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POSEBNI POGOJI ECE D.O.O. ZA IZDAJO SKUPNEGA RAČUNA ZA DOBAVO 
ENERGENTOV, BLAGA IN STORITEV 
 
1. UVODNE DOLOČBE  
 
V teh Posebnih pogojih ECE d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo 
energentov, blaga in storitev (v nadaljevanju Posebni pogoji) se družba ECE 
d.o.o. označuje tudi kot »prodajalec električne energije, zemeljskega plina, 
biomase ter drugih energentov, blaga in storitev« oziroma kratko samo kot 
»prodajalec«.  
 
Posebni pogoji opredeljujejo posebnosti v zvezi z obračunom in plačevanjem 
dobav in storitev po skupnem računu prodajalca ter s tem povezane obveznosti 
ter pravice prodajalca električne energije, zemeljskega plina, biomase ter 
drugih energentov, blaga in storitev in kupca oz. kupca teh energentov, blaga 
in storitev. 
  
Posebni pogoji urejajo pogodbena razmerja med prodajalcem energentov, 
blaga in storitev (ECE) in kupcem in so sestavni del pogodbe o dobavi električne 
energije (v nadaljevanju pogodba) ter dopolnjujejo Splošne pogoje ECE d.o.o. 
za dobavo električne energije gospodinjskim kupcem za posamezno vrsto 
dobave, Splošne pogoje ECE d.o.o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim 
kupcem, Splošne pogoje ECE d.o.o. za dobavo električne energije poslovnim 
kupcem, Splošne pogoje ECE d.o.o. za dobavo zemeljskega plina poslovnim 
kupcem (Splošni pogoji), vsakokratne Posebne, vsakokratne Akcijske, 
vsakokratne Splošne pogoje prodaje lesnih peletov in morebitne ostale 
vsakokratne pogoje poslovanja za posamezni energent, blago in storitev. 
 
S sklenitvijo oz. podpisom pogodbe ali aneksa, in/ali pristopne izjave, ki šteje 
kot priloga k pogodbi, in/ali podpisom naročilnice, kupec izjavlja, da je 
seznanjen z vsebino teh Posebnih pogojev in jo v celoti sprejema oz. je 
seznanjen, da mora v primeru nestrinjanja z objavljenimi in javno dostopnimi 
Posebnimi pogoji prodajalca v roku enega meseca od začetka njihove 
veljavnosti odstopiti od pogodbe, sicer se šteje, da se z njimi strinja. Posebni 
pogoji so objavljeni na prodajalčevem spletnem naslovu www.ece.si in 
njegovih prodajnih mestih. 
 
2. OBVEZNOSTI IN PRAVICE PRODAJALCA IN KUPCA 
 
Kupec soglaša, da lahko prodajalec v skladu z določili teh pogojev zaračunava 
vse obveznosti, ki so predmet njunega medsebojnega sodelovanja (t.j. vse 
obveznosti iz katerihkoli dobav blaga ali storitev prodajalca), na enem 
skupnem mesečnem računu ne glede na to, za katero vrsto dobave in/ali 
energenta gre in ne glede na dejstvo, da obveznosti izhajajo iz različnih 
pogodbenih razmerij za dobavo energentov, blaga in storitev, npr: 
• dobave na več merilnih mestih za isto vrsto energenta, 
• dobave na več merilnih mestih za različne vrste energentov, 
• informiranja o obveznosti poravnave posameznih obrokov za dobavo 

lesnih peletov in ostale biomase, 
• informiranja o obveznosti poravnave posameznih obrokov nakupa 

drugega blaga in/ali opravljenih storitev prodajalca, 
• drugih dobav blaga in/ali storitev dobavitelja. 
 
Pogoj za skupno zaračunavanje so poenoteni pogoji prodaje v vseh 
medsebojnih pogodbenih razmerjih prodajalca in kupca in, v primeru dobave 
električne energije in/ali zemeljskega plina, isto obdobje dobave. V kolikor 
pogodbeni pogoji niso poenoteni, veljajo določila teh pogojev, razen kolikor 
jih pogodbena partnerja poenotita s podpisano Vlogo za izdajo skupnega 
računa za dobavo energentov, blaga in storitev. 
 
