
PRILOGA 1 

SPLOŠNI POGOJI POGODBE O PRENOSU ZA VSTOPNO IN IZSTOPNO ZMOGLJIVOST V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. Veljavnost in obseg uporabe splošnih pogojev pogodbe o prenosu za vstopno in 
izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji 

Splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji  
so sestavni del pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji, 
ki se sklene med uporabnikom sistema in operaterjem prenosnega sistema PLINOVODI 
d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: operater 
prenosnega sistema). Ti splošni pogoji so del vsake pogodbe o prenosu za vstopno in 
izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji, sklenjeno po datumu njihove objave, ne glede 
na to, ali se nanje izrecno sklicuje ali ne. Če pogodba o prenosu posamezno vprašanje 
ureja drugače, se glede tega vprašanja uporablja pogodba o prenosu. 

Splošni pogoji pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki Sloveniji 
opredeljujejo pravice in obveznosti, v skladu s katerimi bosta stranki izvrševali sklenjene 
pogodbe o prenosu za vstopne in izstopne zmogljivosti v Republiki Sloveniji.  

V splošnih pogojih pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki 
Sloveniji se uredijo vse pogodbene sestavine pogodbe o prenosu, razen tistih, ki jih 
uporabniku sistema skladno s Pravili o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega 
sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Pravila) pošlje v podpis operater prenosnega sistema, in sicer: 

- vstopno oziroma izstopno točko v Republiki Sloveniji, 
- obdobje zakupa prenosne zmogljivosti, 
- obseg zakupljene pogodbene prenosne zmogljivosti, 
- predajni oziroma prevzemni tlak na mestu predaje oziroma prevzema in dovoljeno 

odstopanje, 
- največji dovoljeni urni pretok, 
- najmanjši dovoljeni pretok zemeljskega plina, 
- določitev cene zakupa, 
- čas veljavnosti pogodbe. 

2. Predmet pogodbe o prenosu 

Predmet pogodbe o prenosu je zagotovitev vstopne ali izstopne zmogljivosti v Republiki 
Sloveniji za uporabnika sistema, in sicer na prenosnem sistemu v lasti in upravljanju 
operaterja prenosnega sistema, vse pa z namenom izvajanja prenosa zemeljskega plina. 

3. Obračun omrežnine 

Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo prenosnega sistema dolžan plačati uporabnik 
sistema in ki se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega zakupa 
zmogljivosti kot uporabe tega sistema. 

Znesek omrežnine operater prenosnega sistema zaračunava na način in pod pogoji, 
določenimi v skladu z vsakokrat veljavnim splošnim aktom agencije o metodologiji za 
obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in aktom o določitvi 
omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina ter Pravili. 

Operater prenosnega sistema pri zaračunavanju uporabe sistema upošteva tudi spremembe 
priključkov, ki jih v obdobju veljavnosti pogodbe zahteva uporabnik sistema ter druge 



aktivnosti in posege, ki so potrebni na prenosnem sistemu v zvezi z izpolnjevanjem 
pogodbe o prenosu, vse pa v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

Pri tem se vsi zneski omrežnine, razen tistih, za katere navedeni predpisi določajo 
drugače, obračunajo upoštevaje pogodbeno dogovorjen zakup zmogljivosti in ne glede na 
obseg uporabe oziroma dejansko prenesene količine zemeljskega plina preko prenosnega 
sistema (načelo »pelji ali plačaj«). 
 

4. Način izdajanja računov in plačilni pogoji 

Operater prenosnega sistema izdaja račune na način in pod pogoji skladno z vsakokrat 
veljavnimi predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega 
plina. Na računih se obračuna tudi zneske davkov, taks, trošarin in drugih dajatev, ki jih 
mora operater prenosnega sistema obračunati na podlagi veljavnih predpisov in jih je 
uporabnik sistema dolžan poravnati skladno s predpisi o davkih, taksah, trošarinah in 
drugih dajatvah.  

Reklamacijo glede pravilnosti izdanih računov lahko uporabnik sistema vloži pisno do 
zapadlosti posameznega računa. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa ob 
zapadlosti. 

