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CENIK ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA – MALI POSLOVNI 

ODJEMALCI (do 100.000 kWh) 

 Cena brez DDV [EUR/kWh] 

Odjem ZP CDK1 – CDK6 0,07900 

Trošarina       0,000855** 

Okoljska dajatev CO2       0,00000*** 

Prispevek za povečanje energetske učink. 0,00080 

Prispevek za SPTE in OVE 0,00099 

*Navedene cene ne vključujejo stroškov za omrežnino in zneska za izvajanje meritev. 

** Vlada RS je izdala Uredbo, s katero se določa, da se znesek trošarine za zemeljski plin zniža za polovico. 

Znižani znesek trošarine za zemeljski plin se uporablja od 1.2.2022 do 31.8.2023. 

***Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo 

ogljikovega dioksida, s katero se začasno ukinja obveznost plačila okoljske CO2 dajatve določena fosilna 

goriva. 

 

Trošarina: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije in 

trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Zakona o trošarinah (UL RS, št. 97/2010-UPB8, 48/2012, 

109/2012) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (UL RS, št. 26/2010 – 26/2014 in 

spremembe) in Odredbe o pretvorbi zenska trošarine za zemeljski plin (UL RS, št. 81/2016). 

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev 

se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni 

list RS št.: 22/2016).  

Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih 

sistemov. 

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in 

iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 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 (Ur.l. RS, št. 36/2014).  

 

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja Cone Tezno so objavljeni na 

spletni strani www.conatezno.si. 

 

Cenik velja od 01.09.2022 do 31.08.2023. 


