porabi skladno s prvo alinejo 3. odstavka 18. člena: 

 leto  

 poraba plina 
 
Tabela 3: 
Podatki o porabi skladno drugo alinejo 3. odstavka 18. člena: 

 datum pričetka obračunskega obdobja 

 datum konca obračunskega obdobja 

 poraba plina v obračunskem obdobju 
 

Tabela 4: 
Podatki o porabi skladno tretjo alinejo 3. odstavka 18. člena: 

 mesec 

 poraba plina 
 
Tabela 5: 
Podatki o porabi skladno 4. odstavkom 18. člena: 

 datum   

 poraba plina  
 

Podatki se posredujejo v elektronski obliki v formatu xml in cvs.   
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OBRAZLOŽITEV  
 
Splošno 
Energetski zakon EZ-1 določa nekaj novih vsebin na področju trga z zemeljskim plinom, ki jih je 
potrebno bolj natančno določiti v Uredbi o delovanju trga z zemeljskim plinom (uredba). Ker je 
sprememb glede na obstoječo uredbo preveč, je pripravljen predlog nove uredbe. 
 
Uredba podrobneje določa postopek menjave dobavitelja zemeljskega plina in nekatere odnose 
med nosilci bilančnih skupin in podskupin. Uredba podrobneje določa dosegljivost in izmenjavo 
informacij o porabi zemeljskega plina in določa postopek določanja porabe plina za ne-dnevno 
merjena odjemna mesta, do uveljavitve metodologije pripravljavca prognoz po evropskem 
omrežnem kodeksu o izravnavi odstopanj (Uredba Komisije (EU) št 312/2014).  
 
Uredba predvideva uveljavitev obračunske enote za zemeljski plin v kWh oziroma v MWh, kar bo 
omogočilo tako primerjavo med energenti,  kot tudi distribucijo različnih kvalitet plina (bioplin…) po 
plinskem omrežju v prihodnje. 
 
Člen 1 
Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom podrobneje ureja nekatere elemente trga, ki niso v 
takem obsegu zajeti v energetskem zakonu EZ-1 ali v pravilih, sprejetih na osnovi pooblastila iz 
energetskega zakona ali opredeljeni v omrežnih kodeksih EU. V primeru izrednih razmer, ko ne 
veljajo več tržni mehanizmi in se v skladu z Aktom o načrtom za izredne razmere uvedejo netržni 
ukrepi, uredba ne more veljati v vseh elementih.  
Z uredbo se bolj natančno v naš pravni red prenaša segment direktive 2009/73/ES iz vsebin 
dostopa podatkov o porabi odjemalca (Priloga I, odstavek 1, točka h.) 
 
Člen 2 
Uredba dodatno k izrazom, ki so uveljavljeni v predpisih iz področja zemeljskega plina uvaja ali 
poudarja nekatere izraze, ki so nujni za razumevanje določb uredbe.  
 
Člen 3 
Zemeljski plin je blago, s katerim se trguje prosto, v opisanih oblikah in pravilih, ki so opredeljeni v 
uredbi. Ker pa je za delovanje trga z zemeljskim plinom zelo pomemben dostop do prenosnega 
omrežja in zagotovitev zadostnih in optimalnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina po 
prenosnem omrežju, so v uredbo (kot je to bilo tudi do sedaj) vključene nekatere osnovne določbe 
o delovanju sekundarnega trga s prenosnimi zmogljivostmi (člen 6). V 3. členu so opredeljeni 
akterji na trgu z zemeljskim plinom in določba, ki vse akterje ki želijo aktivno trgovati, zavezuje k 
pogodbeni izravnavi odstopanj v eni izmed dveh pogodbenih oblik (8. In 13. Člen), kar pomeni 
uvrstitev v bilančno shemo. 
 
Člen 4 
Trgovanje z zemeljskim plinom je prosto in skladno z EZ-1 se razume, da so vse transakcije sicer 
izvedene v virtualni točki. V virtualni točki je mogoče prenesti lastništvo plina, ki je že prišlo v 
Slovenijo, tudi med uporabniki omrežja, ki sicer niso trgovci in niso nosilci bilančnih skupin. Za tako 
transakcijo je skladno s pravili za delovanje virtualne točke, ki jih sprejme operater prenosnega 
sistema, potrebno zaključiti verigo transakcij za celotno količino plina.  
 
