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SPLOŠNI POGOJI PODJETJA SIJ ACRONI ZA DOBAVO 
ELEKTRIČNE  ENERGIJE  MALIM  POSLOVNIM  ODJEMALCEM       
1. SPLOŠNA DOLOČILA 
Splošni pogodbeni pogoji SIJ Acroni d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem 

(v nadaljevanju MPO) opredeljujejo pogoje dobave električne energije, dostop do distribucijskega 

omrežja in odgovornosti ter obveznosti pravnih oseb kot poslovnih kupcev pri sklepanju teh pogodb. 

Dobavitelj in MPO se s sklenitvijo pogodbe dogovorita o medsebojnih obveznostih. Splošni pogoji so 

javno dostopni na uradni spletni strani SIJ Acroni. 

2. POMEN IZRAZOV 
Dobavitelj električne energije (v nadaljevanju: dobavitelj) je SIJ Acroni, ki malemu poslovnemu 

odjemalcu v svojem imenu in za svoj račun dobavlja oziroma prodaja električno energijo. 

MPO je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec ima priključno moč manjšo od                    

41 kW, ki kupuje energijo za lastno končno rabo. 

Pogodba o dobavi je pogodba, ki jo skleneta MPO in dobavitelj električne energije s katero si MPO 

zagotovi dobavo električne energije v dogovorjeni količini, karakteristiki in ceni. 

Distribucijski operater pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja 

električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema 

električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je 

ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po 

distribuciji električne energije. 

Merilno mesto je mesto, kjer se MPO meri dobavljena oziroma prevzeta električna energija in je 

praviloma na prevzemno-predajnem mestu. 

Prevzemno-predajno mesto je mesto, kjer MPO prevzema električno energijo iz distribucijskega 

omrežja in je praviloma na meji med omrežjem sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in 

MPO-jevimi internimi elektroenergetskimi napravami. 

Ostali pojmi, uporabljeni v splošnih pogojih imajo enako pomen, kot je določeno v Energetskem zakonu 

EZ-1. 

3. POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE 
Družba SIJ ACRONI nudi dobavo električne energije izključno MPO priključenim na ZDS SIJ Acroni. 

Dobavitelj in MPO s podpisom pogodbe jamčita da: 

• sta seznanjena z Energetskim zakonom EZ-1 in vsemi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi 

predpisi tega področja, 

• so podatki v pogodbi točni in resnični, 

• nista udeleženi v medsebojnih sporih, ki bi lahko vplivali na neizpolnjevanje pogodbe, 

• nista uvedeni v noben postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije 

po veljavni zakonodaji, 

• pogodbena stranka prav tako jamči, da je kot pravna oseba vpisana v sodni register oziroma v 

primeru samostojnega podjetnika v register samostojnih podjetnikov ter poseduje potrdilo 

izdano s strani pristojnega Davčnega urada RS, da je fizična oseba opravilno sposobna.   
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Prav tako je pogoj za sklenitev pogodbe veljavno soglasje in pogodba o uporabi distribucijskega sistema 

za električno energijo ZDS SIJ Acroni.  

4. OBLIKA POGODBE 
Pogodba o dobavi se sklene v pisni obliki. 

5. IZVAJANJE POGODBE 
Sestavine pogodbe o dobavi električne energije MPO so, količina, cena, plačilni pogoji, trajanje 

pogodbe ter določila, ki jih opredeljuje 48. člen EZ-1.  

MPO s sklenitvijo pogodbe o dobavi električne energije nase prevzema vse pogodbene obveznosti. 

6. SPREMINJANJE PODATKOV MPO 
MPO je dolžan v roku 8 (osmih) dneh pisno obvestiti dobavitelja o spremembi podatkov, ki so 

pomembni za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot so, naslov, sedež, davčni podatki, podatki o 

spremembi firme, poslovni račun, spremembe na merilnih mestih ter drugi pomembni podatki, ki 

vplivajo na izvajanje pogodbe. Obenem pa mora MPO sporočati tudi o morebitnih postopkih prisilne 

poravnave, stečajnega postopka ali postopka likvidacije. Če MPO spremembe podatkov pisno ne 

sporoči v 8 (osmih) dneh, veljajo obstoječi podatki ter velja, da so računi in ostala dokumentacija 

poslana MPO, dostavljeni in pravilno sprejeti. 

7. DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE TER DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 
Dobavitelj bo MPO dobavljal električno energijo do prevzemno-predajnega mesta skladno s pogoji, 

določenimi s splošnimi pogoji, cenikom in pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oz. ukrepov, 

na katere dobavitelj ne more vplivati ter v ostalih primerih, določenih v EZ-1 oz. tem aktom.  

