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Prednosti uporabe zemeljskega plina

Splošno:
 Zemeljski plin je okoljevarstveno najkakovostnejše gorivo, saj ob zgorevanju nastajata vodna para in 

ogljikov dioksid, ostali škodljivi produkti pa v zelo majhnih količinah.
 Oskrba je zanesljiva in varna za kar skrbimo dobavitelji z dolgoročnimi pogodbami in izgradnjo 

ustreznih plinovodov po mestih in plinovodnih povezav (Alžirija, Rusija, Severno morje).
 Transport zemeljskega plina po plinovodu je ekološko varen.
 Stroški ogrevanja so nižji v primerjavi z drugimi energenti.
 Ni potreben poseben prostor za kotlovnico, saj so plinski kotli razmeroma majhni in prilagojeni tako, 

da se lahko vgradijo v ustreznih prostorih (kuhinji, kopalnici,…).
 Goriva ni potrebno prevažati in skladiščiti.

Slabosti:
 Izgube ZP na črpališčih in pri transportu ter vzdrževanju plinovodnega omrežja.
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Prednosti uporabe zemeljskega plina

LOKALNO ETAŽNO OGREVANJE

Prednosti:
 Porabo zemeljskega plina merimo individualno s čemer je zagotovljena stalna kontrola 

porabe in plačevanje glede na dejansko porabo zemeljskega plina.
 Peči so preproste in enostavne za upravljanje in vzdrževanje.
 Stalna obratovalna pripravljenost.
 Omogoča kompleksno oskrbo za potrebe kuhanja, priprava tople sanitarne vode, ogrevanje 

ter vse bolj tudi za ohlajevanje prostorov (klima).
 Omogoča želeni režim obratovanja in izbiro temperature, neodvisno od ostalih uporabnikov 

ter s tem nadzor nad dejanskimi stroški.
 V primeru okvare peči je prizadeto eno stanovanje.
 Ekonomičnost glede porabe energije.
 Neposredni poslovni odnos odjemalec – distributer.
Slabosti:
 Ni ogrevanja skupnih prostorov, stopnišč itd. 

(v več stanovanjski zgradbi).
 Izguba plina pred vžigom na štedilniku.
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Prednosti uporabe zemeljskega plina

SKUPNA KOTLOVNICA

Prednosti:
 Zmanjšanje števila kurišč in dimnikov ter s tem manjše onesnaževanje zraka.
 Enostavno delovanje sistema z visokim izkoristkom ob sprejemljivih tekočih obratovalnih in 

investicijskih stroških.
 Možna tudi priprava tople sanitarne vode.

Slabosti:
 Zahtevno merjenje in obračun porabljene energije.
 Nezmožnost vpliva posameznika na režim ogrevanja glede temperature in časa.
 Potreben dodatni prostor za kotlovnico.
 Zaradi toplovodnih razvodov (cevi) so povečane toplotne izgube.
 V primeru okvar delovanja sistema je moteno ogrevanje večjega števila stanovanj.
 Investicije za centralno ogrevanje (skupne kotlovnice) predvsem v starejših hišah so večje kot pri 

lokalnem ogrevanju.
 Neekonomičnost ogrevanja v prehodnih obdobjih (spomladi in jeseni). 
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Cene zemeljskega plina – maj 2010

Predpostavimo, da na letnem nivoju za ogrevanje 100 m2 

uporabne površine objekta, ki je delno izoliran, porabimo 

20.000 kWh. To pomeni 2.000 l kurilnega olja oz. 2.105 m3 

zemeljskega plina. Prihranek pri uporabi različnih energentov 

hitro izračunamo z uporabo razlike med cenami koristne 

energije v EUR/kWh. Če podamo razliko med uporabo 

zemeljskega plina in EL KO znaša navedena razlika 2,3 

EURcent/kWh (0,085-0,062 EUR/kWh). Letni prihranek samo 

zaradi drugačne rabe energenta znaša 20.000 kWh x 0,023 

EUR/kWh = 460,00 EUR. 

Izkoristek Koristna energija Indeks

v % v €/kWh gorivo:ELKO

Zemeljski 

plin
0,6262 €/m3 34,08 MJ/m3 9,47 kWh/m3 0,066 €/kWh 107% 0,062 73,02

Kurilno olje 0,7620 €/liter 36,00 MJ/liter 10,00 kWh/l 0,076 €/kWh 90% 0,085 100,00

Cene veljajo za EL KO od 18.5.2010 in ZP od 1.5.2010.

