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Energija plus d.o.o.,  
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija 
  
Izdaja naslednje: 
 
SPLOŠNE POGOJE ZA SKLEPANJE POGODB O 
NAKUPU IN PRODAJI ELEKTRIČNE ENERGIJE, 
PROIZVEDENE IZ OVE IN SPTE 
 
UVODNI DOLOČBI 

1. člen 
Splošni pogoji opredeljujejo prodajo in nakup 
električne energije, proizvedene iz OVE ali SPTE ter 
obveznosti in pravice fizičnih ali pravnih oseb, ki 
nastopajo kot prodajalci pri sklepanju pogodb o 
nakupu in prodaji električne energije, proizvedene iz 
OVE ali SPTE. Na osnovi predmetnih Splošnih 
pogojev se pogodbeni stranki v pogodbi dogovorita 
o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank. 
 
S sklenitvijo pogodbe prodajalec izjavlja in se strinja, 
da je s Splošnimi pogoji seznanjen, ter da jih v celoti 
sprejema. 

2. člen 
Za pogodbena razmerja se uporablja veljavni 
Energetski zakon (v nadaljevanju EZ-1) in na njem 
temelječi zakoni in podzakonski akti z vsemi 
spremembami in dopolnitvami ter drugi veljavni 
predpisi, ki so skladno s pozitivno zakonodajo 
relevantni za razmerje med strankama. 
 
OPREDELITEV POJMOV 

3. člen 
Kupec – je pravna oseba, ki izdaja te Splošne 
pogoje in od prodajalca kupuje električno energijo, 
proizvedeno iz OVE ali SPTE. 

Prodajalec – je fizična ali pravna oseba, ki družbi 
Energija plus d.o.o. prodaja električno energijo, 
proizvedeno iz OVE ali SPTE. 

PLAČILNI POGOJI 

4. člen 
Na osnovi Pogodbe izdane fakture bo prodajalec 
izstavljal ločeno za posamezna merilna mesta. 

Na osnovi končnih energetskih podatkov bo 
prodajalec izstavil kupcu mesečno fakturo 
najkasneje osmi (8.) delovni dan v naslednjem 
mesecu. 

Če prodajalec iz kakršnega koli razloga v 
posameznem obračunskem obdobju ne proizvede 

električne energije, je o tem dolžan pisno obvestiti 
kupca v enakem roku, kot velja za izstavitev fakture. 

Faktura zapade v plačilo dvajseti (20.) dan od 
datuma prejema fakture s strani kupca. 
 
OBRAČUNSKI PODATKI 
 

5. člen 
Za obračun dobavljene električne energije se 
uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah 
pripadajočega merilnega mesta. Za pravilnost in 
točnost podatkov odgovarja sistemski operater 
distribucijskega omrežja.  
 

Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno 
registrirale električno energijo ali moč, obseg in čas 
nepravilnosti ugotovi in strankama sporoči SODO. 
Ugotovljeno razliko prodajalec poračuna v celoti pri 
naslednjem obračunu. Popravek se izdela za obseg 
in čas ugotovljene nepravilnost. 
 
 
REŠEVANJE REKLAMACIJ 

6. člen 
Kupec lahko svoje pritožbe in reklamacije v zvezi z 
obračunom poda v pisni obliki, prodajalec pa je 
nanjo dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku 8 
delovnih dni od prejema ugovora. 
 
VIŠJA SILA 
 

7. člen 
Kot višja sila se za prodajalca in kupca štejejo 
nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj 
elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, itd.) 
in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim 
izogniti in imajo za posledico poškodbe na napravah 
distribucijskega oziroma prenosnega omrežja in 
zmanjšanje proizvodnje elektrike. 
 
V primeru višje sile je prodajalec ali kupec oproščen 
izpolnitve obveznosti iz naslova pogodbe za čas 
trajanja višje sile, prav tako pa ni zavezan k plačilu 
odškodnine zaradi neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti v času trajanja višje sile. 
 
Pogodbena stranka, ki se na višjo silo sklicuje, je 
dolžna o nastopu le-te in njenem prenehanju 
nemudoma in na zanesljiv način obvestiti drugo 
pogodbeno stranko, v nasprotnem primeru 
odgovarja za vso zaradi tega nastalo dejansko 
škodo. 
 
