
Pogodba o nakupu in prodaji  
električne energije 

št. _________    
 

med 
 
Kupec 
Naziv: 
Naslov: 
Matična številka: 
ID za DDV: 
ki ga zastopa:  
(v nadaljevanju »kupec«) 
 
in  
 
Proizvajalec 
Naziv: 
Naslov: 
Matična številka: 
ID za DDV: 
ki ga zastopa:  
(v nadaljevanju »prodajalec«), 

 
ki se v nadaljevanju skupaj imenujeta »pogodbenika« 
 
 
1. Splošno 
 
1.1. Kupec je bil na javni dražbi za nakup električne energije z dne _________ izbran kot najugodnejši ponudnik za odkup 

električne energije od konzorcija proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije za leto 2010. Kupec se 
je s pristopom k javni dražbi zavezal skleniti individualne nakupne pogodbe z vsakim posameznim prodajalcem, ki je 
sopodpisnik konzorcijske pogodbe proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije za skupni nastop za 
prodajo električne energije za leto 2010. (v nadaljevanju: konzorcijska pogodba) 

 
1.2. Prodajalec je proizvajalec električne energije iz OVE in je do sklenitve te pogodbe sopodpisnik konzorcijske pogodbe. 
 
2. Količine in obračun električne energije 
 
2.1. Pogodbenika soglašata, da bo kupec od prodajalca odkupil vso proizvedeno električno energijo, ki jo bo prodajalec 

proizvedel in jo skladno s pravili oddal v javno distribucijsko omrežje v času veljavnosti te pogodbe. Mesto prevzema 
(primopredajno mesto) je merilna naprava prodajalca, ki je skladno s pravili priključena na javno distribucijsko 
omrežje. 

 
2.2. Meritve proizvedene in oddane električne energije opravlja sistemski operater distribucijskega omrežja, na omrežje 

katerega je vezano posamezno primopredajno mesto prodajalca. Podatki o proizvedeni in oddani električni energiji, ki 
štejejo kot verodostojni po tej pogodbi, so podatki, ki jih za posamezno primopredajno mesto posreduje sistemski 
operater distribucijskega omrežja. 

 
2.3. Primopredajna mesta, katerih pravico razpolaganja ima prodajalec in ki jih s to pogodbo vključuje v pogodbeno 

razmerje, so navedena v naslednji tabeli. 
 

Številka primopredajnega 
mesta 

Distribucijsko omrežje (SODO) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
2.4. Pogodbenika soglašata, da bo prodajalec primopredajna mesta, ki so navedena v konzorcijski pogodbi, za čas 

trajanja te pogodbe prenesel v bilančno skupino kupca (pri organizatorju trga z električno energijo – Borzenu). 
 



3. Cena in plačilo 
 
3.1. Cena za oddano električno energijo znaša ____ EUR/MWh brez DDV. 

 
3.2. Cena iz točke 3.1 se nanaša na vsa primopredajna mesta navedena točki 2.3. 
 
3.3. Prodajalec bo na ceno iz točke 3.1 obračunal DDV skladno z veljavno zakonodajo. 
3.4. Cena iz točke 3.1 velja za visoko tarifo (VT) in malo tarifo (MT). VT in MT sta določena z veljavnim aktom o določitvi 

metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje 
upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja.  

 
3.5. Obdobje obračuna je koledarski mesec. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu do 8. (osmega) dne v tekočem mesecu 

izstavil račun za dobavljeno električno energijo za pretekli mesec. 
 
3.6. Kupec se zavezuje, da bo račun poravnal najkasneje do 20. (dvajsetega) v mesecu oz. v roku 12 (dvanajstih) dni, če 

prodajalec izstavi račun kasneje kot je to določeno v točki 3.5 te pogodbe. Če kupec zamuja s plačili, ima prodajalec 
pravico obračunati z zakonom dolčene zamudne obresti. 

 
4. Trajanje pogodbe in začetek dobavljanja 
 
4.1. Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za obdobje od 1.1.2010 od 0:00 CET do 

31.12.2010 do 24:00 CET (veljavnost pogodbe).  
 
4.2. Pogodba se avtomatsko ne podaljšuje. Ne glede na prejšnji stavek, se lahko pogodbenika sporazumeta o podaljšanju 

pogodbe. 
 

