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TALUM d.d. Kidričevo objavlja naslednja 

 
Pravila za nakup električne energije v letu 2019 

 
 

1. člen 
 
Družba TALUM d.d. Kidričevo (v nadaljevanju TALUM) bo v sodelovanju z družbo BSP Energetska Borza 
d.o.o. (v nadaljevanju BSP) izvedla dražbo za nakup električne energije (v nadaljevanju: dražba), na kateri se 
zbirajo ponudbe za dobavo električne energije. TALUM bo skladno z določili teh Pravil izbral enega ali več 
ponudnikov, s katerimi bo sklenil pogodbo o dobavi električne energije v letu 2019. 
 
 
1 PREDMET DRAŽBE 

2. člen 
 
Predmet dražbe je naslednji produkt: 
 

- Produkt: 13 MW pasovne energije - 2019 
 
Pasovni produkt je standardiziran produkt pasovne energije s fizično dobavo električne energije, katerega 
dobava se prične s 1. 1. 2019 ob 00:00 uri in se konča z 31. 12. 2019 ob 24:00 uri. 
 

3. člen 
 
Dobava električne energije se nanaša na dobavo v Slovenijo, pri čemer je morebitna pridobitev prenosnih 
zmogljivosti izključno obveznost dobavitelja. 
 
 
2 DRAŽBA 

2.1 UDELEŽENCI DRAŽBE 
4. člen 

 
Na dražbi TALUM nastopa kot kupec.  

 
5. člen 

 
Na dražbi lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima v skladu z uredbo, ki ureja način izvajanja 
gospodarske javne službe organiziranja trga z elektriko v Sloveniji, sklenjeno bilančno pogodbo oziroma 
sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim bilančne skupine. 
 

6. člen 
 

Kupec si pridržuje pravico do preklica dražbe, v kolikor na dražbi ne nastopijo vsaj trije (3) udeleženci s 
popolno prijavo ali v kateremkoli drugem primeru, ko kupec meni, da namen dražbe ni bil dosežen. 
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Ponudbe za kupca niso obvezujoče. Kupec si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe in za svojo 
odločitev ni dolžan podati obrazložitve. 
 

2.2 PRIJAVA UDELEŽBE NA DRAŽBI 

7. člen 
 

Prijava udeleženca na dražbo mora vsebovati:  
1. Osnovne podatke o udeležencu in osebe, pooblaščene za sodelovanje na dražbi (Priloga 1). 
2. Zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev (Priloga 2). 

2.1. Redni izpisek iz sodnega registra oz. izpisek iz AJPES-a, ki vključuje zadnje spremembe (datum 
izpiska ne sme biti starejši od 90 dni). V primeru, da v državi, kjer ima udeleženec dražbe sedež, 
sodni organi ne izdajajo takega potrdila, ga mora udeleženec nadomestiti s potrdilom drugega 
pristojnega organa. 

2.2. Potrdilo sodišča, da udeleženec ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali v postopku 
prisilne poravnave (datum potrdila ne sme biti starejši od 30 dni). 

2.3. Potrdilo, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše prijavo na dražbo in kasneje pogodbo, v 
primeru, da podpisnik ni direktor (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni). 

3. Izjava udeleženca, da je bil pred podpisom te izjave seznanjen s Pravili (Priloga 3). 
4. Izjava udeleženca, da izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev (Priloga 3): 

• da je v letu 2017 dobavil končnim odjemalcem vsaj 50 GWh električne energije,ali 
• da je v letu 2017 proizvedel vsaj 50 GWh električne energije, ali 
• da je v letu 2017 trgoval z vsaj 50 GWh električne energije in so količine bilateralnih pogodb 

ali trgovanja evidentirane pri operaterju trga, Borzen, d.o.o.o., Dunajska cesta 156, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija. 

5. Vzorec pogodbe, dopolnjen z manjkajočimi podatki, parafiran na vsaki strani ter potrjen z žigom 
udeleženca (Priloga 4). 