Člen 5 
Operater prenosnega sistema mora za izravnavo odstopanj, med napovedjo in dejanskim 
prenosom plina po prenosnim omrežjem, dnevno ali dokupiti ali prodati določene količine 
zemeljskega plina. Prav tako lahko dobavitelji za izravnavo svojih predvidenih odstopanj dokupijo 
ali prodajo zemeljski plin, ki je že napovedan ali prenesen v Slovenijo. Za namen teh transakcij 
operater prenosnega sistema, skladno z omrežnim kodeksom, organizira izravnalno trgovalno 
platformo, ki deluje v okviru platforme za virtualno točko. Trgovanje je transparentno in operater 
sproti objavi nastale stroške  (ceno) za nakup plina za izravnavo. 
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Člen 6 
Trg s prenosnimi zmogljivostmi je povezan s trgom zemeljskega plina, saj so zagotovljene in 
zakupljene zmogljivosti na prenosnem omrežju osnovni pogoj za prenos in tudi trgovanje z 
zemeljskim plinom. Uredba zato jasno določa osnovna načela predvsem sekundarnega trga s 
prenosnimi zmogljivostmi, ki omogoča pomembne korekcije zakupljenih zmogljivosti in je 
pomemben dejavnik pri zagotavljanju fleksibilnosti in dinamike trga z zemeljskim plinom. V 
Sloveniji smo že imeli poskus onemogočanja sekundarnega trga s prenosnimi zmogljivostmi, zato 
je toliko bolj pomemben jasen zapis načel in pravic uporabnikov prenosnega omrežja, ki mora biti 
enako jasno določen v pravilih operaterja prenosnega sistema in izvajan v praksi. 
 
Člen 7 
Izravnava odstopanj bilančnih skupin je ena pomembnejših nalog operaterja prenosnega sistema 
na področju trgovanja z zemeljskim plinom in hkrati osnova za delovanje trga z zemeljskim plinom. 
Točna evidenca napovedi in dejanskega prenosa zemeljskega plina po prenosnem omrežju ter 
posledično transparentno in pravično ovrednotenje odstopanj je ključno za delovanje trga z 
zemeljskim plinom, kjer se zemeljski plin karikirano pošlje v skupno cev in se iz skupne cevi 
dobavlja odjemalcem. Da bi lahko zagotovili konkurenco je zato nujno (čim bolj) natančno poznati 
realne količine ki jih končni odjemalci posameznega dobavitelja tudi zares porabijo (vzamejo) iz 
plinovodnega sistema. 
Sedmi člen podaja osnove odnosov med operaterjem prenosnega sistema in dobavitelji, ki so 
nosilci bilančnih skupin ali podskupin. Podrobneje pa so vloge in naloge in postopki opredeljeni v 
Sistemskih obratovalnih navodilih operaterja prenosnega sistema (SON). 
 
Člen 8 
Bilančna shema je ime za hierarhično sestavljeno skupino akterjev na trgu, ki nosijo odgovornost 
za izravnavo odstopanj svoje bilančne skupine ali podskupine. Odgovornost se na najvišjem nivoju 
vzpostavi z bilančno pogodbo z operaterjem prenosnega sistema, podredno njej pa je odgovornost 
vzpostavljena s pogodbo o izravnavi med nosilcem bilančne skupine in podskupine. Operater 
prenosnega sistema na osnovi teh pogodb oblikuje seznam bilančne sheme in jo ažurno objavi. 
 
Člen 9 
Bilančna pogodba je osnovna pogodba o odgovornosti za izravnavo odstopanj. Na osnovi te 
pogodbe in skozi to pogodbo so v izravnavo odstopanj vključeni vsi podpisniki odprtih pogodb z 
nosilcem bilančne skupine: pogodbo o izravnavi in pogodbo o dobavi. Z bilančno pogodbo se 
opredeli nosilec bilančne skupine, ki odgovarja za celotno bilančno skupino, vključno z morebitnimi 
podskupinami. 
 
