
UVOD
Prihodnje leto bodo minila štiri desetletja od začetkov 
oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji. Naši predhodniki 
so z vizijo, preudarnostjo in odločnostjo postavili 
temelje za današnji slovenski plinovodni sistem. Ta 
glede na domače razvojne možnosti in pomembno 
vlogo v integralnem evropskem plinovodnem sistemu 
omogoča, da bo imel zemeljski plin v slovenski 
energetski oskrbi tudi v prihodnosti vidno vlogo.

RAZVOJNE MOŽNOSTI OMREŽJA

Družba Plinovodi d. o. o. kot operater prenosnega 
sistema v letu 2017 pripravlja že deseti razvojni načrt 
prenosnega omrežja za naslednje desetletno obdobje. 
Tudi ta temelji na obstoječi in predvideni ponudbi 
in povpraševanju ter upošteva učinkovite ukrepe za 
zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe. 

Pomemben element 
razvojnega načrtovanja so 
predpostavke o razvoju 
proizvodnje in porabe na 
domačem energetskem 
trgu ter izmenjave z 
drugimi državami. Prav 
upoštevanje načrtov 
za omrežja, katerih 
povezani in integralni 
del je tudi slovensko 
prenosno omrežje, daje 
prenosnemu sistemu 
širšo dimenzijo ter 
možnost razvoja doma 
in v povezavi s sistemi 
sosednjih držav.

MOŽNOSTI
PLINOVODNIH 
SISTEMOV IN 
PRIHODNJA VLOGA 
ZEMELJSKEGA 
PLINA V SLOVENIJI

Slika 1: Projekti za razvoj povezovalnih točk
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ŠIRITVE

VLOGA
RAZVOJA IN OSKRBE S 

PLINOM

Med ključnimi 
razvojnimi cilji 
operaterja 
prenosnega 
sistema sta razvoj 
prenosnega 
plinskega sistema, 
ki bo omogočal 

zadostno oskrbo že plinificiranih 
območij in razvoj prenosnega sistema 
na območjih, kjer ga še ni. Ob tem je 
stalni cilj tudi čim močnejša integracija 
slovenskega nacionalnega plinskega 
trga na mednarodni plinski trg z 
evropskimi plinskimi povezavami. 
Plinski trg postaja vse bolj dinamičen, 
količina porabljenega plina pa se znova 
povečuje. 

Pomembna je tudi skrb za zanesljivo, 
varno in gospodarno obratovanje. Pri 
tem je postala stalnica pravočasno 
prilagajanje spremembam, ki jih 
prinašata zakonodaja ter razvijajoča se 
energetski trg in oskrba z zemeljskim 
plinom. Slednja je v zadnjih letih 
izjemno napredovala predvsem pri 
kratkoročnih ponudbah, s čimer je 
vnesla bistveno večjo dinamiko v 
delovanje dobaviteljev, uporabnikov, 
odjemalcev in sistemskih operaterjev.

D ružba Plinovodi d. o. o. je kot operater prenosnega sistema 
v zadnjem desetletju s podvojitvijo hrbtenice prenosnega 
sistema in realizacijo pomembnih projektov plinovodnih 
povezav iz vsakokratnih razvojnih načrtov širila prenosno 
omrežje in prenosne zmogljivosti, da bi uresničevala 

zahteve uporabnikov v Sloveniji in zahteve plinskega trga. 

Slovenski prenosni plinovodni sistem je danes prisoten v več kot polovici 
slovenskih občin ter tako ponuja dobre možnosti za širitev in zanesljivo 
oskrbo z zemeljskim plinom v Sloveniji, pa tudi za prihodnji razvoj 
plinskega trga v regiji.

Slika 2: Obstoječe prenosno omrežje in območja možnih 
širitev oskrbe z zemeljskim plinom

OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM
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ZAKONODAJA
Za prihodnji razvoj oskrbe z zemeljskim plinom ter 
razvoj plinovodnih omrežij v Sloveniji in Evropi je 
zelo pomemben zakonodajni okvir. Eden od ključnih 
dokumentov za prihodnji razvoj v Sloveniji je zagotovo 
energetski koncept Slovenije, ki se pripravlja. V 
njegovih začrtanih usmeritvah je sicer zemeljski 
plin neupravičeno zastopan mnogo skromneje od 
evropskega povprečja. 

