
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIJA BI MORALA POVEČATI ŠTEVILO UPORABNIKOV 

ZEMELJSKEGA PLINA  

 

 

 

GRADIVO ZA NOVINARJE 

 

 

 

 

Ljubljana,  18. 09. 2009  

 

 

 



2 

 

 

ZAGOTOVLJENOST DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA V SLOVENIJI  

V Sloveniji,  ki ima razmeroma dobro razvejano in dosegljivo plinovodno omrežje. je trenutno   

okoli 125.000 odjemalcev zemeljskega plina. Na nekaterih območjih v Sloveniji je omrežje  

zelo slabo ali pa izkoriščeno le delno .  Veliko je stanovanjskih hiš, ki imajo priključni plinovod 

napeljan do hiše, a zemeljskega plina ne odvzemajo.  

Kaj so ključni razlogi, da se gospodinjstva v večji meri ne odločajo za prehod na zemeljski plin? 

Potencialni uporabniki kot ovire za  prehod na zemeljski plin največkrat navajajo ceno 

zemeljskega plina tako glede potrebne začetne investicije kot tudi cene porabe, zagotovo pa 

je na odločitve pomembno vplivala tudi januarska ukrajinsko-ruska kriza. Strah pred 

nezanesljivostjo dobave je torej eden izmed ključnih dejavnikov zmanjšanja števila prehodov 

na zemeljski plin, ki pa je v veliki meri neupravičen.  

Na ministrstvu za gospodarstvo, direktoratu za energijo so prepričani, da je strah pred 

negotovostjo oskrbe s plinom popolnoma odvečen in da oskrba s plinom,  v primeru nove 

ukrajinsko-ruske krize ne bo ogrožena, saj obstaja v Sloveniji  cela vrsta instrumentov za 

zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom. Med najpomembnejšimi je gotovo 

Uredba o zanesljivosti dobave, ki predpisuje zagotavljanje zanesljivosti oskrbe v primerih, ko 

bi lahko prišlo do motnje v oskrbi z zemeljskim plinom. Za zanesljivost oskrbe so v teh 

primerih dobavitelji in sistemski operaterji (upravljavci omrežij) zemeljskega plina odgovorni, 

da zaščitenim  odjemalcem nikoli ne zmanjka zemeljskega plina.  Zaščiteni  odjemalci so:  

• gospodinjski  odjemalci; 

• odjemalci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (vključno z rehabilitacijo in nego), vzgojno-

varstveno dejavnost, izobraževalno dejavnost in socialno varstveno dejavnost ter vsi drugi 

odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za ogrevanje prostorov, namenjenih  bivanju 

(študentski domovi, hoteli in druge stavbe za prenočitvene zmogljivost); 

• odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za proizvodnjo toplote za ogrevanje prostorov zgoraj 

naštetih odjemalcev  in sicer v obsegu, ki je potreben za proizvodnjo te toplote; 

• sistemski operaterji za lastno rabo zemeljskega plina,  potrebnega za delovanje omrežja 

zemeljskega plina. 

 

Dobavitelji in sistemski operaterji zagotavljajo zanesljivost zaščitenih odjemalcev z 

instrumenti za zagotavljanje zanesljivosti,  kot so na primer: razpršitev dobavnih virov  (en 

vir lahko predstavlja zgolj 70%), skladišča zemeljskega plina, čezmejne zmogljivosti in 

infrastrukturna  prilagodljivost sistema, sodelovanje med operaterji, nadomestna goriva in 

dolgoročne ter fleksibilne nabavne pogodbe.  
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Za večjo razpršenost dobavnih virov z gradnjo novih plinovodnih povezav in s tem povečanje 

zanesljivosti dobave zemeljskega plina je najbolj pomembno uresničevanje razvojnih načrtov 

družbe Geoplin plinovodi d.o.o.. Z njimi se obstoječi prenosni plinovodni sistem na ključnih 

transportnih poteh za oskrbo slovenskega trga z zemeljskim plinom že dograjuje in podvaja.. 

