
 

 

 

Splošni pogoji plačila na obroke za nakup samooskrbne sončne 

elektrarne 
 

(1) Ti pogoji urejajo pogodbeno razmerje med naročnikom - kupcem in ECE d.o.o. (v 

nadaljevanju ECE) za dobavo in montažo samooskrbne elektrarne in hkrati 

dopolnjujejo pogodbo za izvedbo samooskrbne sončne elektrarne (v nadaljevanju 

Pogodba), v kolikor naročnik del kupnine samooskrbne sončne elektrarne poravna z 

obročnim odplačilom, ter pogodbo o dobavi električne energije in/ali zemeljskega 

plina. 

 

(2) Kupcu, ki neprekinjeno več kot dve leti kupuje pri ECE električno energijo in/ali 

zemeljski plin na način, da se pogodba izvaja neprekinjeno najmanj 24 mesecev, tako, 

da je kupec prejel in pravočasno plačal 24 zaporednih zapadlih mesečnih računov, je 

omogočeno obročno odplačilo dela kupnine samooskrbne sončne elektrarne, brez 

obresti in drugih stroškov. Najvišja možna vrednost dela celotne kupnine, ki je predmet 

kupčevega odplačevanja na obroke, znaša 2.500 EUR (vrednost z DDV).  

 

(3) Kupcu, ki neprekinjeno več kot eno leto kupuje pri ECE električno energijo in/ali 

zemeljski plin na način, da se pogodba izvaja neprekinjeno najmanj 12 mesecev, tako, 

da je kupec prejel in pravočasno plačal 12 zaporednih zapadlih mesečnih računov, je 

omogočeno obročno odplačilo dela kupnine samooskrbne sončne elektrarne, brez 

obresti in drugih stroškov. Najvišja možna vrednost dela celotne kupnine, ki je predmet 

kupčevega odplačevanja na obroke, znaša 1.500 EUR (vrednost z DDV).  

 

(4) Najdaljša možna odplačilna doba je določena glede na vrednost obroka za nakup 

samooskrbne sončne elektrarne, vendar ne več kot 24 mescev. Število obrokov se lahko 

prilagodi kupčevi želji, na podlagi pisnega zahtevka.   

 

(5) ECE bo kupcu, ki izpolnjuje pogoje za obročno odplačilo omogočil plačilo dela kupnine 

z obročnim odplačilom, s tem, da bo prvi obrok kupcu obračunan na prvem naslednjem 

mesečnem računu za energent po mesecu v katerem bo uspešno izveden priklop 

samooskrbne sončne elektrarne na omrežje. Vsak posamezen obrok zapade v plačilo 

skladno z datumom zapadlosti mesečnega računa za energent, na katerem je prištet 

obrok. S sklenitvijo Pogodbe se kupec zaveže, da bo najmanj do zapadlosti zadnjega 

obroka, ki bo predstavljal zadnji obrok plačila kupnine po sklenjeni Pogodbi pri ECE 

kupoval električno energijo in/ali zemeljski plin na vsaj enem merilnem ali odjemnem 

mestu, katerega dobavitelj je ECE oz. ne bo enostransko prekinil obstoječega 

pogodbenega razmerja z ECE za dobavo električne energije in/ali zemeljskega plina 

(če ima sklenjene pogodbe za več merilnih mest, velja ta obveznost za najmanj eno 

merilno mesto) oziroma, da v tem obdobju ne bo z lastnim ravnanjem (npr. 

neplačevanje obveznosti iz pogodbe o dobavi električne energije in/ali zemeljskega 

plina) povzročil prenehanja pogodbe o dobavi električne energije in/ali zemeljskega 

plina. V nasprotnem primeru mora v enkratnem znesku poravnati celotno vrednost še 

neplačanih obrokov na dan prekinitve pogodbe. ECE bo takšnemu kupcu izstavil opomin 

za vse neporavnane obveznosti z rokom plačila 15 dni.  

 



 

 

 

 

(6) Kupec se do plačila vseh obveznosti po posameznih obrokih vselej zaveže izvajati 

plačila preko direktne obremenitve SEPA, razen če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. 

 

(7) Višina obrokov se izračuna glede na končni znesek nakupa. Najnižji mesečni obrok je 

100 EUR (z DDV). Vsi mesečni obroki bodo do odplačila celotnega zneska posameznega 

nakupa obračunani na mesečnem računu za električno energijo in/ali zemeljski plin. 