V ceni ELKO je vštet prevoz v višini 0,019 EUR/l.

V ceni ZP je upoštevana vrednost blaga in omrežnina za odjemalca na področju Petrol plinove koncesije z letno porabo 3.000 m3.

Končna energija

v €/enoto v MJ/enoto v kWh/enoto v €/kWh
Energent

MPC z DDV Kurilna vrednost Kurilna vrednost
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Razlogi za uporabo zemeljskega plina

RAZLOGI

Kurilno olje 
bodo 

zamenjali z 
zemeljskim 

plinom

Cena 49,2

Ne onesnažuje 
okolja

30,2

Enostavnost 
uporabe

20,6

Potrebna 
investicija v 
novo kurilno 

napravo 

19

Možnost 
uporabe 

novega vira

17,5

Boljši izkoristek 7,9

Primernejši 
način 

plačevanja

6,3

Prostorsko 
najprimernejši

4,8

Varnost 3,2

Menjava energenta v 5 letih (raziskava 2007)
Vir: Vaillant
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Ovire pri prehodu na zemeljski plin

Zakonodaja (EZ, Uredba o zagotavljanju 
prihrankov, Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah…)

Gospodarska situacija (zmanjšanje investicij in 
povpraševanja po stanovanjih, brezposelnost, 
kreditiranje)

Obstoječi ogrevalni sistemi 

Politično okolje (sprememba trošarin, dodatki…)

Subvencije

Birokracija (iz leta v leto vse več raznoraznih 
poročil, nove oblike tabel, ki obremenjujejo 
naše delo vsaj SODO)
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Ovire pri prehodu na zemeljski plin

 Energetski zakon (Ur. l. RS št. 27/2007), Zakon o spremembah in dopolnitvah EZ (Ur. l. RS št. 
22/2010):

15. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Samoupravne lokalne skupnosti, ki nimajo sprejetega lokalnega energetskega 
koncepta iz 17. člena tega zakona, morajo za območja delov naselij, kjer se ne izvaja 
gospodarska javna služba distribucije zemeljskega plina ali drugih energetskih plinov 
iz omrežja, v svojih splošnih in posamičnih aktih določiti način ogrevanja le z uporabo 
obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom, po sprejetju lokalnih energetskih konceptov pa s prednostno uporabo 
obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom. Raba posamičnih vrst obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote 
in električne energije z visokim izkoristkom v splošnih in posamičnih aktih ne sme biti 
prepovedana. 

Minister, pristojen za energijo, lahko v primeru, da samoupravne lokalne skupnosti v 
splošnih in posamičnih pravnih aktih ne določijo načina ogrevanja v skladu s prejšnjim 
odstavkom, sam določi način ogrevanja na posameznih zaokroženih območjih 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali v posameznih industrijskih obratih skladno z 
nacionalnim energetskim programom ter operativnimi programi ali akcijskimi načrti iz 
13.a člena tega zakona.«.

LEK MORAJO BITI SPREJETI DO 1.1.2012 (48. čl. zamik za eno leto)
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Ovire pri prehodu na zemeljski plin

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS št. 93/2008 in sprememba Ur. l. RS št. 47/2009):

8. člen
(uporaba obnovljivih virov energije)

 (1) V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, 
hlajenje in toplo pitno vodo, določene v osmem in devetem odstavku 7. člena tega 
pravilnika, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v 
lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, 
geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za 
pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka tega člena je izpolnjena tudi: 
a) če se vgradi najmanj A(SSE) = 4 + 0,02 Au (m2) svetle površine sprejemnikov 
sončne energije (SSE) z letnim donosom SSE najmanj 500 kWh/m2a na vsak kvadratni 
meter koristne površine stanovanjske stavbe Au, vendar ne manj kot 6 m2 na bivalno 
enoto s pripadajočim hranilnikom toplote z vsebnostjo nad 25 l/m2 SSE (6 m2 je za 
100 m2 ogrevalne površine; investicija cca 2.500 do 3.000 EUR različne variante)

b) če se vgradijo sončne celice (PV) z nazivno močjo najmanj 5 W na vsak kvadratni 
meter koristne površine stavbe (~ 0,04 m2 PV/m2 Au pri nazivnem električnem 
izkoristku sistema ~12,5%); Investicija za 6 m2 za 1 kW je cca 4.500 EUR.

