Na podlagi prvega odstavka 408. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 17/14 in 81/15) in za izvajanje 4. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta št. 2004/67/ES (UL
L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1) Agencija za energijo izdaja

AKT
o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri
oskrbi z zemeljskim plinom
1. člen
V Aktu o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni
list RS, št. 2/15 in 9/17) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dobavitelj plina zaščitenim odjemalcem mora zagotavljati zadostne
količine plina in potrebne prenosne zmogljivosti na vstopnih točkah za oskrbo
svojih zaščitenih odjemalcev v skladu z aktom, ki ureja načrt za izredne razmere
pri oskrbi z zemeljskim plinom.«.

2. člen
V drugem odstavku 6. člena se črta beseda »dodatne«.
V tretjem odstavku se v 3. alinei beseda »odstotek« nadomesti z besedo
»delež« in beseda »odstotkom« nadomesti z besedo »deležem«, v četrti alinei pa
se beseda »odstotka« nadomesti z besedo »deleža«.
V četrtem odstavku se črta beseda »dodatne«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Dobavitelji zaščitenim odjemalcem morajo poleg količin, določenih v
skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, biti sposobni zagotoviti
tudi potrebne zmogljivosti za prenos teh količin plina do zaščitenih odjemalcev. To
dokazujejo z že pridobljenimi zmogljivostmi ali z možnostjo, da jih lahko kadarkoli
pridobijo (npr. na ustrezni platformi).«.

3. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu druge alinee doda besedilo »in
potrebnih zmogljivosti« ter se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»- skupne količine plina, dobavljene zaščitenim odjemalcem v preteklem letu,
in število zaščitenih odjemalcev ob koncu preteklega leta;«.
Dosedanji tretja in četrta alinea postaneta četrta in peta alinea.

4. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:

»7.a člen
(proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje)
(1) Dobavitelji plina proizvajalcem električne energije v napravah z nazivno
močjo manjšo od 40 MW, ki za energent uporabljajo plin, in proizvajalcem toplote
za daljinsko ogrevanje morajo pristojnemu organu vsako leto avgusta poročati
pristojnemu organu podatke o napravah in porabi zemeljskega plina v preteklem
letu.
(2) Dobavitelji plina proizvajalcem električne energije iz prvega odstavka
poročajo naslednje podatke:
- število proizvodnih naprav in njihove nazivne moči;
- če gre za soproizvodnjo električne energije in toplote, obe nazivni moči;
- količine plina za proizvodnjo električne energije, ki jih je dobavitelj dobavil
posameznemu proizvajalcu v preteklem letu.
(3) Dobavitelji plina proizvajalcem toplote za daljinsko ogrevanje, ki s toploto
oskrbujejo sisteme za daljinsko ogrevanje, na katere so priključeni gospodinjstva,
mala podjetja in osnovne socialne službe, ki ustrezajo definiciji iz drugega
odstavka 168. člena EZ-1, v skladu s prvim odstavkom poročajo naslednje
podatke:
- število proizvodnih naprav in njihove nazivne moči;
- število odjemalcev iz tretjega odstavka, priključenih na sistem daljinskega
ogrevanja;
- skupno količino plina, ki jo je dobavitelj v preteklem letu dobavil
posameznemu proizvajalcu toplote za potrebe ogrevanja odjemalcev iz 3.
odstavka.
(4) Dobavitelji plina iz prvega odstavka morajo v poročilu izkazati, da
razpolagajo ali lahko kadarkoli pridobijo potrebne zmogljivosti za prenos plina. V
poročilu morajo navesti tudi, s kakšnimi ukrepi zagotavljajo zanesljivost oskrbe
proizvajalcem električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje iz prvega

odstavka. Za poročanje o ukrepih iz tega člena lahko pooblastijo svoje dobavitelje,
vendar v tem primeru tudi zanje veljajo določbe četrtega in petega odstavka 7.
člena.

7.b člen
(objava)
(1) Pristojni organ letno na svoji spletni strani objavi skupne količine plina iz
drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena in morebitne omejitve sposobnosti
dobaviteljev, da bi zagotovili potrebne prenosne zmogljivosti.
(2) Pristojni organ na svoji spletni strani objavi, s katerimi pristojnimi organi
sosednjih držav članic EU se je posvetoval o morebitnih spremembah in
dopolnitvah tega akta.«.

KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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