
Račun za porabljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov

• električna energija,  

• omrežnina in 

• dodatki, prispevki ter trošarina. 

V nadaljevanju je grafičen prikaz, iz katerega je razvidno, kolikšen delež celotnega stroška za porabljeno 

električno energijo se nanaša na posamezne zgoraj navedene sklope.Izračun je narejen za povprečnega 

gospodinjskega kupca z varovalkami

MT = 1.500 kWh električne energije. Pri izračunu so upoštevane veljavne cene po rednem ceniku  na dan 

01.09.2014. 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je končna cena računa za porabljeno električno energijo sest

• cene električne energije, ki jo določa dobavitelj in predstavlja 36 odstotkov končne cene,

• omrežnine, ki jo določa Agencija za energijo in predstavlja 35 odstotka končne cene,

• prispevkov, dodatkov k omrežnini in trošarine, ki jih do

11 odstotkov končne cene, 

• davka na dodatno vrednost - DDV, ki ga določa Vlada Republike Slovenije, in predstavlja 18 odstotka 

končne cene. 

V posameznih sklopih so naslednje postavke:

1. Električna energija – ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije. Energija se obračuna za 

vsako dobavljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

2. Omrežnina – strošek, ki ga kupec električne energije plača za

električnem omrežju do njegovega prevzemno

katere ceno določa Javna agencija RS za energijo in dodatke k omrežnini, ki jih določa Vlada RS. Znesek 

omrežnine za gospodinjske odjemalce je razdeljen na omrežnino za distribucijsko omrežje (73,58%), 

prenosno omrežje (13,21%) ter sistemske storitve (13,21%).

Omrežnina je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO, 

d. o. o.) in dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES, d. o. o.) ter pokrivanju stroškov 

sistemskih storitev (ELES, d. o. o.). Dodatki k omrežnini so namenjeni pokrivanju stroškov delovanja Javne 

Račun za porabljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:  

dodatki, prispevki ter trošarina.  

V nadaljevanju je grafičen prikaz, iz katerega je razvidno, kolikšen delež celotnega stroška za porabljeno 

električno energijo se nanaša na posamezne zgoraj navedene sklope.Izračun je narejen za povprečnega 

varovalkami (1×32 A, 1×35 A, 3×16 A, 3×20 A) in letno porabo VT = 

kWh električne energije. Pri izračunu so upoštevane veljavne cene po rednem ceniku  na dan 

Iz grafa je razvidno, da je končna cena računa za porabljeno električno energijo sestavljena iz več postavk:

cene električne energije, ki jo določa dobavitelj in predstavlja 36 odstotkov končne cene,

omrežnine, ki jo določa Agencija za energijo in predstavlja 35 odstotka končne cene,

prispevkov, dodatkov k omrežnini in trošarine, ki jih določa Vlada Republike Slovenije in predstavljajo 

DDV, ki ga določa Vlada Republike Slovenije, in predstavlja 18 odstotka 

V posameznih sklopih so naslednje postavke: 

ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije. Energija se obračuna za 

vsako dobavljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

strošek, ki ga kupec električne energije plača za distribucijo električne energije po 

električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Uporaba omrežja zajema omrežnino, 

katere ceno določa Javna agencija RS za energijo in dodatke k omrežnini, ki jih določa Vlada RS. Znesek 

njske odjemalce je razdeljen na omrežnino za distribucijsko omrežje (73,58%), 

prenosno omrežje (13,21%) ter sistemske storitve (13,21%). 

Omrežnina je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO, 

vnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES, d. o. o.) ter pokrivanju stroškov 

sistemskih storitev (ELES, d. o. o.). Dodatki k omrežnini so namenjeni pokrivanju stroškov delovanja Javne 
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V nadaljevanju je grafičen prikaz, iz katerega je razvidno, kolikšen delež celotnega stroška za porabljeno 

električno energijo se nanaša na posamezne zgoraj navedene sklope.Izračun je narejen za povprečnega 

A, 3×16 A, 3×20 A) in letno porabo VT = 1.700 kWh in 

kWh električne energije. Pri izračunu so upoštevane veljavne cene po rednem ceniku  na dan 

 

avljena iz več postavk: 

cene električne energije, ki jo določa dobavitelj in predstavlja 36 odstotkov končne cene, 

omrežnine, ki jo določa Agencija za energijo in predstavlja 35 odstotka končne cene, 

loča Vlada Republike Slovenije in predstavljajo 

DDV, ki ga določa Vlada Republike Slovenije, in predstavlja 18 odstotka 

ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije. Energija se obračuna za 

vsako dobavljeno kilovatno uro (kWh) električne energije v večji/manjši (VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. 

distribucijo električne energije po 

predajnega mesta. Uporaba omrežja zajema omrežnino, 

katere ceno določa Javna agencija RS za energijo in dodatke k omrežnini, ki jih določa Vlada RS. Znesek 

njske odjemalce je razdeljen na omrežnino za distribucijsko omrežje (73,58%), 

Omrežnina je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO, 

vnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES, d. o. o.) ter pokrivanju stroškov 

sistemskih storitev (ELES, d. o. o.). Dodatki k omrežnini so namenjeni pokrivanju stroškov delovanja Javne 



agencije RS za energijo ter evidentiranju sklenjenih pogodb za oskrbo z električno energijo (Borzen, d. o. 

o.). 

Cena je sestavljena iz:  

• cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, 

• cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji/manjši 

(VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. 

3. Trošarina in ostali prispevki: 

• cena za prispevek OVE + SPTE - prispevek, ki ga določa Vlada RS, je namenjen spodbujanju proizvodnje 

električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na 

obračunsko moč v kilovatih. 

• cena za prispevek za URE - prispevek, ki ga določa Vlada RS, je namenjen povečevanju energetske 

učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji/manjši oziroma 

enotni tarifi. 

• cena za trošarino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji/manjši 

(VT/MT) oziroma enotni (ET) tarifi. 

Na neto seštevek zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji. 

 

 


