Izpolnjevanje standarda oskrbe
v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019
Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 2/15, 9/17 in
41/18; v nadaljevanju akt) v 7.a členu določa, da »pristojni organ letno na svoji spletni strani objavi
skupne količine plina iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena akta in morebitne omejitve, da
dobavitelji zagotovijo tudi zadostne prenosne zmogljivosti.« Navedeni odstavki se nanašajo na način,
kako se določajo količine plina, potrebne za izpolnjevanje standarda oskrbe v treh mejnih primerih. Akt
določa tudi, da »pristojni organ na svoji spletni strani objavi, s katerimi pristojnimi organi sosednjih
držav članic EU sodeluje na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.«

Na podlagi 7.a člena akta in poročil dobaviteljev zaščitenim odjemalcem iz 7. člena akta je pristojni
organ, tj. Agencija za energijo, skladno s 6. členom akta določil skupne dnevne količine plina, ki jih
morajo zagotavljati ti dobavitelji za izpolnjevanje standarda oskrbe v obdobju od 1. oktobra 2018 do
30. septembra 2019. Te skupne dnevne količine za tri mejne primere iz 6. člena akta so:
(a) v sedemdnevnem obdobju z najnižjimi temperaturami: 12.843 MWh/dan,
(b) v tridesetdnevnem obdobju z izjemno velikim povpraševanjem: 7495 MWh/dan,
(c) v tridesetdnevnem obdobju ob prekinitvah na posamezni največji infrastrukturi:
9014 MWh/dan.
Dobavitelji zaščitenim odjemalcem morajo biti sposobni zagotoviti navedene količine plina za mejni
primer, naveden pod točko (a), sedem zaporednih dni, za mejna primera, navedena pod točkama (b)
in (c), pa trideset zaporednih dni.
Iz poročil dobaviteljev izhaja, da ni omejitev zmogljivosti na mejnih vstopnih točkah za prenos
navedenih količin za oskrbo zaščitenih odjemalcev.

Pristojni organ na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom sodeluje s pristojnimi organi
sosednjih držav članic, s katerimi obstaja povezava prenosnega sistema zemeljskega plina, ki so Italija,
Avstrija in Hrvaška. V letu 2018 je pristojni organ pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitvijo akta v
postopek javne obravnave vključil tudi pristojne organe navedenih držav.

