Obvestilo o spremembi dobavitelja

Po obvestilu operaterja trga z elektriko Borzen d. o. o. vam sporočamo, da je dobavitelju, družbi LOGO
energija d. o. o., z dnem 1. 4. 2019 prenehalo članstvo v bilančni shemi, kar pomeni da z dnem 1. 4.
2019 odjemalci, ki so v bilančni shemi dobavitelja LOGO energija d. o. o., nimajo dobavitelja elektrike.
V skladu z 48. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega
omrežja električne energije (Ur. l. RS, št. 126/2007) in Pravili za delovanje trga z elektriko (Ur. l. RS, št.
74/18) ste v tovrstnih primerih upravičeni do dobave elektrike iz naslova zasilne oskrbe, ki lahko traja
največ 60 dni od dneva začetka dobave pod pogoji zasilne oskrbe.
Skladno s tem vas seznanjamo z možnostjo sklenitve pogodbe o dobavi z novim dobaviteljem elektrike,
z datumom veljavnosti pogodbe 1. 4. 2019. Seznam registriranih dobaviteljev je objavljen na spletni
strani SODO na povezavi https://www.sodo.si/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije
Če je na vašem merilnem mestu nameščen števec z možnostjo daljinskega čitanja, bomo za izvedbo
aktivnosti ob zamenjavi dobavitelja ali prehodu na zasilno oskrbo bomo upoštevali daljinsko
pridobljeno stanje števca.
Če števec tega ne omogoča, vas pozivamo, da omogočite odčitavanje vašega števca. V kolikor ne bomo
uspeli pridobiti odčitka, bomo ob zamenjavi dobavitelja ali prehodu na zasilno oskrbo upoštevali
ocenjeno stanje vaše merilne naprave.
Če do dne 30. 4. 2019 ne bomo prejeli veljavne pogodbe o dobavi, vam bomo vso porabljeno električno
energijo od 1. 4. 2019 dalje zaračunali po ceniku za zasilno oskrbo, objavljenem na spletni strani SODO,
in sicer:
vrsta odjema

energija (€/kWh brez DDV)
VT

MT

ET

gospodinjstvo

0,08323

0,04777

0,07436

brez merjenja moči

0,07770

0,05083

0,06834

Cenik za omrežnino in prispevke ostane nespremenjen. Objavljen je na spletni strani SODO na povezavi
https://www.sodo.si/ceniki-energije/1-1-2019
V kolikor aktivnosti za spremembo dobavitelja že potekajo, smatrajte to obvestilo za brezpredmetno.
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