
STROŠKI OGREVANJA
V OGREVALNI SEZONI 2022/2023
Spoštovani,

cene energije na svetovnih borzah so se 
v zadnjem letu enormno zvišale, kar na 
položnicah za ogrevanje še niste 
občutili, saj smo pravočasno izvedli 
zakupe zemeljskega plina za ogrevalno 
sezono 2021/2022. Visoke cene 
energentov vztrajajo že nekaj časa in 
bodo po napovedih analitikov vztrajale 
tudi v naslednjih letih, zato lahko s 
pričetkom ogrevalne sezone 2022/2023 
pričakujete višje stroške za ogrevanje.

Ogrevalna sezona se zaključuje, zato 
moramo urediti vse potrebno za nakup 
zemeljskega plina za naslednjo 
ogrevalno sezono.

Letne razpise za dobavo zemeljskega 
plina izvedemo vsako leto v 
spomladanskih mesecih za količine, ki 
predstavljajo 5 letno povprečje porabe 
vaše kotlovnice, ker je potrebno do 1. 7. 
2022 izračunati predvidene akontacije 
ogrevanja za prihajajočo ogrevalno 
sezono.

Cena zemeljskega plina (brez omrežnin, 
dajatev, in ostalih stroškov) se je v 
zadnjem letu povišala za približno 
400%, zato bodo skupni stroški 
ogrevanja zagotovo več kot 100% dražji 
v primerjavi z ogrevalno sezono 
2021/2022.

Razpis za izbiro najugodnejšega 
dobavitelja zemeljskega plina bomo 
izvedli v mesecu juniju 2022. 
Povpraševanje bomo posredovali vsem 
dobaviteljem zemeljskega plina v 
Sloveniji. V primeru, da imate 
organiziran kurilni odbor ali nadzorni 
odbor za ogrevanje, se lahko ta vključi v 
postopek razpisa. 

V primeru, da želite izvesti razpis za 
izbiro dobavitelja zemeljskega plina 
samostojno, oziroma ne želite, da 
izvedemo razpis za vašo kotlovnico, 
nam najkasneje do dne 1. 6. 2022 o tem 
predložite sklep z več kot 50% 
soglasjem po solastniških deležih v 
stavbi. V primeru, da se iz skupne 
kotlovnice ogreva več stavb, mora biti 
sklep z navedeno večino sprejet v vsaki 
stavbi posebej.

V kolikor vaših sklepov o samostojni 
izbiri dobavitelja zemeljskega plina do 
dne 1. 6. 2022 ne bomo prejeli, bomo 
smatrali, da se strinjate z izvedbo 
razpisa tudi za vaš ogrevalni sistem, kot 
smo to izvedli v preteklih letih.

Lepo pozdravljeni,
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