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M: marža distributerjev, določena v skladu z 
9. členom te uredbe;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje 

(dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo 
ni objave borznih kotacij);

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Ban-
ke Slovenije);

CIFMedH: PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna 
vrednost v USD/tono po viru: Platt's Europe-
an Marketscan pod rubriko »Mediteranean 
Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)«), pri 
čemer se za KOEL uporabijo kotacije Prem 
Unl 10 ppm.«.

3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najvišja dovoljena višina marže znaša za dizel 

0,0983 eura/liter, za NMB-95 0,0994 eura/liter in za KOEL 
0,08 eura/liter.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta uredba začne veljati 13. septembra 2022.

Št. 00704-321/2022
Ljubljana, dne 9. septembra 2022
EVA 2022-2130-0026

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

2815. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida

Na podlagi tretjega odstavka 172. člena in četrtega od-
stavka 173. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

VLADA

2814. Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju 
cen določenih naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o oblikovanju cen 

določenih naftnih derivatov

1. člen
V Uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 

(Uradni list RS, št. 84/22) se v 2. členu prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 
95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem bese-
dilu: NMB-95), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel) 
in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).«.

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdo-

bja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za 
NMB-95, dizel in KOEL se določi z naslednjim izračunom:

pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
ρ: gostota naftnega derivata (za NMB-95 

0,755 kg/l, za dizel in KOEL 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za 

blagovne rezerve v eurih/l, ki jo na podlagi 
21.b člena Zakona o blagovnih rezervah 
(Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno 
besedilo in 83/12) z uredbo določi Vlada Re-
publike Slovenije;

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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U R E D B O
o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi  

za onesnaževanje zraka z emisijo  
ogljikovega dioksida

1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18, 168/20, 
44/22 – ZVO-2, 84/22 in 104/22) se priloga 1 nadomesti z novo 
prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 13. septembra 2022.

Št. 00704-322/2022
Ljubljana, dne 9. septembra 2022
EVA 2022-2550-0091

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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Priloga: 
 
»Priloga 1: Enote obremenitve in najnižja raven obdavčitve za gorivo  
 

Št. Gorivo 

Količina 
ogljika, ki se 

pri zgorevanju 
izpusti v zrak 

(t C/GJ) 

Število enot 
obremenitve 

zaradi emisije CO2 
(EO/t, EO/1000 l, 
EO/GJ (GCV) ali 
EO/MWh (GCV)) 

Najnižja raven 
obdavčitve 

Skupnosti za 
goriva za 
ogrevanje 

           TEKOČA GORIVA  

1 
kerozin iz tarifnih oznak 
2710 19 21 do 2710 19 29 

0,0195 2,5 EO/1000 l  

2 
utekočinjen naravni (zemeljski) plin iz tarifne 
oznake  2711 11 00 

0,0153 
0,1818 EO/MWh 

(GCV) 
0,54 €/MWh 

(GCV) 

3 
utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak 2711 
12 11 do 2711 19 00 

0,0172 2,9 EO/t  

4 
druga težka olja iz tarifne oznake  
2710 19 99 

0,0211 3,1 EO/t  

          TRDNA GORIVA 

5 
antracit iz tarifne oznake  
2701 11 00 

0,0268 
0,0934 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ (GCV) 

6 
koks iz tarifnih oznak  
2704 00 10 in 2704 00 90 

0,0292 
0,1018 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ  

(GCV) 

7 
smolni koks iz tarifne oznake   
2708 20 00 

0,0266 
0,0927 EO/GJ 

(GCV) 
 

8 
naftni koks iz tarifnih oznak   
2713 11 00 in 2713 12 00 

0,0266 
0,0927 EO/GJ 

(GCV) 
 

9 
črni premog iz tarifnih oznak   
2701 12 90, 2701 19 00 in 2701 20 00 

0,0258 
0,0899 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ (GCV) 

10 
rjavi premog (lignit) iz tarifnih oznak   
2702 10 00 in 2702 20 00 

0,0262 
0,0913 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ (GCV) 

NCV - spodnja kalorična vrednost (neto kalorična vrednost) 
GCV - zgornja kalorična vrednost (bruto kalorična vrednost) 
Pretvorbeni faktor iz NCV v GCV za zemeljski plin je 1,111 in za trdna goriva 1,052. (Vir: SURS)  
Tarifne oznake goriv se nanašajo na tiste iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/1925 z dne 12. oktobra 2017 o spremembi 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 272 z dne 31. oktobra 
2017). Sklicevanje velja tudi za vse njihove posodobitve, ki se sprejmejo enkrat letno v skladu s Kodeksom Komisije, za upravljanje 
kombinirane nomenklature (UL C št. 150 z dne 30. maja 2000).«. 
 
 
 

Priloga
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