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sklenjena med:

ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., VETRINJSKA ULICA 2, 2000 MARIBOR,
ki jo zastopa direktor družbe Bojan Horvat, univ. dipl. inž. el.
ID: SI88157598, MŠ: 3991008000, TRR: SI 56 0451 5000 1853 305 NOVA KBM d.d., MB
(v nadaljevanju prodajalec)

in

Ime in priimek:

Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj):

Naslov za pošiljanje računov in sporočil:

Davčna št.:  GSM, telefon: E-pošta:

Kontaktna oseba:

Izberite način prejemanja računa: 
  račun po elektronski pošti na elektronski naslov 
  tiskan račun po pošti
  račun v banko (kupec uredi sam)

želim prejemati en račun za vsa moja merilna mesta

(v nadaljevanju kupec)

1. PREDMET POGODBE
Pogodba se sklepa za paket: 

TČ za sanitarno vodo

Pogodba se sklepa na podlagi veljavnih Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje odprtih pogodb o prodaji in nakupu električne ener-
gije za gospodinjstva in/ali Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje odprtih pogodb o prodaji in nakupu zemeljskega plina iz omrežja 
za gospodinjstva (v nadaljevanju SP). Kupec se na podlagi te pogodbe vključi v prodajalčevo bilančno skupino. S podpisom te pogodbe kupec izrecno 
izjavlja, da je seznanjen s SP, ki so kot priloga k tej pogodbi njen sestavni del, dopolnjujejo to pogodbo ter zavezujejo pogodbeni stranki enako kot 
pogodba. SP so dostopni na spletni strani www.energijaplus.si ter na vseh prodajnih mestih prodajalca.

ELEKTRIČNA ENERGIJA (EE)

Številka MM** EE
Naziv in naslov MM

Predvidena
letna poraba
VT (kWh)

Predvidena
letna poraba
MT (kWh)

Predvidena
letna poraba
ET (kWh)

Skupna letna
poraba (kWh)

**MM=številka merilnega mesta za dobavo električne energije (v nadaljevanju EE); številke določi distribucijski operater (v nadaljevanju DO) in so razvidne na računu.

ZEMELJSKI PLIN (ZP)

Številka 
OM***
ZP

Naziv in naslov OM
C (DKi)
skupina

Predvidena
letna poraba
v kWh

Naziv pristojnega 
operaterja
distribucijskega
sistema (ODS)

Naziv obstoječega
dobavitelja

Namen porabe ZP
(vpiši ustrezno številko
iz opombe)****

***OM= številka odjemnega mesta za dobavo zemeljskega plina (v nadaljevanju ZP); številke določi operater distribucijskega omrežja (v nadaljevanju ODS) in so 
razvidne na računu. ****Namen porabe ZP: kuhanje-1, ogrevanje sanitarne vode-2, ogrevanje prostorov-3.

2. KOLIČINA IN CENA
Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil količine EE in/ali ZP, v skladu z določili te pogodbe, kupec pa se zavezuje, da bo prevzeto količino EE in/
ali ZP, v skladu z določili te pogodbe, plačal.

Pogodba stopi v veljavo z začetkom dobave, ki se izvaja od ______________, razen v primeru, ko zaradi razlogov na strani DO/ODS sprememba 
prodajalca do navedenega datuma ni možna. V tem primeru se pogodba sklepa od prvega možnega datuma za spremembo prodajalca. Začetno stanje 
določi pristojni DO/ODS oz. izvajalec nalog SODO. Pogodba velja za nedoločen čas.

ODPRTA POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE 
IN/ALI ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE KUPCE ŠT. ____________

ODPRTA POGODBA O PRODAJI IN NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE 
IN/ALI ZEMELJSKEGA PLINA ZA MALE POSLOVNE KUPCE* ŠT.___________

ENERGIJA PLUS
GOSPODINJSTVA
Električna energija in/ali zemeljski plin.
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Kupec, ki prvič sklepa pogodbo s prodajalcem, lahko brez pogodbene kazni odstopi od sklenjene pogodbe po preteku enega leta od sklenitve pogodbe.

Cene so objavljene na spletni strani www.energijaplus.si in na vseh prodajnih mestih prodajalca. V kolikor kupec prekine pogodbo pred enim letom 
dobave lahko prodajalec obračuna pogodbeno kazen v skladu s cenikom storitev.

