
 
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor 

 
izdaja naslednje 
 

POSEBNI POGOJI PONUDBE »AGRARNI PLUS 01/2018« 
 

 
1. člen 

 
Ponudba »AGRARNI PLUS 01/2018«  je oblikovana za gospodinjske kupce, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z 
Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1).  

2. člen 

 
Posebno ponudbo »AGRARNI PLUS 01/2018« lahko izberejo gospodinjski kupci, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu 
z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1), z veljavno Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in vsi novi gospodinjski 
kupci, ki izpolnjujejo pogoje, ki bodo sklenili Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije v času trajanja te 
posebne ponudbe. 
 
Vsi kupci, ki so h kateremukoli drugemu časovno omejeni ponudbi že pristopili, si lahko s pogoji te ponudbe zagotovijo ceno 
in posebne pogoje tudi za obdobje, ki je vključeno v njihov obstoječi aneks oziroma pogodbo. V tem primeru pričnejo veljati 
pogoji te ponudbe z dnem podpisa pogodbe, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po prejemu podpisane 
pogodbe.  

3. člen 
 

Kupec s podpisom Odprte pogodbe o prodaji in nakupu električne energije za ponudbo »Agrarni plus 01/2018« potrjuje, da 
opravlja kmetijsko dejavnost v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1). 
 
 

4. člen 

 
Prodajalec bo kupcu zagotovil nakup električne energije po podpisu pogodbe v skladu z 2. členom teh pogojev po navzgor 
omejenih spodaj navedenih cenah. Cene se nanašajo izključno na ceno električne energije, ne pa tudi na cene uporabe 
elektroenergetskih omrežij, prispevkov po Energetskem zakonu, manipulativnih stroškov, trošarin, DDV in drugih dajatev v 
državi. Manipulativni stroški znašajo 0,72000 €/mesec brez DDV oz. 0,8784 €/mesec z DDV.  
 
Prodajalec bo kupcu v času trajanja pogodbe kupcu dobavljal energijo iz obnovljivih virov, kar izkaže s potrdilom o izvoru 
(POI). Potrdilo o porabljeni električni energiji bo kupec prejel v šestih mesecih po preteku enega leta od sklenitve pogodbe 
oziroma mesečno, v kolikor kupec potrdilo potrebuje pred pretekom obdobja. 
 
Cena posebne ponudbe »AGRARNI PLUS 01/2018« je navzgor omejena: 

 VT MT ET 

Cena (EUR/kWh) brez DDV 0,06399 0,04299 0,06099 

Cena (EUR/kWh) z DDV 0,07807 0,05245 0,07441 

 
 

5. člen 

 
Pri mesečnem obračunu se bo upoštevala dejanska oz. ocenjena poraba za merilno mesto.  
 

6. člen 

 
Posebni pogoji ponudbe »AGRARNI PLUS 01/2018« se uporabljajo skupaj s Splošnimi pogoji družbe Energija plus d.o.o. za 
sklepanje pogodb o prodaji in nakupu električne energije za gospodinjstva. Objavljeni so na prodajalčevi spletni strani 
www.energijaplus.si in na vidnem mestu na vseh prodajnih mestih prodajalca. 
 
 
 V Mariboru, dne 01.01.2018 
 Energija plus d.o.o. 

http://www.energijaplus.si/

