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Zveza društev MHE Slovenije 
Vojkova c. 63, 1000 Ljubljana 
ID št. za DDV: SI53132114, 
ki jo zastopa predsednik Marko Gospodjinački 
(v nadaljevanju koordinator) 
 
 
Proizvajalec 
Naziv: 
Naslov: 
Matična številka: 
ID za DDV: 
ki ga zastopa:  
(v nadaljevanju član konzorcija) 
 
s podpisom tega dokumenta pristopa k 

 
 
 

KONZORCIJSKI POGODBI PROIZVAJALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE ZA SKUPNI NASTOP ZA PRODAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 

ZA LETO 2010 
(KONZORCIJSKA POGODBA) 

 

I. DEFINICIJE  

1. člen 
Naslednji izrazi imajo v konzorcijski pogodbi v povezavi, sklonu in številu, ki jih zahteva besedilo, 
sledeč pomen: 
 
- »ustanovitelji konzorcija«: pravne osebe ali fizične osebe, ki proizvajajo električno energijo iz 

obnovljivih virov energije (OVE), so podpisnice pogodbe o pristopu konzorciju proizvajalcev 
električne energije iz obnovljivih virov energije (konzorcijska pogodba) in sprejemajo pogoje te 
konzorcijske pogodbe; 

 
- »člani konzorcija«: ustanovitelji konzorcija ter morebitne druge osebe, ki v skladu s pogoji te 

konzorcijske pogodbe naknadno vstopijo v konzorcij; 
 
- »organizator dražbe«: družba Interenergo d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopata 

izvršni direktor Anton PAPEŽ in izvršni direktor Blaž ŠTERK.  
 

- »koordinator«: Zveza društev MHE Slovenije, ki jo zastopa predsednik Marko Gospodjinački. 
 
-  »kandidat«: pravna oseba ali fizična oseba, ki se prijavi na dražbo kot ponudnik in podpiše 

dokument iz katerega izhajajo njegove pravice in dolžnosti. 
 

- »izhodiščna cena«: izklicna cena za odkup električne energije, ki jo določita koordinator in 
organizator dražbe,  

 
- »avkcijska cena«: pogodbena cena za odkup električne energije, ki jo na avkciji ponudi 

najugodnejši kandidat. 
 

II. NAMEN USTANOVITVE KONZORCIJA 

2. člen 
Namen ustanovitve konzorcija je: 
a. ustanovitev konzorcija proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE); 
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b. skupno nastopanje članov konzorcija na trgu z električno energijo; 
c. organizacija transparentne javne prodaje proizvedene električne energije za leto 2010; 
d. doseganje višje prodajne cene za vse člane konzorcija. 
 

III. ORGANIZATOR DRAŽBE 

3. člen 

Vloga in obveznost organizatorja dražbe je pomoč pri organizaciji konzorcija, svetovanje konzorciju in 
izpeljava javne dražbe po načelu transparentnosti in korektnosti. 

Organizator dražbe je dolžan urediti vsa administrativna dela v imenu in za račun članov konzorcija, ki 
zadevajo prodajo električne energije in prestop v bilančno skupino ali podskupino znotraj bilančne 
sheme v Republiki Sloveniji. 
 

IV. KOORDINATOR  

4. člen 
 
Koordinator organizira ustanavljanje konzorcija proizvajalcev in v organizacijskem ter 
komunikacijskem smislu predstavlja vmesni člen med proizvajalci in organizatorjem. 
 
Naloga koordinatorja je pomoč pri organizaciji javne dražbe, vseh pripravljalnih delih, pripravi in 
sklepanju pogodb ter posredovanje sporočil kandidatom in članom konzorcija. 
 
Po uspešnem zaključku javne dražbe je koordinator dolžan v roku 12 ur vsem članom konzorcija 
sporočiti avkcijsko ceno. 
 

V. VSTOP V KONZORCIJ 

5. člen 
Član konzorcija po tej konzorcijski pogodbi za namen dražbe vključuje primopredajna mesta, 
navedena v spodnji tabeli. Ustanovitelj konzorcija predvideva, da bo v letu 2010 proizvedel količine 
električne energije, kot izhaja iz spodnje tabele (vpisane količine predstavljajo vsoto proizvedene 
električne energije na vseh primopredajnih mestih, vključenih v to pogodbo): 
 
 

Mesec Količina (v kWh) Številka 
primopredajnega mesta 

Distribucijsko omrežje 
(SODO) 

Januar 2010     
Februar 2010     
Merec 2010     
April 2010     
Maj 2010     
Junij 2010     
Julij 2010     
Avgust 2010     
September 2010     
Oktober 2010     
November 2010     
December 2010     
SKUPAJ 2010     
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Navedene količine niso fiksne niti niso kakor koli določene, temveč so zgolj indikativne, in služijo 
organizatorju dražbe pri organizaciji javne dražbe, kandidatom pa pri pripravi ponudb. 
 