V primeru, da se kupec z izdajo enega skupnega računa ne strinja, mora 
prodajalcu posredovati pisno zahtevo za izdajo ločenih (posamičnih) računov. 
Prodajalec ima pravico za izdajo ločenih računov na zahtevo kupca zaračunati 
dejanske stroške izdaje ločenega računa, v skladu z objavljenim cenikom. 
 
3. VLOGA ZA IZDAJO SKUPNEGA RAČUNA ZA DOBAVO ENERGENTOV, 

BLAGA IN STORITEV  
 
S podpisom Vloge za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in 
storitev (v nadaljevanju: Vloga), lahko prodajalec in kupec urejata vse 

obveznosti plačil kupca prodajalcu, ne glede na to, iz katerega naslova 
medsebojnega sodelovanja te obveznosti nastajajo.  
 
Kupec lahko izpolnjeno in podpisano Vlogo odda prek mobilne aplikacije ECE 
mobil, spletnega portala Moj ECE, spletnega mesta www.ece.si, po e-pošti, 
redni pošti ali na prodajnih mestih prodajalca. V kolikor je oddaja opravljena 
prek elektronske poti, je obvezna uporaba verificiranega elektronskega 
podpisa. 
 
Odobrena Vloga s strani prodajalca predstavlja spremembo in dopolnitev 
sklenjenih pogodbenih razmerij, na katere se skupni račun nanaša, in velja kot 
zavezujoč dogovor med prodajalcem in kupcem.  
 
Prodajalec lahko iz kakršnegakoli razloga zavrne sprejem Vloge. V tem primeru 
kupcu ni upravičen zaračunavati dejanskih stroškov izdaje ločenih računov. 
 
4. IZDAJA SKUPNEGA RAČUNA ZA DOBAVO ENERGENTOV, BLAGA IN 

STORITEV  
 
Prodajalec odobri Vlogo, če so izpolnjeni vsi obvezni podatki, ki so navedeni 
na Vlogi, v nasprotnem primeru se Vloga po poteku osem (8)-dnevnega roka od 
pisne zahteve prodajalca za dopolnitev šteje kot nepopolna in jo bo prodajalec 
zavrgel.  
 
Pogoj za odobritev Vloge je, da je kupec pogodbeni partner oz. plačnik vseh 
obveznosti, na katere se Vloga nanaša. 
 
V kolikor prodajalec in kupec skupnega računa ne dogovorita v posebni vlogi, 
temveč gre za samodejen prehod (v primeru, da so pogoji že poenoteni), bo 
prodajalec prehod oz. prvi obračun na skupnem računu izvedel za prvo 
preteklo obdobje, ko bo to mogoče oz. ko bodo izpolnjeni pogoji za skupno 
izstavitev (ko je kupec npr. dodal merilno mesto, naročilo blaga in/ali 
storitev…).  
 
Datum prehoda iz ločenih računov na skupni račun določi ECE kot prodajalec, 
pri čemer upošteva:  
• števčno stanje za posamezna merilna mesta, na katera se vloga nanaša 

in jih mora kupec obvezno navesti na vlogi 
• za blago in storitve, ki niso vezane na števčna stanja od datuma zadnje 

obračunane storitve od prejema popolne Vloge. 
 
5. ZAVRNITEV VLOGE ZA IZDAJO SKUPNEGA RAČUNA ZA DOBAVO 

ENERGENTOV, BLAGA IN STORITEV 
 
V primeru, ko oddano števčno stanje iz prejšnje točke teh Posebnih pogojev s 
strani Distribucijskega operaterja in/ali Operaterja distribucijskega sistema ni 
potrjeno, prodajalec in kupec sporazumno uskladita stanje in datum začetka, 
če pa to ni možno, lahko prodajalec Vlogo zavrne. 
 