Člen 10 
Nosilec bilančne skupine mora v odnosu do operaterja prenosnega sistema zagotoviti 
izpolnjevanje bilančne pogodbe, pri tem pa je še posebej pomembno čim bolj natančno 
napovedovanje prevzema in predaje zemeljskega plina. Slovenija nima skladišč zemeljskega plina, 
ki bi lahko prevzemala del bremena upravljanja prenosnega sistema pri npr. večjem odjemu od 
napovedanega, zato je pravilna napoved toliko bolj pomembna.  
Nosilec bilančne skupine je seveda lahko nosilec samo ene bilančne skupine, saj je odgovornost 
za izravnavo povezana z eno pravno osebo. Enako nosilec bilančne skupine ne more biti hkrati 
nosilec bilančne podskupine, ne v okviru svoje bilančne skupine in ne v okviru druge bilančne 
skupine. V bilančni shemi se torej lahko pravna oseba pojavi samo enkrat. 
 
Člen 11 
Vsak akter na trgu, ki odjema ali oddaja plin v plinovodni sistem, mora biti član bilančne skupine. V 
bilančno skupino se končni uporabniki uvrstijo z odprto pogodbo, nosilci bilančnih podskupin pa s 
pogodbo o izravnavi, ki je v principu tudi odprta pogodba. 
Od navedenih akterjev na plinskem trgu je le tržni posrednik na virtualni točki takšen, ki zemeljski 
plin le preproda, in še to le v primeru, ko je znana končna bilančna skupina za celotno količino 
zemeljskega plina v transakciji in tako se zanj ne zahteva vključitev v bilančno skupino, saj v tej 
svoji omejeni vlogi trgovanja ne prevzema tveganj za izravnavo. 
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Odjemna mesta ki izpolnjujejo kriterij iz EZ-1 za odbavo s strani večih dobaviteljev, se lahko 
oskrbujejo preko več odprtih pogodb in v tem primeru je pomembno, da je podatek o razmerju 
količin po bilančnih skupinah znan v naprej. Uredba določa, da se v primeru, da ni posredovanega 
novega podatka o razmerju, upošteva zadnji posredovani. 
 
Celoten sistem zemeljskega plina in odnosi med akterji so oblikovani z upoštevanjem, da je za eno 
odjemno mest sklenjena ena pogodba o dostopu. Uredba to izrecno določa. S tako izrecno 
določbo se jasno opredelijo odgovornosti v pogodbenih odnosih. V praksi obstaja nekaj primerov 
»neurejenih« odjemnih mest z množico pogodb etažnih lastnikov tako za dostop kot za dobavo 
plina in kjer se naknadno določa delitev stroškov med »končnimi odjemalci«, pri tem pa ni jasna 
odgovornost za to delitev. Poleg manjših primerov so bolj kritični primeru (več) večstanovanjskih 
hiš, ki se ogrevajo iz skupne plinske kotlovnice. V takem primeru je neprimerno podpisovanje 
pogodb o dostopu (in dobavi) s posameznim etažnim lastnikom, saj se popolnoma izgubi nadzor 
nad izvajanjem pogodb o dostopu in dobavi. Pogodbeni odnosi so praktično neizvedljivi in 
potrebno je zapreti prostor za manipulacijo, tako glede plačil, kot glede izbora dobavitelja. Etažni 
lastniki lahko (in po 23. členu Stanovanjskega zakona morajo) s pogodbo pooblastijo tretjo osebo 
za podpis pogodb o priključitvi (dostopu) in dobavi za ime in račun etažnih lastnikov.  
 
Člen 12 
Bilančna odgovornost je ključni odnos za delovanje trga z zemeljskim plinom. V tem kontekstu je 
bilančna pogodba ena stabilnejših pogodb in je zato zelo pomembno, kako so določeni odnosi v 
zvezi z njo, med drugim tudi prenehanje bilančne pogodbe, ki jo določa 12. člen uredbe. V 
normalni situaciji, ko je prenehanje bilančne skupine načrtovano, se bilančna skupina pred 
prenehanjem bilančne pogodbe izprazni članov, v nasprotnem primeru, pa je nujno, da so člani/ 
končni odjemalci obveščeni o postopku z namenom, da si zagotovijo drugega dobavitelja. 
 
