CENIK ECE D.O.O. ZA MALE POSLOVNE KUPCE
ZA VRSTO DOBAVE SAMOOSKRBA
ENOTARIFNO MERJENJE

Redna cena za obdobje
od 21. 3. 2022 dalje do preklica

Samooskrba
Regulirana cena
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023*

Cena brez DDV
v EUR/kWh

Cena z 9,5% DDV
v EUR/kWh**

Cena z 22% DDV
v EUR/kWh

0,13577

0,14867

0,16564

0,12400

0,13578

0,15128

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 prejemanja računa v elektronski obliki pa znaša PKO 1,99 EUR brez DDV (2,43 EUR z 22 % DDV)
za posamezno merilno mesto na mesec.
Tarifni časi:
ET: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.
Cenik velja za kupce, ki pristopijo h pogodbi o dobavi električne energije
od 21. 3. 2022 dalje do preklica.
* V skladu z Uredbo o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS 95/22 in 98/22) se v obdobju od 1.9.2022 do 31.8.2023 uporablja
najvišja dovoljena cena električne energije za male poslovne odjemalce, skladno z Zakonom o oskrbi z električno energijo ZOEE
(Ur. l. RS 171/21), katerih skupna priključna moč vseh njegovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW. Najvišja dovoljena
cena se nanaša na ceno dobavljene električne energije, ne pa na ceno za uporabo omrežja, prispevkov in drugih zakonsko
določenih dajatev, DDV, PKO ter ostalih postavk, ki se lahko obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev. Po poteku obdobja
regulirane cene se uveljavi redna cena energije. Najvišja dovoljena cena električne energije, kot jo določa Uredba, se bo za
potrebe obračuna porabljene električne energije uporabljala neposredno na podlagi Uredbe za vse male poslovne odjemalce
oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo.
** 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 pavšal za končne odjemalce (PKO) in postavke, ki se obračunavajo v skladu s Cenikom dodatnih storitev.

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.
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.

