
Pogodba o storitvi E-mobilnost GEN-I, d.o.o. št. _____________ 

sklenjena med  

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, Slovenija 

ID št. za DDV: SI71345442; TRR: SI56 0292 2026 0092 885, odprt pri NLB, d.d., Ljubljana, ki ga po pooblastilu uprave 

zastopa mag. Andrej Šajn (v nadaljevanju: izvajalec)  

in 

_______________________________________________, _________________________________________________, Slovenija 
Ime in priimek                                                                                  Naslov 

__________________________; _________________________; _______________________________(v nadaljevanju naročnik). 
Davčna št.                                                                  Telefonska št.                                                         E-pošta 

1 UVODNE UGOTOVITVE 

Namen te pogodbe je ureditev pravic in obveznosti izvajalca in naročnika v zvezi z uporabo storitve E-mobilnost, in sicer 

skladno z določili te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba) ter Vsebino in pogoji naročila in uporabe storitve E-mobilnost 

GEN-I, d.o.o. (v nadaljevanju: SP), ki se z vsakokrat veljavnim cenikom uporabljajo skupaj s to pogodbo. Kupec izrecno 

izjavlja, da je seznanjen s SP in se z njimi strinja. 

2 PREDMET POGODBE  

Predmet te pogodbe je izvajanje storitve E-mobilnost. 

3 CENE IN PLAČILNI POGOJI  

Izvajalec bo naročniku zaračunaval storitev E-mobilnost po cenah iz cenika in skladno s SP. Izvajalec bo naročniku 

izstavljal račune za storitev E-mobilnost skladno s SP. Naročnik mora plačati račune za E-mobilnost v roku in na način, 

določen v SP. 

4 VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE 

Ta pogodba začne veljati, ko naročnik od izvajalca po elektronski pošti prejme potrditveno sporočilo o sklenitvi te 

pogodbe. Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha skladno s SP. 

5 OSTALE DOLOČBE  

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju določil te pogodbe smiselno upoštevali tudi morebitne spremembe pogodbe na 

podlagi s strani izvajalca objavljenih akcij, veljavnih v posameznem obdobju, v kolikor bo naročnik izpolnjeval pogoje za 

sodelovanje v skladu z vsakokratno objavljeno vsebino in pogoji posamezne akcije ter bo k akciji tudi veljavno pristopil. 

Morebitne spremembe te pogodbe na podlagi tovrstnih akcij štejejo kot priloga te pogodbe. 

6 KONČNE DOLOČBE 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za 

reševanje spora pristojno sodišče, in sicer krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno skladno z zakonodajo. 

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitve iz pogodbe, je izvajalec odgovoren skladno z določili obligacijskega 

zakonika.  

Izvajalec bo naročnika obvestil o spremembi cenika storitve in o spremembi SP skladno z določili SP. Naročnik ima pravico 

do odstopa od pogodbe, če se ne strinja s spremembo cenika storitve, oziroma če se ne strinja s spremenjenimi SP, vse 

pod pogoji, določenimi v SP. 
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Pravica in način odpovedi oziroma odstopa od pogodbe sta določena v SP. Odpoved oziroma odstop od pogodbe je za 

naročnika brezplačen, kar pa ne izključuje naročnikove obveznosti poravnave računov, izstavljenih s strani izvajalca, 

morebitne naročnikove odškodninske odgovornosti ter drugih obveznosti, ki jih ima do izvajalca. 

Naročnik, ki se skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) šteje za potrošnika, 

ima v 14 dneh od sklenitve te Pogodbe o storitvi E-mobilnost GEN-I, d.o.o. pravico do odstopa od pogodbe, ne da bi mu 

bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, in sicer tako, da o tem obvesti izvajalca z nedvoumno pisno izjavo, ki jo pošlje 

na elektronski naslov izvajalca elektrika@gen-i.si. 

Naročnik mora v primeru odstopa od Pogodbe o storitvi E-mobilnost GEN-I, d.o.o. v 14-dnevnem odstopnem roku izvajalcu 

plačati sorazmerni del mesečnega pavšala za že izvedeno storitev v času od dne začetka izvajanja storitve E-mobilnost do 

prejema obvestila o odstopu od pogodbe. 

Naročnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da je prejel in je seznanjen z dokumenti iz uvodnih ugotovitev te pogodbe.  

Ta pogodba je sklenjena v elektronski obliki skladno s predpisi o elektronskem poslovanju. Naročnik izjavlja, da je prejel in 

je seznanjen z dokumenti, navedenimi v tej pogodbi, sprejetimi s strani izvajalca. Šteje se, da je ta pogodba sklenjena in 

začne veljati, ko naročnik od izvajalca po elektronski pošti prejme potrditveno sporočilo o sklenitvi te pogodbe. 

Elektronsko sklenjena pogodba s pogodbeno dokumentacijo je naročniku dostopna v elektronski obliki na trajnem nosilcu 

podatkov, to je elektronskem sporočilu, poslanem naročniku na elektronski naslov, iz katerega je bilo oddano naročilo. 

Izvajalec tako omogoča naročniku trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali informacij, trajen dostop do njih in 

njihovo reprodukcijo. Če se v elektronski obliki sklepa/jo tudi aneks/i k tej pogodbi, se določila tega odstavka smiselno 

enako uporabljajo tudi za aneks/e. Na koncu te pogodbe so navedeni podatki o kupcu (ime in priimek, datum in čas 

oddaje naročila za sklenitev te pogodbe, elektronski naslov, iz katerega je bilo oddano naročilo za sklenitev te pogodbe) 

ter podatki o času (datum, ura), ko je izvajalec poslal kupcu potrditveno sporočilo na elektronski naslov, s katerim je 

potrdil sklenitev te pogodbe. 

Izvajalec:   

GEN-I, d.o.o.
Po pooblastilu uprave, mag. Andrej Šajn
      

Nova Gorica, dne ___________________

Naročnik:

__________________________________________________ 

_________________________________________, dne ______________ 
  Kraj 
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