 
Listine, ki jih udeleženec predloži, morajo biti predložene v originalu ali overjeni fotokopiji. Overitev mora 
biti opravljena pri notarju oz. drugem pristojnem organu. 
 
Prijava za sodelovanje na dražbi se odda na predpisanem obrazcu »Prijava na dražbo za nakup električne 
energije v letu 2019«, ki je podan v Prilogi 1 teh Pravil. 
 
Udeleženci oddajo prijavo udeležbe s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: TALUM d.d. Kidričevo, 
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, Slovenija, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom ˝PRIJAVA NA DRAŽBO 
ZA NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2019˝ ali osebno v vložišču družbe TALUM. Prijava se šteje za 
pravočasno, če je v vložišče predložena do vključno dne 8. 5. 2018, najkasneje do 16. ure. 
 
Prijave, ki ne bodo predložene v skladu s predhodnim odstavkom, bo TALUM zavrnil in vrnil pošiljatelju. 
 

8. člen 
 

V primeru pomanjkljive prijave si TALUM pridržuje pravico, da udeleženca dražbe s pomanjkljivo prijavo 
pozove k dopolnitvi prijave. TALUM obvesti udeleženca dražbe o pomanjkljivi prijavi po elektronski pošti v 
72 urah od poteka roka za prijavo na dražbo iz 7. člena teh Pravil. Udeleženec dražbe je dolžan svojo prijavo 
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dopolniti v roku 72 ur po prejemu obvestila o pomanjkljivi prijavi. TALUM lahko od udeleženca dražbe 
zahteva dodatne podatke ali dokazila, iz katerih izhaja utemeljenost prijave. Udeleženec dražbe posreduje 
zahtevane dopolnitve na e-naslov: jasna.cus@talum.si in bostjan.korosec@talum.si. 
 
Na podlagi popolne prijave TALUM udeležencu dražbe po elektronski pošti v roku 24 ur po prejetju popolno 
dopolnjene prijave izda potrdilo o pravici udeležbe na dražbi oz. obvestilo o zavrnitvi pravice udeležbe na 
dražbi, če dopolnjena prijava ni popolna.  

9. člen 
 

Na dražbi lahko sodelujejo ponudniki, ki jim je priznana pravica udeležbe na dražbi (v nadaljevanju: 
udeleženci dražbe) skladno z 8. členom teh Pravil. Skladno s priznano pravico udeležbe na dražbi BSP 
udeležencu preko elektronske pošte pošlje uporabniško ime ter geslo za dostop do EuroMarket trgovalne 
platforme. 
 
 

2.3 POTEK DRAŽBE 

2.3.1 TERMIN DRAŽBE IN PODAJANJE PONUDB 

10. člen 
 
Podajanje ponudb na dražbi poteka preko EuroMarket trgovalne platforme BSP. Dostop do platforme 
poteka preko internetnega brskalnika z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. Dostop je omogočen le 
udeležencem, ki jim je skladno z 8. členom teh Pravil priznana udeležba na dražbi. 
  

11. člen 
 
Testiranje dostopa in samega trgovanja bo potekalo dne 15. 5. 2018 od 10:00 do 11:00 ure. 
 

12. člen  
  

Zbiranje ponudb za dražbo bo potekalo dne 17.5.2018 od 10:00 do 11:00 ure preko EuroMarket trgovalne 
platforme BSP. Dražba bo potekala za produkt, določen v 2. členu teh Pravil. 
 
Ponudniki lahko v času zbiranja ponudb podajo ponudbo tako, da vnesejo ponudbo z izbrano količino 
minimalno 5 MW ter ceno EUR/MWh zaokroženo na 2 decimalni mesti. Ponudbe podane izven časa, 
predpisanega za zbiranje ponudb, so neveljavne. 
 

13. člen 
 
Vse veljavne prispele ponudbe se razvrstijo v knjigo ponudb. Vrstni red v knjigi ponudb je določen po 
kriteriju časovna oznaka/cena, torej tako, da imajo pri izbiri prednost ponudbe z nižjo ceno. 
 