Člen 13 
S pogodbo o izravnavi nosilec bilančne skupine dovoli svojemu članu, da izvaja dobavo 
zemeljskega plina končnim odjemalcem ali deluje na trgu z zemeljskim plinom v okviru omejitev, ki 
jih določita v pogodbi in v okviru bilančne odgovornosti nosilca bilančne skupine. S podpisom 
pogodbe o izravnavi se vzpostavi nosilec bilančne podskupine. 
Nujo je, da je operater prenosnega sistema seznanjen z vzpostavljenim odnosom in 13. člen 
določa nujne elemente in klavzule pogodbe, ki opredeljujejo hierarhijo odgovornosti za izravnavo 
odstopanj. Pogodba o izravnavi je eden od dveh načinov za uvrstitev v bilančno shemo. 
 
Člen 14 
S sklenitvijo  pogodbe o izravnavi se ustanovi bilančna podskupina, ki je hierarhično umeščena v 
bilančno skupino in lahko tudi pod drugo bilančno podskupino. Teoretično  število nivojev bilančnih 
podskupin sicer ni omejeno. Omejitev pa je določena za nosilce bilančnih podskupin: le ta je lahko 
nosilec samo ene bilančne podskupine in ne more biti hkrati nosilec bilančne skupine. Taka 
omejitev je nujna zaradi jasne in nedvoumne odgovornosti glede tako dobave zemeljskega plina 
kot izravnave odstopanj. 
 
Člen 15 
Podobno kot v primeru bilančne pogodbe, so tudi za pogodbo izravnavi določeni pogoji ob 
prenehanju pogodbe. Prav tako pa mora o prenehanju pogodbe o izravnavi biti obveščen nosilec 
bilančne skupine in operater prenosnega sistema. 
 
Člen 16 
Pogodba o dobavi oziroma odprta pogodba določa pripadnost odjemnega mesta določeni bilančni 
skupini ali podskupini. Da bi operater sistema lahko alociral količine prevzetega plina po bilančnih 
skuinah, mora vsak trenutek vedeti, kateri bilančni (pod)skupni pripada določeno odjemno mesto. 
To mu omogoča evidenca pogodb o dobavi. 
 
Člen 17 
Dostopnost in pravočasnost informacije je ključnega pomena za optimiranje aktivnosti na trgu z 
zemeljskim plinom. Uredba poleg določb evropskih uredb določa elektronsko obliko posredovanja 
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podatkov in brezplačnost le tega. Na ta način se zagotavlja tako tekoče, kot optimalno izvajanje 
postopkov v zvezi z delovanjem trga z zemeljskim plinom.  
 
Člen 18 
Dostopnost podatkov o porabi odjemnega mesta je pomembna tako za potrebe odjemalca, kot 
dobavitelja. Novi dobavitelj na osnovi teh podatkov bolje spozna preteklo porabo odjemalca in jo 
na tak način bolje predvideva in vključuje v napoved prenosna količin zemeljskega plina. To je 
pomembno predvsem pri velikih odjemalcih. Uredba skladno z napotili EZ-1 določa kateri podatki 
so dosegljivi, komu in na kakšen način. Podatki se nanašajo na odjem zemeljskega plina, iz katere 
si lahko novi dobavitelj ali odjemalec določi predvideno porabo v naslednjem obdobju. Dostopnost 
podatkov je brezplačna. 
 
Člen 19 
Postopek določanja odjema zemeljskega plina za »ne dnevno merjena« odjemna mesta je zaradi 
potrebne spremembe v uredbi urejen na dva načina: končno obliko bo določal pripravljavec 
prognoz v skladu z Uredbo Komisije (EU) št 312/2014 – omrežni kodeks o izravnavi odstopanj. 
Prehodno, do dokončne uveljavitve metodologije pripravljavca prognoz kar bo predvidoma v roku 
dveh let, pa se bo uporabljal modificiran sedanji način. Uredba se tako v 19. členu naslanja na 
določila uredbe komisije, medtem ko v prehodnem, 30. členu, določa ureditev, ki predstavlja 
nekoliko dopolnjeno sedanje urejanje tega področja. 
Pomembno določilo tega člena je zahteva po uskladitvi alokacije z dnevnimi odjemi iz prenosnega 
sistema za distribucijsko omrežje, saj se na ta način izognemo seštevanju napake in korekciji na 
zadnji dan v tednu ali mesecu. 
 
