
Razlaga računa za odjemalce zemeljskega plina 
 
 
Od 01.01.2008 je v veljavi sedanji način obračuna dobave in distribucije zemeljskega plina. 
 
1. Poraba zemeljskega plina 

To je količina zemeljskega plina, izmerjena na plinomeru odjemalca v na računu 
navedenem obračunskem obdobju ali ocenjena poraba v istem obdobju v primeru v 
primeru, da odčitka ni bilo mogoče izvesti 

 
2. Ekološka taksa 

Ekološka taksa se plačuje Finančnemu uradu RS zaradi onesnaževanja zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida (CO2) pri zgorevanju goriva v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
 

3. Trošarina 
Trošarina je dajatev, ki se plačuje Finančnemu uradu RS glede na vrsto posameznega 
blaga na osnovi določil Zakona o trošarinah 
 

4. Omrežnina fiksni del 
Določena je z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 
2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur, ki ga potrjuje in nadzira Agencija za energijo. 
Znesek fiksnega dela je odvisen od odjemne skupine CDK, vsakega odjemalca, ki je 
odvisna od porabe zemeljskega plina v preteklem letu 

 
5. Omrežnina variabilni del 

Določena je z istim aktom kot fiksni del v točki 4. 
Znesek variabilnega dela je odvisen od odjemne skupine CDK, vsakega odjemalca in 
porabe zemeljskega plina v na računu navedenem obračunskem obdobju 
 

6. Meritve plinomera 
Znesek za meritve je določen z istim aktom kot fiksni in variabilni del omrežnine in je 
odvisen od velikosti in tipa plinomera posameznega odjemalca. 
Znesek za meritve zajema stroške izvajanja meritev, obdelavo merjenih podatkov, 
vzdrževanje, umerjanje in z zakonom predpisane periodične menjave merilnih naprav 
Fiksni in variabilni del ter znesek za meritve predstavljajo omrežnino za uporabo 
distribucijskega sistema zemeljskega plina 
 

7. Dodatek po uredbi 
To je dodatek za povečanje energetske učinkovitosti, ki ga predpisuje Uredba o 
zagotavljanju  prihrankov energije, ki se plačuje EKO skladu RS 
 

8. Prispevek za OVE in SPTE 
Ta prispevek predpisuje Uredba  o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije in se plačuje Borzenu. 
 

9. DDV  
Davek na dodano vrednost, ki se plačuje Finančnemu uradu RS 
 



 
Višine posameznih postavk računa so razvidne iz cenika zemeljskega plina, objavljenega na 
spletni strani operaterja distribucijskega sistema in dobavitelja zemeljskega plina Domplan, 
d.d.. 
 
Naslov spletne strani:  www.domplan.si 
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