
 

 

            
  

 

 

CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE 
 

 
 
Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk, 
predpisanih s strani države. Pavšalni stroški poslovanja (PSP): 1,66 €/mesec brez DDV (2,03 z 22% DDV). Premija 
za kritje odstopanj (pko): 3,99 €/mesec/merilno mesto brez DDV (4,87 z 22% DDV). Premija za vodenje 
samooskrbe: 1,66 €/merilno mesto/mesec brez DDV (2,03 z 22% DDV). 
 
VT Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.  
MT Manjša dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter 
vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.  
ET Enotna dnevna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.  
Če kupec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT upošteva glede na sončno uro in glede na 
sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave. Navedeno sposobnost imajo sodobni elektronski 
števci, ki že vsebujejo notranjo uro. 
 
* V skladu z Uredbo o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS 95/22) se v obdobju od 1.9.2022 do 31.8.2023 
uporablja regulirana cena električne energije za male poslovne odjemalce, skladno z Zakonom o oskrbi z električno 
energijo ZOEE (Ur. l. RS 171/21), katerih skupna priključna moč vseh njegovih merilnih mest je enaka ali manjša 
od 86 kW. Po poteku obdobja regulirane cene se uveljavijo tedaj veljavne cene za posamezno vrsto dobave. 
 
**V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov 
(ZNUDDVE) se za dobavo električne energije v obdobju od 1.9.2022 do 31.5.2023 uporablja nižja 9,5 % davčna 
stopnja. Po poteku tega obdobja oz. od 1.6.2023 dalje pa se uporablja 22 % davčna stopnja oz. predpisana stopnja 
s strani države. 
 
Veljavnost ponudbe od 22.9. do 27.10.2022, veljavnost cen od 1.11.2022 do preklica. 
 
     

VT MT ET VT MT ET VT MT ET

RAZRED A,B,C,D; DOBAVA EE ZA MALE POSLOVNE 

KUPCE (€/kWh) 0,15241 0,10027 0,14649 0,16689 0,10980 0,16041 0,18594 0,12233 0,17872

Regulirana cena od 1.9.2022 do 31.8.2023* (€/kWh) 0,13800 0,09900 0,12400 0,15111 0,10841 0,13578 0,16836 0,12078 0,15128

Brez DDV Z 9,5% DDV** Z 22% DDV