Ne glede na zgornji odstavek se navedene količine upoštevajo v smislu 12. člena (predčasni odstop 
od konzorcijske pogodbe). 
 

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV KONZORCIJA  

6. člen 
Proizvajalci električne energije (člani konzorcija) z dnem podpisa konzorcijske pogodbe postanejo 
člani konzorcija in prenesejo na konzorcij aktivnosti načrtovanja, organizacije in izvedbe javne dražbe 
 

7. člen 
Pravice članic konzorcija 

Člani konzorcija imajo s podpisom te konzorcijske pogodbe pravico, da: 
- so enakopravno udeleženi ali zastopani v vseh fazah javne dražbe; 
- so voljeni kot člani v komisije za izvedbo javne dražbe; 
- lahko pridobijo vse informacije o statusu dražbe od organizatorja dražbe in koordinatorja, če 

pridobitev take informacije ne bi pomenila hkrati pridobitev neposredne koristi ali zmožnosti take 
pridobitve ali da bi pridobitev take informacije kakorkoli poslabšala položaj drugih članov 
konzorcija; 

- imajo med seboj enake pogoje pri sklenitvi pogodbe o prodaji električne energije (pogodbena 
cena); 

- so upravičeni do razdelitve pogodbenih kazni, ki so jih člani konzorcija, ki kršijo prvo ali drugo 
alineo 8. člena konzorcijske pogodbe dolžni plačati; razdelitev se izvede kot sorazmerni del vsote 
prispevkov h konzorciju (5. člen pogodbe). 
 

8. člen 
Dolžnosti članov konzorcija 

Člani konzorcija se s podpisom te konzorcijske pogodbe zavezujejo, da: 
- ne bodo odstopili od konzorcijske pogodbe v času njene veljavnosti (nezmožnost odstopa od 

konzorcijske pogodbe); 
- so zavezani po sklepu komisije iz 11. člena te pogodbe o izbiri najugodnejšega kandidata z njim 

skleniti pogodbo o prodaji električne energije; 
- se zavezujejo usklajeno delovati v smislu doseganja najugodnejših rezultatov; 
- so v primeru odstopa od konzorcijske pogodbe ali nepodpisa pogodbe z izbranim kandidatom 

dolžni poravnati pogodbeno kazen drugim članom skladno z določili iz poglavja IX; 
- v času veljavnosti te pogodbe ne bodo vplivali ali kakor koli drugače zmanjševali ugleda ali 

uspeha dražbe, kar bi imelo za posledico neuspešnost izpeljave javne dražbe, nižjo doseženo 
ceno ali ugled drugih članov konzorcija, koordinatorja ali organizatorja dražbe; 
 

VII. IZHODIŠČNA CENA (IZKLICNA CENA) 
 

9. člen 
 
Organizator dražbe je v sodelovanju s koordinatorjem določil izhodiščno (izklicno) ceno električne 
energije za celotno količino električne energije, ki je predmet javne dražbe in ki je vsota predvidenih 
proizvedenih letnih količin vseh članov konzorcija. 
 
Izhodiščna cena »c« se izračuna na dan dražbe ob 10.00 uri po enačbi c = EEX – 1,00 (EUR/MWh). 
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Vrednost EEX se povzame po objavljeni vrednosti Evropske borze z energijo (European Energy 
Exchange; www.eex.com) za produkt pasovne energije za leto 2010 (Phelix Baseload Year Futures: 
Cal-10) ob 10.00 uri na dan dražbe. 
 

 

VIII. AKTIVNOSTI ČLANOV KONZORCIJA V POSAMEZNIH FAZAH PROJEKTA 

10. člen 
Komisija za prvo fazo javne dražbe 

 
Koordinator imenuje tri člane komisije (komisija za prvo fazo javne dražbe), ki v prvi fazi javne dražbe: 
- ocenijo pravilnost prijav kandidatov (še posebno pristopni dokument k dražbi); 
- na osnovi diskrecijske pravice določijo kandidate, ki ustrezajo njihovi lastni presoji o sposobnosti 

izpolnjevanja pogojev za odkup električne energije (določitev sposobnosti kandidata za drugo 
fazo javne dražbe). 

