
 

        
      

 

 

 

CENIK OSNOVNE OSKRBE ZEMELJSKEGA PLINA  
ZA GOSPODINJSKE IN SKUPNE GOSPODINJSKE 

ODJEMALCE 
 

 
 

 
Cena brez  

DDV v €/kWh 
Cena z 22% 

DDV v €/kWh 
Cena z 9,5% 

DDV v €/kWh** 

Redna cena od 30.9.2022 do preklica 

OSNOVNA OSKRBA ZP ZA G IN 
SKUPNE G*** 

0,23500 0,28670 0,25615 

Regulirana cena od 1.9.2022 do 31.8.2023* 

OSNOVNA OSKRBA ZP ZA G IN SKUPNE 
G*** 

0,07300 0,08906 0,07994 

 
Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine 
ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Pavšalni stroški poslovanja (PSP) znašajo 1,66 
€/mesec/odjemno mesto brez DDV (2,03 € z 22% DDV). Cenik velja za vse gospodinjske in 
skupne gospodinjske odjemalce, ki so sklenili pogodbo o dobavi od 15.12.2021 dalje in ki bodo 
sklenili pogodbo o dobavi od 30.9.2022 dalje, ter velja do preklica. 

 
 
*V skladu z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS št. 98/22) velja 
najvišja dovoljena cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske 
odjemalce 0,07300 EUR/kWh brez DDV v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 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 zemeljskega plina 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. Nižja davčna stopnja se nanaša na 
dobavljen zemeljski plin in na ostale prispevke in druge zakonsko določene dajatve vezane na dobavo 
zemeljskega plina. 
***V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A; Ur. l. RS št. 
121/22) dobavitelj zagotavlja gospodinjskim in skupnim gospodinjskim odjemalcem osnovno oskrbo in 
v ta namen spreminja dosedanjo ime paketa »Cenik zemeljskega plina za gospodinjstva« v »Osnovna 
oskrba ZP za G in skupne G«, pri čemer »G« pomeni gospodinjske odjemalce, »skupne G« pa skupne 
gospodinjske odjemalce. Definicije posameznih kategorij odjemalcev so opredeljene v 3. členu Zakona 
o oskrbi s plini in njegovih dopolnitvah (Ur. l. RS št. 204/21 in 121/22). Vsi ostali pogoji paketa ostajajo 
nespremenjeni. 
 

 
 
 