Prodajalec lahko Vlogo zavrne tudi v primeru, če ima kupec neporavnane 
zapadle obveznosti do prodajalca iz kateregakoli naslova medsebojnega 
sodelovanja, prodajalec pa ga je predhodno pisno opominjal na izpolnitev 
obveznosti. 
 
6. VELJAVNOST SKUPNEGA RAČUNA IN ODSTOP  
 
Od zaračunavanja obveznosti s skupnim računom lahko odstopi tako kupec kot 
prodajalec. 
  
Kupec lahko odstopi od skupnega računa v celoti za vse vrste obveznosti oz. 
dobave, katerih predmet je Skupni račun ali le za posamezne vrste dobave 
energentov, blaga in storitev. Odstop velja od izdaje prvega računa po tem, 
ko je prodajalec kupca pisno obvesti o spremembi.  
 
V pisni odstopni izjavi mora kupec navesti podatke, ki so potrebni, da 
prodajalec ponovno vzpostavi sistem ločenega izstavljanja računov za 
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posamezne vrste dobave energentov, blaga in storitev, pri čemer se veljavnost 
posameznih vrst dobav energentov, blaga in storitev zaključi:  
• za posamezno merilno mesto z dnevom oddaje števčnega stanja, ki ga 

mora kupec obvezno navesti pri odstopu,  
• za blago in storitve, ki niso vezane na števčna stanja, od datuma zadnje 

obračunane storitve. 
  
Prodajalec lahko odstopi od skupnega računa v celoti ali delno. O odstopu od 
skupnega računa mora prodajalec kupca pisno obvestiti. 
 
V kolikor je razlog za odstop prodajalca od skupnega računa na strani kupca 
oz. v kolikor od skupnega računa odstopi kupec, lahko prodajalec kupcu prične 
zaračunati dejanske stroške izdaje ločenega računa, v skladu z objavljenim 
cenikom. Šteje se, da je razlog za odstop prodajalca od skupnega računa na 
strani kupca, v naslednjih primerih: 
• kupec ima neporavnane zapadle obveznosti, zaračunane na skupnem 

računu, 
• v primeru nepravočasnega obveščanja o spremembah, kot določajo 

Splošni ali ti Posebni pogoji. 
 
7. SPREMEMBE NA SKUPNEM RAČUNU  
 
Kupec mora prodajalca pisno obvestiti o vseh spremembah, ki vplivajo na 
izvajanje skupnega računa, v roku osmih (8) dni od nastale spremembe, sicer 
je prodajalcu odškodninsko odgovoren. Če kupec ne sporoči sprememb v 
navedenem roku, lahko prične prodajalec izstavljati ločene račune in prične 
zaračunati dejanske stroške izdaje ločenega računa, v skladu z objavljenim 
cenikom. Sprememba velja od izdaje prvega računa po tem, ko je prodajalec 
kupca pisno obvesti o spremembi. 
 
8. OBRAČUN IN PLAČEVANJE STORITEV  
 
Prodajalec bo kupcu zaračunaval dobavo energentov, blaga in storitev na način 
in pod pogoji, ki so določeni v posamezni Pogodbi, Splošnih, Dodatnih in/ali 
Akcijskih pogojih, teh Posebnih pogojih, naročilu blaga in storitev in morebitni 
Vlogi. 
 
Rok plačila po skupnem računu je v primeru poenotenih pogodbenih pogojev 
enak roku plačila, navedenem v posameznih pogodbah. V nasprotnem primeru 
obveznosti po posameznih pogodbah na skupnem računu v plačilo zapadejo na 
dan, ko se izteče rok, ki po dnevih v mesecu zapade najkasneje, razen kadar 
se rok plačila po skupnem računu določi z prodajalčevo odobritvijo Vloge. 
 
Način plačila (plačilo prek SEPA direktne obremenitve ali klasično z UPN 
nalogom) in pošiljanje računa (e-oblika računa ali pošiljanje po redni pošti) na 
skupnem računu je v primeru poenotenih pogodbenih pogojev enak načinu 
plačila, navedenem v posameznih pogodbah. V nasprotnem primeru bo 
prodajalec kupcu izdal račun v pisni obliki in ga kupcu poslal po pošti. Za 
spremembo načina plačila skupnega računa mora kupec podpisati posebno 
soglasje. 
 
