
 
 

CENIK STORITEV  

Zap. 
št. STORITEV ENOTA 

Cene v EUR 
(brez DDV) 

Cene v EUR 
(z DDV) 

1. 

Obračun kupnine 

Strošek izdelave obračuna kupnine se odjemalcu zaračuna v 
primeru, ko pride do prekinitve obročne pogodbe zaradi 
odjemalčeve kršitve pogodbenih obveznosti. 

obročna 
pogodba 

12,30 15,00 

2. 

Dokumentacija za izterjavo 

Strošek priprave dokumentacije za izterjavo se odjemalcu 
zaračuna v primeru, ko odjemalec ne poravna dolga in dobavitelj 
terja dolg po pravni poti. 

1 storitev 24,59 30,00 

3. 

Zavrnjen trajnik  

Strošek obdelave zavrnjenega trajnika. račun 0,82 1,00 

4. 

Izpis porabe  

Izpis porabe električne energije ali zemeljskega plina ali toplote 
za obdobje enega leta na zahtevo odjemalca za posamezno 
merilno mesto oz. prevzemno-predajno mesto oz. merilno točko 
(MM-PPM-MeT). 

MM-PPM-
MeT 

5,48 6,69 

5. 

Opomin 

Strošek opomina v objavljenem ceniku predstavlja najvišjo 
vrednost, ki jo dobavitelj zaračuna za posamezen opomin. 
Skladno s 13. členom ZDDV-1 strošek opomina ni obdavčen. 
Fizičnim osebam je strošek opomina zaračunan skladno z 2. 
točko 27.a člena Zakona o varstvu potrošnikov. 

opomin 2,00 2,00 

6. 

Izdelava izrednega obračuna 

Izdelava izrednega obračuna na zahtevo odjemalca. 
račun 1,70 2,07 

7. 

Prepis računa 

Prepis računa na zahtevo odjemalca. 
račun 1,70 2,07 

8. 

Izpis odprtih postavk 

Izpis odprtih postavk na zahtevo odjemalca. 
izpis 1,70 2,07 

9. 

Zlata ura 

Mesečni obračun storitve Zlata ura. 

MM-PPM-
MeT 

0,20 0,24 

10. 

Izdano potrdilo 

Izdelava potrdila o plačanih računih, odprtih terjatvah, prejetem 
plačilu, izpis iz Zemljiške knjige na zahtevo odjemalca. 

potrdilo 2,46 3,00 

11. 

Delitev računa 

Izdelava delitve računa za skupno odjemno mesto. 
1 storitev 0,20 0,24 

12. 

Dinamični cenik pribitek P 

Pribitek P se prišteje urni ceni BSP (objavljena na spletni strani 

Trgovalni podatki - BSP SouthPool Energetska Borza (bsp-

southpool.com) ne glede na velikost mesečne porabe. Vsebuje 

operativne stroške dobavitelja (spremljanje porabe, 

napovedovanje in upravljanje z energijo po potrebah odjemalca, 

odstopanja, sistemske stroške upravljanja merilnega mesta oz. 

prevzemno-predajnega mesta oz. merilne točke, ipd). 

MM-PPM-
MeT 

15,00 18,30 

     

Veljavnost cenika od 05.05.2022 

Opombe: 

Zap. št. 6 - Izdelava izrednega obračuna za zemeljski plin je možna le v primeru, ko nam pristojni sistemski operater to omogoča. 

Zap.št 12 – Cena brez in z DDV je navedena v EUR/MWh. 
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