Če uporabnik sistema svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, 
operater prenosnega sistema od vključno 31. dne od nastanka terjatve do plačila 
uporabniku sistema zaračuna zakonite zamudne obresti. 

V primeru nepravočasnega plačila bo operater prenosnega sistema vsa plačila uporabnika 
sistema vračunaval po vrstnem redu dospelosti terjatev in v skladu z 288. členom 
Obligacijskega zakonika.  

Če uporabnik sistema ne poravna svojih obveznosti skladno z veljavnimi predpisi in 
sklenjeno pogodbo o prenosu, ima operater prenosnega sistema pravico od njega 
nemudoma zahtevati druge, zanj sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali 
drugačen način plačila.  

Operater prenosnega sistema lahko zahteva, da uporabnik sistema zavaruje povprečno 
izračunani znesek dvomesečne omrežnine, glede na pogodbeno dogovorjeni največji obseg 
zakupa prenosnih zmogljivosti.  

Operater prenosnega sistema lahko kot inštrument zavarovanja plačila uvede tudi način 
plačevanja obveznosti na podlagi mesečno izstavljenih predračunov. V nadaljevanju 
operater prenosnega sistema plačniku storitev, to je uporabniku sistema, najkasneje do 
15. dne v mesecu pred začetkom naslednjega meseca, izstavi predračun za predviden 
znesek omrežnine z rokom plačila do 25. dne v mesecu pred začetkom meseca, na 
katerega se predračun nanaša. V kolikor predračun ne bo poravnan v predvidenem roku, bo 
v začetku meseca, na katerega se predračun nanaša, operater prenosnega sistema za 
uporabnika sistema prekinil prenos zemeljskega plina. 

Ko uporabnik sistema izpolni zahtevo operaterja prenosnega sistema po instrumentu 
zavarovanja plačil ali drugačnemu načinu plačila, skleneta operater prenosnega sistema in 
uporabnik sistema dogovor o poplačilu zapadlih obveznosti, ki ne predstavlja novacije le-
teh.  
 
Če uporabnik sistema: 
- po opominu ne poravna vseh svojih obveznosti do operaterja prenosnega sistema ali  
- ne izpolni zahteve skladno s prejšnjim odstavkom po instrumentu zavarovanja plačil ali 

drugačnemu načinu plačila ali 



- ne izvaja plačil skladno s sklenjenim dogovorom o poplačilu zapadlih obveznosti,  
lahko operater prenosnega sistema v rokih in na način iz veljavnih predpisov odklopi 
uporabnika sistema na posameznem odjemnem mestu. 
 

5. Višja sila 

Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora operaterja 
prenosnega sistema in je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti. Za 
ugotavljanje višje sile in njenih posledic se uporabljajo pravila obligacijskega prava. 

O nastanku višje sile je operater prenosnega sistema dolžan nemudoma na najhitrejši način 
obvestiti prizadetega uporabnika sistema. 

Če višja sila delno ali v celoti preprečuje operaterju prenosnega sistema izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, se morata operater prenosnega sistema in uporabnik 
sistema pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju sklenjene pogodbe o prenosu. 
 

6. Odgovornost 

V primeru predvidenih, nepredvidenih in izrednih del, poškodb, motenj ali okvar na 
prenosnem sistemu, je operater prenosnega sistema zavezan ravnati v skladu s Sistemskimi 
obratovalnimi navodili za prenosni sistem zemeljskega plina in ostalimi veljavnimi predpisi. 

Operater prenosnega sistema ne odgovarja za škodo, ki odjemalcu ali uporabniku sistema 
nastane zaradi začasne omejitve ali prekinitve prenosa zemeljskega plina, če ravna v 
skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil ter za 
nastanek razloga za vzdrževalna dela ni odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih 
obligacijskega prava. 
 

7. Izvajanje meritev količin plina in obdelava merjenih podatkov 

Uporabnik sistema je dolžan prvi delovni dan po zaključku obračunskega meseca 
posredovati operaterju prenosnega sistema naslednje podatke: 
- dnevni popis in obračunski popis merilnih naprav, 
- dnevni in obračunski popis elektronskih spominskih naprav, 
- elektronsko posredovani podatki o odjemu zemeljskega plina prek spletne aplikacije 

operaterja prenosnega sistema, 
- na način, kot to določa Pripravljavec prognoz. 

