
 

 

Pogoji prijave v Sončno skupnost GEN-I 
 
 

Ti Pogoji prijave v Sončno skupnost GEN-I (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje za pridobitev mesta v Sončni skupnosti 
GEN-I. Mesto v Sončni skupnosti GEN-I lahko pridobi obstoječi gospodinjski odjemalec električne energije, ki mu dobavitelj 
GEN-I, d.o.o. na podlagi sklenjene Pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu (v nadaljevanju: 
Pogodba o dobavi) na dan oddaje veljavno izpolnjenega obrazca za pridobitev mesta v Sončni skupnosti GEN-I, dobavlja 
električno energijo. Za Pogodbo o dobavi se ne šteje Pogodba o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega 
odjemalca z električno energijo. Za gospodinjskega odjemalca se šteje odjemalec, ki kupuje električno energijo za svojo 
lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in kupovanje električne 
energije za potrebe oskrbe skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo. 
 
Obstoječi gospodinjski odjemalec (v nadaljevanju: naročnik) svoj interes za pridobitev mesta v Sončni skupnosti GEN-I 
izrazi preko spletne povezave tako, da izpolni obrazec z zahtevanimi podatki ter uspešno odda naročilo. Naročnik naročilo 
potrdi s plačilom zneska prijavnine v višini 10,00 EUR (z vključenim 22% DDV)/merilno mesto na transakcijski račun GEN-I. 
S prejemom plačila GEN-I naročniku dodeli pripadajočo številko mesta v Sončni skupnosti GEN-I in ga s tem uvrsti na 
rezervacijski seznam. Z uvrstitvijo na rezervacijski seznam je prijava naročnika v celoti in uspešno izvedena in s tem si 
naročnik zagotovi možnost koriščenja vsakokrat razpoložljivih storitev in ugodnosti. O razpoložljivosti in pogojih njihovega 
koriščenja bo GEN-I naročnike obveščal sproti. 
 
Po prejemu plačila naročnik na trajni nosilec podatkov (na poštni naslov ali elektronski poštni naslov naročnika, ki je v 
Pogodbi o dobavi naveden kot pogodbeni kontakt) prejme potrditveno sporočilo o uvrstitvi merilnega mesta naročnika v 
Sončno skupnost GEN-I, dokument (račun), ki potrjuje, da je znesek prijavnine plačan, in te Pogoje. Če GEN-I razpolaga z 
naročnikovim e-poštnim naslovom kot pogodbenim kontaktom po Pogodbi o dobavi, GEN-I naročniku izda račun v 
elektronski obliki. V tem primeru se naročnik s sprejetjem teh Pogojev strinja s prejemom računa in teh Pogojev v 
elektronski obliki. Z umestitvijo naročnikovega merilnega mesta v Sončno skupnost GEN-I (o čemer je GEN-I obvestil 
naročnika) je storitev GEN-I v celoti opravljena. 
 
Zainteresirani naročnik lahko izrazi svoj interes za pridobitev mesta v Sončni skupnosti GEN-I od vključno 21. 10. 2021 do 
vključno 31. 12. 2021. Skrajni rok za plačilo prijavnine je 5. 1. 2022.  
 
V primeru, da želi naročnik oddati naročilo za več merilnih mest, za katera ima sklenjeno v teh Pogojih navedeno Pogodbo 
o dobavi, izpolni obrazec, odda naročilo in plača prijavnino za vsako merilno mesto posebej. 
Prijavnine niso prenosljive na druga merilna mesta. 
 
Po pridobitvi mesta v Sončni skupnosti GEN-I bo naročnik najkasneje do 30. 6. 2022 prejel obvestilo o možnostih 
koriščenja storitve s področja samooskrbne skupnosti za oskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (v nadaljevanju: 
skupnost OVE), upoštevaje dinamiko sprejemanja in veljavnosti področnih predpisov za uspešno implementacijo skupnosti 
OVE.  
 