MPO bo na prevzemno-predajnem mestu prevzemal električno energijo skladno s pogoji, določenimi 

z veljavno zakonodajo, splošnimi pogoji, cenikom in pogodbo. Izjema so le višje sile, izpadi oz. ukrepi, 

na katere MPO ne more vplivati ter ostali primeri določeni v EZ-1 in pripadajočimi predpisi. 

Dobavo pogodbeno dogovorjenih količin električne energije ustrezne kakovosti bo zagotovil 

distribucijski operater v skladu z veljavno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in veljavnim 

aktom, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije. Za obveznosti distribucijskega 

operaterja, ki so določene v veljavni zakonodaji, dobavitelj ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za 

motnje pri oskrbi z električno energijo. Odčitavanje merilnih mest je v pristojnosti distribucijskega 

operaterja. V primeru, da MPO, znotraj obračunskega obdobja, zahteva dodatne odčitke, mora zahtevo 

nasloviti neposredno na distribucijskega operaterja. 

MPO zagotavlja, da so njegova merilna mesta, katerim se dobavlja električna energija s strani 

dobavitelja, urejena v skladu z določili veljavnega akta, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem 

električne energije in soglasja MPO za priključitev. 

MPO mora distribucijskem operaterju ves čas izvajanja pogodbe omogočiti brezplačen, neoviran in 

prost dostop do merilnih naprav. V zvezi z merjenjem električne energija dobavitelj nima nobenih 

stroškov. 

 V primeru nenatančnega obračunavanja, nedosežene ravni kakovosti, obračunskih napak, zapoznelim 

obračunavanjem dobavljene energije in dodatnih storitev,… se lahko MPO s pisnim ali elektronskim 

obvestilom obrne na dobavitelja, ki bo pritožbo obravnaval skladno z veljavno zakonodajo. Dobavitelj 

bo v zakonskem roku MPO pisno odgovoril. V primeru, da je bila pritožba utemeljena, bo dobavitelj 

tudi navedel predlog rešitve oz. morebitnega nadomestila, morebitna razlika pa se bo poračunala pri 

naslednjem računu. 
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V primeru, da se MPO ne strinja s predlogom dobavitelja oz. če domneva, da dobavitelj krši določila 

pogodbe o dobavi, lahko v skladu z določili 50. člena EZ-1 v roku 30 dni poda pisno pritožbo imenovani 

osebi, ki rešuje tovrstne spore in v zvezi z njimi tudi sprejema odločitve. Postopek je za MPO 

brezplačen, razen v primeru, ko ta zahteva vključevanje izvedencev. V tem primeru plača stroške 

strokovnih izvedencev MPO sam. 

8. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN MPO 
Dobavitelj se zavezuje: 

• Dobavljati dogovorjeno količino električne energije neprekinjeno, razen v primerih, navedenih 

v veljavnem EZ-1, veljavnem aktu, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne 

energije, ter drugih podzakonskih aktih in v primerih nepredvidljivih dogodkov in motenj, ki so 

posledica višje sile.  

• Bo pogodbene obveznosti izvrševal kakovostno ter skladno z veljavnimi predpisi. V primeru, 

da bi MPO nastala škoda iz razlogov na strani dobavitelja, ta odgovarja skladno z veljavno 

zakonodajo. Za obveznosti distribucijskega operaterja, ki so določene z veljavno zakonodajo, 

dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti. 

MPO se obvezuje: 

• Da bo prevzemal električno energijo in redno ter pravočasno poravnal finančne obveznosti iz 

naslova porabljene električne energije, omrežnine in morebitnih drugih dajatev. 

• Da bo dobavitelju napovedoval svojo dinamiko odjema in vsako spremembo v letnem odjemu. 

V nasprotnem primeru lahko dobavitelj določi letne količine na osnovi MPO-jevih podatkov o 

pretekli porabi električne energije. 

• Da je pred tem pravočasno prekinil vse morebitne dotedanje pogodbe o dobavi električne 

energije z drugimi dobavitelji in da ima poravnane vse obveznosti do dotedanjih dobaviteljev. 

• Da bo dobavljeno električno energijo uporabljal le za pokrivanje lastnih potreb (na merilnih 

mestih, ki so predmet pogodbe). MPO v zvezi s temi merilnimi mesti ne sme kupovati, prodajati 

in trgovati z električno energijo brez pismenega soglasja dobavitelja. 

9. CENA 
Cena za dobavljeno električno energijo se določi v pogodbi oz. s cenikom, ki je priloga pogodbe. Cena 

električne energije velja za prevzemna mesta, ki so navedena v pogodbi, kakor tudi za morebitna novo 

priključena prevzemna mesta MPO (priloge k pogodbi). 