 
Člani komisije o svoji odločitvi obvestijo koordinatorja in organizatorja dražbe ter kandidate. 
 
Predstavniki organizatorja dražbe ali z njim povezanih oseb ne morejo biti člani komisije za prvo fazo 
javne dražbe. 
 

11. člen 
Komisija za drugo fazo javne dražbe 

 
Koordinator imenuje tri člane komisije (komisija za drugo fazo javne dražbe), ki v drugi fazi javne 
dražbe sodelujejo na javni dražbi kot komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po vnaprej 
dogovorjenih pravilih med člani komisije in organizatorjem. 
 
Člani komisije za drugo fazo javne dražbe sprejmejo sklep o najugodnejšem ponudniku ter o izbiri 
obvestijo koordinatorja in organizatorja dražbe ter kandidate. 
 
Člani komisije za drugo fazo javne dražbe ne morejo biti člani komisije za prvo fazo javne dražbe. 
 

IX. KRŠITVE POGODBE 

12. člen 
Predčasni odstop od konzorcijske pogodbe 

Član konzorcija, ki od konzorcija odstopi v nasprotju s prvo alineo 8. člena je dolžan konzorciju povrniti 
kazen za povzročeno škodo v višini 20,00 EUR za pričakovano MWh proizvedene električne energije, 
ki jo član konzorcija navede v poglavju V. te pogodbe. 
 

13. člen 
Nepodpis pogodbe o prodaji električne energije 

Član konzorcija, ki z izbranim kandidatom ne podpiše pogodbe o prodaji električne energije in kar je v 
nasprotju z drugo alineo 8. člena, je dolžan konzorciju povrniti kazen za povzročeno škodo v višini 
20,00 EUR za pričakovano MWh proizvedene električne energije, ki jo član konzorcija navede v 
poglavju V. te pogodbe. 
 

X. PRENEHANJE KONZORCIJA  

14. člen 
Konzorcij preneha, člani pa so razdolženi vseh pravic in obveznosti: 
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- če komisija za prvo fazo javne dražbe nobenem kandidatu ne podeli sposobnosti kandidata za 
uvrstitev v drugo fazo javne dražbe; 

- če komisija za drugo fazo javne dražbe ugotovi, da nobena ponudba kandidata, katerega 
sposobnost je potrdila komisija za prvo fazo javne dražbe v skladu z 10. členom te pogodbe) ni 
višja od izhodiščne cene iz 9. člena te pogodbe. 

- ko se javna dražba uspešno zaključi in ko izbrani kandidat podpiše pogodbe o prodaji električne 
energije s člani konzorcija. 

XI. KOMUNIKACIJA MED ČLANI IN NEČLANI KONZORCIJA 
 

15. člen 
Javne objave in izjave tretjim osebam  

Člani konzorcija pooblaščajo organizatorja dražbe, da v njihovem imenu podaja javne objave in izjave 
tretjim osebam z namenom razjasnjevanja okoliščin, promocije javne dražbe in posledično doseganja 
najvišje cene. 
 
Člani konzorcija se zavezujejo, da tretjim osebam ali javnosti ne bodo dajali nikakršnih informacij ali 
komentarjev v zvezi z javno dražbo, ki so v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 
 

XII. REŠEVANJE SPOROV  

16. člen 
Člani konzorcija se dogovorijo, da bodo morebitna nesoglasja, nastala v zvezi z vsebino ali 
veljavnostjo te pogodbe oziroma drugih dogovorov, sklenjenih na podlagi te pogodbe v zvezi z 
izvedbo dražbe, ali v primeru spora o obstoju odgovornosti člana konzorcija za kršitev te pogodbe, 
reševali sporazumno. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, se člani dogovorijo, da spor rešuje stalna 
arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije. Za reševanje spora se uporabljajo pravila Stalne arbitraže 
pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

17. člen 
Vsebino te konzorcijske pogodbe bodo člani konzorcija in koordinator varovali kot poslovno skrivnost. 
 

18. člen 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa člana konzorcija. 
 
Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme en (1) izvod član konzorcija, en (1) 
izvod pa koordinator. 
 
 
V Ljubljani, dne _________________ 
 
 
 
Član konzorcija: 
 
_________________ 
 
 
 
Koordinator: 
 
_________________ 
 


