
Vse dodatne informacije o storitvah in cenikih so vam na voljo na spletnem naslovu www.ece.si, v poslovalnicah ECE d.o.o.  
ali na brezplačni številki klicnega centra 080 22 04.

CENIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE

DVOTARIFNO MERJENJE ENOTARIFNO MERJENJE

VRSTA DOBAVE

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

VT MT VT MT ET ET

ECE ELEKTRIKA/
ECE ELEKTRIKA E
(€/kWh)

0,16771 0,11388 0,20460 0,13893 0,15654 0,19098

SOČA / 
SOČA E
(€/kWh)

0,16701 0,11309 0,20376 0,13797 0,15605 0,19038

SAVA / 
SAVA E
(€/kWh)

0,16684 0,11290 0,20354 0,13774 0,15570 0,18996

DRAVA / 
DRAVA E
(€/kWh)

0,16649 0,11255 0,20312 0,13732 0,15553 0,18975

TOPLOTNE ČRPALKE / 
TOPLOTNE ČRPALKE E
(€/kWh)

0,16642 0,11099 0,20303 0,13541 0,15537 0,18956

Ceniki veljajo za kupce, ki pristopijo h katerokoli vrsti pogodbe o dobavi električne energije, kot izhaja iz tega cenika,  
od 21. 3. 2022 dalje do preklica.

Ceniki vključujejo ceno dobavljene električne energije, ne vključujejo pa cene za uporabo 
omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev, DDV, fiksnega dela – pavšalni 
strošek ter postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev.

V okviru posamezne vrste dobave se zaračunava fiksni del – pavšalni strošek, ki znaša 
0,99 EUR brez DDV (1,21 EUR z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec, v primeru 
prejemanja računa v elektronski obliki pa v skladu s Splošnimi pogoji akcijske ponudbe 
E-račun, znaša 0,89 EUR brez DDV (1,09 EUR z 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.

RAZLAGA KRATIC V CENIKIH:

E: dostava računa izključno v elektronski obliki (v skladu s Splošnimi pogoji akcijske 
ponudbe E-račun)

CENIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Družba ECE, energetska družba, d.o.o., Vrunčeva ulica 2 a, 3000 Celje, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju.  
Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR; matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; 
IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.


