
PRILOGA 2: Tarife za ostale storitve 

Tabela 1:  Tarife za ostale storitve 

 Vrsta storitev 
Tarifna postavka  
[brez DDV] 

A. PODATKOVNE STORITVE Enota mere [EUR] 

A.01 Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema [EUR/račun]   
A.02 Ponovni izpis računa in položnice [EUR/izpis]   
A.03 Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema [EUR/izpis]   
A.04 Strošek drugega in naslednjih opominov [EUR/opomin]   

B. 
STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO 
UPORABNIKA SISTEMA  

  
  

B.01 Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom 

na lokaciji odjemnega mesta 
[EUR/storitev] 

  
B.02 Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop 

do podatkov meritev 
[EUR/storitev] 

 
B.03 Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki 

omogoča upravljanje na daljavo 
[EUR/storitev] 

 
B.04 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja 

(brez demontaže plinomera) 
[EUR/storitev] 

  
B.05 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja  

(in demontažo mehovnega plinomera velikosti  
od G1.6 do G25) 

[EUR/storitev] 

 
B.06 Neuspešen poskus odklopa  [EUR/storitev]   
B.07 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja 

(brez vgradnje plinomera) 
[EUR/storitev] 

  
B.08 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja 

(in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti 

od G1.6 do G25) 

[EUR/storitev] 

  
B.09 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije  

do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij  
[EUR/storitev] 

  
B.10 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije  

nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij 
[EUR/storitev] 

  
B.11 Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa [EUR]  
B.12 Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW [EUR/storitev]  
B.13 Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW [EUR/storitev]  
B.14 Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera 

velikosti od G1.6 do G25  na zahtevo uporabnika 
[EUR/storitev] 

 
B.15 Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od 

G1.6 do G25  na odjemno mesto na zahtevo uporabnika 
[EUR/storitev] 

 

C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR     

C.01 Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m  [EUR/storitev]   

C.02 Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m  
po urah 

[EUR/h] 
  

C.03 Nadzor v varovalnem pasu plinovoda [EUR/h]   

D. 
V posameznih tarifnih postavkah sklopov 
A, B in C so upoštevane naslednje postavke 

  
  

D.01 Opravila monterja [EUR/h]   
D.02 Opravila delavca z visoko izobrazbo [EUR/h]   
D.03 Opravila izven delovnega časa (pribitek) [EUR/h]   
D.04 Kilometrina, osebni avto [EUR/km]   



Tabela 2:  Opis ostalih storitev 

 Opis storitev 

A. PODATKOVNE STORITVE 

A.01 Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema 

Storitev obsega: 

- sprejem in arhiviranje naročila ter izdelavo izrednega obračuna na zahtevo uporabnika 
sistema. 

Cena za to storitev je določena na podlagi dejanskih stroškov dela za obdelavo podatkov, papir, 
tisk, kuverte in poštnino.  

A.02 Ponovni izpis računa in položnice 

Storitev obsega: 
- sprejem in arhiviranje naročila ter izdelavo in posredovanje prepisa (kopije) računa in 

položnice uporabniku sistema na njegovo zahtevo. 

Cena za to storitev je določena na podlagi dejanskih stroškov dela za obdelavo podatkov, papir, 
tisk, kuverte in poštnino. 

A.03 Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema 
Storitev obsega: 

- sprejem in arhiviranje naročila ter izdelavo in posredovanje izrednega izpisa porabe 

uporabniku sistema na njegovo zahtevo v primerih, ko storitev ni brezplačna po določbi 358. 
člena EZ-1. 

Cena za to storitev je določena na podlagi dejanskih stroškov dela za obdelavo podatkov, papir, 
tisk, kuverte in poštnino. 

A.04 Strošek drugega in naslednjih opominov 

Storitev obsega: 
- izdelavo in pošiljanje drugega in naslednjih opominov, saj je prvi opomin za uporabnika 

sistema brezplačen. 