Cene za električno energijo veljajo za enotno tarifo (ET).  

Dobavitelj lahko na podlagi pooblastila MPO v imenu in za račun distribucijskega operaterja MPO 

zaračunava tudi stroške za uporabo distribucijskega omrežja v skladu z veljavnim Sklepom o določitvi 

omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in Pravilnikom o določitvi cen za uporabo 

elektroenergetskih omrežij. Dobavitelj in MPO sta soglasna, da se ob spremembi sklepa oziroma 

pravilnika upoštevajo nove odjemne skupine in cene zanje. 

10. PLAČEVANJE IN ROKI 
Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani z merilnimi napravami 

pripadajočega merilnega mesta. Pravilnost podatkov zagotavlja distribucijski operater skladno z 

veljavnimi predpisi. Končni račun (obračun/poračun) se izdela na podlagi odčitka števca ali na podlagi 

sumarno zbranih podatkov o stanju števca iz strani distribucijskega operaterja. 
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Če se ugotovi, da je merilna naprava nepravilno prikazala porabo električne energije, pogodbeni stranki 

skupaj ugotovita obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko dobavitelj poračuna v celoti pri 

naslednjem obračunu. Enako velja tudi v primeru ugotovitve obračunskih napak. MPO pooblašča 

dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun opravi z distribucijskim operaterjem vse potrebno 

za ustrezno izvedbo poračuna zaradi nepravilnih podatkov oz. obračuna električno energijo in uporabo 

omrežja, če je s pogodbeno tako določeno, na opisan način v primeru, če drugi zakonski ali podzakonski 

akti ne določajo drugače.  

Dobavitelj praviloma MPO mesečno izstavi 1 (en) račun na podlagi mesečne porabe, ki jo določi na 

podlagi odčitka števčnega stanja merilnega mesta. Dobavitelj izstavi MPO posamezni mesečni račun 

predvidoma med 10. (desetim) in 15. (petnajstim) dnem v mesecu za preteklo enomesečno obdobje, 

ki je praviloma koledarski mesec. Dobavitelj za izstavitev računov uporabi podatke, ki mu jih za merilno 

mesto posreduje distribucijski operater. 

Na koncu vsakega obračunskega obdobja dobavitelj na podlagi števčnega stanja izdela obračun razlike 

med zneskom dejanske porabe električne energije in že zaračunane porabe. Za preveč zaračunano 

porabo dobavitelj izda dobropis. Znesek dobropisa se brezobrestno poračuna pri prvem naslednjem 

oz. prvih naslednjih mesečnih računih. Za premalo zaračunano porabo dobavitelj izda bremepis, 

katerega plačilo mora MPO izvesti v enkratnem znesku in v skladu s pogodbeno določenem roku 

plačila. 

V primeru zamenjave dobavitelja imata stari in novi dobavitelj pravico preveriti odčitano stanje 

merilnih naprav, ki jima ga sporoči distribucijski operater. 

MPO mora vse finančne obveznosti poravnati v roku, določenem v pogodbi. 

Če MPO svojih zapadlih obveznosti ne poravna, mu dobavitelj pošlje pismeni opomin, v katerem ga 

pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, navedenem na opominu. 

V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati MPO zakonske zamudne obresti od 

dneva zamude dalje do dneva plačila računa. MPO je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave 

ter stroške opominjanja takoj, ko mu dobavitelj posreduje obračun teh stroškov. 

V primeru reklamacije računa je MPO dolžan poravnati nesporni del računa, sporni del pa mora MPO 

pisno reklamirati najkasneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa. Dobavitelj je dolžan na ugovor MPO  

pisno odgovoriti v roku 8 (osem) dni. 

11. SPREMEMBE IN PRENEHANJE POGODBE 
Spremembe splošnih pogojev:  

Dobavitelj bo o vsaki spremembi splošnih pogojev MPO ustrezno obvestil en mesec pred uveljavitvijo 

spremembe. Če se MPO ne strinja s spremembami splošnih pogojev, ki se nanašajo na izpolnjevanje 

pogodbe o dobavi, lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca po začetku 

veljave splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Če 

dobavitelj ne prejme pismenega obvestila o odstopu v navedenem roku, se šteje, da se MPO s 

spremembami strinja. V primeru, da MPO ne zamenja dobavitelja v roku 21 (enaindvajsetih) dni od 

dneva dobaviteljevega prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi 

dobavitelj do formalne zamenjave dobavitelja dobavlja električno energijo na podlagi spremenjenih 

splošnih pogojev. 
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 Spremembe cen:  

O spremembi cen dobavljene električne energije bo dobavitelj MPO obvestil z ustreznim obvestilom 

vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe. V primeru, da se MPO s spremembami ne strinja, lahko 

odstopi od pogodbe s pismenim obvestilom v roku enega meseca od začetka veljave spremenjenih 

cen. Če dobavitelj ne prejme pisnega obvestila o odstopu v navedenem roku, se šteje, da se MPO strinja 

s spremembami. V primeru, da MPO ne zamenja dobavitelja v roku 21 (enaindvajsetih) dni od dneva 

dobaviteljevega prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi dobavitelj 

do formalne zamenjave dobavitelja dobavlja električno energijo po novih cenah.  

