SPLOŠNE INFORMACIJE O OBRAČUNU ZEMELJSKEGA PLINA
Uvod
Plinarna Maribor d. o. o. nastopa na trgu zemeljskega plina kot Operater distribucijskega
sistema (ODS) in kot dobavitelj zemeljskega plina.
Distribucijo zemeljskega plina vršimo na podlagi Pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema
zemeljskega plina in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme zemeljskega plina
za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem
polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj (krajše SON), ki so objavljena v Uradnem
listu RS št. 10/20 in dostopna na spletni strani www.plinarna-maribor.si.
Dobava zemeljskega plina se izvaja na podlagi Pogodbe o dobavi zemeljskega plina in Splošnih
pogodbenih pogojev dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja.
Obračun zemeljskega plina – ODS
ODS izstavi račun za vsako obračunsko obdobje na podlagi podatkov o distribuirani količini
zemeljskega plina. V kolikor odjemalec pooblasti dobavitelja za izdajanje enotnega računa, bo ODS
račun za omrežnino poslal dobavitelju, le-ta pa bo odjemalcu izstavil enotni račun za dobavo
zemeljskega plina in omrežnino.
Odjemna skupina
Odjemno mesto je glede na predviden letni odjem razvrščeno v eno izmed 15. odjemnih skupin
(CDK1 do CDK15). Enkrat letno ODS izvede popis merilne naprave, na podlagi česar razvrsti
odjemno mesto v ustrezno odjemno skupino, ki velja v naslednjem letu in izvede poračun
distribuiranih količin. Razvrstitev se lahko, na podlagi posebej upravičenih razlogov in obrazložene
pisne zahteve končnega odjemalca, spremeni. Odjemalec je dolžan zagotoviti prost in nemoten
dostop do merilnih naprav.
Obračunsko obdobje
• je obdobje med dvema odčitkoma merilne naprave oziroma obdobje, za katero se izvaja obračun
in znaša en mesec.
• Končnim odjemalcem s predvidenim povprečnim mesečnim odjemom do vključno 50 kWh, se
lahko na podlagi njihove pisne zahteve, račun izstavi za polovico poračunskega obdobja ali celotno
poračunsko obdobje, ki znaša eno leto.
Mesečni odčitki
ODS določi distribuirano količino na osnovi ocene z upoštevanjem Metodologije za prognoziranje ne
dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Velja za odjemna mesta s
predvidenim letnim odjemom do 800.000 kWh, ostala odjemna mesta so dnevno merjena.
Končni odjemalec lahko za potrebe izvedbe obračuna v zadnjih petih dnevih tekočega meseca
posreduje dejanski odčitek, ki mora odražati dejansko stanje na merilni napravi. Odčitek lahko
posreduje:
• ODS z vnosom odčitka preko uporabniške spletne strani https://mojplin.plinarna-maribor.si, do
katere lahko dostopa tudi posredno preko spletne strani www.plinarna-maribor.si, s klikom na
•

ali
dobavitelju, v kolikor le-ta ponuja storitev sprejemanja odčitkov.

V kolikor je odčitek sporočen točno na zadnji dan v mesecu, je mesečna količina za obračun enaka
razliki zadnjega obračunskega stanja in sporočenega odčitka, v nasprotnem primeru je prišteta
ocenjena količina porabljenega plina od dneva odčitka do zadnjega dne v mesecu.
ODS ima pravico preveriti resničnost odčitka z izrednim popisom. V primeru ugotovljenega
posredovanega neresničnega odčitka s strani odjemalca, se upošteva odčitek ODS, strošek izrednega
popisa bremeni odjemalca.

Obračun zemeljskega plina – dobavitelj
Dobavitelj izstavlja mesečne račune za dobavo zemeljskega plina na podlagi podatkov o dejansko
porabljeni ali ocenjeni količini zemeljskega plina, ki jih zagotavlja ODS, po ceni, veljavni v
obračunskem mesecu (v primeru enotnega računa na računu zaračuna tudi omrežnino).
Opis postavk računa
Predstavljene postavke se nanašajo na omrežnino in dobavo zemeljskega plina. V kolikor je Plinarna
Maribor na posameznem odjemnem mestu, tako ODS kot dobavitelj, izstavi združen račun, v katerem
so ločeno prikazane postavke, ki se nanašajo na dobavo zemeljskega plina in na omrežnino.

Opis postavk računa dobavitelja
•

•
•
•

PORABA PLINA: količina zemeljskega plina, dejansko porabljenega ali ocenjenega v
obračunskem obdobju.
Plinarna Maribor, preko mesečno izstavljenih računov, redno obvešča odjemalce o vsakokratni
spremembi cene zemeljskega plina. Veljavni cenik zemeljskega plina je objavljen na spletni
strani www.plinarna-maribor.si in na sedežu podjetja.
OKOLJSKA DAJATEV CO2: znesek se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št. 22/2016 s
spremembami).
TROŠARINA: znesek, ki se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju
Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o
določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. 26/2010 s spremembami).
PRISPEVEK ZA ZAGOTAVLJANJE PODPOR PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE:
prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na osnovi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja
prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS št. 46/2015 s spremembami).

Opis postavk računa ODS

Postavke in cene so določene v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS št. 21/18) in Aktu o določitvi tarifnih postavk
omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega na posameznih geografskih območjih (Uradni list RS
št. 86/18).
• DISTRIBUCIJA – pavšal CDK ali moč CDK ali zmogljivost CDK: fiksni mesečni znesek.
Obračunavanje je odvisno od odjemne skupine. Pavšal se obračunava v odjemnih skupinah
od CDK1 do CDK9 (letni odjem od 0 do 1.300.000 kWh), moč v odjemnih skupinah od CDK6
do CDK9 (letni odjem od 50.001 do 1.300.000 kWh) zmogljivost v odjemnih skupinah od
CDK10 do CDK15 (letni odjem od 1.300.001 kWh).
• DISTRIBUCIJA – variabilni del CDK: znesek, ki se obračuna na osnovi dejansko
porabljene ali ocenjene količine zemeljskega plina. Obračunava se v vseh odjemnih skupinah.
• ZNESEK ZA MERITVE: znesek, ki se obračuna v odvisnosti od nameščene merilne naprave.
• PRISPEVEK ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST: znesek, ki ga od 1. 1. 2015, na osnovi
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS št. 96/2014), obračunava ODS.
Cena za distribucijo in znesek za meritve sestavljata omrežnino za uporabo distribucijskega
sistema zemeljskega plina.
Dodatne informacije
Plinarna Maribor omogoča prejemanje računov v tiskani obliki po pošti v hišni predalčnik, v
elektronski obliki na sporočen e- naslov, kot e-račun v izbrano spletno banko ali v elektronski obliki
s prijavo preko mBills aplikacije.
Druge informacije lahko odjemalec pridobi v dokumentih, navedenih v uvodu teh Splošnih informacij
oziroma na spletni strani www.plinarna-maribor.si
Splošne informacije o obračunu zemeljskega plina veljajo od 7. 3. 2020 do preklica. S pričetkom
veljavnosti teh Splošnih informacij prenehajo veljati Splošne informacije, ki so bile v veljavi od 1.
12. 2018.
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