Uporabnik sistema je dolžan operaterju prenosnega sistema zagotoviti in omogočiti dostop 
do merilnih mest na izstopnih in vstopnih točkah v Republiki Sloveniji, ki so v njegovi lasti, 
z namenom, da operater prenosnega sistema ali od njega pooblaščeni delavci na teh 
predajnih ali prevzemnih mestih beležijo in/ali preverjajo podatke o predanih ali prevzetih 
količinah zemeljskega plina. 

Če operater prenosnega sistema ne soglaša s podatki, ki mu jih predloži uporabnik sistema, 
mora o tem nemudoma obvestiti uporabnika sistema. Za obračun oziroma za elemente 
računa lahko v tem primeru operater prenosnega sistema uporabi podatke, s katerimi sam 
razpolaga. Tako ugotovljene količine se štejejo kot dokončne in nesporne. 

Operater prenosnega sistema bo uporabniku sistema zaračunal zneske za izvajanje meritev 
glede na tehnične karakteristike merilnih mest, navedenih v prilogi pogodbe o prenosu. 

Ne glede na navedeno, se po uvedbi sistema elektronskega prenosa podatkov s posameznih 
predajnih ali prevzemnih mest, štejejo elektronsko preneseni podatki kot pravilni. V 
primeru pisne reklamacije obračuna iz naslova prenesenih količin zemeljskega plina ali v 



primeru menjave merilnih naprav, v vsakem primeru pa najmanj enkrat letno, je operater 
prenosnega sistema dolžan preveriti skladnost elektronsko prenesenih podatkov s stanjem 
na merilnih napravah na predajnem mestu. V primeru ugotovljenih odstopanj operater 
prenosnega sistema pripravi poračun napačno obračunanih podatkov. 

Dejanska realizacija prenesenih količin na merilnih mestih končnih odjemalcev, na katera 
izvaja dobavo zemeljskega plina več bilančnih skupin hkrati, se za namen izravnave 
dnevnih odstopanj, pripiše ustrezni bilančni skupini. 

Kakovost prevzetega zemeljskega plina ugotavlja in dokumentira operater prenosnega 
sistema na podlagi svojih meritev lastnosti zemeljskega plina ali na podlagi meritev 
lastnosti zemeljskega plina sosednjih operaterjev prenosnih sistemov. Na vstopnih točkah, 
kjer je priključeno na prenosni sistem pridobivalno omrežje zemeljskega plina, naprave za 
oddajo bioplina ali LNG terminal, operater prenosnega sistema ugotavlja kakovost 
predanega plina na podlagi meritev lastnosti zemeljskega plina. 

Operater prenosnega sistema je dolžan sprejeti v prenos le zemeljski plin z lastnostmi, 
določenimi v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina. Če 
kakovost zemeljskega plina odstopa od zahtevane kakovosti v Sistemskih obratovalnih 
navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina, operater prenosnega sistema ni dolžan 
prevzeti zemeljskega plina v prenos. 

8. Veljavni predpisi 

Pogodba o prenosu za vstopne in izstopne točke v Republiki Sloveniji je sklenjena za 
izvajanje pravic in obveznosti, kot so urejene v skladu z veljavnimi predpisi Republike 
Slovenije in splošnimi akti za izvrševanje javnih pooblastil. Svoje pravice in obveznosti iz 
pogodbe o prenosu bosta pogodbeni stranki uresničevali dosledno v skladu z določili te 
pogodbe o prenosu ter v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.  

Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da bo operater prenosnega sistema, ne glede na 
posamezna določila pogodbe o prenosu, uporabo prenosnega sistema po pogodbi o prenosu 
zaračunaval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine 
za prenosni sistem zemeljskega plina, s katerimi je določena metoda za obračunavanje 
omrežnine za prenosni zemeljskega plina, tarifne postavke za omrežnino, način 
obračunavanja omrežnine, način izdajanja računov in plačevanje omrežnine ter določanje 
prenesenih količin zemeljskega plina v času okvar merilnih naprav.  