Cene ostalih elementov, ki jih dobavitelj zaračunava, pa nanje nima vpliva (cene za uporabo omrežja, 

trošarina, DDV in druge zakonsko določene dajatve ter prispevki), se lahko kadarkoli spremenijo, če se 

spremeni cena katerega izmed elementov. Dobavitelj jih bo v primeru, da na računih zaračunava tudi 

te stroške, zaračunal skladno z veljavnimi cenami oz. tarifami. 

Odstop od pogodbe:  

MPO lahko od pogodbe o dobavi odstopi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali 

kakršnegakoli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved 

začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe. 

V vsakem primeru mora MPO poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja 

pogodbe, vključno z administrativnimi stroški prekinitve pogodbenega razmerja. 

Dobavitelj lahko od pogodbe odstopi z 8 (osem) dnevnim odpovednim rokom primeru, če je nad MPO 

uveden ali začet postopek zaradi insolventnosti. Dobavitelj bo o odstopu od pogodbe obvestil 

distribucijskega operaterja. 

12. VIŠJA SILA 
Kot višja sila se obravnava dogodek ali okoliščina, ki je zunaj nadzora pogodbenih strank in predmeta 

pogodbe in njegovega učinka pogodbeni stranki nista mogli predvideti, odvrniti, preprečiti ali se ji 

izogniti, zlasti pa: povodenj in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov, tehnične 

okvare in poškodbe na povezanih prenosnih in distribucijskih omrežjih. 

Nastop višje sile MPO in dobavitelja oprošča izpolnitve obveznosti iz pogodbe in splošnih pogojev, 

obveznosti plačila odškodnin ali pogodbenih kazni, za čas trajanja višje sile. Pogodbena stranka, ki se 

sklicuje na višjo silo, mora o nastopu višje sile ali njenem prenehanju nemudoma oz. takoj ko je možno, 

obvestiti nasprotno stranko, sicer odgovarja za vso škodo, ki zaradi višje sile nastane nasprotni stranki. 

13. POSLOVNA SKRIVNOST 
Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba o dobavi zaupna in da njene vsebine ne bosta brez pisnega 

dovoljenja druge pogodbene stranke razkrili tretjim osebam. V primeru takega razkritja mora 

pogodbena stranka, ki razkriva pogodbo ali drug poslovno občutljiv podatek svojega sopogodbenika 

zagotoviti, da bo tretja oseba razkrite podatke varovala kot poslovno skrivnost. 

Določilo prejšnjega odstavka se ne uporablja za podatke, ki so po zakonu javni. MPO pooblašča 

dobavitelja, da si za namene sklenitve pogodbe, njenega nemotenega izvajanja in izterjave dolga 

pridobi potrebne podatke o MPO in prevzemno-predajnem mestu od državnih organov, organov 

lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil ter drugih oseb in organizacij, ki razpolagajo s takšnimi 

podatki. 
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14. KONČNE DOLOČBE 
Za vse ostale določbe, ki niso urejene v pogodbi ali v teh splošnih pogojih, se uporabljajo določila  

Energetskega zakona EZ-1, veljavnih predpisov, ki temeljijo na EZ-1, določila obligacijskega zakonika in 

drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. Splošni pogoji imajo značaj pogodbe in so sestavni del 

pogodbe. 

V primeru, da postane katerokoli določilo splošnih pogojev neveljavno zaradi sprememb zakonodaje, 

to ne vpliva na preostalo vsebino, ki ostane veljavna. Neveljavne določbe se zamenjajo z ustreznimi 

veljavnimi določbami. Dobavitelj mora vsako spremembo splošnih pogojev neposredno sporočiti MPO. 

V primeru razlikovanja teh splošnih pogojev ter določil pogodbe o dobavi, veljajo določila pogodbe o 

dobavi. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor to nebi bilo 

mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče. 

Ti splošni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati z dnem 1. 1. 2018. 

 

Jesenice, 15.11.2017        SIJ Acroni d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 




