CENIK OSKRBE IN STORITEV
za gospodinjske odjemalce

Elektrika

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

ZANESLJIVA OSKRBA**

ZAJAMČENA CENA

VEZAVA

VT* (€/kWh)

MT* (€/kWh)

ET* (€/kWh)

do preklica

brez

0,07315 (brez DDV)
0,08924 (z 22 % DDV)

0,05044 (brez DDV)
0,06154 (z 22 % DDV)

0,06583 (brez DDV)
0,08031 (z 22 % DDV)

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.
* Trajanje posamezne tarifne postavke (VT in MT) je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja
Agencija za energijo. ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.
** Ponudba velja od 1. 7. 2011 dalje. S 1. 1. 2020 je začela veljati sprememba imena cenika »Osnovna oskrba«, ki se od 1. 1. 2020 dalje imenuje »ZANESLJIVA OSKRBA«.

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA
Pavšalni strošek poslovanja se na cenikih zaračunava od 1. 1. 2020.
Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVA OSKRBA

€/merilno mesto/mesec

1,99 € (brez DDV)
2,43 € (z 22 % DDV)

E-POPUST
Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki. Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun
na elektronski naslov ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali E-popust v višini 0,81 EUR brez DDV (0,99 EUR z DDV).

E-popust
za prejemanje računov v elektronski obliki

€/merilno mesto/mesec

0,81 € (brez DDV)
0,99 € (z 22 % DDV)

DODATEK ZA IZBIRO VIRA ENERGIJE
Od 1. 1. 2021 dalje je vsa električna energija za odjemalce Elektro energije iz brezogljične jedrske energije. Na vašo željo pa vam lahko dobavljamo
elektriko iz 100 % sončne ali vodne energije.
100 % SONCE
Elektriko iz 100 % sončnega vira lahko izberete za katerikoli cenik

€/merilno mesto/mesec

0,82 € (brez DDV)
1,00 € (z 22 % DDV)

100 % VODA
Elektriko iz 100 % vodnega vira lahko izberete za katerikoli cenik

€/merilno mesto/mesec

0,82 € (brez DDV)
1,00 € (z 22 % DDV)

100 % JEDRSKA ENERGIJA
Elektriko iz 100% jedrskega vira lahko izberete za katerikoli cenik

€/merilno mesto/mesec

0,00 € (brez DDV)
0,00 € (z 22 % DDV)

*Cena za 100 % SONCE in 100 % VODO velja od 1. 4. 2021 dalje. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

CENIK OSKRBE IN STORITEV
za gospodinjske odjemalce

Plin

Cenik za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem v skupinah CDK1 do vključno CDK7

ZAJAMČENA CENA
ZANESLJIVO PLIN

do preklica

VEZAVA
brez

CENA (€/kWh)
0,03063 (brez DDV)
0,03737 (z 22 % DDV)

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.
Cenik velja od 1. 10. 2013.

PAVŠALNI STROŠEK POSLOVANJA
Pavšalni strošek poslovanja se na cenikih zaračunava od 1. 1. 2020.

Pavšalni strošek poslovanja – mesečno nadomestilo
ZANESLJIVO PLIN

€/merilno mesto/mesec

0,81 € (brez DDV)
0,99 € (z 22 % DDV)

Cenik dodatnih storitev
Izdaja kopije računa ali opomina

€/izpis

1,64 € (brez DDV)
2,00 € (z 22 % DDV)

Izdaja potrdil na zahtevo stranke

€/izpis

4,92 € (brez DDV)
6,00 € (z 22 % DDV)

Izpis saldakontne kartice ali kartice porabe

€/izpis

4,92 € (brez DDV)
6,00 € (z 22 % DDV)

Cenik dodatnih storitev velja od 1. 1. 2020 dalje.