Primere višje sile in trajanje iz tega naslova ugotavlja 
posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov 
prodajalca in kupca. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta 
medsebojno sproti obveščali o morebitnih težavah 
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pri dobavi oziroma pri prevzemu električne energije 
po tej pogodbi, ki niso posledica višje sile, niti 
ukrepov, ki se izvajajo v skladu s sistemskimi 
obratovalnimi navodili, vendar učinkujejo na 
pogodbene obveznosti glede dobave in prevzema. 
Morebitne tovrstne primere bosta pogodbeni stranki 
reševali sporazumno v duhu dobrih poslovnih 
odnosov. 
 
OBVEŠČANJE 
 

8. člen 
Prodajalec je dolžan kupca pisno obvestiti o vsaki 
spremembi naziva, sedeža družbe, ID DDV, TRR, 
uvedbi insolventnih postopkov ter vseh drugih 
spremembah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje 
pogodbe, najkasneje v 8. dneh po nastali 
spremembi.  
 
PREPOVED CESIJE 
 

9. člen 
Pogodbeni stranki terjatev, ki jih imata na podlagi te 

pogodbe, ne smeta prenesti na tretjo osebo. Glede 

prenosa terjatev, ki nasprotuje temu dogovoru pri 

gospodarski pogodbi, se uporablja četrti odstavek 

417. člena OZ. 

 
 
 
POSLOVNA SKRIVNOST 
 

10. člen 
V kolikor ni izrecno pisno drugače dogovorjeno, se 
pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta varovali 
podatke iz pogodbe, sklenjene na podlagi teh 
splošnih pogojev ali v zvezi z izvrševanjem te 
pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, 
kot poslovno skrivnost, tako med trajanjem te 
pogodbe, kot tudi po njenem prenehanju.   
 
Izvzete so zakonske, družbeniške, pogodbene 
obveznosti in tiste, ki so nujno potrebne za izpolnitev 
pogodb do SODO in drugih državnih institucij. 
 
ODSTOP OD POGODBE 
 

11. člen 
Odstop od pogodbe je, razen v primeru insolventnih 
postopkov, možen samo na podlagi predhodnega 
pisnega obvestila, ki ga je potrebno dostaviti drugi 
pogodbeni stranki najmanj 60 dni pred rokom. 
Pogodbeno razmerje preneha po izteku meseca, ko 
se izteče 60 dnevni odpovedni rok. Pogodbeni 
stranki lahko sporazumno skrajšata rok veljavnosti 
pogodbe s sklenitvijo Aneksa. 
 
V primeru, da pogodbena stranka neupravičeno 
odstopi od pogodbe pred iztekom pogodbenega 
roka, je pogodbi zvesti stranki dolžna povrniti vso 

nastalo škodo in izgubljeni dobiček za čas 
pričakovanega trajanja pogodbe. 
 
Pogodbena stranka lahko pisno odstopi od pogodbe 
v primeru, ko je nad nasprotno stranko uveden 
insolventni postopek ali postopek likvidacije. 
 
Če je škoda, ki je upniku nastala, večja od 
pogodbene kazni, ima upnik pravico zahtevati 
razliko do popolne odškodnine. 
 

POOBLASTILO 

12. člen 
Prodajalec pooblašča kupca, da v njegovem imenu 
in za njegov račun izvede vse potrebno za uvrstitev 
merilnih mest, ki so predmet pogodbe, v bilančno 
(pod)skupino kupca;  
 
Prodajalec pooblašča kupca, da v imenu in za račun 
prodajalca pri SODO pridobi podatke o neto in bruto 
proizvedeni električni energiji za zadnjih 15 mesecev 
in za čas trajanja pogodbe, za merilna mesta, ki so 
predmet te pogodbe.   
 

13. člen 
Splošni pogoji stopijo v veljavo 20.11.2018. 
Objavljeni so na spletni strani podjetja. Če se 
določila teh splošnih pogojev in pogodbe razlikujejo, 
veljajo določila pogodbe. 
 
 
 
 
V Mariboru, dne 20.11.2018 
Energija plus, d.o.o. 


