
Odpoved dobave zemeljskega plina 

s 1. 10. 2022
www.kp-velenje.si

Velenje, 31. avgust 2022



Spletna stran Komunalnega podjetja Velenje - www.kp-velenje.si

http://www.kp-velenje.si/


Postopek zamenjave dobavitelja zemeljskega plina

Komunalno podjetje Velenje izvaja in bo izvajalo vse potrebne aktivnosti, da bo zagotovilo stabilno in neprekinjeno oskrbo dobave

zemeljskega plina, zato bomo nudili vso potrebno pomoč pri zamenjavi dobavitelja z natančnimi informacijami z opisom postopkov za

zamenjavo dobavitelja, ki jih je potrebno izvesti za nadaljnjo dobavo zemeljskega plina po 1. oktobru letošnjega leta.

Informacije postopka zamenjave dobavitelja zemeljskega plina

• S postopkom zamenjave dobavitelja, ki je za odjemalca brezplačen, se lahko seznanite na spletni strani Agencije za energijo

(https://www.agen-rs.si/gospodinjski/plin/kako-zamenjam-dobavitelja). Pri izbiri dobavitelja so v pomoč informativni podatki o višini

letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom.

Spletna aplikacija prikazuje vse ponudbe dobaviteljev zemeljskega plina, ki jih v aplikacijo vnašajo dobavitelji.

• Seznanitev novega dobavitelja o izbiri

Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali

navadne pošte oz. vzpostavi telefonski kontakt ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja,

da v njegovem imenu izvede vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

• Pričetek dobave novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave dobavitelja začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati zemeljski plin v skladu s pogodbenimi

določili izbrane ponudbe.

Odjemalec ima ne glede na izbranega dobavitelja pravico do plačila storitev dobave plina in uporabe omrežja z enotnim računom,

na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema.

https://www.agen-rs.si/gospodinjski/plin/kako-zamenjam-dobavitelja


Pojasnilo Agencije za energijo zaradi prenehanja dobave zemeljskega plina 



Kje dobiti informacije katerega dobavitelja izbrati ?

Dodatna pomoč Komunalnega podjetja Velenje, ki vsebuje posredovanje vseh potrebnih informacij pri izboru novega dobavitelja ter

izvedbi postopka zamenjave dobavitelja je omogočena na telefonski številki 080 80 34, izbor 4, v času uradnih ur vsak ponedeljek,

sredo in petek od 8.00 do 15.00 ure, in po elektronski pošti na naslovu prodaja@kp-velenje.si .

Odjemalec lahko sam izbere dobavitelja. Ključni podatek pri izboru dobavitelja je seveda cena dobave zemeljskega plina.

Primerjalni seznam dobaviteljev in cen zemeljskega plina je dostopen na spletni strani Agencije za energijo (www.agen-

rs.si/primerjalnik), kjer si lahko izberete vašega novega dobavitelja. Izbranega dobavitelja morate v najkrajšem času seznaniti o vaši izbiri

in z njim skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

Menjavo dobavitelja je možno opraviti zelo hitro in tudi na želeni datum, če je ta v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za

menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se upošteva, ob priloženem zadnjem izdanem računu Komunalnega podjetja Velenje, ki ga je

skeniranega potrebno priložiti k vlogi za menjavo dobavitelja.

Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

Na Agenciji za energijo RS zato odjemalcem svetujejo, da čim hitreje preverijo ponudbe in izvedejo postopek menjave dobavitelja. Ob tem

opozarjajo, naj ne odlašajo z izbiro novega dobavitelja, saj je pri menjavi treba upoštevati roke, ki so potrebni za izvedbo menjave.
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Vlada sprejema spremembe Zakona o oskrbi s plin, s katerim naj bi se uredila nadomestna oskrba, kar pomeni, da odjemalci ne morejo

ostati brez dobavitelja.

V podjetju bodo v naslednjem tednu opravljeni tudi individualni razgovori s tistimi odjemalci, ki še niso pristopili k zamenjavi dobavitelja.

Postopek zamenjave dobavitelja bo izveden z naše strani na podlagi pooblastila naših odjemalcev.

Kaj pomeni zamenjava dobavitelja za odjemalca ?

• Odjemalci bodo poleg rednih mesečnih akontacij za mesec september 2022, z naše strani prejeli dejanski obračun dobave

zemeljskega plina po stanju 30. 9. 2022 z obračunano porabljenih količin plina do 30. 9. 2022.

• Od 1. 10. 2022 dalje bodo prejemali račune samo za ostale komunalne storitve (voda, kanalščina) s strani Komunalnega podjetja

Velenje, račun za storitve zemeljskega plina (stroški dobave zemeljskega plina in stroški operaterja distribucijskega sistema) bo

izstavljen s strani novega dobavitelja z enotnim računom.

• Cena dobave zemeljskega plina s 1. 10. 2022 in dalje bo cena, ki jo bodo odjemalci dogovorili z novim dobaviteljem, najvišja cena

za gospodinjske odjemalce lahko znaša 0,073 evra na kilovatno uro, zato bo strošek dobave plina višji od obstoječega stroška.

Ostali stroški operaterja distribucijskega sistema ostanejo nespremenjeni.

• Stroški energentov bodo s strani Vlade nižji, saj je Vlada sprejela Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost,

kjer se začasno določa obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost po nižji davčni stopnji 9,5 %, namesto zdaj veljavne

22 % davčne stopnje.

Kaj pomeni zamenjava dobavitelja za naše odjemalce ?



Cenik dobave zemeljskega plina Komunalnega podjetja Velenje do 30. 9. 2022

Vlada je sredi avgusta objavila uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je cene omejila navzgor.

Skladno z uredbo bodo dobavitelji od prvega septembra dalje (uredba velja do 31. avgusta 2023) gospodinjstvom lahko kilovatno

uro zemeljskega plina zaračunali največ 0,073 evra. To je cena brez DDV in drugih obveznih dajatev.



Kaj vsebuje račun za storitve zemeljskega plina ?

• Storitve dobavitelja:

* Dobava,

* taksa za obrem. zraka CO2,

* trošarina,

* dodatek k ceni,

* prispevek za OVE in SPTE

• Storitve operaterja

distribucijskega sistema

(Komunalno podjetje

Velenje):

* Omrežnina variabilni del,

* omrežnina fiksni del

* omrežnina meritve.
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