 

(8) Obračun obrokov je vezan na kupca oziroma poslovnega partnerja, in ne na posamezno 

merilno mesto za katerega ima kupec sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije 

in/ali zemeljskega plina. V primeru, da ima kupec več merilnih mest, se obroki 

pripisujejo na računu za merilno mesto, ki ga določi prodajalec, vse dokler mu kupec 

ne sporoči drugače. Prodajalec bo obrok za nakup samooskrbne sončne elektrarne v 

primeru izdaje skupnega računa prodajalca (izdan v skladu s Posebnimi pogoji ECE 

d.o.o. za izdajo skupnega računa za dobavo energentov, blaga in storitev) obračunal 

na skupnem računu, v primeru izdaje ločenega računa prodajalca pa na računu za 

električno energijo in/ali zemeljski plin in/ali drugo storitev. 

 

(9) Nakup katerihkoli izdelkov  z možnostjo plačila na obroke je  pri prodajalcu omejen z 

mesečnim limitom. Najvišja dovoljena skupna mesečna obremenitev, ki se pripisuje v 

obliki obrokov na račun za energente, ne sme presegati mesečnega limita, ki je 

opredeljen glede na višino ostalih obveznosti do ECE: 

 

a. pri povprečni višini porabe energentov med 1 € – 50 € znaša mesečni limit 250 €; 

b. pri povprečni višini porabe med 50 € – 200 € znaša mesečni limit 200 €. 

 

(10) Znesek vseh nakupov na obroke je 10-kratnik najvišjega dovoljenega mesečnega limita 

oziroma največ 2.500 € vseh obveznosti. Razliko kupnine, ki presega razpoložljivo 

vrednost nakupov na obroke, glede na maksimalni znesek vseh obročnih plačil, kupec 

poravna z obveznim enkratnim plačilom, razen v kolikor ni s pogodbo dogovorjeno 

drugače. 

 

(11) V primeru neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova samooskrbne sončne elektrarne 

lahko prodajalec limit tudi zniža.  

 

(12) ECE si pridržuje pravico, da obročnega plačila za nakup samooskrbne sončne elektrarne 

kupcu ne odobri, v primeru, ko je kupec v zadnjih 6 mesecih prejel opomin iz naslova 

zapadlih, neplačanih obveznosti za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski 

plin.  

 

(13) Za pogodbeno razmerje se šteje podpisana pogodba o dobavi električne energije in/ali 

zemeljskega plina neodvisno od vrste dobave električne energije in/ali zemeljskega 

plina.  

 

(14) Kupec lahko v kateremkoli trenutku po svoji izbiri predčasno poplača celotni dolg brez 

dodatnih stroškov zanj. 

 



 

 

 

 

 

(15) V primeru zamude pri plačilu finančnih obveznosti po izstavljenih računih lahko 

prodajalec kupcu zaračunava stroške izterjave in zakonske zamudne obresti. Kupec je 

dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave ter stroške opominjanja takoj, ko 

mu Prodajalec posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti 

ne vpliva na njihov tek). Prodajalec bo v primeru, ko kupec ne bo navedel katere 

obveznosti plačuje (navedba sklica, št. računa) plačila razporejal tako, da bo najprej 

pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu 

glavnico (najprej električna energija, nato zemeljski plin in na koncu glavnica iz 

naslova dobave blaga in storitev).  

 

(16) V primeru prejema delnega plačila za obveznosti po določenem računu, bo prodajalec 

v primeru, ko kupec ne bo navedel, katere obveznosti plačuje (navedba sklica, št. 

računa) plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške 

opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico (najprej električno energijo, 

nato zemeljski plin in na koncu glavnico iz naslova dobave blaga in storitev). 

 

(17) Kupec ECE, ki je poslovni subjekt (in nima statusa potrošnika) ima možnost plačila v 

enkratnem znesku in ne more koristiti obročnega načina odplačevanja in dodatnih 

ugodnosti pri nakupu samooskrbne sončne elektrarne, razen v kolikor je s prodajalcem 

drugače pisno dogovorjeno. 

 

(18) Ti pogoji pričnejo veljati in se uporabljati od dne 1.5.2019 dalje. 
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