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MEHANIZEM ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV 

 

 

1.  Cena za proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode za daljinsko ogrevanje je sestavljena iz: 

– variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proizvodnje in distribucije daljinske toplote ter 

se odjemalcem obračunava kot cena za dobavljeno toplotno energijo v EUR/MWh, in 

– fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je upravičene stroške za obratovanje sistema, ter 

se odjemalcem obračunava kot cena za priključno oziroma obračunsko moč v EUR/MW/leto. 

 

2.  Variabilni del cene zajema: 

a)  pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so istočasno tudi distributerji toplotne energije: 

– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo), 

– stroške energije za obratovanje naprav, 

– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem vročevodnem omrežju 

oziroma druge variabilne stroške, ki so opredeljeni v tarifnem sistemu in ceniku 

posameznega podjetja, 

– stroške vode in kemične priprave vode (KPV); 

 

b)  pri distributerjih toplotne energije: 

– stroške nabavljene toplotne energije, 

– stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem vročevodnem omrežju 

oziroma druge variabilne stroške, ki so opredeljeni v tarifnem sistemu in ceniku 

posameznega podjetja, 

– stroške vode in kemične priprave vode (KPV). 

 

3.  Fiksni del cene zajema vse ostale upravičene stroške delovanja sistema (pri proizvajalcih in 

distributerjih daljinske toplote), in sicer: 

– stroške materiala (brez stroškov energentov, navedenih v 2. točki te priloge), 

– stroške storitev, 

– stroške dela, 

– nujne stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, 

– amortizacijo,  

– druge odpise vrednosti, 

– druge odhodke (stroške) poslovanja, 

– odhodke financiranja. 

 

Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis drobnega inventarja, pisarniški material in 

strokovno literaturo, popisne razlike pri materialu ter druge stroške materiala. 

 

Stroški storitev vključujejo storitve pri pridobivanju energije, stroške prevoznih storitev, najemnine, 

povračila stroškov v zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in bančnih storitev, stroške 

intelektualnih storitev, zavarovalne premije in stroške drugih storitev. 

 

Stroški dela vključujejo izplačane plače in druge stroške dela po kolektivni pogodbi za gospodarstvo in 

sklenjenih individualnih pogodbah. 

 

Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati normalno obratovanje sistema in njegovo 

uporabo do konca predvidene življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave 

vgradnih delov za stroje in naprave, nadomestne dele za opremo ter sredstva in material za 

vzdrževanje osnovnih sredstev ter storitve v zvezi z vzdrževanjem delovnih sredstev. 



 

 

Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter 

izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne 

spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza; inštalacije, napeljave, 

tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.  

 

Amortizacija se obračunava po amortizacijskih stopnjah, ki jih priporoča Energetska zbornica 

Slovenije. Knjigovodska vrednost amortizirljivih sredstev ne sme biti precenjena. 

 

Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo človekovega okolja, štipendije in 

dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida. 

 

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane s financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, 

če je dejavnost distribucije pare in tople vode za daljinsko ogrevanje osnovna dejavnost podjetja. Če 

je dejavnost distribucije pare in tople vode za daljinsko ogrevanje samo del dejavnosti posameznega 

podjetja, so v odhodke financiranja lahko vključeni samo odhodki financiranja, ki izhajajo iz distribucije 

pare in tople vode za daljinsko ogrevanje. 

 

4.  Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v 2. in 3. točki te priloge, se v ceno 

distribucije pare in tople vode za daljinsko ogrevanje lahko vključi tudi dobiček, ki je namenjen 

za zakonske in statutarne rezerve distributerja.  

 

5.  Sprememba variabilnega dela cene za samostojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno 

tudi distributerji toplotne energije, se preračuna po formuli: 
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Pri tem pomenijo: 

VCp =  nova cena za dobavljeno toplotno energijo v EUR/MWh (brez davka na dodano 

vrednost), 

VC0p =  izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo v EUR/MWh (brez davka na dodano 

vrednost), 

ai =  ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote, 

Ei =  nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote, 

Eoi =  izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote. 

 

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo (VC0p) je cena toplotne energije, ki je bila opredeljena 

za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot izhodiščna cena na dan uveljavitve te uredbe. 

 

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo (VCp) je cena, ki je izračunana na podlagi te metodologije 

in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.  