Družba Geoplin plinovodi d.o.o. hkrati z začetkom gradnje najpomembnejših plinovodnih 

povezav intenzivno izvaja predhodna in pripravljalna dela na pripravi prostorske in izvedbene 

dokumentacije za vrsto predvidenih novih prenosnih plinovodov in kompresorskih postaj. 

Posebej velja poudariti, da je v fazi izdelave državnih prostorskih načrtov in pridobivanju 

gradbenih dovoljenj kar 15 plinovodnih objektov, ki vključujejo tudi nove čezmejne povezave. 

Te bodo ključno pripomogle k večji razpršenosti dobavnih virov in prenosnih poti, kar bo 

omogočilo večjo zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom. 

Slovenija je za projekte večje razpršenosti dobavnih virov in za zagotavljanje zanesljivosti 

oskrbe z zemeljskim plinom od Evropske unije oziroma Evropske komisije,  v okviru 

programa vzpostavitve finančne pomoči energetskim projektom,   pridobila 40 milijonov 

EUR pomoči.    

Izpostaviti velja tudi nov predlog Evropske komisije glede Uredbe o zanesljivi oskrbi. Ta 

določa ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in vzpostavlja 

infrastrukturni standard, po katerem ima preostala plinovodna infrastruktura (N-1) v primeru 

motenj na največjem oskrbovalnem plinovodu zadostno zmogljivost za dobavo potrebne 

količine zemeljskega plina.  Te morajo zadostiti skupni potrebi po zemeljskem plinu na 

prizadetem področju v obdobju 60- dni, ko naj bi bilo najhladnejše obdobje, ki se statistično 

pojavlja vsakih 20 let. Predlog uredbe tudi zahteva, da vsaka država ustanovi pristojni organ, 

ki je odgovoren za izvajanje ukrepov zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom in navaja vrsto 

ukrepov za zanesljivost oskrbe, kot na primer povečevanje kapacitet plinovodne 

infrastrukture, vzpostavljanje dvosmernega toka v tranzitnih oziroma  čezmejnih plinovodih, 

fleksibilne nabavne pogodbe ter  uporabo nadomestnih goriv.  

 

ZEMELJSKI PLIN JE MED FOSILNIMI GORIVI OKOLJU NAJPRIJAZNEJŠI ENERGENT  

 

Zemeljski plin (ZP) je fosilno gorivo, ki je nastalo pred milijoni let. Sestavljeno je iz mešanice 

ogljikovodikov. Vsebuje do 98 % metana (CH4), manjše količine etana, propana, butana, 

ogljikovega dioksida in dušika. Je kombinacija nizkih stroškov, čistosti in prilagodljivosti. 

Transportiramo ga po cevovodih, kjer povzroča minimalne vplive na okolje in ima med 

fosilnimi gorivi najnižje emisije.  V primerjavi s premogom in nafto vsebuje zanemarljivo 

malo žvepla, precej nižje so tudi ostale vrednosti škodljivih snovi, ki se sproščajo pri gorenju: 
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ogljikovega dioksida (CO2), ogljikovega monoksida (CO), dušikovih oksidov (NOX), prav tako 

praktično ni prašnih delcev.  Pri zgorevanju zemeljskega plina se v zrak sprošča kar za eno 

tretjino manj CO2 kot pri zgorevanju premoga ali kurilnega olja. Ogljikov dioksid pa je eden 

od glavnih povzročiteljev učinka tople grede in segrevanja ozračja, zaradi česar si 

mednarodna skupnost prizadeva, da bi njegove emisije precej znižala. 

Prenos in distribucija zemeljskega plina potekata po plinovodnih ceveh, ki so skrite pod 
zemeljsko površino in ne obremenjujejo naravnega okolja. Potovanje plina tako 
razbremenjuje cestni in železniški promet ter ne povzroča hrupa in nevarnosti izlitja, ki bi 
lahko ogrozilo vodne vire.  

 

 

Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih energentov. 

