
TARIFNI SISTEM ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE ENERGIJA 

DIREKT D.O.O. 

Redni cenik za male poslovne odjemalce 

 

 

 

Cene iz cenika veljajo od 1.12.2021 dalje do preklica za male poslovne odjemalce in za vse stopnje odjema, od 

3kW do 41kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa 

država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva. Cene iz tega cenika veljajo do začetka veljave novega 

cenika. 

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za 

energijo, in sicer: 

- VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h; 

- MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h; 

- ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h. 

 

Cenik storitev 

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV 

Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno 

Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno 

Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno 

Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca  kos brezplačno brezplačno 

 

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo. 

 

Stroški opominjanja 

V kolikor odjemalec ne plača računa v roku 5 dni po zapadlosti in mu je izstavljen opomin, je dolžan plačati 

stroške opomina za vsako odjemno mesto. 

Navadni opomin Cena opomina v EUR/merilno mesto 

Če ima plačnik eno merilno mesto 3,00 

Če ima plačnik dve merilni mesti 1,50 

Če ima plačnik tri ali več merilnih mest 1,00 

 

Opomin pred izvršbo ali pred odklopom Cena opomina v EUR/merilno mesto 

Če ima plačnik eno merilno mesto 6,00 

Če ima plačnik dve merilni mesti 3,00 

Če ima plačnik tri ali več merilnih mest 2,00 

 

Stroški izterjave in odklopa 

Zaračunajo se dejansko nastali stroški. 

 

Ljubljana, dne 31.10.2021    Energija direkt d.o.o., 

       Tine Amon, direktor  

 

 Neobnovljiva energija 

 Cena brez DDV Cena z DDV 

VT (EUR/kWh) 0,2100 0,2562 

MT (EUR/kWh) 0,1800 0,2196 

ET (EUR/kWh) 0,2000 0,244 


