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CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA  

MALE POSLOVNE ODJEMALCE – PAKET NGEN 
 

 

 Redna cena za obdobje od 1.1.2023 dalje do spremembe: 

 
Tarifa VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno 

nadomestilo (€) 

Cena brez DDV 0,15700 0,11000 0,13400 0,00 

Cena z DDV (9,5 %)* 0,17192 0,12045 0,14673 0,00 

Cena z DDV (22 %) 0,19154 0,13420 0,16348 0,00 

  
  Regulirana cena od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023**: 

 
Tarifa VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno 

nadomestilo (€) 

Cena brez DDV 0,13800 0,09900 0,12400 0,00 

Cena z DDV (9,5 %)* 0,15111 0,10841 0,13578 0,00 

Cena z DDV (22 %) 0,16836 0,12078 0,15128 0,00 

 
Cenik velja za odjemalce, ki imajo na merilnem mestu vzpostavljen NGEN pametni števec. 

 

Cene veljajo za dobavo električne energije in ne vsebujejo trošarine in drugih dajatev, predpisanih s strani države. 

Cena za uporabo omrežja, prispevki in trošarina so določeni z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

 
VT = višja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6.00 do 22.00 ure. 

MT = nižja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega 

dne ter v soboto, nedeljo ter dela proste dneve od 0.00 do 24.00 ure. 

ET = enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure. 

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

(ZNUDDVE) se za dobavo električne energije ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1.9.2022 

do 31.5.2023 uporablja nižja 9,5 % davčna stopnja. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne 

stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja. 

 
**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 najvišja dovoljena cena električne energije za male poslovne odjemalce, skladno z Zakonom o oskrbi z 

električno energijo ZOEE, 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. 

 

Cenik velja od 1.1.2023 dalje do spremembe. 
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