Če je v okviru iste cene podanih več ponudb, imajo ponudbe s starejšo časovno oznako prednost pred 
ponudbami z mlajšo časovno oznako.  

mailto:jasna.cus@talum.si
mailto:bostjan.korosec@talum.si
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14. člen 
 
Vse veljavne ponudbe v knjigi ponudb so veljavne še pol ure po zaključku dražbe (do 11:30), ko je rok, da 
TALUM potrdi rezultate. 
 

15. člen 
 
BSP nadzoruje celoten proces izvedbe dražbe in skrbi, da proces izvedbe poteka v skladu s temi Pravili in 
drugo zadevno zakonodajo. TALUM ima v času izvajanja dražbe pravico skrajšati ali podaljšati trajanje 
dražbe ali začasno ali trajno prekiniti dražbo, v kolikor presodi, da je to nujno potrebno zaradi pravilne 
izvedbe dražbe. V primeru suma kršitev teh Pravil in/ali druge zakonodaje lahko TALUM posameznega 
udeleženca izloči iz dražbe ali prekliče že sprejete ponudbe tega udeleženca na dražbi. 
 
TALUM mora o tovrstnih ukrepih udeleženca po elektronski pošti obvestiti v najkrajšem možnem času.  
 
Vsako ravnanje udeleženca dražbe, ki ima za namen ali posledico motenje procesa dražbe ali nedopusten 
vpliv na njen izid, se šteje za hujšo kršitev teh Pravil, ki ima za posledico izločitev ponudnika iz dražbe in 
preklic že sprejetih ponudb udeleženca na dražbi.  
 
 

2.4 DOLOČITEV IN OBJAVA REZULTATOV DRAŽBE 

16. člen 
 
Izbrane ponudbe so ponudbe z najnižjo ceno EUR/MWh, pri čemer zadnja delno ali v celoti sprejeta 
ponudba določi ceno doseženo na dražbi (marginalna cena).  
 

17. člen 
 

TALUM najkasneje v roku dveh (2) dni po koncu dražbe obvesti udeležence dražbe o uradnem rezultatu in 
jim pošlje potrdila o izbiri. Izbrani udeleženec dražbe na podlagi potrdila o izbiri sklene pogodbo o nakupu 
in dobavi električne energije. Ponudba izbranega udeleženca je veljavna do podpisa pogodbe.  
 

18. člen 
 

TALUM lahko dražbo delno ali v celoti prekliče v kateri koli fazi. V primeru, da dražbo delno ali v celoti 
prekliče, po izvedbi dražbe ne izvede dejanj iz predhodnega člena teh Pravil, ki se nanašajo na preklicani del 
dražbe. 

 

3 IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 

19. člen 
 

TALUM in BSP nista odgovorna za kakršnokoli škodo, posredno ali neposredno, nastalo zaradi: 
- udeleženčeve nezmožnosti sodelovanja na dražbi oz. zaradi izostanka na dražbi, 
- nepravočasnega prejetja ponudbe, 
- napake udeleženca dražbe pri oddajanju ponudb, ali 
- preklica dražbe. 
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4 SPORI 

20. člen 
 

V primeru spora se za tolmačenje določil teh Pravil uporablja slovenska različica dokumenta.  
 
 
5 SKLENITEV POGODBENIH RAZMERIJ 

21. člen 
 

TALUM bo v treh (3) delovnih dneh po uspešno zaključeni dražbi pripravil pogodbo na podlagi rezultata 
dražbe in Vzorca pogodbe ter jih posredoval izbranemu dobavitelju v podpis. 
 
