
Priloga 2: Obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in drugih organov 

in obveznosti javnih služb, povezanih z zanesljivostjo oskrbe s plinom 

 
1. Obveznosti podjetij plinskega gospodarstva 

 
Podjetja plinskega gospodarstva morajo v skladu s 160. členom EZ-1 v javnem 

interesu izvajati naloge, ki se nanašajo na zanesljivost oskrbe, na rednost, 
kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, vključno z učinkovito rabo 
energije, energijo iz obnovljivih virov in varstvom podnebja. Podjetja plinskega 

gospodarstva, ki izvajajo gospodarske javne službe iz EZ-1, morajo zagotoviti: 
 

- trajno in nepretrgano obratovanje sistema v okviru omejitev, ki jih 
določajo stanje tehnike in standardi kakovosti oskrbe; 

- varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje sistema; 

- priključevanje uporabnikov sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi 
pogoji; 

- omogočanje dostopa do sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi 
pogoji; 

- zaračunavanje dostopa do sistema po regulirani omrežnini; 

- dolgoročno načrtovanje razvoja sistema; 
- druge obveznosti, določene z zakonom ali drugim predpisom. 

 
Obveznosti javne službe so podrobneje določene z EZ-1 ter na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi ter splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil, pa tudi z 

zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi. 

 
2. Obveznosti operaterja prenosnega sistema 

Dejavnost operaterja prenosnega sistema je obvezna gospodarska javna služba. 

Operater prenosnega sistema je zadolžen za: 

- omogočanje stalne dvosmerne zmogljivosti na vseh čezmejnih povezavah 

med državami članicami v skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe (EU) 

št. 994/2010; 

- varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega 

sistema v skladu s 177. členom EZ-1;  

- razvoj sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, 

zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema in usmeritev razvojnega 

načrta operaterja prenosnega sistema v skladu s 177. členom EZ-1;  

- zagotavljanje zanesljivosti dobave plina z ustrezno zmogljivostjo in 

zanesljivostjo sistema v skladu s 177. členom EZ-1;  

- vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave 

odstopanj v omrežju, opredeljenih v sistemskih obratovalnih navodilih 

prenosnega omrežja plina v skladu s 177. členom EZ-1;  

- napoved porabe plina ter potrebnih virov z uporabo metode celovitega 

načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema v 

skladu s 177. členom EZ-1;  



- vzpostaviti zadostno čezmejno zmogljivost za vključitev evropske prenosne 

infrastrukture, prilagojene vsem ekonomsko upravičenim in tehnično 

izvedljivim zahtevam po zmogljivosti, upoštevaje zanesljivost oskrbe s 

plinom v skladu s 177. členom EZ-1; 

- pripraviti desetletni razvojni načrt omrežja, ki mora vsebovati učinkovite 
ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe v skladu z 

200. členom EZ-1; 
- priprava načrta nujnih ukrepov, ki mora vsebovati okoliščine za uporabo 

nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe ter mora biti usklajen 
tudi z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim 
plinom, v skladu s 169. členom EZ-1. Načrt nujnih ukrepov mora operater 

prenosnega sistema objaviti na svoji spletni strani in ga poslati pristojnemu 
organu; 

- obveščanje pristojnega organa o izvedbi nujnih ukrepov v skladu s 

169. členom EZ-1. 

 
3. Obveznosti operaterja distribucijskega sistema 

Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je izbirna lokalna gospodarska 

javna služba. Operater distribucijskega sistema je zadolžen za: 

- varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega 

sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem 

varovanja okolja in energetske učinkovitosti v skladu z 216. členom EZ-1; 

- razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb 

uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema 

v skladu z 216. členom EZ-1;  

- zagotavljanje zanesljivosti dobave plina z ustrezno zmogljivostjo in 

zanesljivostjo omrežja v skladu z 216. členom EZ-1; 

- pripravo načrta nujnih ukrepov, ki mora vsebovati okoliščine za uporabo 

nujnih ukrepov ter način, čas in obseg njihove izvedbe ter mora biti usklajen 

tudi z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim 

plinom, v skladu s 169. členom EZ-1. Načrt nujnih ukrepov mora operater 

distribucijskega sistema objaviti na svoji spletni strani in ga poslati 

pristojnemu organu; 

- obveščanje pristojnega organa o izvedbi nujnih ukrepov v skladu s 

169. členom EZ-1. 