Člen 20 
Operater distribucijskega sistema mora razdeliti distribuirano količino zemeljskega plina po 
bilančnih (pod) skupinah oziroma dobaviteljih,ki dobavljajo plin odjemalcem na njegovem omrežju. 
Prav tako mora pri alokaciji količin na bilančno skupino upoštevati dnevno izmerjene količine 
zemeljskega plina, ki vstopajo v distribucijsko omrežje. 
 
Člen 21 
Uredba določa postopek, ki se izvede ob menjavi dobavitelja zemeljskega plina. Postopek je glede 
na sedanjega poenostavljan za odjemalca oziroma dobavitelja in hkrati zapolnjuje pravno praznino 
glede odpovedi / veljavnosti pogodb o dobavi ob menjavi dobavitelja. Glede rokov izvedbe 
menjave je hkrati skladen z določbami direktive in energetskega zakona ter dovoljuje odjemalcu in 
operaterju potrebno fleksibilnost pri določanju datuma menjave. 
 
Zamenjavo dobavitelja običajno izvede novi dobavitelj na osnovi pooblastila odjemalca, ki je po 
navadi vključeno v podpisano pogodbo o dobavi. Z obvestilom o menjavi se lahko določi tudi 
datum menjave dobavitelja, kar je posebej pomembno pri poslovnih odjemalcih, kjer so pogodbe 
časovno določene in se zaključijo na točno določen datum. 
 
Operater sistema mora v treh dneh od oddaje obvestila o menjavi obvestiti vlagatelja o morebitni 
nepopolnosti obvestila. Tako ima vlagatelj signal, da lahko dopolni obvestilo. 
 
Obstoječa pogodba o dobavi se prekine z dnem menjave dobavitelja in nova pogodba začne veljati 
na dan menjave dobavitelja. Na dan menjave dobavitelja se z začetkom plinskega dne začne 
dobava po novi pogodbi o dobavi. 
 
Izmenjava podatkov ob menjavi dobavitelja poteka elektronsko v obliki, iz katere je podatke možno 
uvoziti v informacijski sistem, ali preko informacijske platforme. Informacijsko platformo lahko kreira 
operater sistema ali združenje operaterjev. Konkretno GIZ DZP pripravlja osnutek take platforme 
za izmenjavo podatkov. 
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Člen 22 
Stanje merilne naprave ob menjavi dobavitelja je pomemben element postopka menjave in pomeni 
končno stanje za obstoječega dobavitelja in začetno stanje za novega dobavitelja zemeljskega 
plina. Ker so odjemna mesta različno opremljena je odčitavanje različno in temu prilagojeni časovni 
odkloni. V primeru ne dnevno merjenih odjemnih mest je v primeru nedostopnosti le tega možno 
določiti stanje merilne naprave v skladu z 19. členom uredbe. Stroški odčitavanja merilne naprave 
ob menjavi dobavitelja se krijejo iz zneska za meritve operaterja sistema. 
 
Člen 23 
Uredba določa da morajo vsa odjemna mesta, ki imajo letni odjem preko 700.000 kWh  (trenutno je 
to odjemna skupina CDK9) ali pripadajo več kot eni bilančni skupini imeti urejen sistem dnevnega 
merjenja in posredovanja meritev operaterju sistema. Le na ta način bo mogoče doseči kvalitetne 
podatke za dnevne napovedi v skladu z Uredbo 715, ki jih mora pripraviti operater prenosnega 
sistema. Da bi bilo mogoče vzpostaviti sistem sporočanja podatkov, uredba nalaga lastnikom 
odjemnih mest, da omogočijo namestitev naprav za merjenje in prenos. Odjemnih mest, ki 
dosegajo ta kriterij je v Sloveniji 467. 
 
Člen 24 
Uredba določa minimalne elemente računa s stališča trga z zemeljskim plinom. Uredba na novo 
uvaja obračunavanje cene za zemeljski plin v EUR cent/kWh. Z uvajanjem kWh kot obračunske 
enote za zemeljski plin bo potrebno pri pripravi računa in obračuna izpeljati postopek pretvorbe iz 
izmerjenih m3, vendar bo na drugi strani za uporabnika bolj pregledna in primerljiva uporaba 
energije z drugimi energenti, prav tako pa bo v primeru različne kvalitete zemeljskega plina v 
prihodnje, obračunavanje bolj pravično. kWh/h so od lani  (enotno v EU) v uporabi pri zakupu 
kapacitet na prenosnem omrežju zemeljskega plina. Prav tako pa tudi druge države članice EU 
uvajajo obračunsko enoto za zemeljski plin kWh (npr Avstrija). 
 
