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DODATKI K CENI ZEMELJSKEGA PLINA 
 

Prispevek 

Cena prispevka  
Končna cena 

prispevka z DDV na enoto 

EUR/kWh EUR/kWh 

Okoljska dajatev - CO2 0,00315 0,00345 

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

list RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018). 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. 

 

Prispevek 

Cena prispevka  
Končna cena 

prispevka z DDV na enoto 

EUR/kWh EUR/kWh 

Prispevek za SPTE in OVE 0,00099 0,00108 

 

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije se plačuje na osnovi Akta o prispevkih za zagotavljanje 

podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Uradni list RS, 

št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015). 

 

Prispevek 

Cena prispevka  
Končna cena 

prispevka z DDV na enoto 

EUR/kWh EUR/kWh 

Prispevek za energetsko 

učinkovitost 
0,00080 0,00088 

 

Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti obračunava operater distribucijskega sistema na osnovi Uredbe o 

zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014 in spremembe). 

 

Dajatev 

Cena prispevka  
Končna cena 

prispevka z DDV na enoto 

EUR/kWh EUR/kWh 

Trošarina 0,00086 0,00094 

 

Trošarina se plačuje na osnovi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 z dne 1. 7. 2016 in spremembe). Na osnovi Uredbe 

o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022) znaša trošarina 

za zemeljski plin od 1. 8. 2022 dalje 0,00086 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 %. 


