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CENIK AKCIJSKE PONUDBE ZA MALE 
POSLOVNE KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
»365«

Energija (€/kWh)

DVOTARIFNO MERJENJE ENOTARIFNO MERJENJE

Brez DDV Z 22 % DDV Brez DDV Z 22 % DDV

VT MT VT MT ET ET

0,06389 0,04562 0,07795 0,05566 0,05858 0,07147

Cenik vključuje ceno dobavljene električne energije, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, trošarine, prispevkov in drugih 
zakonsko določenih dajatev ter DDV. V okviru cenika za energijo se zaračunava tudi pavšal za končne odjemalce (PKO) v višini 
4,99 EUR brez DDV (6,09 EUR z 22 % DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.

V primeru, da kupec izpolnjuje pogoja, da se na merilnem mestu električna energija uporablja za namene lastne rabe energije 
pri proizvodnji električne energije v elektrarni (ne glede na vrsto elektrarne) in je hkrati tudi vsa proizvedena električna 
energija oddana v omrežje (izključena je Samooskrba), ter hkrati prejema račun izključno v elektronski obliki, znaša PKO  
1,99 EUR brez DDV (2,43 EUR z 22 % DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.

TARIFNI ČASI:

VT: Visoka tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
MT: Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega 

dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
ET: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Če kupec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT upošteva glede na sončno uro in 
glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

Cenik velja od 5. 8. 2020 dalje. Cene so zamejene v obdobju 12 mesecev od pričetka izvajanja pogodbe.

Vse dodatne informacije o storitvah in cenik so vam na voljo na spletnem mestu www.ece.si, v informacijskih pisarnah,  
na e-naslovu prodaja@ece.si in na brezplačni številki 080 22 04.


