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Število zamenjav dobavitelja zemeljskega plina v letu 2012 

Zamenjava dobavitelja 



Aktualna vprašanja 

 

 

• Ločitev dejavnosti 

 

• Enotni račun za omrežnino in zemeljski plin 

 

• Odčitavanje v primeru zamenjave dobavitelja 

 

• Ustavitev distribucije/dobave 

 

• Stroški priključevanja 
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Ločitev dejavnosti 

 

• Računovodska, pravna, lastniška 

 

• Veljavni Energetski zakon:  

     31.č člen (lastniško ločevanje ali  

                     neodvisni operater prenosnega sistema) 

      

     31.b člen (pr. ločitev, izjema pod 100.000) 

     38.člen    Pravila SO o ločevanju računov po dejavnostih 

 

• Primerjalni pregled: 

     GWG, EnWG … 
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Enotni račun  

• Obračunavanje in zaračunavanje omrežnine  

       

    - 32. člen veljavnega Energetskega zakona 

    - 24. člen veljavnega Akta o metodologiji za obračunavanje    

      omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina:  

      dobavitelj ali tretja oseba v imenu in za račun SO  

 

    - Obligacijski Zakonik: pooblastilo odjemalca  

                                     (upravitelji, najemna razmerja) 

 

    - Zakon o davku na dodano vrednost: davčni zavezanec izda račun     

      ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun  

          

• Ovire : informacijski sistem, izmenjava podatkov, organizacijska 
struktura, ni pogodbene osnove, obveščanje odjemalcev … 
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Enotni račun  

 

• Odprta vprašanja: - v čigavem imenu, za čigav račun 

                               - plačnik (dobavitelj ali končni odjemalec) 

                               - reševanje neplačil 

                               - ustavitev distribucije 

 

• Priporočila CEER http://www.energy-

regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Custo
mers/Tab3/C11-RMF-39-03_GGP-Retail-Market-Design_24-Jan-2012.pdf: 

 

•     dobavitelj prva kontaktna točka za odjemalca 

•     kombinirano zaračunavanje naj bi bilo obvezno  

•     račune naj izda dobavitelj  
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Enotni račun  

Naloge AGEN-RS: 

 

• Aktivno sodelovanje z udeleženci na trgu in MzIP 

 

• Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo 
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja  

 

• Priprava vsebine enotnega računa 

 

 

Dopolnitev zakonodaje: 

•  Predlog EZ–F: operater sistema mora dobavitelju na zahtevo    

     odjemalca omogočiti, da plačuje uporabo omrežja skupaj z    

     računom za dobavljen zemeljski plin. 
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Odčitavanje 

• Odčitek ob zamenjavi dobavitelja (23. člen veljavne Uredbe o 
delovanju trga z zemeljskim plinom) 

 

• Stroški odčitkov:  

    - znesek za meritve (1-kratno odčitavanje na obračun. obdobje) 

    - samoodčitek   

    - cenik ostalih storitev 

 

• Predlog agencije: pravilo samoodčitkov, dvom, lažni odčitek, 
dodatna storitev  

 

• Sporočanje odčitkov (končni odjemalec, dobavitelj) 

 

• Pooblastilo odjemalca- kršitev Splošnih pogojev za dobavo in odjem 
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Ustavitev distribucije 

  

    Sistemski operater ustavi uporabniku omrežja distribucijo po 
predhodnem obvestilu (76. člen EZ), če uporabnik: 

 

      - moti dobavo drugim uporabnikom, 

       - odreče ali onemogoča dostop do naprav v primeru suma, da le-te    

         povzročajo motnje, 

       - brez soglasja priključi na omrežje svoje energetske naprave …,  

       - na opomin dobavitelja ne zniža odjema/oddaje, 

       - onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, 

       - ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku, 

       - ne odstrani oz. zniža meje motenj, 

       - nima dobavitelja. 

 

       Primeri ustavitve “dobave” zaradi neplačil dobavitelju … 
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Ustavitev  distribucije 

  

• Odprava razlogov za ustavitev, ponovna priključitev na omrežje 

 

• Definicija priključitve na omrežje: 

     fizična priključitev ali priklop na energetsko omrežje pod pogoji,    

     določenimi z EZ (73. točke 4. člena EZ).  

 

     Iz veljavnih določb je razumeti, da se v primeru ustavitve    

     distribucije zaradi v 76. členu EZ navedenih razlogov ponovna   

     priključitev izvede v skladu z 71. členom EZ, ki pa zahteva    

     ponovno pridobitev soglasja za priključitev ali njeno spremembo. 
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Ustavitev distribucije 

 

• Pri prvi priključitvi na omrežje zemeljskega plina oziroma ob 
bistvenih spremembah priključka je sam postopek in vsebina 
odločanja o taki zahtevi bistveno drugačna in dejanski stroški 
priključitve so bistveno višji kot v primeru ponovne priključitve, ki 
je posledica ustavitve distribucije.  

 

• Prva priključitev na omrežje/priključitev po ustavitvi distribucije 

 

• Kdaj zaračunavanje fiksnega dela omrežnine (stališče AGEN-RS)? 

 

• Stroški ostalih storitev, soglasje AGEN-RS (predlog EZ-F)  

 

• Primerjalno 
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Stroški priključevanja 
 

• Soglasje za priključitev 71. člen EZ 

 

• Nesorazmerni stroški 

 

• Pokrivanje upravičenih stroškov, ki so povezani s priključitvijo  

    odjemalcev na distribucijsko omrežje v obsegu sorazmernih stroškov 

    (7. člen metodologije) 

 

• Pravna praznina (odl. US št. U-I-257/09) 

 

• Dopolnitev  zakonodaje: Predlog EZ- F  

     -  AGEN-RS v metodologiji določi storitve poleg omrežnine 

     -  tarifne postavke za druge storitve določi sistemski operater s     

        soglasjem AGEN-RS 
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Hvala za pozornost  
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