 
Kidričevo, 22. 4. 2018 

TALUM d.d. Kidričevo 
predsednik uprave 
Marko Drobnič 

  



Pravila za nakup električne energije v letu 2019 

6 

Priloga 1: Prijava na dražbo za nakup električne energije v letu 2019 
 

PRIJAVA NA DRAŽBO ZA NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE V LETU 2019 
 

S prijavo udeleženec dražbe podaja vlogo za sodelovanje na dražbi za nakup električne energije v letu 2019, 
ki jo organizira družba TALUM d.d. Kidričevo. 
 
Medsebojni odnosi med udeležencem in organizatorjem dražbe so urejeni v skladu s Pravili za nakup 
električne energije v letu 2019. 
 
OSNOVNI PODATKI O UDELEŽENCU 
 

 Polni naziv udeleženca  
 

Naslov udeleženca  
 

Kraj/poštna številka  
 

Država  
 

Telefon  
 

Telefaks  
 

E-pošta  
 

Davčna številka udeleženca  
 

Matična številka udeleženca  
 

Številka transakcijskega računa z 
enoto banke  

 
 

Odgovorna oseba za podpis 
pristopne pogodbe – ime in priimek 

 
 
 

 
OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SODELOVANJE NA DRAŽBI 
 
Ime in priimek Telefon Telefaks E-pošta Podpis 

     

     

     

 
Žig in podpis pooblaščene osebe: 
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Priloga 2: Zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev  
 
 
ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

− Redni izpisek iz sodnega registra oz. izpisek iz AJPES-a, ki vključuje zadnje spremembe 
(datum izpiska ne sme biti starejši od devetdeset (90) dni). V primeru, da v državi, kjer ima 
udeleženec dražbe sedež, sodni organi ne izdajajo takega potrdila, ga mora udeleženec 
nadomestiti s potrdilom drugega pristojnega organa. 
 

− Potrdilo sodišča, da udeleženec ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku ali v postopku 
prisilne poravnave (datum potrdila ne sme biti starejši od trideset (30) dni). 

 
− Potrdilo, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše prijavo na dražbo in kasneje 

pogodbo, v primeru, da podpisnik ni direktor (datum potrdila ne sme biti starejši od 
devetdeset (90) dni). 

 
Listine, ki jih udeleženec predloži, morajo biti predložene v originalu ali v overjeni fotokopiji. Overitev mora 
biti opravljena pri notarju oz. drugem pristojnem organu. 
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Priloga 3: Izjava  

 
 

IZJAVA 
 
Udeleženec dražbe za nakup električne energije v letu 2019 _______________________________ (naziv 
podjetja) izjavljam: 
 
1. da sem bil pred podpisom te izjave seznanjen s Pravili za nakup električne energije v letu 2019 in se z 

njimi strinjam, 
 

2. da so vsi podatki, dani v tej prijavi in navedenih prilogah k tej prijavi, resnični in pravilni ter da 
izpolnjujem vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet dražbe, 
 

3. da soglašam, da TALUM d.d. Kidričevo, v primeru, ko je to potrebno, pri pristojnih organih opravi 
potrebne poizvedbe in pridobi podatke iz pristojnih evidenc, pri čemer se pridobljeni podatki 
uporabljajo izključno za potrebe družbe TALUM d.d. Kidričevo. 
 

4. da soglašam z vsebino predloženega vzorca pogodbe, kar potrjujem s svojo parafo in žigom na njej in se 
zavezujem skleniti pogodbo z enako vsebino, v primeru, da bom na dražbi izbran. 
 

5. da izpolnjujem vsaj enega od naslednjih pogojev: 
• da sem v letu 2017 dobavil končnim odjemalcem vsaj 50 GWh električne energije,ali 
• da sem v letu 2017 proizvedel vsaj 50 GWh električne energije, ali 
• da sem v letu 2017 trgoval z vsaj 50 GWh električne energije in so količine bilateralnih 

pogodb ali trgovanja evidentirane pri operaterju trga, Borzen, d.o.o.o., Dunajska cesta 156, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

 
 
 
Kraj: ____________________________  Datum:  ______________________________ 
 
 
 