Cena za to storitev je določena na podlagi dejanskih stroškov papirja, tiska, kuvert, dela za 
obdelavo podatkov, poštnine. Cena ne sme presegati višine zamudnih obresti. Če cena storitve, 
zaračunane uporabniku sistema, ki je fizična oseba, presega višino zaračunanih zamudnih 
obresti, se uporabniku sistema v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov zaračunajo 
stroški opomina v višini zamudnih obresti. 

B. STORITVE NA SISTEMU –  PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA  

B.01 Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta  
Storitev obsega: 

- strošek prevoza do odjemnega mesta; 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas za sprejem in arhiviranje naročila za izvedbo izrednega 

odčitka na dogovorjeni datum (z odstopanjem ± 3 delovne dni), fizično izvedbo odčitka merilne 

naprave na odjemnem mestu, izvedeno izven rednih odčitkov po določbah sistemskih 
obratovalnih navodil, izdelavo zapisnika o odčitku merilne naprave, prenos podatkov o 

odčitanem števčnem stanju v informacijski sistem operaterja; 
- strošek drobnega pisarniškega materiala (če ne gre za digitalizirano poslovanje). 

B.02 Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev 

Storitev obsega: 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas za sprejem in arhiviranje naročila za izvedbo izrednega 

odčitka na dogovorjeni datum, daljinsko proženje izvedbe odčitka merilne naprave na 
odjemnem mestu, izvedeno izven rednih odčitkov po določbah sistemskih obratovalnih navodil, 

izdelavo zapisnika o odčitku merilne naprave, čas, porabljen za prenos podatkov o odčitanem 

števčnem stanju v informacijski sistem operaterja. 
B.03 Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje 

na daljavo 

Storitev obsega: 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas za obdelavo podatkov in izvedbo potrebnih aktivnosti za 

izvedbo daljinskega odklopa po določbah 274. ali 275. člena EZ-1, izvedbo daljinskega odklopa, 



čas, porabljen za prenos podatkov o izvedenem odklopu v informacijski sistem operaterja. 

B.04 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera) 
Storitev obsega: 

- strošek prevoza do odjemnega mesta; 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja operaterja distribucijskega sistema (ODS) za 

zapiranje glavne oziroma plinske požarne pipe, namestitev zaklepa na pipo v zaprtem položaju 

ali pečatenje pipe v zaprtem položaju, izdelavo zapisnika o izvedenem odklopu, čas, porabljen 
za prenos podatkov o izvedenem odklopu v informacijski sistem operaterja; 

- strošek materiala (drobni montažni, tesnilni in pečatni material). 
B.05 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera 

velikosti od G1.6 do G25) 

Storitev obsega: 
- strošek prevoza do odjemnega mesta; 

- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za zapiranje glavne oziroma plinske 
požarne pipe, namestitev zaklepa na pipo v zaprtem položaju ali pečatenje pipe v zaprtem 

položaju, demontažo plinomera, montažo čepov, izdelavo zapisnika o izvedenem odklopu, čas, 

porabljen za prenos podatkov o izvedenem odklopu v informacijski sistem operaterja; 
- strošek materiala (drobni montažni, tesnilni in pečatni material). 

B.06 Neuspešen poskus odklopa  
Storitev obsega: 

- strošek prevoza do odjemnega mesta; 

- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za poskus dostopa do glavne oziroma 
plinske požarne pipe, prek katere je možno odklopiti odjemno mesto, izdelavo zapisnika o 

neuspešnem poskusu odklopa ali priklopu, čas, porabljen za prenos podatkov o neuspešnem 
poskusu odklopa v informacijski sistem operaterja. 

B.07 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera) 

Storitev obsega: 
- strošek prevoza do odjemnega mesta; 

- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za odstranitev zaščite varovanja 
zaprtega položaja glavne oziroma plinske požarne pipe, odpiranje pipe, izdelavo zapisnika o 

izvedenem priklopu, čas, porabljen za prenos podatkov o izvedenem priklopu v informacijski 

sistem operaterja; 
- strošek materiala (drobni montažni, tesnilni in pečatni material). 

