Obrazložitev Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni
sistem zemeljskega plina
Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je na podlagi drugega odstavka
256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) zadolžena za izdajo
Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
(v nadaljevanju akt).
Akt določa tarife in tarifne elemente omrežnine, storitve, ki jih lahko operater
prenosnega sistema zemeljskega plina poleg omrežnine zaračunava uporabnikom
sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega
sistema, način izračuna omrežnine in način zaračunavanja omrežnine ter ostalih
storitev. Operater prenosnega sistema na podlagi akta določi tarifne postavke
omrežnine, ki jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani,
ter tarifne postavke za ostale storitve, ki jih objavi na svoji spletni strani.
Uredba Komisije (EU) 2017/460 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja
o usklajenih tarifnih strukturah za plin (UL L, št. 72 z dne 17. marca 2017, v
nadaljevanju Uredba 2017/460/EU), ki je začela veljati 6. aprila 2017, oblikuje kodeks
plinskih omrežij, s katerim se določajo pravila o usklajenih tarifnih strukturah za plin,
vključno s pravili o uporabi metodologije referenčnih cen, ustreznih zahtevah za
posvetovanje in objavo ter izračunu pridržanih cen za standardne produkte zmogljivosti.
Z namenom izpolnjevanja zahtev Uredbe 2017/460/EU je agencija v preteklem letu
sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje
omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18) ter izvedla
posvetovanje o predlogu popustov, multiplikatorjev in sezonskih faktorjev po 28. členu
Uredbe 2017/460/EU. V preteklem letu je bilo izvedeno tudi posvetovanje operaterja
prenosnega sistema glede določitve referenčnih cen skladno s 26. členom Uredbe
2017/460/EU. Po izvedenih posvetovanjih je v mesecu decembru 2018 ACER izdal
mnenje z več zahtevami, med katerimi je tudi zahteva po spremembi obračunavanja
omrežnine za uporabnike prenosnega sistema, ki se jim obračunava omrežnina za
izstopno točko znotraj Republike Slovenije. Zaradi navedenega je agencija akt pripravila
tako, da se sedanje stopnje izstopnih tarifnih postavk omrežnine (kI(i)) v naslednjih petih
letih znižujejo tako, da postane tarifna postavka omrežnine za izstopno točko znotraj
Republike Slovenije z letom 2024 enotna. Poleg navedene spremembe so v osnutek
akta vključene tudi naslednje najpomebnejše spremembe glede na sedaj veljavni akt:
-

spremenjen zapis enačbe za izračun omrežnine za kratkoročne storitve tako, da
je ustrezen zapisu v 14. členu Uredbe 2017/460/EU in prikazuje izračun
omrežnine z upoštevanjem multipikatorjev in sezonskih faktorjev;
določitev multiplikatorjev in sezonskih faktorjev na podlagi 28. člena Uredbe
2017/460/EU;
dopolnitev zapisa načina določitve vstopnih in izstopnih tarifnih postavk
omrežnine;
spremenjen način določitve naknadnega popusta za prekinljive vstopne in
izstopne zmogljivosti, ki sedaj znaša trikratnik cene za dnevne standardne
produkte zmogljivosti.

Operater prenosnega sistema bo na podlagi akta določil tarifne postavke omrežnine za
naslednje regulativno obdobje, ki v skladu z 2. odstavkom 66. člena Akta o metodologiji
za določitev regulativnega okivra operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 21/18) traja od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021, ter jih po
pridobljenem soglasju agencije objavil v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani.

V Mariboru, 7. februarja 2019
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