Pri računu je pomembno, da so vse postavke na računu pri enotah usklajene. Zato uredba določa 
da se vse postavke prikažejo v enotah EUR/ kWh (ali EUR/MWh), EUR/(kWh/dan). Poleg 
zemeljskega plina je na enotnem računu tudi omrežnina, sicer pa prispevek za učinkovito rabo 
energije, prispevek za SPTE, okoljska dajatev za CO2 in trošarina.  
 
Da bi se omrežnina tudi za distribucijsko omrežje zaračunavala v usklajenih enotah bo poskrbela 
Agencija za energijo s spremembo Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za 
distribucijski sistem zemeljskega plina. 
 
Prispevek za učinkovito rabo je v osnovi že določen v EUR/kWh, podredno pa je v pripadajočem 
predpisu določen preračun v EUR/Sm3.  
 
Za prispevek za SPTE agencija za energijo vsako leto določi višino prispevka s posebnim aktom, 
kjer na osnovi pretvorbenih faktorjev iz pripadajoče uredbe preračuna osnovno ceno, kije določena 
v EUR/kWh v EUR/Sm3. V aktu za naslednje leto agencija ne bo več preračunala v posebno enoto 
za zemeljski plin.  
 
Okoljska dajatev za CO2 je že sedaj v pripadajoči uredbi določena v EUR/GJ. GJ je energijska 
enota in se skladno z mednarodnim merskim sistemom preračuna v kWh, za kar ni potrebno 
posebno določba v predpisih. 
 
 
Pri računu je pomembno, da ima jasno označene podatke, ki so potrebni za zamenjavo 
dobavitelja, da se v postopku menjave potencialno ne bi dogajala izmikanja in ugotavljanje 
nepopolne vloge (obvestila) zaradi manjkajočih podatkov, ki jih priskrbi operater, na račun pa 
natisne dobavitelj. 
 
Prav tako je zaradi transparentnosti in enotnega pristopa pri dobaviteljih in operaterjih sistemov 
pomembno, da se spremembe tarifnih postavk upoštevajo pri pripravi računa oz. obračuna in pri 
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tem upoštevajo obdobja veljavnosti, vse z namenom, da se zaščiti končni odjemalec in 
neopravičeno zaračunavanje celotne količine po npr zadnji, trenutno veljavni  ceni. 
 
Člen 25 
Odjemna skupina odjemnega mesta je določena z letno količino odjema zemeljskega plina. Na 
osnovi uvrstitve v odjemno skupino se obračunava tudi omrežnina in zato je pomembno, da so 
odjemna mesta čim bolj pravilno razvrščena. Glede na spremembe porabe končnih odjemalcev pa 
seveda prihaja do odstopanj, ki jih je nujno upoštevati pri obračunu. Uredba tako določa enotno 
pravilo, da se spremembe odjemnih skupin v obračunskem obdobju (najmanj enkrat letno) 
upoštevajo ugotovljene pravilne odjemne skupine. Danes tak poračun izvajajo le redki operaterji 
distribucijskega sistema. 
 
Člen 26 
Kurilna vrednost zemeljskega plina v prenosnem (in distribucijskem) sistemu se dnevno nekoliko 
spreminja. Ker je celoten plin iz enotnega izvora, so te spremembe danes res minimalne. Operater 
prenosnega sistema, ki dnevno spremlja kalorično vrednost vstopnega plina, ima izdelano 
metodologijo za določanje enotne kalorične vrednosti v sistemu. Prav tako pa ima pripravljeno 
metodologijo za določanje kalorične vrednosti po območjih, če bi se pojavile večje razlike v 
kaloričnih vrednostih prevzetega plina v prenosni plinovodni sistem. 
 
Kalorične vrednosti, ki se uporabijo v preračunih iz volumetričnih enot in pretvorbeni faktorji morajo 
redno biti objavljeni na spletni strani in dostopni operaterjem sistema in dobaviteljem. 
 
Zaradi potrebe po čim prejšnji izdaji računa za prevzeti zemeljski plin na začetku meseca, uredba 
predvideva objavo povprečno mesečno kurilno vrednost čim prej v začetku meseca, da bi tako 
operaterji sistemov in dobavitelji lahko pravočasno pripravili obračune in izdali račune.  
 
