
 

 

 
Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije 
na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije 
 
 
Dne 15. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in naslednji; v 
nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za 
gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce, ki izpolnjujejo v Uredbi določene pogoje (v nadaljevanju: najvišja 
dovoljena cena električne energije).  
 
Najvišja dovoljena cena električne energije se bo za potrebe obračuna dobavljene električne energije uporabljala za 
vse gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce, ki izpolnjujejo v Uredbi določene pogoje in imajo sklenjeno 
oziroma bodo v času veljavnosti Uredbe z družbo GEN-I, d.o.o., sklenili veljavno pogodbo o dobavi električne energije, 
na podlagi katere se dobava električne energije izvaja po ceniku, ki presega najvišjo dovoljeno ceno električne 
energije, ki jo določa Uredba (v nadaljevanju: upravičenci).  
 
Najvišja dovoljena cena električne energije, določena v Uredbi, se bo za potrebe obračuna porabljene električne 
energije upravičencem uporabljala neposredno na podlagi Uredbe, in sicer v obdobju od 1. 9. 2022 do predvidoma 
31. 8. 2023.  
 
Najvišje dovoljene cene električne energije po Uredbi za upravičence gospodinjske odjemalce v obdobju od 1. 9. 2022 
do 31. 8. 2023: 

 

Najvišje dovoljene cene po Uredbi (€/kWh) od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023* brez DDV z 22 % DDV*** 

Višja tarifa (VT) 0,11800 0,14396 

Manjša tarifa (MT) 0,08200 0,10004 

Enotna tarifa (ET) 0,09800 0,11956 

 
Najvišje dovoljene cene električne energije po Uredbi za upravičence male poslovne odjemalce, ki izpolnjujejo pogoje 
po Uredbi**, v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023: 
 

Redne cene po tarifah (€/kWh) do vključno 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023* brez DDV 

Višja tarifa (VT) 0,13800 

Manjša tarifa (MT) 0,09900 

Enotna tarifa (ET) 0,12400 

 
*Najvišje drobnoprodajne cene električne energije in obdobje njihove uporabe skladno z Uredbo na dan predmetnega obvestila. 
**Mali poslovni odjemalci, katerih vsota priključnih moči merilnih mest na pogodbi o dobavi je enaka ali manjša od 43 kW in ki dodatno kumulativno 
izpolnjujejo naslednja pogoja iz Uredbe, in sicer: (1) skupna priključna moč vseh merilnih mest malega poslovnega odjemalca je enaka ali manjša od 
86 kW in (2) za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (od 22. julija 2022 dalje, le če gre za merilna mesta 
objektov, ki so novogradnje, skladno z zakonom, ki ureja graditev). 
***V predvidenem obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023, ko velja zakonsko začasna znižana stopnja DDV na 9,5 %, veljajo cene VT: 0,12921 
eur/kWh, MT: 0,08979 eur/kWh, ET: 0,10731 eur/kWh (cena z 9,5 % DDV). 

 
Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru obstoječih cenikov.  
 
Morebitne spremembe Uredbe, vezane na najvišjo dovoljeno ceno električne energije, pogoje za njihovo uporabo ali 
obdobje njihove uporabe, se uporabljajo neposredno. GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali 
popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredbe. 
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