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REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA POSLOVNI ODJEM 
 

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni 

list RS, št. 138/2022 z dne 28. 10. 2022) znaša najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina: 

• za male poslovne odjemalce, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole ter zdravstvene domove 0,07900 

EUR/kWh, brez dajatev in DDV.  

 

Na podlagi Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za 

izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih 

programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022) znaša najvišja dovoljena 

drobnoprodajna cena zemeljskega plina: 

• za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih 

programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in 

programov v podporo družini 0,09500 EUR/kWh, brez dajatev in DDV.  

 

Vrsta odjema 

Cena 

zemeljskega  

plina 

Ekološka 
taksa 

Trošarina 
Prispevek 

za OVE 
in     SPTE 

DDV 
9,5% 

Končna cena 

zemeljskega 

plina z DDV 

 EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh 

Mali poslovni odjem  
(Uradni list RS, št. 138/2022) 

0,07900 0,003145 0,00086 0,00099 0,00798 0,09198 

Osnovne socialne službe 
(Uradni list RS, št. 138/2022) 

0,07900 0,003145 0,00086 0,00099 0,00798 0,09198 

Nekatere pravne osebe javnega prava,  
izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja, izvajalci socialno varstvenih 
storitev, socialnovarstvenih programov in 

programov v podporo družini  
(Uradni list RS, št. 162/22) 

0,09500 0,003145 0,00086 0,00099 0,009025 0,10902 

Mali poslovni odjem, ki po Uredbi o določitvi 
cen zemeljskega (Uradni list RS, št. 138/2022) 

ne izpolnjuje pogojev za zamejeno ceno 

0,09684 0,003145 0,00086 0,00099 0,009200 0,111035 

Srednji poslovni odjem  
100.001 - 1.300.000 kWh/leto 

0, 09684 0,003145 0,00086 0,00099 0,009200 0,111035 

Veliki poslovni in industrijski odjem nad 
1.300.000 kWh/leto 

0, 09684 0,003145 0,00086 0,00099 0,009200 0,111035 

 

Cenik velja od 01.02.2023 do preklica 