Če posamezno vprašanje v pogodbi o prenosu ni urejeno, se zanj neposredno uporabljajo 
veljavni predpisi Republike Slovenije. Sklicevanje na veljaven akt ali predpis v pogodbi o 
prenosu pomeni tudi sklicevanje na vsakokratno spremembo tega akta ali predpisa, ki bi ta 
akt ali predpis nadomeščal ali urejal to področje. 

Če so morebitne bodoče spremembe navedenih predpisov takšne, da terjajo spremembo 
pravic in obveznosti pogodbenih strank, kot so določene s pogodbo o prenosu, se 
pogodbene stranke zavezujejo skleniti aneks k pogodbi o prenosu, s katerim bodo 
nadomestile nično določilo z novim določilom, ki bo najbolje ustrezalo ekonomskim, 
tehničnim in zakonitim namenom ničnega določila.  

Stranki se vnaprej odpovedujeta pravici do enostranskega zahtevka za razvezo ali 
spremembo pogodbe o prenosu iz naslova spremenjenih okoliščin, če gre za okoliščine, ki 
so posledica poslovanja gospodarskih subjektov na trgu. 

 

 



9. Posredovanje podatkov 

Uporabnik sistema se obvezuje, da bo operaterju prenosnega sistema nemudoma 
posredoval podatke oziroma informacije iz pogodbe o prenosu, če so se ti spremenili 
oziroma ki so potrebni za pravilno in pravočasno izvajanje obveznost operaterja 
prenosnega sistema. Navedeni podatki se posredujejo pisno: 
- na naslov sedeža operaterja prenosnega sistema: Cesta Ljubljanske brigade 11b,1000 

Ljubljana, Slovenija oziroma 
- po elektronski pošti na naslov: SKR@plinovodi.si. 

10. Zaupnost podatkov 

Informacij iz sklenjene pogodbe o prenosu operater prenosnega sistema in uporabnik 
sistema ne smeta razkrivati nobeni tretji osebi ali dati javnega obvestila, sporočila za tisk, 
izjave ali sporočila v zvezi s tem, brez vnaprejšnjega pisnega soglasja druge pogodbene 
stranke, razen kot zahteva zakonodaja ali sodna ali arbitražna odločba ali katerikoli vladni 
organ (vključno z borznim organom) ali Agencija za energijo in razen za razkritje sodišču v 
primeru spora med pogodbenima strankama, ki izvira iz osnovne pogodbe o prenosu ali v 
zvezi z njo. 

Kot zaupno informacijo se upošteva vsaka informacija na podlagi pogodbe o prenosu, ki jo 
da druga pogodbena stranka v zvezi s pogodbo o prenosu oz. izvajanjem le-te in jo pisno 
določi kot zaupno, ali tako, ki lahko po svoji naravi razumno velja za zaupno.  

11. Protikorupcijska klavzula 

Upoštevaje 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/11 – uradno prečiščeno besedilo) za obe pogodbeni stranki velja, da je nična vsaka 
pogodba o prenosu, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali 
da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

12. Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki izvirajo iz: 
- dostopa do prenosnega sistema, 
- obračunanega zneska za uporabo prenosnega sistema, 
- zatrjevanih kršitev sistemskih obratovalnih navodil, 
- ugotovljenih odstopanj in zneskov za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter 

kršitev splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo ali 
- drugih zakonsko določenih primerov, 
je skladno z Energetskim zakonom Agencija za energijo pristojna za odločanje v upravnem 
postopku na prvi stopnji. 
V primeru morebitnih drugih sporov je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. 

13. Pogodbeno pravo 

Za pogodbo o prenosu se uporablja slovenska zakonodaja oziroma pogodbeno pravo, ki 
velja v Republiki Sloveniji.  

mailto:SKR@plinovodi.si


Če se pogodba o prenosu sklepa tudi v angleškem jeziku, se v primeru razlike v 
razumevanju pogodbenih določil med angleško in slovensko različico, uporablja slovenska 
različica splošnih pogojev pogodbe o prenosu za vstopno in izstopno zmogljivost v Republiki 
Sloveniji. 


