
Brez DDV Z 9,5 % DDV** Z 22 % DDV

Certifikat o izvoru obnovljivih virov energije (OVE)
(€/kWh)

0,00300 0,00329 0,00366

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.

CENIK - CERTIFIKAT O IZVORU 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE)

Certifikat o izvoru OVE vključuje ceno dobavljene električne energije, ne vključuje pa cene za uporabo omrežja, trošarine, prispevkov 
in drugih zakonsko določenih dajatev.

Certifikat o izvoru OVE predstavlja dodatno postavko na kWh za dobavljeno električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije. Kupec s pisno pristopno izjavo, ki je dostopna na spletni strani www.ece.si,  pristopi k  plačilu certikata o izvoru OVE, na 
podlagi česar bo prodajalec kupcu dobavljal električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov. Prodajalec bo kupcu enkrat letno 
predložil ustrezno potrdilo (PoI) za preteklo leto. Potrdilo o izvoru električne energije (PoI) je dokument oz. listina, ki potrjuje 
izvor električne energije iz proizvodnih naprav z veljavno deklaracijo, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira in ali v 
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Pristojen organ za izdajo potrdil o izvoru je Agencija za energijo. 

Cenik velja od 17.3. 2022 dalje.

**V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) se za
dobavo električne energije v obdobju od 1.9.2022 do 31.5.2023 uporablja nižja 9,5 % davčna stopnja. Po poteku tega obdobja oz.
od 1.6.2023 dalje pa se uporablja 22 % davčna stopnja oz. predpisana stopnja s strani države. Nižja davčna stopnja se nanaša na 
dobavljeno električno energijo ter ostale prispevke in druge zakonsko določene dajatve, vezane na dobavljeno električno energijo.

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.