Podpis: __________________________ 
 
 
Žig: 
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Priloga 4: Vzorec pogodbe o nakupu in dobavi električne energije v letu 2019 
 
VZOREC POGODBE 

 
POGODBA št. _____  

o nakupu in dobavi električne energije v letu 2019 
  
ki jo skleneta: 
 
TALUM d.d. Kidričevo      
Tovarniška cesta 10,  
2325 Kidričevo, Slovenija, 
ID za DDV: SI 67572782,  
ki ga zastopa predsednik uprave Marko Drobnič 
 
v nadaljevanju imenovan TALUM ali kupec,  
 
in  
 
DOBAVITELJ  __________________________________________________,  
Naslov    __________________________________________________, 
Kraj   __________________________________________________, 
Država    __________________________________________________, 
ID za DDV:   __________________________________________________, 
ki ga zastopa   __________________________________________________, 
 
v nadaljevanju imenovan ___________________________ ali dobavitelj  
 
ali skupaj stranki.  
 

Uvodne določbe 
 
Kupec je skladno s pravili dražbe za nakup električne energije v letu 2019 izvedel dražbo za nakup električne 
energije. Na podlagi izvedene dražbe je bil dobavitelj izbran za dobavo zahtevane količine električne 
energije v skladu z določili te pogodbe. 
 

1. člen 
Predmet pogodbe 

 
Predmet te pogodbe je dobava zahtevane količine električne energije v letu 2019. Skladno s tem se 
dobavitelj zavezuje, da bo v pogodbenem obdobju kupcu dobavljal električno energijo v količinah, 
definiranih v 2. členu in po ceni, definirani v 3. členu te pogodbe, kupec pa se zaveže, da bo električno 
energijo prevzel in jo dobavitelju plačal skladno z določili te pogodbe. 
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2. člen 
Količina dobavljene električne energije 

 
Dobava električne energije ima naslednje karakteristike: 

- _____ MW pasovne energije za obdobje od 1. 1. 2019 od 00.00 ure do 31. 12. 2019 do 24.00 ure. 
 

3. člen 
Pogodbena cena 

 
Cena pasovne električne energije za leto 2019 iz 2. člena te pogodbe za vsako dobavljeno MWh izražena v 
evrih znaša _____ EUR/MWh in je enaka v celotnem pogodbenem obdobju. Cena ne vsebuje DDV. 
 

4. člen 
Plačilni pogoji 

 
Dobavitelj bo električno energijo, ki je predmet te pogodbe, obračunaval enkrat mesečno, in sicer od 
prvega do vključno zadnjega dne v mesecu.  
 
Dobavitelj bo do 8. dne naslednjega koledarskega meseca izstavil račun za količino dobavljene električne 
energije po pogodbeno dogovorjeni ceni iz 3. člena te pogodbe.  
 
Kupec mora poravnati račun v tridesetih (30) dneh od datuma izstavitve računa na bančni račun, ki je 
naveden na računu. 
 
Kupec je dolžan v roku 8 dni od prejema računa pisno opozoriti dobavitelja na nepravilnosti iz računa.  
Kupec je dolžan plačati nesporen del računa v roku iz prejšnjega odstavka.  
  
Dobavitelj je dolžan podati pisni odgovor na nepravilnosti v roku 8 dni, šteto od prejema obvestila.  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je sprejemljiv način plačila tudi pobot ali cesija, pri čemer se izrecno 
dogovorita, da se bosta vsakokrat predhodno pisno dogovorili o navedenem načinu plačila.  
 

5. člen 
Nedobava ali neprevzem električne energije 

 
Če dobavitelj ne dobavi vse ali dela pogodbene količine in nedobava ni posledica nastopa višje sile iz 8. 
člena te pogodbe ali neizpolnitve obveznosti s strani kupca, ima kupec pravico zaračunati dobavitelju 
pogodbeno kazen za nedobavljeno količino električne energije, pri čemer se višina takšne pogodbene kazni 
izračuna kot produkt med: 

- razliko, če je ta pozitivna, med ceno, po kateri je kupec kot dober gospodar skladno s pravili pri 
trgovanju z električno energijo kupil (ali bi lahko kupil) količino nedobavljene električne energije na 
trgu, ter pogodbeno dogovorjeno ceno; 

- nedobavljeno količino električne energije; ter 
- koeficientom, ki znaša 1,05. 
 

