
Priloga 1: 

Parametri za določitev omrežnine za regulativno obdobje od 

1. januarja 2019 do 31. decembra 2021 in regulativno obdobje od 

1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 

 

I. Faktor individualne učinkovitosti za regulativno obdobje od 

1. januarja 2019 do 31. decembra 2021 

 

Faktor individualne učinkovitosti za distribucijskega operaterja za posamezno 

območje distribucijskega sistema se določi glede na doseženi faktor povprečne 

učinkovitosti za posamezno območje distribucijskega sistema obdobja 2011–

2013 iz primerjalne analize in meril, določenih v naslednji tabeli. 

 

 

Faktor povprečne učinkovitosti  

Letni faktor zahtevane povečane 

individualne učinkovitosti 

območja distribucijskega sistema  

od 0,9600 do vključno 1,0000 0,00 

od 0,9100 do vključno 0,9599 0,01 

od 0,8600 do vključno 0,9099  0,02 

od 0,0000 do vključno 0,8599  0,03 

  

Faktor povprečne učinkovitosti za posamezno območje distribucijskega sistema iz 

obdobja 2011–2013 se določi na podlagi metode popravljenih najmanjših 

kvadratov (COLS - Corrected Ordinary Least Squares) in metode podatkovne 

ovojnice (DEA - Data Envelopment Analysis) ob predpostavki variabilnih donosov 

(VRS) in ob upoštevanju Modela 1 in Modela 2 navedenih metod iz študije 

»Primerjalna analiza učinkovitosti dejavnosti distribucije električne energije v 

obdobju 2004–2013«, ki jo je izvedla Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 

Center poslovne odličnosti v maju 2015. 

 
Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) za izračun 

reguliranega donosa na sredstva  

 

1. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021  
 

Pri izračunu reguliranega donosa na sredstva se upošteva tehtani povprečni 

strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) v višini 5,26 odstotka. Pri izračunu 

navedene vrednosti so upoštevani razmerje med lastniškim in dolžniškim 

kapitalom v višini 60-odstotnega deleža lastniškega kapitala (DLK) in 40-

odstotnega deleža dolžniškega kapitala (DDK), efektivna davčna stopnja (EDS) v 



višini 10 odstotkov, strošek lastniškega kapitala (SLK) v višini 5,68 odstotka in 

strošek dolžniškega kapitala (SDK) v višini 3,68 odstotka. 

 

Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo je določen na podlagi študije 

»Izračun WACC z uporabo »modela premije za tveganje« za potrebe določitve 

reguliranega donosa operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov električne 

energije in zemeljskega plina v obdobju 2019 – 2021«, ki jo je izvedla Univerza 

na Primorskem v januarju 2018. 

 

2. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022  

 
Pri izračunu reguliranega donosa na sredstva se upošteva tehtani povprečni 

strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) v višini 5,15 odstotka. Pri izračunu 

navedene vrednosti so upoštevani razmerje med lastniškim in dolžniškim 

kapitalom v višini 60-odstotnega deleža lastniškega kapitala (DLK) in 40-

odstotnega deleža dolžniškega kapitala (DDK), efektivna davčna stopnja (EDS) v 

višini 10 odstotkov, strošek lastniškega kapitala (SLK) v višini 5,95 odstotka in 

strošek dolžniškega kapitala (SDK) v višini 2,95 odstotka. 

 

Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo je določen na podlagi študije 

»Izračun WACC z uporabo »modela premije za tveganje« za potrebe določitve 

reguliranega donosa operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov električne 

energije in zemeljskega plina v obdobju po 1. 1. 2022«, ki jo je izvedla Univerza 

na Primorskem v oktobru 2020. 

 

II. Obrestna mera  

 

1. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021  
 

Za obrestovanje presežka ali primanjkljaja omrežnine posameznega leta 

regulativnega obdobja se upošteva letna obrestna mera v višini 2 odstotkov. 

 

2. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022  

 
Za obrestovanje presežka ali primanjkljaja omrežnin leta 2022 se upošteva letna 

obrestna mera v višini 1,44 odstotka. 

 