5. Končne določbe 
 
5.1. Za namen evidentiranja primopredajnih mest podaja prodajalec tudi izjavo in pooblastilo o prestopu v bilančno 

skupino kupca za namen evidentiranja v sistemu PERUN. Izjava in pooblastilo sta priloga te pogodbe. 
 
5.2. Prodajalec ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe, če kupec ne poravna dveh zaporednih mesečnih 

obveznosti. 
 

5.3. Prodajalec ima pravico iz razloga navedenega v točki 5.1 od kupca poleg plačila zapadlih obveznosti zahtevati tudi 
povrnitev škode. Škoda se določi kot vsota pogodbene kazni, stroška nadomestne prodaje in škode mirovanja. 
Pogodbena kazen znaša 10 % (deset odstotkov) predvidenega letnega prometa, ki izhaja iz te pogodbe. Strošek 
nadomestne prodaje je razlika med ceno, po kateri bo prodajalec energijo prodajal novemu kupcu in ceno iz te 
pogodbe ter jo je prodajalec upravičen zaračunati le, če je razlika negativna. Škoda mirovanja se izračuna kot 
zmnožek cene po tej pogodbi in količino proizvedene električne energije, ki jo je prodajalec proizvedel od prekinitve 
pogodbe do pričetka prodaje novemu kupcu oziroma do konca pogodbenega obdobja, če prodajalec ne sklene nove 
pogodbe. .  
 

5.4. Kupec nima pravice zahtevati odškodnine, če odstop od pogodbe izvira iz razlogov, navedenih v točki 5.1.  
 

5.5. Za vse, kar ni specifično določeno s to pogodbo, se uporablja Obligacijski zakonik ter druga zakonodaja. Vsakršne 
naknadne spremembe ali dopolnitve te pogodbe o dobavi in posredovanju električne energije morajo biti opravljene v 
pisni obliki. 

 
5.6. Kupec ali prodajalec sta upravičena kadar koli vse svoje pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesti na drugo 

osebo. S prenosom pogodbenih pravic in obveznosti se morata pogodbenika pisno sporazumeti.  
 
5.7. Če je katero od določil te pogodbe neveljavno ali neizvedljivo oziroma postane neveljavno ali neizvedljivo, to v 

ničemer ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Pogodbenika bosta neveljavno ali neizvedljivo določilo nadomestila 
z veljavnim ali izvedljivim določilom, ki je z ekonomskega vidika enakovreden prejšnjemu. 

 
5.8. Za morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbenika ne bosta mogla sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v 

Ljubljani. 
 
5.9. Vsak pogodbenik prejme po en izvod te pogodbe. 
 
 

V Ljubljani, dne ____________ 
 

 
Prodajalec:        Kupec: 
 
 
_______________       _______________ 

 
 



 

IZJAVA in POOBLASTILO 
 

 

 

Spodaj podpisani : 

zakoniti zastopnik  

Naziv: 

Naslov: 

Matična številka: 

ID za DDV: 

(v nadaljevanu proizvajalec) 

i z j a v l j a m  i n  p o o b l a š č a m  
 

Odgovorno osebo kupca: 

Naziv: 

Naslov: 

Matična številka: 

ID za DDV: 

(v nadaljevanju pooblaščenec), 

 

- Da v imenu proizvajalca zahteva od Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja dostop do distribucijskega omrežja in uredi vse 

v zvezi z zamenjavo kupca električne energije za obdobje od 1.1.2010 od 0:00 CET do 31.12.2010 do 24:00 CET tako, da uredi 

prenos primopredajnega mesta proizvajalca v bilančno skupino ali bilančno podskupino pooblaščenca 

- Da je pooblaščenec izrecno pooblaščen za vodenje vseh postopkov v zvezi s tem prenosom, kar vključuje med drugim tudi sprejem 

odločb ter vlaganje ustreznih pravnih sredstev zoper le-te. Hkrati priznavam vse njegovo delo v mojem imenu za pravno veljavno. 

- Strinjam se, da Sistemski operater distribucijskega omrežja posreduje podatke o proizvodnji električne energije tako za zadnjih 12 

mesecev kot tudi vse odbirke, tudi 15-minutne, v kolikor imamo take meritve, tako za pretekli dan kot mesec, pooblaščencu za vsa 

naša primopredajna mesta. 

 

V Ljubljani, dne _____________ 
 
 
 
Podpis proizvajalca 
 
 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Podpis pooblaščenca  
 
 
 
__________________________________________ 


