
CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRSTO 
DOBAVE ECE FLEKS
Cenik električne energije za vrsto dobave ECE FLEKS je cenik z dinamičnimi cenami električne 
energije. Cenik je vezan na urne borzne cene električne energije na borzi z električno energijo v 
Sloveniji BSP SouthPool (https://www.bsp-southpool.com).

V okviru dobave se zaračunava pribitek, ki se prišteje urni ceni BSP, ki je objavljena na  
https://www.bsp-southpool.com. Pribitek vsebuje operativne stroške prodajalca za napovedovanje 
in upravljanje z energijo, stroške odstopanj dejanske od napovedane porabe kupca ter stroške 
upravljanja merilnega mesta. Pribitek znaša 14,00 EUR/MWh brez DDV (17,08 EUR z DDV) za 
posamezno merilno mesto.

Cenik vključuje 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 dobave se zaračunava fiksni del – pavšalni strošek, ki znaša 0,89 EUR brez DDV  
(1,09 EUR z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec. Dostava računa je izključno v elektronski 
obliki (v skladu s Splošnimi pogoji akcijske ponudbe E-račun.

Za izvajanje dobave električne energije ECE FLEKS mora imeti kupec na svojem merilnem mestu 
nameščeno ustrezno merilno krmilno napravo za zagotavljanje četrturnih merilnih podatkov ter 
merilno mesto mora biti vključeno v sistem daljinskega zajema podatkov pri distribucijskem 
operaterju.

Cenik velja od 1. 7. 2022 dalje do preklica.

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.

V skladu z Uredbo o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS 95/22) se v obdobju od 1.9.2022 do 31.8.2023 uporablja regulirana 
cena električne energije za sklepanje individualnih pogodb z gospodinjskimi odjemalci ter pogodb za porabo v skupnih prostorih 
večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih večstanovanjsko-poslovnih stavb, in sicer VT = 0,11800 EUR/kWh (brez DDV) oz. 0,12921 
EUR/kWh (z vključenim 9,5 % DDV) oz. 0,14396 EUR/kWh ( z vključenim 22 % DDV), MT = 0,08200 EUR/kWh (brez DDV), oz. 0,08979 
(z vključenim 9,5 % DDV) oz. 0,10004 EUR/kWh (z vključenim 22% DDV), ET = 0,09800 EUR/kWh (brez DDV) oz. 0,10731 EUR/kWh 
(z vključenim 9,5 % DDV) oz. 0,11956 EUR/kWh (z vključenim 22 % DDV). Regulirana cena se nanaša na ceno dobavljene električne 
energije, ne pa na ceno za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev, DDV, fiksnega dela-pavšalni strošek ter 
ostalih postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev. Po poteku obdobja regulirane cene se uveljavi redni 
cenik za vrsto dobave.

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 dobavo električne energije, ne pa 
na fiksni del-pavšalni strošek in postavke, ki se obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev.

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.