Če kupec ne prevzame vse ali dela pogodbene količine in nedobava ni posledica nastopa višje sile iz 8. člena 
te pogodbe ali neizpolnitve obveznosti s strani dobavitelja ima kupec pravico zaračunati dobavitelju 
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pogodbeno kazen za nedobavljeno količino električne energije, pri čemer se višina takšne pogodbene kazni 
izračuna kot produkt med:  

- razliko, če je ta pozitivna, med pogodbeno ceno ter ceno, po kateri je dobavitelj kot dober gospodar 
skladno s pravili pri trgovanju z električno energijo prodal (ali bi lahko prodal) količino neprevzete 
električne energije na trgu; 

- neprevzeto količino električne energije; ter 
- koeficientom, ki znaša 1,05. 

 
Zneski, ki zapadejo v plačilo v skladu z določili tega člena, se fakturirajo in plačujejo v skladu z določili iz 4. 
člena te pogodbe. Določila 4. člena te pogodbe glede obračunavanja in plačevanja se pri tem smiselno 
uporabljajo za obe pogodbeni stranki. 
 

6. člen 
Reševanje sporov 

 
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti z medsebojnim dogovorom. O nastalih 
težavah se bosta stranki medsebojno pisno obveščali. 
 
V primeru, da stranki spora z medsebojnim dogovorom ne uspeta razrešiti, bosta stranki vsa nesoglasja v 
zvezi s to pogodbo reševali pred stvarno pristojnim sodiščem na Ptuju. 
 
Kakršen koli spor v zvezi s to pogodbo pogodbenih strank ne odvezuje izpolnitve njunih pogodbenih 
obveznosti. 
 
Za urejanje medsebojnih pravnih razmerij, ki izvirajo iz predmetnega pravnega posla in niso definirana v tej 
pogodbi, se uporablja slovenska zakonodaja. V izogib dvomu se pogodbeni stranki strinjata, da se pri 
urejanju medsebojnih razmerij ne uporablja Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. 
 

7. člen 
Višja sila 

 
Kot višja sila po tej pogodbi štejejo okoliščine, določene v Obligacijskem zakoniku, še posebej pa 
nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, itd.); 
izredna stanja, vojne, embargo, splošne stavke; ukrepi pristojnih organov na vseh stopnjah; odpoved 
komunikacijskih ali informacijskih sistemov Sistemskega operaterja prenosnega omrežja, zaradi katerih 
pogodbenik ne more izpolniti svoje obveznosti dobave oziroma prevzema električne energije; začasna 
ustavitev dobave ali prevzema električne energije oziroma neupoštevanje obveznosti posameznega 
pogodbenika s strani Sistemskega operaterja prenosnega omrežja; zaščitni ukrepi kriznih stanj v 
elektroenergetskem sistemu, ki jih uvede sistemski operater na podlagi 146. člena EZ-1; ter druge 
okoliščine, vzroki in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti, preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti (v 
nadaljnjem besedilu: višja sila) in imajo za posledico nemožnost izpolnitve pogodbenih obveznosti za 
vsakega ali posameznega pogodbenika te pogodbe. 
 
Nastop višje sile oprošča pogodbeno stranko izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako jo 
oprošča obveznosti plačila odškodnine zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje 
sile. 
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O primeru nastopa kot tudi prenehanja višje sile je pogodbena stranka, ki se nanjo sklicuje, dolžna 
nemudoma obvestiti nasprotno pogodbeno stranko, v nasprotnem primeru odgovarja za vso, s tem nastalo 
dejansko škodo.  
 