Če naročnik glede na razpoložljive kapacitete GEN-I za nudenje omenjene storitve le-te še ne bo mogel koristiti ob 
upoštevanju dinamike sprejemanja in veljavnosti področnih predpisov za uspešno implementacijo skupnosti OVE, lahko s 
pisno zahtevo, naslovljeno na poštni ali  elektronski poštni naslov GEN-I, zahteva, da mu ta vrne znesek v višini plačane 
prijavnine. V tem primeru GEN-I naročniku znesek vrne in se s tem šteje, da naročnik izgubi mesto v Sončni skupnosti GEN-
I. V primeru, da naročnik pisne zahteve ne poda, mesta v Sončni skupnosti GEN-I ne izgubi in ostane na rezervacijskem 
seznamu. Takšnega naročnika bo GEN-I sproti obveščal o možnosti koriščenja storitve skupnosti OVE glede na 
razpoložljive kapacitete GEN-I in upoštevaje dinamiko sprejemanja in veljavnosti področnih predpisov, ki nudijo podlago 
za uspešno implementacijo skupnosti OVE.  
 
Tistim naročnikom, ki se bodo po prejemu obvestila glede na razpoložljive kapacitete GEN-I in upoštevaje dinamiko 
sprejemanja in veljavnosti področnih predpisov za uspešno implementacijo skupnosti OVE odločili za koriščenje storitve 
skupnosti OVE  pod takrat ponujenimi pogoji  ter za posamezno merilno mesto, ki je uvrščeno v Sončno skupnost GEN-I, 
sklenili pogodbo za koriščenje te storitve, bo GEN-I priznal ugodnost/popust pri koriščenju te storitve v višini 10,00 EUR (z 
vključenim 22% DDV)/merilno mesto.  
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GEN-I, d.o.o. bo kot upravljavec osebne podatke naročnika, vnesene v spletni obrazec, obdeloval za namene preverbe 
identitete naročnika, uvrstitve naročnika v Sončno skupnost GEN-I, izdaje, posredovanja in preverjanja plačila računa ter 
druge aktivnosti v zvezi z delovanjem Sončne skupnosti GEN-I. Kontaktni podatki (poštni naslov ali elektronski poštni 
naslov, ki je v Pogodbi o dobavi naveden kot pogodbeni kontakt, ali telefonska številka) bodo uporabljeni tudi za 
obveščanje naročnikov o aktivnostih Sončne skupnosti GEN-I, o uvrščanju naročnikov na rezervacijski seznam, o vsakokrat 
razpoložljivih storitvah in ugodnostih ter o drugih informacijah, pomembnih za naročnika. Naročniku je zagotovljena 
pravica do seznanitve s podatki, kakor tudi do popravka, omejitve in izbrisa. Še več informacij s področja obdelave 
osebnih podatkov je naročniku na voljo v Pogojih varstva osebnih podatkov, objavljenih na spletni strani GEN-I. Naročnik 
storitve s plačilom zneska prijavnine izjavlja, da je seznanjen s Pogoji varstva osebnih podatkov in temi Pogoji ter se z 
njimi strinja.   
 
Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov lahko naročnik v roku 14 dni od dne plačila zneska prijavnine s pisno izjavo 
izstopi iz Sončne skupnosti GEN-I, ne da bi mu bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev. V tem primeru GEN-I 
takšnemu naročniku vrne prejeto plačilo. Naročnik in GEN-I si bosta prizadevala sporazumno reševati morebitna 
nesoglasja. Podrobnejše informacije v zvezi z obravnavo pritožb so dostopne na spletni strani GEN-I in se smiselno 
uporabljajo. 
 
Ti Pogoji so objavljeni na spletni strani www.pocenielektrika.si in dostopni na sedežu GEN-I. 
 
 
GEN-I, d.o.o. 
Uprava družbe 
 
Krško, 20. 10. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pocenielektrika.si/

