DOLOČILA SPLOŠNEGA DELA POGODBE O DOSTOPU DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Pogoji dostopa do distribucijskega omrežja
1.1 Za merilno mesto mora biti sklenjena odprta pogodba
o dobavi oz. prodaji električne energije.
1.2 Odjemalec lahko odjema električno energijo iz
distribucijskega omrežja, proizvajalec pa jo lahko v
distribucijsko omrežje oddaja, če ima s SODO
sklenjeno pogodbo o dostopu do omrežja.
1.3 Iztek pogodbe o dobavi oz. prodaji ali prenehanje
veljavnosti pogodbe zaradi odpovedi, pomeni tudi
prenehanje pravice dostopa do distribucijskega
omrežja, kar ima za posledico začasno, to je do
sklenitve nove pogodbe o dobavi oz. prodaji,
prekinitev distribucije električne energije.
1.4 Elektro Celje ima pravico stalnega dostopa do
merilnih in krmilnih naprav, uporabnik pa mu mora to
omogočiti. V kolikor uporabnik, kljub obvestilu, tega
ne omogoči, lahko Elektro Celje zahteva prestavitev
merilnih naprav na stalno dostopno mesto. Stroške,
ki bi bili s takšnim ravnanjem uporabnika povzročeni,
plača uporabnik.
1.5 V primeru, da je merilno mesto vključeno v sistem
daljinskega odčitavanja, mora uporabnik zagotavljati
možnost le-tega.
1.6 Merilne podatke hrani Elektro Celje in so uporabniku
na vpogled skladno z določili Akta, ki ureja splošne
pogoje za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja (v nadaljevanju SPDOEE).
Elektro Celje bo omogočilo vpogled in dostavilo
podatke tudi drugim, s strani uporabnika
pooblaščenim osebam.
1.7 Če uporabnik s svojim odjemom ali oddajo električne
energije preseže priključno moč, ga Elektro Celje
pisno opozori, da jo mora znižati na dovoljeno višino.
V kolikor uporabnik želi večjo priključno moč si mora
pridobiti novo soglasje za priključitev, skleniti
ustrezno pogodbo o priključitvi na distribucijsko
omrežje in skleniti novo pogodbo o dostopu. Če si
uporabnik ne pridobi novega soglasja za priključitev,
ne sklene ustrezne pogodbe o priključitvi in nove
pogodbe o dostopu v določenem roku, ki je naveden
v obvestilu, Elektro Celje omeji moč na dovoljeno
višino, če pa to iz tehničnih ali drugih razlogov pri
uporabniku ni mogoče, njegovo merilno mesto
odklopi od distribucijskega omrežja.
1.8 Tehnična sprememba na merilnem mestu, ki vpliva
na obračun uporabe omrežja in prispevkov, se
evidentira na posebnem obrazcu »Podatki merilnega
mesta«, ki se upošteva kot sestavni del pogodbe o
dostopu do distribucijskega omrežja. O tehnični
spremembi na merilnem mestu se uporabnika ali
njegovo pooblaščeno osebo seznani z ustreznim
obrazcem preko poštnega nabiralnika ali z osebno
vročitvijo.
1.9 Elektro Celje sme ustaviti uporabniku omrežja
distribucijo električne energije v skladu z 76. členom
Energetskega zakona po predhodnem pisnem
obvestilu, po določbah 77. člena pa brez
predhodnega obvestila.
1.10 Končni odjemalec lahko v skladu s, v SPDOEE,
predpisanim
postopkom
zamenja
dobavitelja
električne energije. Elektro Celje bo vsakokratno
zamenjavo izvedlo brezplačno za uporabnika.

2. Zaračunavanje in plačevanje uporabe
omrežja in prispevkov
2.1 Ob spremembi cen uporabe omrežja in prispevkov, ki
jih Sistemski operater distribucijskega omrežja objavi
na svoji spletni strani na naslovu www.sodo.si, bo
Elektro Celje uporabilo nove cenike za uporabo
omrežja in prispevke, pri čemer bo upoštevalo
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odčitane, oziroma izračunane, vrednosti na dan
uveljavitve novih cenikov.
