CENIK OSNOVNE OSKRBE S PLINOM, ZA DOBAVO
ODJEMALCEM OSNOVNE OSKRBE, ZA KATERE NE VELJA NAJVIŠJA DOVOLJENA DROBNOPRODAJNA CENA
ZEMELJSKEGA PLINA
Veljavnost od: 30.09.2022 do spremembe
Cena zemeljskega plina velja samo za zaščitene odjemalce iz 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Ul. RS, št.
204/21, 121/22, v nadaljevanju: ZOP) in male poslovne odjemalce, če za katero od teh dveh kategorij
odjemalcev ne velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina na podlagi Uredbe o
določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ul. RS, št. 98/22, v nadaljevanju: Uredba), t.j. za vrtce,
osnovne šole, zdravstvene domove in distributerje toplote, kot jih določa prva alineja prvega odstavka 117.
člena ZOP in male poslovne odjemalce, če se za te kategorije odjemalcev ne uporablja Uredba.
CENA ZEMELJSKEGA PLIN

Cena ZP brez DDV [€/kWh]
0,07900

Cena ZP+DDV 9,5% [€/kWh]
0,08651

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vsebuje trošarine za zemeljski plin, CO₂ takse,
prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz
obnovljivih virov energije, stroškov uporabe distribucijskega omrežja in morebitnih drugih s strani države
predpisanih dajatev, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Vse, v tem odstavku navedene
obvezne dajatve bremenijo odjemalca. Sprememba navedenih obveznih dajatev ne pomeni spremembe
cene zemeljskega plina.

DODATKI K CENI ZEMELJSKEGA PLINA

Trošarina
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
Prispevek za OVE in SPTE
Omrežnina*
Dodatek za povečanje energ.učinkovitosti**

Cena v € brez DDV/kWh
0,00171
0,00086***

Cena v € z DDV/kWh (9,5%)
0,00209
0,00094***
(0,00345) 0,00****

(0,00315) 0,00****
0,00099
0,00108
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 202/2021, z dne 24.12.2021)
in dodatek za povečanje energetkse učinkovitosti** (Uradni list RS, št. 96/2014 )
0,00080
0,000876

*Opomba: Dostop do distribucijskega omrežja sistemski operater uporabniku omrežja zaračuna z omrežnino.
***Opomba: Na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 99/2022, z dne 22.07.2022).
****Opomba: Na osnovi Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(Uradni list RS, št. 118/2022, z dne 09.09.2022) – velja od 13.09.2022.
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