Če je naknadna nemožnost izpolnitve nastopila po izpolnitvenem roku, bo morala pogodbena stranka,  ki jo 
uveljavlja, plačati nasprotni strani odškodnino zaradi neizpolnitve obveznosti. 
 

8. člen 
Davki  

 
Davke, dajatve, carine ali ostale stroške v Sloveniji nosi kupec v skladu s slovensko zakonodajo. Stroške 
davkov, dajatev, carin ali drugih stroškov, povezanih z izvozom električne energije, nosi dobavitelj skladno s 
pravom oziroma predpisi ali predpisi države, v kateri dobavitelj kupi ali preko nje prenaša električno 
energijo. 
 

9. člen 
Odškodninska odgovornost 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da drug drugemu odgovarjata za morebitno škodo v skladu s splošnimi pravili 
obligacijskega zakonika.  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita in zavežeta, da si bosta s skrbnostjo dobrega gospodarja prizadevali v 
največji možni meri zmanjšati škodo, ki bi lahko nastala na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njo.  
 

10. člen 
Varovanje poslovne skrivnosti 

 
Pogodbeni stranki se dogovorita in izrecno zavežeta, da bosta sklenitev te pogodbe ter vse podatke, 
informacije in listine, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, ter druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega 
razmerja oziroma so v zvezi s pogodbenim razmerjem, trajno ohranjali kot poslovno skrivnost, razen 
podatkov, ki se po veljavni zakonodaji štejejo za javne.  
 
Pogodbena stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in 
nepremoženjsko škodo. 
 

11. člen 
Protikorupcijska klavzula 

 
Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali in sta seznanjeni, da ni dovoljen 
sprejem kakršnekoli nedovoljene koristi (npr.: darilo, plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem 
predmetu, posredno ali neposredno ipd.) za namen pridobiti posel ali skleniti posel pod ugodnejšimi pogoji, 
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, 
zaradi česar družbi nastane škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, pogodbeni 
stranki ali tretji osebi.  
 

12. člen 
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Trajanje in odpoved pogodbenega razmerja 
 
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od vključno 1. 1. 2019 do 
vključno 31. 12. 2019.  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se pogodba lahko kadarkoli sporazumno razveže  s sklenitvijo aneksa k 
tej pogodbi.  
 
Vsaka pogodbena stranka lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti odstopi od pogodbe pred 
potekom roka iz prvega odstavka tega člena. Za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti šteje neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti. 
 
Odstop od pogodbe se  nasprotni stranki pošlje s priporočenim obvestilom, v katerem mora biti naveden 
utemeljen razlog za odstop od pogodbe in datum prenehanja pogodbe.  
  
V primeru pričetka postopka prisilne poravnave ali stečaja zoper posamezno pogodbeno stranko, lahko 
katerakoli pogodbena stranka (bodisi upnik ali dolžnik v prisilni poravnavi ali stečaju) nemudoma 
enostransko odpove to pogodbo.  
 
Prenehanje veljavnosti te pogodbe ne izključuje izpolnitve že nastalih finančnih obveznosti iz naslova te 
pogodbe. 
 

13. člen 
Končne določbe 

 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugo nemudoma obvestili o kakršnih koli spremembah, ki 
bi lahko vplivale na izvajanje te pogodbe. 
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bodo sklenjene v pisni obliki s soglasjem in podpisom obeh 
strank.  
 
Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. 
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 
pogodbeni stranki z neveljavnim določilom. 
 
Ta pogodba je podpisana v dveh (2) izvodih, od katerih vsak velja kot original. Vsaka stranka prejme po eno 
pravno veljavno podpisano pogodbo. 

Kidričevo, _____________    Kraj in datum, _____________________  

     
 
TALUM d.d. Kidričevo     xx (dobavitelj) 
Predsednik uprave     _____________________________  
Marko Drobnič      (naziv odgovorne osebe) 
      

__________________________________  
(ime in priimek) 
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