
 

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce 
 
 

Cene tarif, 

veljavne od 31. 

7. 2022                           

Dvotarifno     merjenje 
Enotarifno 

merjenje 

Mesečno nadomestilo 

(€/merilno mesto/mesec) 

Znižano mesečno nadomestilo                    

ob koriščenju EKO popusta  

(€/merilno mesto/mesec) 
VT 

(€/kWh) 

MT 

(€/kWh) 

                   

ET 

(€/kWh) 

 

Cena brez 

DDV 
0,06490 0,03599 0,05794 1,99 0,99 

Cena z 22 % 

DDV 
0,07918 0,04391 0,07069 2,43 1,21 

 
Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, 

prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek 

za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države. 

 
Cene tarif, mesečnega nadomestila in znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta 
veljajo od vključno 1. 4. 2020 dalje. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z 
načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. 
 
Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje 
računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo 
vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico 
znižali strošek mesečnega nadomestila. 
 
RAZLAGA TARIFNIH OZNAK 
Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev 
regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja 
Agencija za energijo.  
ET – Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure. 
 
 
IZBIRA VIRA ENERGIJE 
 
Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna 
energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno 
mesto je mogoče izbrati le en vir energije. 
 

Cene dodatka veljavne          

od 1. 4. 2021 

100 % Sonce 

(€/merilno mesto/mesec) 

100 % Voda  

(€/merilno mesto/mesec) 

100 % Jedrska energija 

(€/merilno mesto/mesec) 

Cena brez DDV 0,82 0,82 0,00 

Cena z 22 % DDV 1,00 1,00 0,00 

 
POJASNILO STROŠKOV OPOMINJANJA IN IZTERJAVE  
GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim 
odjemalcem kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za 
elektriko, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru 
njihovega izvajanja s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške 
izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog prodajalca v uradnem postopku naloži 
sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje. 
 
 
GEN-I, d.o.o. 
 
Krško, 31. 7. 2022 


