
Obrazložitev računa 
Oskrbo z zemeljskim plinom odjemalcu zagotavljata dobavitelj zemeljskega plina in operater 
distribucijskega sistema, ki sta lahko združena v okviru enega podjetja ali pa gre za dve različni 
podjetji. Če dobavitelj in operater nista isto podjetje, lahko odjemalec prejema dva ločena računa, in 
sicer enega za storitev dobave plina ter drugega za uporabo omrežja. Na zahtevo pa odjemalec lahko 
prejema skupni enotni račun, na katerem dobavitelj za svoj račun zaračuna strošek dobave plina ter v 
imenu operaterja tudi strošek uporabe omrežja in izvajanja meritev porabe. 

Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom je sestavljen iz štirih glavnih elementov: 

 cena zemeljskega plina 
o znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh] 1 

 omrežnina 
o omrežnina za distribucijo, ki se obračunava glede na priključno moč, zakupljeno letno 

zmogljivost (predvidena količina letnega odjema) ter količino odjema zemeljskega plina 
2 

o omrežnina za meritev količine odjema(porabe) zemeljskega plina, ki je odvisen od 
velikosti in vrste merilne naprave, lastništva merilne naprave ter odgovornosti za 
vzdrževanje in menjavo merilne naprave 2 

 prispevki, dajatve in trošarina (prispevek za energetsko učinkovitost, okoljska dajatev - CO2, 
prispevek za OVE in SPTE, trošarina) 3 

o zneski se obračunajo po količini odjema 
 davek na dodano vrednost (DDV) 

o podlaga za obračun davka na dodano vrednost so vse komponente točk 1, 2 in 3 

  

Dobavitelj zaračuna odjemalcu zneske iz točk 1 in 3 razen prispevka za energetsko učinkovitost ter 
prišteje znesek DDV. 

Operater distribucijskega sistema pa odjemalcu zaračuna zneske iz točke 2 in znesek prispevka za 
energetsko učinkovitost iz točke 3, ki jim prišteje znesek DDV. 

 Razčlenitev računa 
Operater distribucijskega sistema ODS (JEKO, d.o.o.) izstavi račun za vsako obračunsko obdobje na 
podalgi podatkov o distribuirani kiličini zemeljskega plina. Podatke lahko pridobi na več načinov: 



popis s strani ODS, sporočeno stanje stranke). V tem primeru je obračunana količina tudi dejanska 
poraba in je prikaz na računu naslednji: 

 

Kadar pa so podatki za obračunano količino pridobljeni s strani pripravljalca prognoz PP (Plinovodi 
d.o.o.), pomeni, da je obračunana količina predvidena, prognozirana poraba in je prikaz na računu 
naslednji: 

 

Pripravljalec prognoz izvede poračun ob prvem sporočenem odčitku. 

Znesek za dobavljen zemeljski plin je ovrednoten s povprečno ceno zemeljskega plina v EUR/kWh in 
količino porabljenega plina. Cena plina kot energenta se oblikuje tržno ter je odvisna od izbranega 
dobavitelja oz. ponudbe za dobavo zemeljskega plina. 

 Znesek omrežnine  vsebuje: 

 omrežnino za distribucijo se izračuna na osnovi tarifnih postavk določenih v Aktu o določitvi 
tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina  posameznega operaterja 
distribucijskega sistema. Višina zneska je odvisna od priključne moči, zakupljene zmogljivosti in 
količine letnega odjema. Razdeljena je na dve postavki: FC za distribucijo PAVŠAL (oz. FC za 
distribucijo – CENA MOČI) in VC ZA DISTRIBUCIJO (le-ta se nanaša na obračunane kWh porabe) 
in pokriva stroške, ki nastanejo ob distribuciji zemeljskega plina po plinovodnem omrežju. 
Ceniki tarifnih postavk so na voljo na spletni strani JEKO/Oskrba s plinom/Ceniki/Tarife za 
distribucijo(tekoče leto)  

 znesek za meritve, ki se izračuna na enak način, pri čemer je višina zneska pogojena z 
lastništvom, velikostjo in tipom merilne naprave (plinomera) ter  odgovornostjo za vzdrževanje, 
overjanje in menjavo merilnih naprav. 

Prispevek za energetsko učinkovitost (PEU) so operaterji dolžni zaračunati odjemalcem v skladu z 
določili UREDBE o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014 ). 
Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina. 

Okoljsko dajatev - CO2 so v skladu z določili UREDBE o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z 
emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013) dolžni plačati vsi odjemalci, 
ki uporabljajo zemeljski plin za ogrevanje. Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine 
zemeljskega plina. 

Prispevek za OVE in SPTE so na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015) dolžni plačati vsi končni odjemalci električne energije, 
trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote. 
Višina zneska na računu je odvisna od porabljene količine zemeljskega plina. 



Trošarina se zaračunava vsem porabnikom energentov v Republiki Sloveniji po določilih Zakona o 
trošarinah in Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, 
št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014) in Odredbe o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin (Uradni list 
RS, št. 81/2016). Pri oskrbi z zemeljskim plinom je višina zneska na računu odvisna od porabljene 
količine zemeljskega plina. 

Davek na dodano vrednost(DDV) se obračuna na vse navedene sestavine računa v skladu z Zakonom 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Stopnja DDV pri oskrbi z zemeljskim plinom znaša 22 %. 

Informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom v posamezni lokalni 
skupnosti so na voljo v spletni aplikaciji Agencije za energijo. 

  


