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CENIK – TROŠARINA IN PRISPEVKI
Trošarina:

Trošarina na
električno energijo
(brez DDV)

MWh/leto

Cena (EUR/kWh)

≤ 10.000

0,00305

> 10.000

0,00180

Trošarina je določena z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) oziroma s podzakonskimi akti,
izdanimi na njegovi podlagi.
Vlada RS je izdala Uredbo, s katero se določa, da se znesek trošarine za električno energijo zmanjša za polovico. Znižani
znesek trošarine za električno energijo se uporablja od 1.2.2022 do 31.7.2022.

Prispevki:
Cena (EUR/kWh)
Prispevek za delovanje
operaterja trga (brez DDV)
Prispevek za energetsko
učinkovitost (brez DDV)

0,00013
0,00080

Višino prispevka za delovanje operaterja trga je določila Vlada Republike Slovenije na podlagi 24. člena Uredbe o
podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Uradni list RS, št.
39/15, 121/21 – ZSROVE in 172/21 - ZOEE).
Višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije,
zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv je določila Vlada Republike
Slovenije na podlagi 10. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE).

Prispevek
OVE+SPTE
(brez DDV)

Odjemna skupina

Cena (EUR/kW/mesec)

SN T ≥ 2500 ur

4,10702

SN T < 2500 ur

1,84450

zbiralke
NN T ≥ 2500 ur
zbiralke
NN T < 2500 ur

6,22737
3,14688

NN T ≥ 2500 ur

6,37796

NN T < 2500 ur

2,95423

NN brez merjenja
moči

0,99297

Kratice: SN – srednja napetost (1-35 kV), NN – nizka napetost (0,4 kV), T – letne obratovalne ure.
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Na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15, 76/17) so končni
odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno
rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov
energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/prispevek-za-obnovljive-vire/
Splošni pogoji za dobavo in nakup električne energije iz distribucijskega omrežja Cone Tezno so objavljeni na spletni
strani www.conatezno.si.
Ceniki veljajo od 01.01.2022 do preklica.

