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CENIK ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE
Odjemna skupina
napetostni
nivo

način
priključitve

Tarifne postavke omrežnine

vrsta odjema

obračunska moč
(EUR/kW/mesec)

prevzeta delovna energija (EUR/kWh)
VT
MT
ET

T ≥ 2500 ur

3,13080

0,00767

0,00591

T < 2500 ur

2,40595

0,01217

0,00937

T ≥ 2500 ur

4,20754

0,00743

0,00575

T < 2500 ur

3,50514

0,01183

0,00909

T ≥ 2500 ur

5,54684

0,01639

0,01261

T < 2500 ur

4,61098

0,02223

0,01708

brez merjenja moči

0,77417

0,04182

0,03215

SN

zbiralke
NN
NN

Odjemna skupina

Tarifne postavke omrežnine

napetostni nivo

prekomerno prevzeta jalova energija (EUR/kvarh)

SN, NN

0,00902

Kratice:
SN – srednja napetost (1-35 kV)
NN – nizka napetost (0,4 kV)
T – letne obratovalne ure
VT – višja dnevna tarifna postavka
MT – nižja dnevna tarifna postavka
ET – enotna dnevna tarifna postavka

0,03858

V tarifnih postavkah omrežnine sta vključeni:
-

omrežnina za prenosni in
omrežnina za distribucijski sistem.

Navedene tarifne postavke omrežnine za distribucijo
električne energije veljajo od 1. 1. 2022 - 31.12.2022.
Tarifne postavke omrežnine ne vsebujejo davkov, taks,
trošarin in drugih dajatev.

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) se tarifne
postavke za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo nič v obdobju od 1.2.2022 –
30.4.2022.
Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 objavlja Agencija
za energijo na podlagi tretjega odstavka 130. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21).
Podrobnejša navodila za obračunavanje uporabe prenosnega in distribucijskega sistema določa Akt o metodologiji za
določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št.
46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – popr., 85/20, 145/21, 172/21 - ZOEE).

Splošni pogoji za dobavo in nakup električne energije iz distribucijskega omrežja Cone Tezno so objavljeni na spletni
strani www.conatezno.si.