Kupec je zaščiteni odjemalec (velja za dobavo ZP). Pri določenih paketih veljajo poleg SP tudi posebni pogoji ponudbe.

Cene se nanašajo izključno na ceno EE in/ali ZP, ne pa tudi na cene uporabe elektro in/ali plinskih omrežij, pavšalnih stroškov poslovanja (PSP), prispevkov 
po EZ-1, trošarin in drugih dajatev v državi.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)

Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

0,07699 0,09393 0,04899 0,05977 0,07349 0,08966

3. ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE
Prodajalec bo kupcu zaračunaval dobavljene količine v skladu s SP. Rok plačila vseh finančnih obveznosti po tej pogodbi je 15 dni od dneva izstavitve 
računa. Podrobnosti o načinih plačevanja, obračuna in opominjanja so opredeljene v SP.

4. POOBLASTILO IN IZJAVA KUPCA
Kupec pooblašča prodajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun za zgoraj navedena MM in/ali OM:
• Uredi prekinitev obstoječe pogodbe o dobavi EE in/ali ZP. Kupec izjavlja, da se zaveda posledic prekinitve oz. prenehanja pogodbe o dobavi EE

in/ali ZP z obstoječim dobaviteljem in njenih dodatkov.
• Pridobi s strani DO/ODS podatke o porabi EE in/ali ZP za zadnjih 12 mesecev, vse podatke o merilni napravi, ki so potrebni za obračun tarifne

postavke za izvajanje meritev (faktor velikosti, tip merilne naprave in faktor uporabe temperature ali tlaka, lastništvo merilne naprave, odgovornega 
vzdrževalca in umerjevalca merilne naprave…).

• Pridobi dostop do merilnih in obračunskih podatkov ter dostop do evidence MM in/ali OM, ki ga vodi DO/ODS ter da ureja in vodi postopek pri
urejanju števčnih stanj pri DO/ODS (odčitavanje merilnih naprav, posredovanje merilnih oz. obračunskih podatkov…).

• Opravi vse postopke v zvezi z zamenjavo dosedanjega dobavitelja EE in/ali ZP pri DO/ODS in sklene pogodbo o dostopu do distribucijskega
omrežja, v kolikor je to potrebno.

• Pri pristojnem DO/ODS izvede vse potrebno za nemoteno izvajanje pogodbe o dobavi EE in/ali ZP, vključno s posredovanjem vseh podatkov
navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpisom izjav.

• Zaračunava omrežnino na skupnem računu z dobavljenim EE in/ali ZP.

5. 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/ZP in izterjavo dolga, razen če predpis zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim or-
ganom. 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.

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 poštenem poslovanju,
• Slovenske smernice korporativne integritete,
• Načela ravnanja in etični kodeks Energije plus d.o.o.

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

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. S podpisom te pogodbe prenehajo veljati vse prejšnje 
pogodbe ali kakšni koli dogovori.

Pogodbo pripravil-a: T: 080-21-15 · 02 22 00 115 F: 02/22-00-651 info@energijaplus.si www.energijaplus.si

Kraj in datum: Kraj in datum

Prodajalec: ENERGIJA PLUS d.o.o. Kupec: __________________________________________
Po pooblastilu
Direktorica področja prodaje:
mag. Natalia Varl, univ. dipl. ekon.

__________________________________________

(podpis kupca)
Kupec naslovi svoje morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in zjave pisno na 
naslov Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. V kolikor kupec 
sklene pogodbo izven poslovnih prostorov prodajalca ima možnost pisno 
odstopiti od pogodbe v roku 14 dni od datuma podpisa. 

V ______________________, dne ____________________  Podpis: _______________________________

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN 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. 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. 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, 02 22 00 115, faks: (02) 22 00 651, e-pošta: info@energijaplus.si).

ZEMELJSKI PLIN

ZP (€/kWh)

Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

PSP

(€/mesec /MM/OM)

Cena brez 
DDV

Cena z 
DDV

0,89 1,09

*Do vključno 29.2.2020 znaša PSP 0,35000 € (brez DDV) oz. 0,42700 € (z DDV).
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