  CO2 

(kg/TJ) 

SO2 

(kg/TJ) 

NOX 

(kg/TJ) 

CXHY 

(kg/TJ) 

CO  

(kg/TJ) 

prah  

(kg/TJ) 

ELKO 74.000 120 40 6 45 5 

UNP 55.000 3 100 6 50 1 

Les 0 11 85 85 2.400 35 

Električna 

energija 

138.908 806 722 306 1.778 28 

Zemeljski plin 57.000 0 30 6 35 0 

Rjavi premog 97.000 1.500 170 910 5.100 320 

(Vir: študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo 

energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe“) 

 

Ocena je, da je v Sloveniji približno 160.000 kotlov z  ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO). 

Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski 

plin  bi se poraba energije pri posameznemu odjemalcu zmanjša za 30  odstotkov,  

prihranek goriva bi pri tej skupini gospodinjstev znašal 9 odstotkov, emisije CO2 bi se 

znižale za 94 ton na leto.   
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ZEMELJSKI PLIN JE CENOVNO  KONKURENČNA ENERGIJA  

 

Zemeljski plin je cenovno zelo konkurenčen vir energije. Njegova uporaba zagotavlja visoke 
prihranke v primerjavi z drugimi energenti - tudi zaradi tega, ker je razvoj ogrevalne tehnike 
v zadnjih letih zelo napredoval. Tako imenovani kondenzacijski kotli skoraj v celoti izkoristijo 
toploto iz dimnih plinov in jo pretvorijo v ogrevalno toploto. 

Dejavniki, ki vplivajo na ekonomičnost odločitve za prehod na zemeljski plin se nanašajo 

predvsem na  sodobno tehnologijo plinskih kotlov, na dolgoročno konkurenčnost končne 

cene zemeljskega plina, na nižje stroške vzdrževanja naprav ter tudi na prihranek prostora na 

objektu, saj zanj ne potrebujemo kotla oziroma skladiščnih prostorov.  

 

Pomen razumevanja končne cene  zemeljskega plina  

Za obstoječe in potencialne uporabnike zemeljskega plina je potrebno razumevanje, da cena 

zemeljskega plina ni enaka končni ceni zemeljskega plina.  Končna cena, ki jo plačuje 

odjemalec,  vključuje namreč ceno zemeljskega plina (gorivo), ki ji je potrebno prišteti še 

ceno za uporabo omrežij  ter takse in trošarine in davek na dodano vrednost. Cena plina je 

cena energenta kot blaga in predstavlja  le del končne cene plina.  

Trenutni delež cene zemeljskega plina v končni ceni plina znaša okoli 50  odstotkov  ( v tej 

ceni niso upoštevane  takse in dajatve). Ob spremembah cene plina so relativne spremembe 

končne cene manjše, kakor znašajo relativne spremembe cene plina, kar velja tako za 

zvišanje kot znižanje cene plina.  

 



6 

 

PRIKAZ STRUKTURE KONČNE CENE ZEMELJSKEGA PLINA 

(september 2009)
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Končna cena zemeljskega plina se torej ne spreminja v enakem razmerju kot se spreminja 

cena zemeljskega plina kot blaga.  

 

ZAKAJ BI SLOVENIJA MORALA POVEČATI ŠTEVILO UPORABNIKOV ZEMELJSKEGA PLINA?  

Zemeljski plin je energent,  ki omogoča zelo raznoliko uporabo:  od kuhanja, do priprave 

tople sanitarne vode, do ogrevanja in hlajenja prostorov. Zemeljski plin ne zahteva pri 

končnem uporabniku skladiščnega prostora in tudi ne menjave  jeklenk. 

Zemeljski plin je okolju prijazen,  saj med fosilnimi gorivi zemeljski plin najmanj 

obremenjuje okolje.   

Zemeljski plin je cenovno zelo konkurenčen vir energije tako glede investicije kot 

same uporabe.   

Zemeljski plin je zanesljiv energent, saj ima Slovenija razpoložljiv dostop do različnih 

virov zemeljskega plina in zakupljene skladiščne prostore. Gospodinjski odjemalci v 

Sloveniji imajo zagotovljeno neprekinjeno dobavo zemeljskega plina.  

 

 


