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PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

Številka: 007-385/2018/3
Ljubljana, 6. 04. 2020
EVA 2018-1611-0038

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente – predlog za 
obravnavo na dopisni seji vlade
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)  je 
Vlada Republike Slovenije na ... dopisni seji 6. aprila 2020 sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije izda Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za 
energente in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                    dr. Božo Predalič
                                                                                          generalni sekretar
Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Tina Humar, v. d. generalne direktorice,
- Meta Šinkovec, vodja sektorja,
- Uroš Gregorič, višji svetovalec.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
S predlagano uredbo se spreminjajo trošarine za določene energente.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in DA/NE



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter

konkurenčnost podjetij:
glede na gibanje cen bencina in plinskega olja za pogon 
na svetovnem trgu, ocenjujemo, da bi se ob 
nespremenjenih trošarinah drobnoprodajne cene znižale, 
tako pa ocenjujemo, da bodo ostale nespremenjene, kar 
lahko vpliva na konkurenčnost podjetij na mednarodnih 
trgih;

DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje:

glede na gibanje cen bencina in plinskega olja za pogon 
na svetovnem trgu, ocenjujemo, da bi se ob 
nespremenjenih trošarinah drobnoprodajne cene znižale, 
tako pa ocenjujemo, da bodo ostale nespremenjene, kar 
lahko vpliva na socialni položaj končnih potrošnikov;

DA/NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

+ 2,65 mio eurov
mesečno

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Skupni finančni učinek spremembe višine trošarine glavnih dveh energentov bi ob predpostavki, 
da bodo tako spremenjene trošarine veljale celo leto ter glede na ocenjene količine energentov za 
izračunavanje finančnih učinkov iz naslova trošarin za leto 2020, zvišal 2020 prihodke iz naslova 
trošarine za 63,7 mio eurov letno. Zaradi izbruha epidemije virusa COVID-19 so se pomembno 
zmanjšale količine energentov od katerih je obračunana trošarina, zato ocenjujemo, da bo učinek 
v mesecu aprilu in maju nižji – mesečno okoli 2,65 mio eurov več javnofinančnih prihodkov iz 
naslova trošarin od glavnih dveh energentov za pogonski namen, kot v primeru do sedaj veljavnih 
trošarin. Končni letni finančni učinek pa bo odvisen od trajanja epidemije in z njo povezanih 
ukrepov.

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                         
mag. Kristina Šteblaj
državna sekretarka



PRILOGA 3 (jedro gradiva): 
      PREDLOG 

EVA 2018-1611-0038

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 
47/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

1. člen
(znesek trošarin)

V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18) se v 1. členu:

- v točki 1.3 število »478,29« nadomesti s številom »534,72«;
- v točki 1.4 število »478,29« nadomesti s številom »534,72« in
- v točki 2.1 število »392,72« nadomesti s številom »419,58«.

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2020.

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

Št. 007-385/2018

Ljubljana, dne 6. aprila 2020
EVA 2018-1611-0038



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

S predlagano uredbo se na podlagi pooblastila vladi iz prvega odstavka 110. člena Zakona o 
trošarinah (ZTro-1; Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju: Zakon o trošarinah) spreminjajo trošarine 
za določene energente. 

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom: 6. 4. 2020

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene 
v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je 
določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). 
Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in 
plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski 
zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka 
obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v 
skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije. 

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

 za bencine zviša z 0,47829 eurov/liter na 0,53472 eurov/l oziroma za 0,05643 eurov/liter in

 za plinsko olje za pogon zviša z 0,39272 eurov/l na 0,41958 €/l oziroma za 0,02686 eurov/liter.

S spremembo višine trošarin bodo cene glavnih dveh energentov ostale nespremenjene.

Skupni finančni učinek spremembe višine trošarine glavnih dveh energentov bi ob predpostavki, da 
bodo tako spremenjene trošarine veljale celo leto ter glede na ocenjene količine energentov za 
izračunavanje finančnih učinkov iz naslova trošarin za leto 2020, zvišal 2020 prihodke iz naslova 
trošarine za 63,7 mio eurov letno. Zaradi izbruha epidemije virusa COVID-19 so se pomembno 
zmanjšale količine energentov od katerih je obračunana trošarina, zato ocenjujemo, da bo učinek v 
mesecu aprilu in maju nižji – mesečno okoli 2,65 mio eurov več javnofinančnih prihodkov iz naslova 
trošarin od glavnih dveh energentov za pogonski namen, kot v primeru do sedaj veljavnih trošarin.
Končni letni finančni učinek pa bo odvisen od trajanja epidemije in z njo povezanih ukrepov.
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