Uporabnik omrežja plača uporabo omrežja in prispevke
Elektru Celje v petnajstih dneh od datuma izstavitve
računa razen, če v predpisih ni drugače določeno.
Če uporabnik ne plača računa za uporabo omrežja in
prispevke v zakonsko določenem roku, mu bo Elektro
Celje zaračunalo stroške opominov, zakonite zamudne
obresti ter stroške izterjave.
Zamudne obresti bo Elektro Celje obračunavalo
mesečno za čas zamude plačila od dneva zapadlosti
terjatve do dneva priliva iz naslova terjatve na njegov
račun.
Ob nepravočasnih plačilih obveznosti bo Elektro Celje
plačila razporejalo tako, da bo najprej pokrilo stroške
opominov, stroške izterjave, zamudne obresti in končno
glavnico.
Če se uporabnik ne strinja z izstavljenim računom, je
dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku, za
sporni del pa mora vložiti pisni ugovor Elektru Celje v
roku osmih dni od dneva prejema računa.
Elektro Celje zaračunava uporabo omrežja in prispevke
neposredno dobavitelju v primeru, ko dobavitelj to za
svojega končnega odjemalca zahteva. Dobavitelj je
zavezan plačati uporabo omrežja in prispevke za te
odjemalce Elektru Celje, kot svojo obveznost. V kolikor
dobavitelj ne sklene ustrezne pogodbe s SODO oziroma
pride do odstopa od te pogodbe, bo Elektro Celje o tem
obvestilo uporabnika in mu pričelo neposredno
zaračunavati uporabo omrežja in prispevke.
V primeru, da je plačnik uporabe omrežja in prispevkov
dobavitelj, določbe te pogodbe, ki se nanašajo na
zaračunavanje in plačevanje uporabo omrežja in
prispevkov, veljajo za dobavitelja.
Račune za uporabo omrežja in prispevke in druge
dopise v zvezi z izpolnjevanjem določil te pogodbe bo
Elektro Celje pošiljalo z redno pošto na naslov za
dostavo pošte, določen s to pogodbo.

3. Končne določbe
3.1 Uporabnik je, v času veljavnosti pogodbe, dolžan
posredovati Elektru Celje vse nastale spremembe pri
uporabniku, ki se nanašajo na to pogodbo, v osmih dneh
po nastali spremembi.
3.2 Elektro Celje vse, s strani uporabnika, z ustreznimi
dokazili posredovane spremembe iz prejšnje točke,
upošteva kot spremembo pogodbe o dostopu z
evidentiranjem te spremembe v svojem informacijskem
sistemu.
3.3 Elektro Celje se zavezuje, da bo tehnične podatke,
dokumentacijo in poslovne informacije, ki izvirajo iz tega
pogodbenega razmerja uporabljalo izključno za namene
izvajanja te pogodbe in izpolnjevanje zakonskih
obveznosti.
3.4 Uporabnikom, ki imajo po določilih Akta, ki ureja
delovanje gospodarske javne službe SODO, pravico do
zasilne oskrbe in nimajo sklenjene pogodbe o dobavi, na
njihovo zahtevo, električno energijo dobavlja Elektro
Celje po cenah za zasilno oskrbo.
3.5 Pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja preneha
veljati, če uporabnik pisno obvesti Elektro Celje o
odstopu od pogodbe, ob spremembi uporabnika omrežja
(lastnika) ali plačnika in ob spremembah na merilnem
mestu, ki zahtevajo novo soglasje za priključitev.
3.6 Za pravice in obveznosti strank, ki niso urejene s to
pogodbo, se uporabljajo določila veljavnih predpisov in
SPDOEE.
3.7 V kolikor veljavni predpisi in SPDOEE drugače urejajo
pravice in obveznosti Elektra Celje in uporabnika se
neposredno uporabljajo določila teh predpisov in
SPDOEE.