Člen 27 
V primeru ogrožanja življenja in zdravja v skladu s 176. Členom EZ-1, uredba določa pogoje, pod 
katerimi ni dovoljeno odklopiti končnega odjemalca zemeljskega plina. Določila so usklajena s 
področjem električne energije. Bistvena novost je v tem, da je upravičenost za neodklop 
omogočena v obdobju do dokončne odločbe centra za socialno delo in ne na osnovi odločbe, kot 
je bilo to do sedaj. S tem se odpravlja zanka, kjer so bili upravičenosti deležni tisti, ki so prejeli 
pomoč ravno za vsebin upravičenosti. 
 
Ker postopek pomeni spremembo dobavitelja, ki je ne izvede odjemalec, uredba določa način 
izbora takega dobavitelja preko operaterja distribucijskega sistema. 
 
Člen 28 
Kazenske določbe določajo denarne kazni za operaterja sistema in dobavitelja, če ne izvaja 
posameznih določb uredbe. Uredba določa tudi denarno kazen za odjemalca, če ne omogoča 
dostopa do merilne naprave oziroma ne omogoča namestitve naprav za dnevno merjenje porabe.   
 
Člen 29 
Splošne prehodne določbe so potrebne za: 

 ureditev pogodbenega razmerja v primeru večih pogodb o dostopu na enem odjemnem 
mestu. Pri tem pričakujemo daljše postopke v zvezi s pripravo in podpisom novih pogodb 
ter uskladitvijo novih razmerij med odjemalci. 

 ureditev odnosov med bilančnimi podskupinami in nosilcem bilančne skupine, ter poročanju 
operaterju prenosnega sistema v zvezi s tem. Tu pričakujemo potrebno dopolnitev 
obstoječih pogodb o izravnavi ter ureditev hierarhične slike bilančne sheme na osnovi 
obvestila nosilca bilančne sheme. 

 ureditev dostopnosti podatkov za dnevno merjene odjemalce. Pri tem je potrebno zagotoviti 
dnevni dostop do podatkov za 467 odjemalcev, od katerih najmanj 287 že ima  dnevno 
merjeno porabo zemeljskega plina. Ker gre za velike odjemalce ne pričakujemo večjih 
težav pri tehnični izvedbi. 
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 prehod na nove obračunske enote. Za ta prehod je potrebno dopolniti informacijske sisteme 
in vključiti pretvorbo v kWh. Glede zaračunavanja prispevkov in taks je obrazložitev podana 
k 24. členu.  

 
Člen 30 
Določanje odjema zemeljskega plina za ne dnevno merjena odjemna mesta določa 19. Člen 
uredbe, kjer je predvidena priprava metodologije s strani pripravljavca prognoz. Dokler pa 
metodologija ni pripravljena in sprejeta pa prehodni člen določa način izračuna ne dnevno 
merjenega odjema. 
Prehodni način določa enak postopek določanja odjema ne dnevno merjenih odjemnih mest kot je 
v veljavi do sedaj, z dodatkom korekcije na dnevno izmerjene količine zemeljskega plina, ki 
vstopijo v distribucijski sistem. Dodana korekcija bo bistveno izboljšala sedanjo napako, ki se je 
običajno prenesla na konec tedna ali meseca in je zato bila neobvladljiva s strani napovedovanja 
količin dobaviteljev. 
 
Člen 31 
Nova uredba v popolnosti nadomesti obstoječo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom. 
  
Člen 32 
Predviden je normalen, petnajstdnevni rok uveljavitve uredbe po objavi. 
 
 
Priloga 1 
V prilogi je določna vsebina in oblika podatkov, ki jih operater distribucijskega sistema na zahtevo 
posreduje pooblaščeni osebi (odjemalcu ali podjetju plinskega gospodarstva). Podatki se na 
izmerjeno in obračunano porabo zemeljskega plina na odjemnem mestu. S temi podatki si 
odjemalec in dobavitelj lahko ustvarita primerno sliko in iz analize lažje določita prihodnji odjem. Z 
določbami v 18. členu uredbe v povezavi s prilogo 1 se v naš pravni red dokončno prenaša  h) 
točka, 1. odstavka, priloge I, Direktive 2009/73/ES. 
 


