Leto

Mesec

Cena ZP [€/kWh]

Cena ZP+DDV [€/kWh]

2019

julij

0,02341

0,02856

2019

avgust

0,02341

0,02856

2019

september

0,02341

0,02856

*Opomba: Navedena cena velja samo za dobavo in ne vključuje trošarine, CO2 takse, dodatka za energetsko učinkovitost,
omrežnine ali OVE in SPTE prispevka.

DODATKI K CENI ZEMELJSKEGA PLINA
Cena v € brez DDV/kWh

Cena v € z DDV/kWh

0,00171

0,00209

Trošarina
Ekološka taksa
Prispevek za OVE in SPTE
Omrežnina*

0,00384
0,00315
0,00099
0,00121
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 86/2018, z dne 31.12.2018) in prispevek za
energetsko učinkovitost (Uradni list RS, št. 96/2014 )

*Opomba: Dostop do distribucijskega omrežja sistemski operater uporabniku omrežja zaračuna omrežnino. Višina prispevka za
energetsko učinkovitost znaša 0,00080 €/kWh od 1.1.2019 dalje.

CENIK INTERVENCIJSKIH POPRAVIL ZEMELJSKEGA PLINA ZA LETO 2019 V OBČINI JESENICE
Vrsta storitve

Enota mere

Cena brez DDV

22% DDV

Cena z DDV

Intervencijsko popravilo

[EUR/storitev]

100,00

22,00

122,00

Tlačni preizkus-intervencijsko popravilo

[EUR/storitev]

50,00

11,00

61,00

Manipulativni stroški-intervencijsko popravilo

[EUR/storitev]

10,00

2,20

12,20

Material-intervencijsko popravilo

[EUR/storitev]

po dejanskih
stroških
izračunana
količina

po dejanskih
stroških
izračunana
količina

po dejanskih
stroških
izračunana
količina

Izguba plina-intervencijsko popravilo

[EUR]

Odčitek meritve tlačne sonde (intervalni odčitek /10 min)

[EUR/interval]

0,13

0,03

0,16

Obdelava podatkov tlačne sonde

[EUR/storitev]

5,00

1,10

6,10

CENA ZA IZVAJANJE MERITEV (2019)
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje,
umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (V(L)), znaša 0 €/mesec
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega
sistema vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 0,88700 €/mesec.
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
(V(N)), znaša 0 €/mesec
Končna cena zneska za meritve je odvisna od tipa plinomera, ki določa faktor f1, s katerim se množi tarifna postavka za meritve.
MEHOVNI PLINOMERI G-4 (večina gospodinjskih odjemalcev)
Tip plinomera

Faktor f1

Cena V (U) x f1 ( €/mesec )

G-4

1,10

0,9757

Direktor:
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

