
ODPRTA POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE ŠT. ________
ki jo skleneta

ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
(v nadaljevanju prodajalec), ki ga zastopa direktor družbe Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.;  
ID za DDV: SI88157598, MŠ: 3991008000, TRR: SI56 0451 5000 1853 305 NOVA KBM d.d., MB

in

Ime in priimek/naziv: 

Naslov:

Davčna št.: GSM, Telefon: E-pošta:

  želim prejemati račune po elektronski pošti na svoj elektronski naslov (brezpapirna oblika): 

(v nadaljevanju kupec)

1. UVODNA DOLOČILA
Pogodba za paket Samooskrba E+ se sklepa na podlagi Splošnih pogojev za sklepanje Odprtih pogodb o prodaji in nakupu električne energije za 
gospodinjstva / Splošnih pogojev za sklepanje Odprtih pogodb o prodaji in nakupu električne energije za male poslovne kupce (v nadaljevanju SP), ki 
so priloga te pogodbe in štejejo za njen sestavni del. V primeru razhajanja med določili pogodbe in SP se uporabljajo določila te pogodbe.

Kupec/odjemalec je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo, in na katere notranjo nizkonapetostno 
električno inštalacijo je priključena naprava za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

2. PREDMET POGODBE 
Dobavitelj bo lastniku naprave prodajal električno energijo za pogodbeno merilno mesto (v nadaljevanju MM), pri čemer se dobavitelj in lastnik naprave 
dogovorita, da se oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električno energijo (kWh) v obračunskem obdobju, in da če je ob zaključku 
obračunskega obdobja količina delovne električne energije (kWh), oddane prek merilnega mesta v omrežje, večja od količine prevzete delovne 
električne energije (kWh), se presežna količina delovne električne energije neodplačno prenese v last dobavitelja.

Št. MM Naziv MM Naslov MM Priključna moč (kW) Ocenjena letna 
poraba (kWh)

Način merjenja

Eno-tarifni

Pogodba se sklepa od _____________, ko zaradi razlogov na strani DO sprememba prodajalca do navedenega datuma ni možna. V tem primeru 
se pogodba sklepa od prvega možnega datuma za spremembo prodajalca. Pogodba velja za nedoločen čas. Napisana je v dveh izvodih, od katerih 
prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Začetno stanje števca električne energije določi DO oz. izvajalec nalog DO.
Dobavitelj bo lastniku naprave zagotovil nakup električne energije z dnem veljavnosti pogodbe po spodaj navedenih cenah, ki veljajo do spremembe, 
ki jo dobavitelj sporoči lastniku naprave v skladu s SP. Cene se nanašajo izključno na ceno električne energije, ne pa tudi na cene uporabe 
elektroenergetskih omrežij, prispevkov po EZ, manipulativnih stroškov, trošarin in drugih dajatev v državi. Stroški vodenja samooskrbe znašajo 1,50 €/
mesec brez DDV oz. 1,83 €/mesec z DDV. Pristop k izbranemu paketu izključuje popuste, ki veljajo za druge pakete iz prodajalčeve ponudbe. 

Cene paketa: 

PAKET SAMOOSKRBA E+
(Eno-tarifni način merjenja)

Cena brez DDV Cena z DDV

0,05999 0,07319

3. ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE
Dobavitelj bo lastniku naprave zaračunaval električno energijo skladno z določili SP. Lastnik naprave mora poravnati mesečni račun v 15 dneh od 
izstavitve računa. V nasprotnem bo dobavitelj postopal v skladu z zakonom in določili SP.

Lastniku naprave za samooskrbo se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja 
razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja. 

4. KONČNE DOLOČBE 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta varovali zaupnost poslovno občutljivih podatkov svojega sopogodbenika in da bosta te podatke uporabljali 
le za namene, vezane na prodajo in nakup EE in izterjavo dolga, razen če predpis zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim organom.

Na spletni strani prodajalca www.energijaplus.si so kupcu dostopni vsi podatki o dodatni ponudbi, trenutno veljavnih cenah in splošnih pogojih,

na računih pa tudi podatki o deležu proizvodnih virov v celotni strukturi z referenčnimi viri in način obravnavanja pritožb.

PAKET SAMOOSKRBA E+



Podjetje Energija plus je zavezano k spoštovanju naslednjih kodeksov ravnanja:

• Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti,

• Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države,

• Deklaracija o poštnem poslovanju,

• Slovenske smernice korporativne integritete,

• Načela ravnanja Energije plus d.o.o. in Etični kodeks.

Kodeksi so dostopni tudi na spletni strani www.energijaplus.si in vseh prodajnih mestih.

Pogodbo pripravil: T: 080-21-15 Fax: 02/22-00-651 E: info@energijaplus.si www.energijaplus.si

Kraj in datum: ________________________  Kraj in datum: ______________________________________

Prodajalec: ENERGIJA PLUS d.o.o. Kupec: ___________________________________________
Po pooblastilu                                  (podpis kupca)
Direktorica področja prodaje: 
mag. Natalia Varl, univ. dipl. ekon. 

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NEPOSREDNEGA TRŽENJA
Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov 
(identifikacijski podatki, kontaktni podatki, merilni podatki o porabi) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih 
iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike.
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na 
katerikoli način (splet, e-pošta, telefon – faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.
Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter 
izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na http://www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko 
posameznik obrne na pooblaščeno osebo (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 21 15, faks: (02) 22 00 651, 
e-pošta: info@energijaplus.si).

V: ________________________, dne ________________________  Podpis: ______________________________________

PAKET SAMOOSKRBA E+

Stranka naslovi svoje morebitne ugovore, pripombe, zahtevke 
in zjave pisno na naslov Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 
2000 Maribor.
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