B.08 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera 

velikosti od G1.6 do G25) 
Storitev obsega: 

- strošek prevoza do odjemnega mesta; 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za odstranitev zaščite varovanja 

zaprtega položaja glavne oziroma plinske požarne pipe, demontažo čepov, montažo plinomera, 

odpiranje pipe, izdelavo zapisnika o izvedenem priklopu, čas, porabljen za prenos podatkov o 
izvedenem priklopu v informacijski sistem operaterja; 

- strošek materiala (drobni montažni, tesnilni in pečatni material). 
B.09 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg 

izvedenih instalacij  

Storitev obsega: 
- strošek dela, ki je potreben za pregled predložene dokumentacije in dokazil o ustreznosti 

izvedene plinske napeljave in uporabljenih materialov, vgrajenih plinskih trošil in dimovodne 
napeljave, vizualne kontrole plinske napeljave in preverjanja skladnosti s tehnično 

dokumentacijo in predloženimi dokazili. 

Storitev se lahko zaračuna uporabniku le v kombinaciji s ponovnim priklopom po obdobjih 
odklopa, daljših od 24 ur, ali s ponovnim uplinjanjem plinske instalacije. 

B.10 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg 
izvedenih instalacij 

Storitev obsega: 

- strošek dela, ki je potreben za pregled predložene dokumentacije in dokazil o ustreznosti 
izvedene plinske napeljave in uporabljenih materialov, vgrajenih plinskih trošil in dimovodne 

napeljave, vizualne kontrole plinske napeljave in preverjanja skladnosti s tehnično 



dokumentacijo in dokazili. 

Storitev se lahko zaračuna uporabniku le v kombinaciji s ponovnim priklopom po obdobjih 
odklopa, daljših od 24 ur, ali s ponovnim uplinjanjem plinske instalacije. 

B.11 Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa 

Storitev obsega dodaten strošek dela, ki nastane operaterju kot posledica izvedbe del izven 

delovnega časa.  
B.12 Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW 

Storitev obsega: 
- strošek prevoza do odjemnega mesta; 

- strošek dela, ki je potreben za izvedbo uplinjanja, izdelavo zapisnika  

o izvedenem uplinjanju, identifikacijo in poučitev uporabnika o ravnanju z glavnimi elementi 
plinske napeljave; 

- strošek materiala (drobni montažni, tesnilni in pečatni material). 

Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se 
končnemu odjemalcu ne zaračuna. 

B.13 Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW 
Storitev obsega: 

- strošek prevoza do odjemnega mesta; 
- strošek dela, ki je potreben za izvedbo uplinjanja, izdelavo zapisnika  

o izvedenem uplinjanju, identifikacijo odgovorne osebe za upravljanje s plinsko napeljavo in 

trošili, poučitev te osebe o ravnanju z glavnimi elementi plinske napeljave; 
- strošek materiala (drobni montažni, tesnilni in pečatni material). 

Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se 
končnemu odjemalcu ne zaračuna. 

B.14 Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti  

od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika  
Storitev obsega: 

- strošek prevoza do odjemnega mesta; 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za zapiranje glavne oziroma plinske 

požarne pipe, demontažo kontrolirane in montažo nadomestne merilne naprave, izdelavo 

zapisnika o menjavi merilne naprave, čas, porabljen za prenos podatkov o spremenjeni merilni 
napravi v informacijski sistem operaterja; 

- strošek materiala (drobni montažni in tesnilni material). 

Strošek kontrolnega pregleda merilne naprave s strani akreditiranega laboratorija ni zajet in se 
zaračuna po dejanskih stroških. 
Storitev se zaračuna uporabniku le v primeru, če je bilo na podlagi kontrolnega pregleda 
ugotovljeno, da merilna naprava izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve.  

B.15 Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25  na 
odjemno mesto na zahtevo uporabnika 

Storitev obsega:  
- strošek prevoza do odjemnega mesta; 
- strošek dela, ki zajema porabljeni čas monterja ODS za zapiranje glavne oziroma plinske 

požarne pipe, demontažo merilne naprave in montažo kontrolirane merilne naprave, izdelavo 
zapisnika o menjavi merilne naprave, čas, porabljen za prenos podatkov o na novo vgrajeni 

merilni napravi v informacijski sistem operaterja; 

- strošek materiala (drobni montažni in tesnilni material). 