4. Obveznosti dobaviteljev zaščitenim odjemalcem oziroma njihovih 

dobaviteljev 

Dobavitelji zaščitenim odjemalcem oziroma njihovi dobavitelji imajo naslednje 

obveznosti: 

- izpolnjevanje standarda oskrbe in poročanje o zagotavljanju standarda 
oskrbe v skladu s 6. in 7. členom tega akta; 

- zagotavljanje zadostnih količin plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v 

skladu s prvim odstavkom 4. člena tega akta; 



- dobavitelji, ki uvažajo plin, morajo zagotavljati primerno diverzifikacijo 

prenosnih poti in dobavnih virov v skladu z drugim in tretjim odstavkom 
4. člena tega akta. 

 
5. Obveznosti pristojnega organa 

Pristojni organ ima naslednje obveznosti: 

 oblikovanje preventivnega načrta ukrepov in načrta za izredne razmere v 
skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 994/2010; 

 izvedba in posodabljanje ocene tveganja v skladu z 9. členom Uredbe (EU) 
št. 994/2010; 

 redno spremljanje zagotavljanja oskrbe s plinom na nacionalni ravni v 
skladu s 3. členom Uredbe (EU) št. 994/2010; 

 odločanje o predlogih za dvosmerno zmogljivost v zvezi s povratnim tokom 

ali o zahtevi za izvzetje iz obveznosti omogočanja dvosmerne zmogljivosti 
v skladu s 7. členom Uredbe (EU) št. 994/2010;  

 določitev podjetij plinskega gospodarstva, ki morajo zagotavljati standard 
oskrbe v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 994/2010; 

 razglašanje stopenj krize, sklicevanje krizne skupine, sprejemanje ukrepov 

in obveščanje Evropske komisije v skladu z 10. členom Uredbe (EU) št. 
994/2010; 

 sodelovanje v koordinacijski skupini za plin v skladu z 12. členom Uredbe 
(EU) št. 994/2010;   

 uvedba sistema poročanja za zagotavljanje informacij, zahtevanih v 

13. členu Uredbe (EU) št. 994/2010;     
 najpozneje v šestih tednih po odpravi izrednih razmer Evropski komisiji 

zagotoviti podrobno oceno izrednih razmer in učinkovitosti izvedenih 
ukrepov, vključno z oceno gospodarskih posledic izrednih razmer, vpliva 
na sektor elektrike ter pomoči, ki je bila zagotovljena Evropski uniji in 

njenim državam članicam  in/ali je bila od slednjih prejeta v skladu s 
13. členom Uredbe (EU) št. 994/2010; 

 prejemanje (spremenjenih) podatkov od podjetij plinskega gospodarstva o 
pogodbah, ki trajajo več kot eno leto, z dobavitelji iz tretjih držav in 
njihovo posredovanje v zbirni obliki Evropski komisiji v skladu s 

13. členom Uredbe (EU) št. 994/2010; 
 odločanje o sporih, ali je določena oseba zaščiteni odjemalec v skladu s 

168. členom EZ-1; 
 nadzorni in prekrškovni organ na področju zanesljive oskrbe v skladu  

z EZ-1; 
 upoštevanje stroškov zagotavljanja infrastrukturnega standarda in 

stroškov, nastalih zaradi zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti na način, 

kot to zahteva osmi odstavek 6. člena Uredbe (EU) št. 994/2010; 
 spremljanje zanesljivosti oskrbe, od katere so odvisni ravnotežje med 

ponudbo in povpraševanjem na nacionalnem trgu, raven predvidenega 
prihodnjega povpraševanja in predvidene dodatne zmogljivosti, ki se 
načrtujejo ali gradijo v skladu s 434. členom EZ-1. 


