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Cešnjica 54, SI 4228 Zelezniki
Tel: +38645100 609
Fax: +38645146373
e-mail: tz.info@Siol.net

Spoštovani,

Toplarna Železniki d.o.o. s septembrom 2017 prehaja na nov način obračunavanja toplotne energije iz
daljinskega ogrevanja v Železnikih, saj smo kot regulirani proizvajalec in distributer energije dolžni
dosedanji način obračunavanja toplotne energije uskladiti z veljavno zakonodajo na tem področju.
Zaradi zgoraj navedenega, se bo s septembrom 2017, obstoječa cena toplotne energije za vse odjemalce v
distribucijskem omrežju, ki ga upravlja Toplarna Železniki d.o.o., po novem razdelila na variabiini in fiksni
del.
•

VariabiIni
merilnikom

•

del cene se bo obračunal glede na porabljeno energijo in bo izmerjen z obračunskim
porabe (števcem).

Fiksni del se bo obračunal kot cena za obračunsko moč EUR!MW/leto

in ne vsebuje dodatkov,

davkov, taks, sistemskih storitev (števnin) in trošarin na ceno toplote, ki se zaračunavajo ločeno.
Fiksni del se bo obračunaval

mesečno in bo neodvisen od porabe na posameznem

odjemnem

mestu.
Pri tej spremembi načina obračuna želimo poudariti, da se povprečna cena, ki je bila do sedaj 67,3
EUR!MWh, za odjemalce, ki uporabljajo daljinsko ogrevanje preko celotne kurilne sezone, glede na
preteklo leto (v primeru enake porabe), ne bo spremenila, se bo pa znesek porabe enakomerno porazdelil
preko celotnega leta.
Na višjo ceno pa morajo računati odjemalci, ki daljinsko ogrevanje uporabljajo le občasno kot dopolnilni vir,
oziroma so do sedaj plačevali le števni no in daljinskega ogrevanja niso koristili, namreč fiksni del cene se
plačuje neodvisno od porabe.
Zaradi spremembe načina obračuna, Vam v prilogi pošiljamo dva izvoda pogodb, ki vsebujejo vse
poglavitne postavke novega načina obračuna in jih predpisuje aktualna zakonodaja.
Kot dosedanjega odjemalca toplotne energije Vas vljudno vabimo, da ostanete naši odjemalci še naprej in
pogodbe podpišete.
Prosimo, da nam en izvod pogodbe vrnete (v priloženi kuverti) v najkrajšem možnem času, skrajni rok za
vračilo pogodbe pa je 31.8.2017.
Dosedanji odjemalce, ki novih pogodb ne bodo sklenili bi želeli opomniti, da bodo v primeru, da bi v
prihodnosti ponovno želeli uporabljati daljinsko ogrevanje, morali podati vlogo za ponovni priklop na
daljinsko ogrevanje. Obvezna priloga k vlogi bo tudi izračun projektne toplotne moči ogrevanja, ki se določa
po SISTEN 12831-2004 ali DIN 4701 in bo podlaga za določitev obračunske moči.
V kolikor bi imeli vprašanja, ki bi nastala v zvezi z novimi pogodbami oziroma z obračunom, nam lahko le te
pošljete po elektronski pošti na naslov tz.info@siol.net, oziroma pokličete na telefonsko številko 04 51 OO
608.
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