
 

  
Obvestilo o uveljavitvi spremembe cene tarif električne energije 
akcijskega cenika in Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji Sonce 
za toplotne črpalke  
  

Datum objave: 7. 9. 2022  

  

S 1. 1. 2023 stopi v veljavo sprememba Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji Sonce za toplotne črpalke (v 

nadaljevanju: SP akcije), ki se nanaša na spremembo cen tarif električne energije akcijskega cenika te akcije, določenega v 

SP akcije. V SP akcije se v tč. 4 (Vsebina akcije in način upoštevanja ugodnosti) v tabeli pod naslovom Akcijski cenik Sonce 

za toplotne črpalke obstoječe cene tarif električne energije (VT, MT, ET) nadomestijo s cenami: VT: 0,11800 €/kWh, MT: 

0,08200 €/kWh, ET: 0,09800 €/kWh (cene brez DDV) oz. VT: 0,14396 €/kWh, MT: 0,10004 €/kWh, ET: 0,11956 €/kWh 

(cene z 22% DDV) oz. v predvidenem obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 31. 5. 2023, ko velja zakonsko začasno znižana 

stopnja DDV na 9,5 %,- VT: 0,12921 €/kWh, MT: 0,08979 €/kWh, ET: 0,10731 €/kWh (cena z 9,5 % DDV). Cena dodatka za 

izbiro vira energije 100 % Sonce (€/mesec/MM) ostaja nespremenjena. Prav tako ostaja nespremenjen EKO popust za 

prejemanje računa v elektronski obliki.  
  

Uveljavitev novih cen tarif v okviru Akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke lahko pomeni povišanje plačila za 

električno energijo za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: kupce), ki jim bo dobavitelj GEN-I, d.o.o., (v nadaljevanju: 

prodajalec) na dan 1. 1. 2023 in po tem datumu dobavljal električno energijo po navedenem akcijskem ceniku. Kupci, na 

katere se v tem obvestilu opisana sprememba SP in akcijskih cen nanaša, imajo pravico, da v roku enega meseca po 

uveljavitvi spremembe, pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije, katere/ih sestavni del so ti 

SP akcije, brez odpovednega roka in brez pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov 

prodajalca. V tem primeru mora kupec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče 

skladno s predpisi, pri čemer prodajalec GEN-I, d.o.o., te menjave za kupca ne ureja. Prodajalec kupcu vse do formalne 

zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novih cenah tarif. Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe 

prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.   
  

Upoštevaje zakonske zahteve, so kupci obveščeni o spremembah in datumu uveljavitve sprememb SP akcije ter pravici do 

odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oz. ločenim dopisom po pošti/elektronski 

pošti, kar velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.  

  

  

  

  