 

Izhodiščna cena energenta (Eoi) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je cena posameznega 

energenta, ki jo je proizvajalec toplotne energije plačal na dan uveljavitve te uredbe. V ceno energenta 

morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, 

CO2 takse). Davek na dodano vrednost ni vključen. 



 

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je povprečna cena 

posameznega energenta, ki jo proizvajalec toplotne energije plača v spremljanem mesecu oziroma v 

ustreznem obračunskem obdobju. V ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco 

proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, takse CO2). Davek na dodano vrednost v ceni 

ni vključen. 

 

Ponderji (ai) pomenijo delež posameznega energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. 

Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1. 

 

Odvisno od sistema se pri proizvodnji daljinske toplote kot energenti lahko uporabljajo: 

– plin, 

– EL kurilno olje, 

– mazut, 

– premog, 

– les, 

– odpadki, 

– električna energija za proizvodne potrebe in pogon črpalk. 

Poleg navedenih energentov je v to skupino zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično 

pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube). 

 

6.  Sprememba variabilnega dela cene za distributerje toplotne energije se preračuna po formuli: 
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b1+b2+……..+bn = 1 

 

Pri tem pomenijo: 

VCd =  nova cena za dobavljeno toplotno energijo v EUR/MWh (brez davka na dodano vrednost), 

VC0d =  izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo v EUR/MWh (brez davka na dodano 

vrednost), 

bi =  ponder toplote ter energije in medija za prenos toplote, 

Ei =  nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote, 

Eoi =  izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote. 

 

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo (VC0d) je cena toplotne energije, ki je bila 

opredeljena za vsakega samostojnega distributerja toplotne energije kot izhodiščna cena na dan 

uveljavitve te uredbe. 

 

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo (VCd) je cena, ki je izračunana na podlagi te metodologije 

in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.  

 

Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Eoi) je cena teh postavk, 

ki jo je distributer toplotne energije plačal na dan uveljavitve te uredbe. V ceno posamezne postavke 

morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve (trošarine, takse CO2). Davek na dodano vrednost ni 

vključen. 

 

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Ei) je povprečna cena 

posamezne postavke, ki jo distributer toplotne energije plača v spremljanem mesecu oziroma v 

ustreznem obračunskem obdobju. V ceno posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse 

dajatve (trošarine, takse CO2). Davek na dodano vrednost v ceni ni vključen. 



 

Ponderji (bi) pomenijo delež posamezne postavke v strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev 

oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1. 

 

 

Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote sta predvideni postavki: 

– nabavljena toplota, 

– električna energija za pogon črpalk. 

Poleg navedenih postavk je v to skupino zgolj zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično 

pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube). 

 

7.  Nove cene za dobavljeno toplotno energijo (variabilni del cene) se izračunavajo in usklajujejo 

vsak mesec oziroma v ustreznem obračunskem obdobju, če so spremembe redkejše pa se 

usklajujejo glede na spremembe cen posameznih energentov iz 2. točke te priloge.  

 

8.  Fiksni del cene se lahko enkratno zviša, pri čemer se zaradi tega učinka povprečna cena, ki 

velja pred uveljavitvijo zvišanja fiksnega dela cene, ne sme povečati za več kot 2,5 %.  

 

9.  Nova povprečna cena se izračuna po naslednji formuli: 
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Pri tem pomenijo: 

PC =  nova povprečna cena v EUR/MWh, 

Q =  zbir celotne planirane prodane toplotne energije v MWh v enoletnem planskem obdobju 

od predvidenega datuma uveljavitve spremembe variabilnega ali fiksnega dela cene, 

Ci=1,…n =  cene po posameznih kategorijah novega prodajnega cenika (toplotna energija za 

ogrevanje, toplotna energija za ogrevanje oziroma pripravo sanitarne tople vode in 

priključna moč), 

K i=1,…n =  planske prodajne količine toplote za ogrevanje, toplote za pripravo sanitarne tople vode in 

priključne moči po posameznih kategorijah prodajnega cenika v enem letu od 

predvidenega datuma uveljavitve spremembe variabilnega ali fiksnega dela cene. 

Davek na dodano vrednost ni vključen v izračun povprečne cene. 

 

10.  V primeru, da morajo zavezanci uredbe zaradi okoljskih predpisov kupiti manjkajoče emisijske 

kupone, bo ministrstvo pripravilo predlog njihove vključitve v ceno daljinske toplote na osnovi 

predhodne uskladitve z ministrstvom, pristojnim za okolje. 


