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1. S tem aneksom dobavitelj in odjemalec dopolnjujeta in spreminjata določbe pogodbe o dobavi električne energije za male 

poslovne odjemalce za navedeno merilno mesto (v nadaljevanju pogodba o dobavi).

2. Če odjemalec v obrazcu ne navede številke merilnega mesta, z dobaviteljem pa ima sklenjeno samo eno pogodbo o dobavi za 

električno energijo, se šteje, da se aneks sklepa k tej pogodbi.

3. Ta aneks je veljavno sklenjen, če so ob njegovi sklenitvi izpolnjeni naslednji pogoji: odjemalec ima najkasneje s sklenitvijo tega 

aneksa z dobaviteljem sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije, neobstoj odjemalčevih oz. plačnikovih neporavnanih 

zapadlih obveznosti do dobavitelja ali družb iz njegove skupine, ne glede na podlago za nastanek obveznosti, neudeležba 

odjemalca oz. plačnika v postopkih, ki bi lahko vplivali na sposobnost izvrševanja pravic in obveznosti iz pogodbe (postopek 

izvršbe, insolventnost.).

4. Odjemalec je s sklenitvijo tega aneksa upravičen do ugodnosti v obliki fiksne akcijske cene električne energije, in sicer:  

VT _______ €/kWh brez DDV in MT ___________ €/kWh brez DDV oziroma ET ______________ €/kWh brez DDV, za čas trajanja 

tega aneksa, pri čemer navedena cena ne vsebuje dodatnih storitev, trošarine, omrežnine in drugih dodatkov ali prispevkov.

5. Ta aneks k pogodbi o dobavi  se sklepa za obdobje vezave enega (1) leta od sklenitve aneksa.

6. Dobavitelj bo odjemalcu v obdobju od vključitve merilnega mesta odjemalca v bilančno skupino dobavitelja za obdobje enega 

leta (novi odjemalci) oz. po podpisu aneksa za obdobje enega leta, ki začne teči z dnem od _______ do _______ (obstoječi 

odjemalci), električno energijo zaračunaval po ceni, navedeni v tem aneksu, po tem datumu se električna energija zaračunava 

po rednem ceniku, objavljen na spletnem naslovu http://www.petrol.si/za-podjetja/energenti/elektricna-energija/mali-poslovni-

odjemalci.

7. V času trajanja obdobja vezave se uporabljajo tiste določbe pogodbe o dobavi in Splošnih pogodbenih pogojev o dobavi 

energenta (zemeljski plin in/ali električna energija) za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce, objavljenih na 

spletnem naslovu http://www.petrol.si/za-dom/energija/elektricna-energija/obrazci-pogodbe, ki niso v nasprotju s tem aneksom, 

po preteku obdobja vezave pa se uporabljajo le določbe pogodbe o dobavi ter določbe iz drugih aneksov k pogodbi o dobavi.
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Odjemalec

Aneks št.  k pogodbi o dobavi električne energije št. MPO

Za dobavitelja po pooblastilu:
Boris Jelčič
Direktor prodajno-kontaktnega centra

Odjemalec:

Kraj: V Ljubljani Kraj:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Firma:

Sedež:

Matična in davčna št.:

Št. merilnega mesta:
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