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RAČUN ZA OSKRBO Z ZEMELJSKIM PLINOM 

Račun za oskrbo z zemeljskim plinom vsebuje stroške za dobavo zemeljskega plina in stroške dostopa 

do distribucijskega sistema zemeljskega plina (omrežnine).  

Dobavo zemeljskega plina Energetika Ljubljana vrši na podlagi pogodbe o dobavi zemeljskega plina oz. 

pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom (ki vključuje pogodbo o dobavi zemeljskega plina in pogodbo o 

dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina) ter Splošnih pogojev za prodajo in nakup 

zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. Dobava zemeljskega plina je tržna 

dejavnost. 

Dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina Energetika Ljubljana izvaja kot izbirno 

gospodarsko javno službo na podlagi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote 

(Uradni list, št. 14/2006). Gre za regulirano dejavnost, za katero regulatorne in nadzorne naloge (kot 

npr. soglasje k sistemskim obratovalnim navodilom, soglasje k tarifnim postavkam omrežnine ipd.) 

izvaja Agencija RS za energijo. 
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STROŠKI IZ NASLOVA DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA  

(TRŽNA DEJAVNOST) 

 
POSTAVKA DOBAVLJENI ZEMELJSKI PLIN je postavka za stroške za dobavo in odjem 

zemeljskega plina, za katero so pravna podlaga poleg pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom oziroma 

pogodbe o dobavi zemeljskega plina sledeči akti: 

o Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. 

(objava: www.energetika-lj.si) 

o Cenik za dobavo zemeljskega plina (objava: www.energetika-lj.si) 

Dobavljen zemeljski plin predstavlja razliko števčnih stanj na začetku in na koncu obračunskega 

obdobja. Količina dobavljenega zemeljskega plina se meri v Sm3 in se ugotavlja neposredno z merilno 

napravo (plinomerom). Postavka se obračunava kupcem v EUR/Sm3. 

Skupno odjemno mesto  

Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, 

na katerem se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih in/ali fizičnih oseb skupaj. V tem primeru 

izvršujejo obveznosti in pravice vse te osebe skupaj in se jih obravnava kot enega končnega 

odjemalca.  

Odjemalci na skupnem odjemnem mestu so Energetiki Ljubljana dolžni posredovati razdelilnik stroškov 

dobavljene toplote, s katerim si v odstotkih, skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu 

stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15) 

razdelijo celotno obveznost plačila stroškov dobavljenega zemeljskega plina na skupno odjemno mesto. 

Razdelilnik stroškov 

Razdelilnik stroškov dobavljenega zemeljskega plina je pisni dogovor med odjemalci, vključno s 

preglednico porabniških deležev celotnih stroškov za dobavljen zemeljski plin, ki omogoča porazdelitev 
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stroškov zemeljskega plina, ki je bil dobavljen preko skupnega odjemnega mesta v plinski kotlovnici za 

več odjemalcev v obračunskem obdobju. Odjemalci zemeljskega plina z razdelilnikom stroškov določijo 

parametre za delitev in obračun stroškov za dobavljeni zemeljski plin na skupno odjemno mesto, vsota 

deležev mora znašati 100%. 

Energetika Ljubljana kot dobavitelj ni pristojna za poseganje v notranja razmerja odjemalcev in v 

način delitve stroškov zemeljskega plina med odjemalce. 

POSTAVKA TROŠARINA je postavka za stroške trošarine za zemeljski plin, za katero je pravna 

podlaga: 

o Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) 

o Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10 s spremembami) 

POSTAVKA TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA DIOKSIDA je 

postavka za stroške za takso obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za katero je pravna 

podlaga: 

o Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 

47/13) 

o Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, 

št. 96/14) 

POSTAVKA PRISPEVEK SPTE IN OVE je postavka za prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji 

električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, za katerega je 

pravna podlaga: 

o Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 96/14) 

o Uredba 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. 

36/2014, 46/2015) in Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 

soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 56/2015)  

 

Zbrana sredstev iz naslova Prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 

soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Energetika Ljubljana nakazuje 

organizatorju trga z električno energijo, družbi BORZEN d.o.o. Sredstva so namenjena zagotavljanju 

podpor za proizvodnjo električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 

energije. 
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STROŠKI IZ NASLOVA DOSTOPA DO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 

ZEMELJSKEGA PLINA – OMREŽNINA  

(GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA) 

 

Stroški za dostop do distribucijskega sistema vključujejo: 

- ZNESEK ZA DISTRIBUCIJO 

- ZNESEK ZA IZVAJANJE MERITEV. 

 

POSTAVKA ZNESEK ZA DISTRIBUCIJO – PORABA, PAVŠAL, MOČ vsebuje znesek za variabilni 

del, to je znesek za distribucijo za porabo, ter znesek za fiksni del, to je znesek za distribucijo za 

pavšal, moč in zmogljivost. Navedeni zneski se obračunajo glede na uvrstitev odjemalca v odjemno 

skupino, ki se določi glede na zakupljeno letno zmogljivost zemeljskega plina. Pravna podlaga so poleg 

pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom oziroma pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina sledeči akti: 

o Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni 

list RS, 61/12, 64/12 - popr., 66/13, 17/14 – EZ) 

o Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 

geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, 

Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log – Dragomer 

(Uradni list RS, 108/12) 

o Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska 

območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol 

pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log-Dragomer (Uradni list RS, 

št. 25/2008, 11/2011) 

o Cenik za distribucijo zemeljskega plina po odjemnih skupinah (objava: www.energetika-lj.si) 
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POSTAVKA IZVAJANJE MERITEV vsebuje znesek za izvajanje meritev, za katerega je pravna 

podlaga: 

o Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni 

list RS, 61/12, 64/12 - popr., 66/13, 17/14 – EZ) 

o Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 

geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, 

Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log – Dragomer 

(Uradni list RS, 108/12) 

o Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska 

območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol 

pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log-Dragomer (Uradni list RS, 

št. 25/2008, 11/2011) 

o Cenik za izvajanje meritev (objava: www.energetika-lj.si) 

 

POSTAVKA DODATEK ZA PEU je postavka za stroške za prispevek za povečanje energetske 

učinkovitosti, za katerega je pravna podlaga: 

o Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 17/2014) 

o Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l. RS, št. 96/14) 

Zbrana sredstva iz naslova Prispevka za povečanje energetske učinkovitosti Energetika Ljubljana 

nakazuje Ekoskladu j.s. in predstavljajo finančni vir za izvajanje programa Eko sklada za nepovratne 

finančne spodbude v ukrepe učinkovite rabe energije.  

 


