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Priloga 3: Informacije o obstoječih in prihodnjih medsebojnih
povezavah, vključno s tistimi, ki omogočajo dostop do plinskega omrežja
Evropske unije, čezmejnih pretokih, čezmejnem dostopu do skladišč in
fizični zmogljivosti za prenos plina v obe smeri, zlasti v izrednih
razmerah
1. Čezmejne zmogljivosti plinovodnega omrežja
Slovensko prenosno plinovodno omrežje je del evropskega omrežja za transport
plina. Z avstrijskim plinovodnim omrežjem je povezano v Ceršaku pri Mariboru, z
italijanskim v Šempetru pri Gorici in s hrvaškim v Rogatcu pri Rogaški Slatini.
Slovensko plinovodno omrežje upravlja podjetje PLINOVODI d.o.o.

Slika 3: Shema plinovodnega omrežja z relevantnimi točkami (Vir: PLINOVODI
d.o.o.)
Prenosne zmogljivosti na mejnih točkah, ki predstavljajo vstop v Slovenijo
oziroma slovenski trg s plinom v letu 2014, so razvidne iz Tabele 1.
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Tehnična zmogljivost
2014
[MWh/dan]

Tehnična zmogljivost
po
1. 1. 2015
[MWh/dan]

102.870

138.413

Rogatec

53.340

67.925

Šempeter - vstop

27.940

28.195

Šempeter - izstop

0

25.632

Mejna točka
Ceršak
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Tabela 1: Vrednosti zmogljivosti na mejnih točkah
2. Čezmejni dostop do skladišč
V Sloveniji nimamo lastnih skladišč plina, zato so vse skladiščne zmogljivosti
zakupljene v sosednjih državah in za njihovo uporabo nujno potrebujemo dovolj
velike čezmejne prenosne zmogljivosti.
Skladišča, ki so dostopna dobaviteljem v Sloveniji:
‐ Avstrija –> lokaciji Baumgarten in Heidach
‐ Hrvaška -> lokacija Okoli
‐ Slovaška -> UNGSF Lab 4
3. Dvosmerna zmogljivost
Slovenija ima tri mejne točke. Mejna točka z Italijo bo s 1. januarjem 2015
omogočala dvosmerno zmogljivost v višini 2,4 milijona Sm3/dan. Na mejni točki z
Avstrijo je operaterju prenosnega sistema po pridobitvi pozitivnega mnenja
avstrijskega pristojnega organa izdana odobritev o izvzetju te mejne točke iz
obveznosti zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti. Tretja mejna točka je točka s
Hrvaško, ki je šele pred kratkim vstopila v Evropsko unijo. Zaradi tehničnih
omejitev se za to točko operaterju prenosnega sistema odobri začasno izvzetje iz
obveznosti zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti.
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