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SPREMEMBA ŠT. 1 SPLOŠNIH POGOJEV ZA PRODAJO IN NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE  
ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE IN MALE POSLOVNE ODJEMALCE 
 
1. UVODNA POJASNILA 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (prodajalec ali Energetika Ljubljana) je dne  28. 6. 2018 izdalo Splošne pogoje za 
prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce.  

Sprememba Splošnih pogojev določa spremembo 6. točke Obračun, števčna stanja in plačevanje, 7. točke Cene, 11. točke 
Prenehanje pogodbe in 14. točke Končne določbe.   

2. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV ZA PRODAJO IN NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE 
ODJEMALCE IN MALE POSLOVNE ODJEMALCE 

 
Prodajalec spreminja 6. točko Obračun, števčna stanja in plačevanje, 10. odstavek, kot sledi:   

Za nepravočasna plačila dobavitelj lahko zaračunava zamudne obresti, stroške opominjanja in izterjave. V kolikor dobavitelj navedene 
stroške zaračunava, je znesek storitev takšen, kot je opredeljeno v Ceniku storitev Energetike Ljubljana, ki je objavljen na spletni strani 
www.bivanjudajemoutrip.si.  

 
Prodajalec spreminja 7. točko Cene, 3. in 4. odstavek, kot sledi: 

Cene za dobavo električne energije v Ceniku za dobavo so prikazane brez DDV in z 22 % DDV. Cene trošarin na električno energijo, prispevka 
za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij 
ter morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, so prikazane na 
spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si.  

Cene za dobavo električne energije so izražene v EUR/kWh in določene po posameznih tarifnih časih, ki so: višja dnevna tarifa (VT), nižja 
dnevna tarifa (MT) in enotna tarifa (ET). Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je določen v veljavnih predpisih. 

 
Prodajalec spreminja 11. točko Prenehanje pogodbe,1. in 2. odstavek (sedaj 3.) ter dodaja novi 2. odstavek, kot sledi: 

Kupec lahko zaradi zamenjave dobavitelja, odklopa z distribucijskega omrežja na lastno željo ali zaradi spremembe lastništva merilnega 
mesta pisno odstopi od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas brez odpovednega roka. Odstop začne veljati z dnem popisa stanja števca, 
pri čemer si dobavitelj pridržuje pravico upoštevati števčno stanje na podlagi podatkov, pridobljenih s strani DO, ki je v skladu z zakonom, 
ki ureja energetiko, pristojen za izvajanje meritev na odjemnih mestih. V primerih odstopa zaradi spremembe dobavitelja, začne odstop 
veljati, ko kupec zamenja dobavitelja skladno z zakonom, ki ureja energetiko in sistemskimi obratovalnimi navodili, izdanimi s strani DO. 

V primeru sklepanja pogodb na daljavo, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, ima gospodinjski odjemalec oziroma kupec 
oziroma plačnik, ki je potrošnik skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, pravico odstopiti od Pogodbe v roku 14 (štirinajstih) dni od 
sklenitve Pogodbe brez navedbe razlogov. Pogoji za tak odstop od pogodbe so urejeni v navodilih odjemalcem za pravico odstopa od 
pogodbe, sklenjene na daljavo, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in ki so dostopna na spletni strani dobavitelja 
www.bivanjudajemoutrip.si.  

V kolikor kupec odpove Pogodbo pred potekom 1 (enega) leta od njene sklenitve, lahko dobavitelj, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, 
zaračuna kupcu nadomestilo za morebitno povzročeno škodo. Dobavitelj lahko v primeru odpovedi pogodbe pred potekom 1 (enega) leta 
zahteva povrnitev ugodnosti, ki jo je kupec na podlagi odpovedane pogodbe prejel, v primeru, da pogoji akcije ali paketa tako določajo. 

 
Prodajalec spreminja 14. točko Končne določbe, 6. in 7. odstavek, kot sledi: 

Ti Splošni pogoji za prodajo v celoti nadomeščajo prej veljavne Splošne pogoje za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske 
odjemalce in male poslovne odjemalce z dne 28. 6. 2018. 

Splošni pogoji za prodajo veljajo od 1. 1. 2021 dalje do preklica in se uporabljajo za vse že sklenjene in v bodoče sklenjene Pogodbe. Te 
Splošne pogoje za prodajo izdaja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. in se objavijo na spletni strani dobavitelja www.energetika-lj.si 
in www.bivanjudajemoutrip.si.                    
 
To spremembo Splošnih pogojev za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne 
odjemalce je sprejela Energetika Ljubljana dne 18. 11. 2020 in je objavljena na spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si ter 
je na voljo na sedežu družbe Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.                 

                JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
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