Storitev se izvede in zaračuna le v primeru, če stranka zahteva, da ji ODS ponovno namesti 
merilno napravo, ki je bila predmet kontrolnega pregleda. 

C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR 

C.01 Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m  
Storitev obsega: 

- strošek dela, ki je potreben za sprejem in proučitev naročila, pregled trase, pripravo in 
obdelavo podatkov, pripravo koordinat trase za zakoličbo in posredovanje podatkov v 

elektronski obliki izbranemu geodetu ter arhiviranje.  



Stroški geodeta niso zajeti in se zaračunajo po dejanskih stroških. 
Strošek prevoza ni vključen in se obračuna ločeno z upoštevanjem kilometrine, dejansko 
opravljenih kilometrov in porabljenega časa za prevoz.  

C.02 Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah 

Storitev obsega: 

- strošek dela, ki je potreben za pregled trase, pripravo in obdelavo podatkov, pripravo 
koordinat trase za zakoličbo in posredovanje podatkov v elektronski obliki izbranemu geodetu 

ter arhiviranje.  

Stroški geodeta niso zajeti in se zaračunajo po dejanskih stroških. 
Strošek prevoza ni vključen in se obračuna v sklopu osnovne storitve C.01. 

C.03 Nadzor v varovalnem pasu plinovoda 
Storitev obsega: 

- strošek dela, ki je potreben za sprejem in proučitev naročila, pregled podatkov za zakoličbo, 
ugotavljanje istovetnosti zakoličene trase z geodetskim posnetkom, nadzor pri sondiranju trase 

plinovoda, nadzor pri gradbenih delih v varovalnem pasu in vpis nadzora v gradbeni dnevnik 

izvajalca del. 

Strošek prevoza ni vključen in se obračuna ločeno z upoštevanjem kilometrine, dejansko 
opravljenih kilometrov in porabljenega časa za prevoz. 

D. 
V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje 
postavke 

D.01 Opravila monterja 
Cena za opravljeno delo se določi kot povprečna urna postavka dela monterja v preteklem letu. 

Povprečna urna postavka upošteva upravičene stroške dela, kot jih določa akt, ki ureja 
metodologijo za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 

plina. 
D.02 Opravila delavca z visoko izobrazbo 

Cena za opravljeno delo se določi kot povprečna urna postavka dela delavca z visoko izobrazbo 

v preteklem letu. Povprečna urna postavka upošteva upravičene stroške dela, kot jih določa akt, 
ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema 

zemeljskega plina. 
D.03 Opravila izven delovnega časa (pribitek v EUR/h) 

Za opravila izven delovnega časa se določi dodaten strošek dela v EUR/h, ki se uporabniku 

zaračuna na podlagi porabljenega časa za izvedbo opravila izven delovnega časa. 
D.04 Kilometrina, osebni avto 

 

Pri vrednotenju ostalih storitev iz sklopa B., razen storitev B.02, B.03, B09, B10 in B.11(ki ne 
vsebujejo stroška prevoza), je obvezno treba upoštevati, da tarifna postavka za posamezno 
storitev vsebuje strošek dela in prevoza v skladu s tarifnimi postavkami sklopa D. Vrednost 
prevoza se ovrednoti na podlagi povprečne razdalje od sedeža operaterja distribucijskega 
sistema do uporabnika sistema.  

Vrednotenje ostalih storitev, ki se izvajajo po naročilu ali kot posledica dejanj uporabnika ali 
tretje osebe in se nanašajo predvsem na prestavitve vodov ali odpravo poškodb na 
distribucijskem sistemu, se izvede na podlagi dejanskih stroškov dela z upoštevanjem tarifnih 
postavk sklopa D ter dejanskih stroškov materiala in storitev. Ti stroški morajo biti prikazani 
razčlenjeno po sestavinah izvedene storitve. 


