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CENIK JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA  
 

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina. Operater distribucijskega sistema uporabniku zaračuna 

strošek dostopa do distribucijskega omrežja zemeljskega plina in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. 

Na podlagi Uredbe 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), ki stopi v veljavo 1. 1. 2023, najvišja dovoljena 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, znaša 0,09500 EUR/kWh, brez dajatev in DDV.  

Cena velja le ob prejetju Izjave o izpolnjevanju pogoja za nižjo ceno po Uredbi UL 162/2022 z dne 23. 12. 2022). 

 

 

Na osnovi Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 

(Uradni list RS, št. 118/2022 z dne 9. 9. 2022) znaša okoljska dajatev od 13. 9. 2022 dalje 0,00000 EUR/kWh. 

 

V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – 

ZNUDDVE (Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022) se od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 DDV obračunava 

po nižji stopnji 9,5 %. 

 

Cenik velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.  

 

Vrsta odjema 

Neto cena 

zemeljskega 

plina 

Taksa za 

obremenjevanje 

zraka z emisijo 

ogljikovega 

dioksida 

Trošarina 

za 

zemeljski 

plin 

Prispevek za 

zagotavljanje podpor 

proizvodnji električne 

energije v 

soproizvodnji z visokim 

izkoristkom in iz OVE 

9,5 % DDV 

Končna cena 

zemeljskega 

plina z DDV 

na enoto 

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

Pravne osebe javnega 

prava 
0,09500 0,00000 0,00086 0,00099 

 

0,00920 

 

 

0,10605 

 


