
Uporabljaj pametno 
in prihrani
Vabimo vas k sodelovanju pri pilotnem projektu Elektra Celje, s katerim 
vas želimo spodbuditi k učinkovitejši porabi električne energije in k znižan-
ju vaših stroškov. Aktivno sodelovanje vas bo pripeljalo do prihrankov. 

Kako znižati račun za 
električno energijo?
Projekt UPORABLJAJ PAMETNO bo potekal od 
1. januarja 2021 do 31. decembra 2021. V času 
izvajanja projekta bomo odjemalcem, ki se bodo 
vključili v projekt, zaračunavali omrežnino po 
prilagojenem ceniku:

Mobilna aplikacija Moj Elektro 
Za zagotavljanje enostavnega dostopa do merilnih in drugih podatkov smo za vas pripravili 
brezplačno spletno (www.mojelektro.si) in mobilno aplikacijo Moj Elektro. 

Mobilna aplikacija je dostopna preko Google Play (Android) in App Store (iOS).

Enostaven pristop k projektu!
1. Obiščite spletno stran www.elektro-celje.si/si/uporabljajpametno.
2. Vpišite osebno registracijsko kodo in vaš e-naslov.
3. Po obvestilu o uspešni prijavi in potrditvi le-te je postopek prijave zaključen.

Na projekt se lahko prijavite do 31. 12. 2020!
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SMSO dogodkih vas bomo obveščali preko:
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Časi nastopa cen prikazani na slikah so informativni in se bodo spreminjali, o čemer boste obveščeni preko e-pošte in spletne strani www.elektro-celje.si/si/uporabljajpametno.

Z aktivnim sodelovanjem v projektu boste pomagali ohranjati stabilnost 
električnega omrežja in hkrati prihranili pri stroških za električno energijo. 

VAŠA OSEBNA REGISTRACIJSKA KODA  ZA MERILNO MESTO ŠT. 

Odgovori na pogosta vprašanja na www.elektro-celje.si/uporabljajpametno. Za več informacij obiščite spletno stran www.elektro-celje.si/si/uporabljajpametno. 
Pišete nam lahko na uporabljajpametno@elektro-celje.si ali nas pokličete na 03 42 01 180.
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Nagradna igra za vse udeležence 
projekta Uporabljaj pametno.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se vključijo v projekt.  
 Nagradili bomo 10 aktivnih udeležencev projekta.

Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani.


