
 

        
      

 

 

 

 

CENIK ZEMELJSKEGA PLINA  
ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE  

s skupno letno porabo do 100.000 kWh 

 

 

 
Cena brez 

DDV v 
€/kWh* 

Cena z 22% 
DDV v 
€/kWh 

Cena z 9,5% 
DDV v 
€/kWh** 

CENIK ZEMELJSKEGA PLINA  
ZA MALE POSLOVNE 

ODJEMALCE 
0,07900 0,09638 0,08651 

 
 

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).Cena iz 
cenika velja za vse poslovne odjemalce zemeljskega plina v Republiki Sloveniji s 
skupno letno porabo do 100.000 kWh (poslovni odjemalci v odjemni skupini CDK1 – 
CDK6). Cenik velja od 1.9.2022 za vse odjemalce, ki so sklenili pogodbo o dobavi od 
15.12.2021 dalje in ki bodo sklenili pogodbo o dobavi od 1.9.2022 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 osnovne socialne službe in za male poslovne odjemalce 
0,07900 EUR/kWh brez DDV v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Mali poslovni odjemalec je 
negospodinjski odjemalec plina, katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh. 
Osnovne socialne službe določa 117. člen Zakona o oskrbi s plini (Ur. l. RS št. 204/21). 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. 
 

 