Zemeljski plin bi kot okolju prijazen energent vsekakor 
moral ohraniti pomembno vlogo v slovenski energetiki 
tudi v prihodnje, saj je bil prepoznan za ključni 
nizkoogljični energent. Zaradi doseganja nacionalnih 
ciljev v zvezi z emisijami toplogrednih plinov bo namreč 
zemeljski plin nadomestil druge, manj sprejemljive 
energente. Posebno vlogo zemeljskemu plinu v 
cestnem in pomorskem  prometu  namenjata tudi 
evropski direktivi, ki ga opredeljujeta kot alternativo 
fosilnim gorivom. V skladu s tem se bo razvila tudi 
strategija vzpostavitve potrebne infrastrukture. 
Vsekakor pa je zemeljski plin varen in zanesljiv vir 
energije ter idealen partner, ki dopolnjuje obnovljive 
vire energije. 

VIZIJA
Vizija razvoja prenosnega plinovodnega sistema 
je usmerjena v širitev omrežij ter učinkovitejše 
povezovanje z distribucijskimi sistemi in sosednjimi 
prenosnimi sistemi v regiji. Nacionalne energetske 
cilje je mogoče dosegati le z učinkovito rabo več 
energentov. K temu prispevata tudi višja stopnja 
plinifikacije v državi ter povezovanje nalog prenosnih 
sistemov z nalogami distribucijskih sistemov in 
njihovo širitvijo.

V Evropi si bo družba Plinovodi d. o. o. še naprej 
prizadevala razvijati in nadgrajevati prenosni sistem 
ter s tem povečevati diverzifikacijo, to je doseganje 
novih virov po novih poteh, vključno s terminali za 
utekočinjeni zemeljski plin in dostopom do skladišč 
zemeljskega plina.

SKLEP
Za prenosni plinovodni sistem se ob upoštevanju 
zakonodajnih in regulativnih okvirov ter stanja 
na energetskem trgu doma in v tujini načrtuje 
razvoj v dveh smereh. Prva je usmerjena k večji 
prepoznavnosti vloge zemeljskega plina v Sloveniji, 
zagotovitvi oskrbe z zemeljskim plinom na še 
neoskrbovanih območjih in določitvi ustrezne vloge 
plina v nastajajoči nacionalni energetski politiki.

Druga je usmerjena v nadgrajevanje pomembne 
mednarodne vloge slovenskega prenosnega sistema 
v integralnem evropskem plinovodnem sistemu 
zaradi diverzifikacije plinskih virov in dobavnih 
smeri. Ta razvojna smer je prepoznana tudi na ravni 
Evropske unije, saj ima kar nekaj projektov status 
projektov skupnega interesa (PCI). Takšna prihodnja 
vloga prenosnega sistema bo koristila domačim 
odjemalcem, ki bodo imeli vedno večjo možnost 
izbire, hkrati pa bo zagotavljala stalno rast omrežja 
tudi ob upoštevanju prihodnjih sprememb zaradi 
nadomeščanja okoljsko manj sprejemljivih energentov. 

S prihodnjim postopnim partnerstvom z obnovljivimi 
viri energije in vključevanjem plinov iz obnovljivih 
virov energije v obstoječo plinovodno infrastrukturo 
se vsekakor prepoznava tudi pomembna prihodnja 
vloga plinovodnih sistemov.

RAZVOJ SISTEMA V 
DOBROBIT UPORABNIKOV

Ključni razvojni cilji prenosnega plinovodnega 
omrežja, ki bodo v dobrobit slovenskih 
uporabnikov in mednarodnih povezav, so 
doseganje več virov po več poteh, doseganje 
plinskih skladišč, odpravljanje ozkih grl v 
prenosu, vzpostavljanje dvosmernih tokov 
za zagotavljanje zanesljive oskrbe, uvajanje 
tržnih mehanizmov ter spodbujanje uporabe 
zemeljskega plina za doseganje nacionalnih 
energetskih podnebnih ciljev.
Operater prenosnega sistema se za dosego 
ciljev dejavno vključuje v evropske prednostne 
koridorje, vzpostavlja projekte skupnega pomena 
(projekti PCI) in nove interkonekcije ter si 
prizadeva pridobiti kar največ evropskih sredstev 
za načrtovanje in izvedbo zrelih projektov.
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