V primeru delnih plačil kupca, ki ne zadostujejo za popolno poravnavo vseh 
prodajalčevih terjatev po izdanih skupnih računih, se prodajalec in kupec 
dogovorita o naslednjem vrstnem redu vračunavanja izpolnitve v smislu 1. 
odstavka 287. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83/01 in naslednji):  
• obveznosti se poravnavajo po vrstnem redu, kot je katera zapadla v 

izpolnitev, pri čemer se šteje, da so vse obveznosti, ki so zaračunane z 
enim skupnim računom, zapadle istočasno; plačilo kupca se porazdeli na 
obveznosti, ki so zapadle istočasno, v sorazmerju z njihovimi zneski; 

• če dolguje kupec poleg glavnice tudi obresti in stroške, se ti vračunavajo 
tako, da se najprej odplačajo stroški (npr. stroški opominjanja v višini iz 
vsakokratnega cenika), nato obresti in končno glavnica. 

 
Zapadle obveznosti se iz kupčevih plačil zapirajo po vrstnem redu iz prejšnjega 
odstavka ne glede na sklic, ki ga kupec navede ob posameznem nakazilu 
(plačilu) oziroma ne glede na katerokoli drugo kupčevo izjavo o vračunavanju.  
 
V primeru, da je kupec v zamudi s plačilom obveznosti iz skupnega računa, se 
šteje, da je v zamudi s plačilom svojih obveznosti iz vseh dobav oziroma 
pogodb (vključno z naročili), ki so vključene v zaračunavanje po skupnem 
računu. Prodajalec lahko, kolikor kupec v roku 8 dni od prejema pisnega poziva 
na plačilo obveznosti le teh ne plača, odstopi od izdajanja skupnega računa v 

skladu s temi Splošnimi pogoji, od dobave posameznih vrst energentov pa v 
skladu s Splošnimi pogoji za posamezno vrsto dobave, ki se zaračunavajo s 
skupnim računom, na katerega se dolg nanaša in tudi od morebitnih ostalih 
skupnih računov kupca, torej od medsebojnega sodelovanja v celoti ter o tem 
obvesti Distribucijskega operaterja in/ali Operaterja distribucijskega sistema 
ter lastnika soglasij za priključitev na distribucijsko omrežje oz. distribucijski 
sistem.  
 
9. SPREMEMBE POSEBNIH POGOJEV 
 
Prodajalec bo o vsaki spremembi Posebnih pogojev kupca ustrezno obvestil en 
mesec pred uveljavitvijo spremembe. Če se kupec ne strinja s spremembami 
Posebnih pogojev, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbe o dobavi, lahko 
odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v roku enega meseca po začetku 
veljave spremenjenih Posebnih pogojev, brez odpovednega roka in brez 
obveznosti plačila pogodbene kazni (slednje ne velja v primeru sklenjene 
posebne pogodbe za časovno vezavo po posebnih pogojih v roku enega leta po 
sklenitvi takšne pogodbe). V kolikor prodajalec ne prejme pisnega obvestila o 
odstopu v navedenem roku, se šteje, da se kupec s spremembami strinja. V 
kolikor kupec ne zamenja prodajalca v roku 21 dni od dneva prodajalčevega 
prejema odstopne izjave in izteka roka za odpoved pogodbe, mu obstoječi 
prodajalec do formalne zamenjave prodajalca dobavlja električno energijo na 
podlagi spremenjenih Posebnih pogojev. 
 
10. KONČNE DOLOČBE 
 
Za pogoje sodelovanja med prodajalcem in kupcem, ki niso opredeljeni v teh 
Posebnih pogojih, se uporabljajo določila Pogodb, Splošnih, Posebnih in 
Akcijskih pogojev ter pogoji naročil blaga in storitev. 
 
Ti Posebni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od dne 1. 10. 2015.  
 
ECE d.o.o. 

 