c) če se zgradi hranilnik za naravni led ali sistem za aktivno naravno hlajenje, ki 
zagotavlja nad 25% potrebne toplote za hlajenje stavbe na leto.
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Ovire pri prehodu na zemeljski plin

 Uredba o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS št. 114/2009)

11. člen
(zagotavljanje sredstev za financiranje programov)

 (1) Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje učinkovitosti rabe 
električne energije zagotavljajo vsi končni odjemalci, ki so dolžni za posamezno 
prevzemno predajno mesto dobavitelju električne energije plačevati prispevek. 

 (2) Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti 
rabe toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv zagotavljajo vsi končni 
odjemalci le-teh, ki so dolžni dobavitelju plačevati dodatek. 

 (3) Dobavitelji iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo zbrani prispevek iz 
prvega odstavka tega člena in dodatek iz drugega odstavka tega člena zbirati na 
ločenih računih. 

 (4) Dobavitelji iz prvega in drugega odstavka tega člena zaračunavajo prispevek in 
dodatke končnim odjemalcem na računih za električno energijo, toploto iz 
distribucijskega omrežja, plin oziroma tekoča goriva. 

 (5) Višina prispevka in dodatkov je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
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Ponudba distributerjev ob prehodu na ZP

KUPEC

NAFTA PLIN ELEK-

TRIKA

ENER.

STORIT

-VE

TOPLO-

TA

OKOL-

JE

CELOVITO 

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO IN OKOLJEM

DOBAVITELJ

1. CELOVITA PONUDBA ENERGIJE  (22 °C)

2. SVETOVATI KUPCU PRI UČINKOVITI RABI ENERGIJE IN UPRAVLJANJU 
ENERGETSKIH BILANC

3. BITI OSREDOTOČEN NA KUPCA
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Uporabnost zemeljskega plina

Gospodinjstva (kuhanje, topla voda, ogrevanje, 
hlajenje, mikrokogeneracije)

Gospodarstvo (ogrevanje, tehnologija, 
mikrokogeneracije, kogeneracije, trigeneracije)

Promet (CNG, LNG (tudi za rezanje konic 
porabe)

 Trenutno stanje v RS pa je avtoplin (LPG), ki je 
zaradi svoje cene in politike podjetja Petrol 
najhitrejši segment razvoja v RS
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Ekonomika vožnje z …..

Vgradnja opreme za avtoplin 1.300 EUR

Cena Ultimax 95 1,215 EUR/liter

Cena AVTOPLIN 0,669 EUR/liter

Razmerje 55%

Trošarina pri avtoplinu 0,076 EUR/liter

Poraba Ultimax 95 7 litrov / 100km

Večja poraba plina od NMB 95 10%

Prihranek pri porabi avtoplina 0,034 EUR / km

Pri aktualni trošarini za avtoplinPrihranek v € Pri ukinitvi trošarine na avtoplinPrihranek v €

5.000 7,8 168 2,4 549

10.000 3,9 335 1,2 1.099

15.000 2,6 503 0,8 1.648

20.000 1,9 671 0,6 2.197

25.000 1,6 838 0,5 2.746

30.000 1,3 1.006 0,4 3.296

35.000 1,1 1.174 0,3 3.845

40.000 1,0 1.341 0,3 4.394

45.000 0,9 1.509 0,3 4.944

50.000 0,8 1.677 0,2 5.493

Prevoženih km na leto
Aktualna trošarina Trošrina = 0 EUR/l

Število let povratka investicije vgradnje opreme za avtoplin
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ALI BI TO LAHKO BIL TUDI ZEMELJSKI PLIN?
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Zaključek

 Ali je cena ZP ustrezna?
 Odvisno s čim jo primerjamo:

– 1 kepica sladoleda = 1,00 EUR (sestavljen iz 
domačih surovin)

– 1 m3 ZP = 0,65 EUR (uvoz iz več kot 3.000 
km oddaljenih nahajališč, izgradnja 
infrastrukture, dolgoročne pogodbe,… )
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Hvala za vašo pozornost.

franc.dover@petrol.si


